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:قدمةم
لزاما على حتت واقع تأثري املستجدات املسجلة على الساحة االقتصادية اجلزائرية يف أواخر القرن العشرين، كان 

الدولة اجلزائرية أن تتجه إىل تبين املعايري الدولية للمحاسبة، كإستراتيجية للعمل على إجياد نظام حماسيب جديد يتماشى مع 
مناألوىلبالدرجةواملقترضني،املستثمرينباحتياجاتتفيماليةقوائمتوفريوقادر علىتوجهاا االقتصادية اجلديدة، 

.للشركة أو املؤسسةاملاليةالوضعيةعنوعادلةواضحةوصورةدقيقةوماليةحماسبيةتوفري معلوماتحيت
ولغرض حتقيق هذه املساعي الرامية إىل إجياد نظام حماسيب جديد مبين على أساس فلسفة املعايري الدولية للمحاسبة 

الذي اعترب اهليئة الوطنية ،CNCسبة اليت تصاغ يف ظل الظروف االقتصادية احمليطة، مت استحداث الس الوطين للمحا
املؤهلة للقيام بأعمال التوحيد احملاسيب وإعداد املعايري احملاسبية، وكذلك اهليئة املكلفة مبهمة إعداد  نظام حماسيب جديد، 

.م1996سبتمرب 25، الصادر بتاريخ 318-96وذلك مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
م مشروع النظام احملاسيب  املايل اجلديد 2006ع خرباء فرنسيني يف جويلية ولقد أصدرت هذه اهليئة بالتعاون م

)PSCF(حيثمنأوالنظرياملفاهيمياإلطارحيثمنسواءللمحاسبةالدوليةاملعايريمععاليةبدرجةيتطابق، الذي
روع هذا النظام احملاسيب املايل اجلديدوهو األمر الذي جعل مشاحملاسبة،يفحبدةاملطروحةاملسائللبعضاحملاسبيةاملعاجلة

، من قبل غرفيت الربملان بأن يصبح النظام احملاسيب الذي  جيب أن تتقيد به كل 2007حيظى باملوافقة واملصادقة يف عام 
أخذ الشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية، اليت تنشط داخل حدود االقتصاد اجلزائري، عند  إعدادها لقوائمها املالية، لي

نوفمرب سنة 25هـ املوافق ل 1428ذي القعدة عام 15املؤرخ يف 11-7بذلك الصفة القانونية مبوجب القانون رقم 
م، كمرجع ومرشد يف إعداد 2010م، وقد دخل  هذا النظام اجلديد حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي من سنة 2007

:يةالقوائم والتقارير املالية اخلاصة بالفئات التال
التعاونيات؛-
التجاري؛القانونألحكاماخلاضعةالشركات-
كانوا ميارسون نشاطاتإذاالتجاريةوغريالتجاريةاخلدماتأوللسلعاملنتجوناملعنوينيأوالطبيعينياألشخاص-
متكررة؛عملياتعلىمبنيةاقتصادية

.متكررةعملياتعلىنصبمبوجلذلكاخلاضعنياملعنوينيأوالطبيعينياألشخاصكل-
ميكن كماالعمومية،احملاسبةلقواعداخلاضعنياملعنوينياألشخاصاملايلاحملاسيبهذا النظامتطبيقجمالمنويستثىن

.مبسطةماليةحماسبةمتسكأناملعني،احلدمستخدميهاوعددأعماهلارقميتعدىالاليتالصغريةللكيانات
وإن كانت -املايل واملعايري الدولية للمحاسبةاحملاسيبالنظامإعداد القوائم املالية يف ظل جمال التجربة اجلزائرية يفإن

إعداد القوائم على أن وجيمعون باحثني واملؤلفني يف اال احملاسيب، يتفقون جعلت أغلب ال- قصرية مقارنة ببعض الدول
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يعد اليوم جمرد إجراءات روتينية، ميكن ألي شخص مهما ملولية للمحاسبةاملايل واملعايري الداحملاسيبالنظاماملالية يف ظل 
كان مستواه العلمي القيام ا مع مرور الزمن، بل أصبح يتطلب من القائمني على إعدادها أن يتمتعوا مبستوى علمي 

لتقنية املرتبطة حبساب وفكري راق، وأن يواكبوا كل ما هو جديد يف جمال املال واألعمال، وأن يلموا بكل اجلوانب ا
املؤشرات املالية، ومعدالت التحيني اليت تتطلبها بعض املعاجلات احملاسبية املتعلقة بإجياد القيمة احلقيقية للعناصر املسموح 

.إعادة تقييمها
و بالدرجة ويف األخري اليسعنا إال أن نقول أن اهلدف األساسي من إعداد هذه املطبوعة يف احملاسبة املالية املعمقة، ه

حماسبة ومالية، حماسبة وجباية وحماسبة وتدقيق، واملمارسني ملهنة احملاسبة، من : األوىل متكني طلبة التخصصات التالية
حتتوي فصول بالتحكم يف العديد من املعاجلات احملاسبية الصعبة واملعقدة، وذلك من خالل تضمني جوانب هذه املطبوعة 

تها حماسبيا يف ظل كل من  جلصلة للعديد من العناصر واألحداث املالية، اليت جيب تعلم معاعلى معاجات حماسبية دقيقة ومف
.املايل واملعايري الدولية للمحاسبةاحملاسيبالنظام
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للمخزوناتبعض األمور املرتبطة بعمليات الشراء والبيع احملاسبية لعاجلة امل: األولالفصل
:متهيد

، ...)البضاعة، املواد األولية، املنتجات(املخزونات ) أو بيع(مور اليت حتدث أثناء أو بعد عملية شراء هناك العديد من األ
) أو استرجاع(ختفيضات جتارية أو مالية، إرجاع ) أو منح(، احلصول على املبيعاتمردودات : واليت يأيت على رأسها

.املخزوناتاألغلفة اليت أرسلت ضمنها 
:للمخزوناتاملرتبطة بعمليات البيع أو الشراء األموراملعاجلة احملاسبية هلذه وفيما يلي نتطرق إىل

-I وهنا منيز احلالتني :...)، املواد األولية واللوازم، املنتجات التامةالبضاعة(املخزونات املعاجلة احملاسبية ملردودات
التاليتني

I-1-أو املواد األولية واللوازمالبضاعة(املخزونات ع يف بعض األحيان يتم إرجا:معاجلة مردودات املشتريات(...
املشتراة لسبب وجود عيب فيها أو لسبب آخر، ومتر املعاجلة احملاسبية ملردودات املشتريات مبرحلتني مثل ماهو يف حالة 

:ني التاليتنيالشراء، وذلك باختاذ القيود احملاسبية الشكل العكسي لقيود عملية الشراء، مثل ماهو موضح يف املرحلت
يف هذه ): املورد(إىل البائع ) الزبون(من املشتري ...) أو املواد األولية واللوازمالبضاعة(املخزونات مرحلة حتويل ملكية - أ

:املرحلة نقوم بتسجيل قيد عكسي لقيد استالم فاتورة الشراء وذلك كما يلي
الدائنالمبلغ المبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر

xxxموردوا المخزونات والخدمات /حـمــن401
.

xxxمشتریات المخزونات/إلـى حـ38
xxx..الرسم على القیمة المضافة/حـ44563

لمتعلقة بفاتورة الشراء تسجیل مردودات المخزونات ا
....رقم

يف هذه املرحلة يكون القيد : إىل مورديها...) أو املواد األولية واللوازمالبضاعة(مرحلة إرسال مردودات املخزونات - ب
:احملاسيب هو األخر عكس قيد استالم البضاعة وذلك كما يلي

غ الدائنالمبلالمبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر
xxxمشتریات المخزونات/حـمــن38.

.
xxxالمخزون المعني/إلـى حـ3..

تسجیل تسلیم مردودات المخزونات بموجب وصل إرجاع  
....رقم
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-2-Iاليت مت إرجاعها إىل البائع لعدم ...)، املنتجات التامةبضاعةال(ونقصد هنا املخزونات : جلة مردودات املبيعاتامع
إخل، وتكون املعاجلة احملاسبية هلذه ...توافقها مع املواصفات املطلوبة مثال، أو بسبب أن ا عيب الميكن غض النظر عنه

:املردودات يف يومية البائع كمايلي
املنتجات املباعة من املشتري إىل البائع، تؤدي إىل إنتقال ملكية إن عودة البضاعة املباعة أو : تسجيل قيد حتويل امللكية- أ

هذه املبيعات من املشتري إىل البائع، واليت نعاجلها حماسبيا من خالل تسجيل قيد عكسي لقيد انتقال امللكية يف حالة البيع 
:وذلك كمايلي

المبلغ الدائنالمبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر
xxxالمخزون المباع/حـمــن70.

xxx....        الرسم على القیمة المضافة المجمع على /حـ44570
xxxالزبائن/إلـى حـ411

....تسجیل مردودات المخزونات المتعلقة بفاتورة بیع  رقم

املباعة، أو املنتجاتويكون ذلك بإجراء قيد عكسي لقيد تسليم البضاعة: دودات املبيعاتتسجيل قيد استالم مر- ب
:وذلك كمايلي

المبلغ الدائنالمبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر
أو30

355
بضاعة مخزنة/حـمــن

xxxمنتجات تامة  /أو حـ
.

أو 600
724

مشتریات البضاعة المباعة/ إلـى حـ
xxxتغیر مخزون المنتجات/حـ

تسجیل استالم مردودات البضائع أو المنتجات بموجب 
....وصل استالم رقم

-IIأو املواد األولية واللوازمالبضاعة(املخزونات ) أو شراء(سة ببيع عند قيام املؤس:املعاجلة احملاسبية للتخفيضات (... ،
ختفيضات من قيمة املبيغات، وهذا دف كسب ) أو تستفيد(فإنه حيدث وأن يتزامن مع هذا احلدث أن تقوم املؤسسة مبنح 

:الزبائن، وبصفة عامة التخفيضات نوعان
-1-IIض يف مثن السلعة بسبب وجود عيب فيها، أو بسبب عدم موافقتها وهي عبارة عن ختفي:التخفيضات التجارية

وجتدر اإلشارة إىل أن التخفيضات . للمواصفات املطلوبة، أو بسبب حجم الكمية املباعة أوطول مدة التعامل مع الزبون
:التجارية التسجل حماسبيا، وميكن حصرها يف األنواع الثالثة التالية اليت نوجزها فيمايلي

وهو ختفيض مينح على سعر بيع البضاعة املباعة إذا كانت غري مطابقة للمواصفات املطلوبة من قبل الزبون، أو : احلسم
.بسبب وجود عيب فيها

وهو ختفيض مينحه البائع للمشتري على سعر بيع البضاعة، إذا بلغت قيمة املشتريات حد معني: التنزيل.
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زبون قدمي ومهم(ري على سعر بيع البضاعة بسبب طول مدة التعامل وهي ختفيضات مينحها البائع للمشت: املرجتعات.(
) تكلفة شرائها(من تكفتها %30قامت مؤسسة الصفاء ببيع بضاعة امش ربح قدره 01/03/2016بتاريخ : مثال

ع فاتورة البيع أرسلت م.ون1000، كما منحته تنزيل بقيمة %5ون، وقد منحت الزبون حسم بنسبة 100000البالغة 
.الفاتورة بنفس تاريخ العملية

.01/03/2016أعاد الزبون ثلث البضاعة اليت اشتراها من عند مؤسسة الصفاء بتاريخ 04/03/2016بتاريخ 
والزبون، مع العلم أن معدل ) البائع(إعداد فامورة البيع، مت تسجيل العملية يف يومية كل من مؤسسة الصفاء : املطلوب

.%19فة هو الرسم على القيمة املضا
:احلل

):البائع(التسجيل يف دفتر يومية مؤسسة الصفاء 
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/03/2016ح الدائن.رح املدين.ر

143325الزبائن/حـمــن411
20825م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/إلـى حـ44570

122500بضاعة مباعة/حـ700

فاتورة بيع رقم

//
100000مشتريات البضاعة املباعة/من حـ600

100000بضاعة /إىل حـ30

اعة إىل الزبونمتعلق بإرسال البضاعة املب... وصل تسليم رقم 
04/03/2016

6941.66م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/من حـ44570
40833.33بضاعة مباعة/حـ700

47775الزبائن/حـإىل 411
إلغاء فاتورة البيع فيما يتعلق بثلث املبيعات

//
33333.33بضاعة/من حـ30

33333.33مشتريات البضاعة املباعة/حـإىل 600

متعلق باستالم مردودات البضاعة املباعة ... وصل استالم رقم 
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):املشتري(التسجيل يف دفتر يومية الزبون 

املبلغ الدائناملبلغ املدين01/03/2016ح الدائن.رح املدين.ر
122500مشتريات البضاعة/حـمــن380

20825م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563
143325موردوا املخزونات/إلـى حـ401

فاتورة شراء رقم
//

122500البضاعة/من حـ30

122500شتريات البضاعةم/ إىل حـ380

متعلق باستالم البضاعة املشتراة... وصل استالم رقم 

04/03/2016
47775موردوا املخزونات/من حـ401

40833.33مشتريات البضاعة/ إىل حـ380
6941.66املشترياتم الواجب استرداده على.ق.ر/حـ44563

إلغاء فاتورة الشراء فيما يتعلق بثلث املشتريات
//

40833.33مشتريات البضاعة/ حـمن 380
40833.33البضاعة/إىل حـ30

متعلق بإرسال مردودات البضاعة املشتراة... وصل تسليم رقم 

ختفيضات جتارية يف فاتورة مستقلة مرسلة من طرف ) ون، املشتريالزب(يف حالة وصول إىل املؤسسة : مالحظة هامة
:، فإنه جيب تسجيل هذه التخفيضات التجارية حماسبيا كمايلي)البائع(موردها 

معدل الرسم xمبلغ التخفيض + مبلغ التخفيض : مدينا باملبلغ احملسوب كمايلي401/جيعل حـ):املشتري(عند الزبون 
على القيمة املضافة، 

دائنا مببلغ : املتحصل عليها) املرجتعات(التخفيضات، التنزيالت، احلسومات -609/حـ:    ذلك مقابل جعل كال منو
التخفيض،

معدل الرسم على xمبلغ التخفيض : دائنا باملبلغ احملسوب بالعالقة التالية: 44563/حـ
.القيمة املضافة
معدل الرسم xمبلغ التخفيض : مدينا باملبلغ احملسوب بالعالقة التالية: 44570/حـ:  جيعل كال من):البائع(عند املورد 

على القيمة املضافة،
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مدينا مببلغ : املمنوحة) املرجتعات(التخفيضات، التنزيالت، احلسومات -709/حـ
.    التخفيض التجاري

معدل الرسم على xمبلغ التخفيض + مبلغ التخفيض : دائنا باملبلغ احملسوب كمايلي: 411/جعل حـوذلك مقابل
.   القيمة املضافة

وقد منحتها ون، 750000بضاعة بسعر " ب"للمؤسسة " أ"باعت املؤسسة 07/03/2016بتاريخ : 02مثال رقم 
هي " أ"فة شراء هذه البضاعة من قبل املؤسسة تكلمع العلم أن .%03، كما منحتها تنزيل بنسبة %02حسم بنسبة 

.ون، وأنه مت إرسال كال من البضاعة والفاتورة بنفس تاريخ عملية البيع670000
إشعار يفيد باستفادا من حسم، وذلك مقابل غضها " ب"إىل املؤسسة " أ"أرسلت املؤسسة 13/03/2016بتاريخ 

.من املبلغ الواجب استالمه من الزبون%04رسولة، قيمة احلسم هي النظر عن بعض األعطاب املسجلة يف البضاعة امل
.%19=مع العلم أن معدل الرسم على القيمة املضافة " ب"واملؤسسة " أ"تسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة : املطلوب

:احلل
"أ"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 

املبلغ الدائنملديناملبلغ ا07/03/2016ح الدائن.رح املدين.ر
877500الزبائن/حـمــن411

127500م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/إلـى حـ44570
750000بضاعة مباعة/حـ700

فاتورة بيع رقم
//

670000ت البضاعة املباعةمشتريا/من حـ600

670000بضاعة /إىل حـ30
متعلق بإرسال البضاعة املباعة إىل الزبون... وصل تسليم رقم 

13/03/2016
7650م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/من حـ44570

45000املمنوحة) املرجتعات(التنزيالت، احلسومات التخفيضات، /حـ709
52650الزبائن/حـإىل 411

تسجيل التخفيض التجاري املمنوح للزبون خارج فاتورة البيع

"ب"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 

املبلغ الدائناملبلغ املدين07/03/2016ح الدائن.رح املدين.ر
750000مشتريات البضاعة/حـمــن380

127500م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563
877500موردوا املخزونات/إلـى حـ401
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فاتورة شراء رقم
//

750000البضاعة/من حـ30

750000مشتريات البضاعة/ إىل حـ380
متعلق باستالم البضاعة املشتراة... وصل استالم رقم 

13/03/2016
52650موردوا املخزونات/من حـ401

7650م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/ إىل حـ44563
45000التخفيضات، التنزيالت، احلسومات املتحصل عليها/حـ609

تسجيل التخفيض التجاري املتحصل عليه خارج فاتورة الشراء

-2-IIاملعاجلة احملاسبية للتخفيضات املالية:
لزبائنها كسياسة منها لتشجيعهم على ) ختفيض من سعر البيع النهائي(ختفيض مايل كثريا ماتلجأ املؤسسة البائعة إىل منح 

.تسديد قيمة املشتريات يف أسرع وقت ممكن، ولذلك جند من يسمي هذا التخفيض املايل خبصم تعجيل الدفع
أي (صول عليها خارج الفاتورة وتتم املعاجلة احملاسبية للتخفيض املايل بنفس طريقة معاجلة التخفيضات التجارية اليت يتم احل

أي بعد (، وهذا سواء ورد التخفيض املايل يف نفس الفاتورة أو خارجها )يتم احلصول عليها بعد إعداد الفاتورة األصلية
:وعليه يكون التسجيل احملاسيب يف حالة وجود التخفيض املايل كمايلي).الشراء/إعداد فاتورة البيع

II-2-1- يتم معاجلة فاتورة البيع يف حالة وجود التخفيض املايل على النحو التايل):املورد(عند البائع:
xصايف الدفع املايل + صايف الدفع املايل : مدينا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 411/حـ: جيعل كال من

معدل الرسم على القيمة املضافة،
.ملايل املمنوحمدينا مببلغ التخفيض ا: 709/حـ

معدل xصايف الدفع املايل : داننا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 44570/حـ: وذلك مقابل جعل كال من
الرسم على القيمة املضافة،

.دائنا بصايف الدفع التجاري األخري: 700/حـ
:حيث أن
 التخفيض –) التحفيض التجاري األول–سعر البيع ) = ((((ر البيع النهائي سع(صايف الدفع التجاري األخري

).التخفيض التجاري ن–) التخفيض التجاري الثالث–) التجاري الثاين
 التخفيض املايل–صايف الدفع التجاري األخري = صايف الدفع املايل.
.سعر البيع= ري األخري يف حالة عدم وجود ختفيضات جتارية فإن صايف الدفع التجا:مالحظة
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II-2-2- يتم معاجلة فاتورة الشراء يف حالة وجود التخفيض املايل على النحو التايل):الزبون(عند املشتري:
صايف الدفع التجاري األخري : مدينا بتكلفة شراء البضاعة احملسوبة على أساس العالقة التالية: 380/ حـ: جيعل كال من

صايف الدفع املايل : مدينا بقيمة الرسم على القيمة املضافة احملسوبة على أساس العالقة التالية: 44563/حـ
xمعدل الرسم على القيمة املضافة.
صايف الدفع + صايف الدفع املايل : دائنا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 401/ حـ: وذلك مقابل جعل كال من.

.رسم على القيمة املضافةمعدل الxاملايل 
.دائنا بالتخفيض املايل: 609/حـ

عندما يتم حتمل العديد من املصاريف من جراء عملية شراء البضاعة، فإن التسجيل احملاسيب لفاتورة الشراء يكون : مالحظة
:على النحو التايل

+ صايف الدفع التجاري األخري : البضاعة احملسوبة على أساس العالقة التاليةمدينا بتكلفة شراء : 380/ حـ: جيعل كال من
مصاريف الشحن، مصاريف النقل، مصاريف تأمني البضاعة، الرسوم اجلمركية، (كل مصاريف الشراء األخرى اخلارجية 

).إخل...الضرائب الغري قابلة لإلسترجاع، مصاريف التفريغ
صايف الدفع املايل : ا بقيمة الرسم على القيمة املضافة احملسوبة على أساس العالقة التاليةمدين: 44563/حـ

x باستثناء الرسوم اجلمركية(كل مصاريف الشراء األخرى اخلارجية إن وجدت + معدل الرسم على القيمة املضافة (x
.معدل الرسم على القيمة املضافة

صايف الدفع + صايف الدفع املايل : ئنا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التاليةدا: 401/ حـ: وذلك مقابل جعل كال من
كل مصاريف الشراء األخرى + كل مصاريف الشراء األخرى إن وجدت + معدل الرسم على القيمة املضافة xاملايل 

معدل الرسم على القيمة املضافة ،x)باستثناء الرسوم اجلمركية(اخلارجية إن وجدت 
.دائنا بالتخفيض املايل: 609/حـ

:مثال
ون، تكلفة شراء هذه البضاعة من 1700000بضاعة بسعر " ب"للمؤسسة " أ"باعت املؤسسة 12/04/2015بتاريخ 

، ختفيض %3بنسبة 1ختفيض جتاري": ب"املؤسسة " أ"وقد منحت املؤسسة . ون1500000هي " أ"قبل املؤسسة 
الفاتورة مت إرساهلا، البضاعة أرسلت، الدفع مت بشيك بنكي، معدل الرسم . %3ة ، ختفيض مايل بنسب%1بنسبة 2جتاري 

.%17= على القيمة املضافة
:املطلوب

".ب"واملؤسسة " أ"إعداد فاتورة البيع وفاتورة الشراء، مث سجيل مايلزم يف دفتر يومية كل من املؤسسة - 
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:احلل
إعداد فاتورة البيع

ون1700000= لدينا سعر البيع األويل 
= 51000- 1700000= 1صايف الدفع التجاريون 51000%3بنسبة 1ولدينا ختفيض جتاري

ون،1649000
= 16490- 1649000= 2صايف الدفع التجاريون 16490%1بنسبة 2ولدينا ختفيض جتاري

ون،1632510
= 48975.3-1632510= صايف الدفع املايل ون 48975.3%3ولدينا ختفيض مايل بنسبة 

ون،1583534.7
 1583534.7= الرسم على القيمة املضافةx0.17 =269200.9،ون
 ون1852735.6= 269200.9+ 1583534.7= املبلغ الواجب استالمه من عند الزبون.

"أ"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 
لدائناملبلغ ااملبلغ املدين12/04/2015ح الدائن.رح املدين.ر

1852735.6الزبائن/حـمــن411
48975.3املمنوحة) املرجتعات(التخفيضات، التنزيالت، احلسومات /حـ709

269200.9م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/إلـى حـ44570
1632510مباعةبضاعة /حـ700

فاتورة بيع رقم
//

1500000مشتريات البضاعة املباعة/من حـ600
1500000بضاعة /إىل حـ30

متعلق بإرسال البضاعة املباعة إىل الزبون... وصل تسليم رقم 
//

1852735.6البنك/من حـ512
1852735.6الزبائن/حـإىل 411

.قبض املستحقات املترتبة لصاحل املؤسسة اجتاه الزبون بشيك بنكي

إعداد فاتورة الشراء
ون1700000= لدينا سعر الشراء األويل 
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= 51000- 1700000= 1صايف الدفع التجاريون 51000%3بنسبة 1ولدينا ختفيض جتاري
ون،1649000

= 16490- 1649000= 2صايف الدفع التجاريون 16490%1بنسبة 2ينا ختفيض جتاريولد
ون،1632510

= 48975.3-1632510= صايف الدفع املايل ون 48975.3%3ولدينا ختفيض مايل بنسبة 
ون،1583534.7

 1583534.7= الرسم على القيمة املضافةx0.17 =269200.9،ون
ون1852735.6= 269200.9+ 1583534.7= سديده للمورد املبلغ الواجب ت.

"ب"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 
املبلغ الدائناملبلغ املدين12/04/2015ح الدائن.رح املدين.ر

1632510مشتريات البضاعة/حـمــن380
269200.9م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563

1852735.6موردوا املخزونات/إلـى حـ401
48975.3التخفيضات، التنزيالت، احلسومات املتحصل عليها/حـ609

فاتورة شراء رقم
//

1632510البضاعة/من حـ30
1632510مشتريات البضاعة/ إىل حـ380

متعلق باستالم البضاعة املشتراة... وصل استالم رقم 

//
1852735.6موردوا املخزونات/من حـ401

1852735.6البنك/ إىل حـ512
.دفع املستحقات املترتبة لصاحل املورد بشيك بنكي

-IIIاملعاجلة احملاسبية لألغلفة التجارية:
عند اإلقبال على بيع أو شراء السلع فإنه البد من حفظها من التلف واحملافظة عليها سليمة، وهذا اليتحقق إال عن طريق 

:تغليفها بأغلفة، واليت تقسم من وجهة النظر احملاسبية إىل
-1-III ترجاع، أغلفة تالفةأغلفة غري قابلة لإلس(أغلفة مستهلكة :(
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وتتم املعاجلة احملاسبة لعملية . وهي األغلفة اليت تستخدمها املؤسسة ملرة واحدة فقط، أي أا تستهلك مبجرد إستخدامها
بـ 380/حـ: شراء األغلفة املستهلكة بنفس طريقة معاجلة عملية شراء البضاعة، إال أنه يتم استبدال كل من

.أغلفة مستهلكة- 3261/بـ حـ30/األخرى، وحـمشتريات التموينات- 382/حـ
:وعندما تستعمل األغلفة املستهلكة يف تغليف املبيعات فإنه

مدينا بتكلفة شراء األغلفة املستهلكة اليت مت استعماهلا، : مشتريات األغلفة املستهلكة املستعملة-60261/حـجيعل
.ملبلغ املوجود يف اجلهة املدينةدائنا بنفس ا: أغلفة مستهلكة–3261/حـوذلك مقابل جعل

:04مثال رقم 
ون، كما اشترت بنفس 30000بشيك بنكي أغلفة مستهلكة بقيمة" س"اشترت املؤسسة 03/02/2015بتاريخ 

.ون130000التاريخ نقدا بضاعة بقيمة 
إرسال هذه ون، ومن أجل93000نصف البضاعة املشتراة سابقا بسعر بيع " س"باعت املؤسسة 27/02/2015بتاريخ 

.املبيعات إىل الزبون بنفس التاريخ، استعملت نصف األغلفة املستهلكة املوجودة مبخازا
".س"، فقم بتسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة TVA =17%إذا علمت أن : املطلوب

:احلل
" س"التسجيل احملاسيب يف دفتر يومية املؤسسة 

دائنمدين03/02/2015دائنمدين
130000مشتريات البضاعة/حـمــن380

30000مشتريات األغلفة املستهلكة/حـ38261
27200م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563

152100مورد خمزونات البضاعة/إلـى حـ401001
35100مورد خمزونات التموينات األخرى/حـ401002

فاتورة شراء رقم
//

130000البضاعة/من حـ30
30000أغلفة مستهلكة/ حـ3261

130000مشتريات البضاعة/ إىل حـ380
30000مشتريات األغلفة املستهلكة/ ـح38261

متعلق باستالم البضاعة واألغلفة املستهلكة ... وصل استالم رقم 
املشتراة

//
152100مورد خمزونات البضاعة/ من حـ401001
35100مورد خمزونات التموينات األخرى/حـ401002

152100البنك/ إىل حـ512
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35100الصندوق/حـ53
.دفع املستحقات املترتبة لصاحل املوردين

27/02/2015
15000مشتريات األغلفة املستهلكة  املستعملة/من حـ60261

15000أغلفة مستهلكة/إىل حـ36261
ال نصف األغلفة املستهلكة يف تغليف نصف تسجيل استعم

البضاعة املباعة
//

108810الزبائن/من حـ411
15810م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/إىل حـ44570

93000بضاعة مباعة/حـ700
//

65000مشتريات البضاعة املستهلكة/من حـ600
65000البضاعة/إىل حـ30

متعلق بإرسال البضاعة املباعة إىل الزبون ... وصل تسليم رقم 

-2-III أغلفة مسترجعة، أغلفة غري قابلة لإلستهالك(أغلفة متداولة :(
تستعمل ألكتر من مرة واحدة، فهي تبقى يف املؤسسة لعدة سنوات، وتتم املعاجلة احملاسبية األغلفة املتداولة هي األغلفة اليت

:لألغلفة املتداولة حسب نوعها وذلك وفقا ملا هو مبني فيما يلي
2-III -1- لتعرف عليهالتحديد، قابلة للقابلة (أغلفة متداولة قابلة للتعيني (les emballages

récupérables identifiables:
وهي األغلفة اليت ميكن متييزها والتعرف عليها بكل سهولة، أي هي األغلفة اليت ميكن للمؤسسة أن حتدد بأا تابعة هلا، 

، ومن األمتلة األكثر شيوعا على ...وهذا بسبب احتوائها على رقم تسلسلي خاص باملؤسسة أو العالمة التجارية للمؤسسة
,cuves de gaz(، اخلزانات),citernes(، الصهاريج )conteneurs(ات هذا النوع من األغلفة جند احلاوي

réservoirs( الرباميل ،)barils, futs( صناديق القارورات ،)caisse de bouteilles( قارورات الزجاج ،
)bouteilles en verre(…

على أنه أصل تابث، ويسجل حماسبيا ) ائهشر(إن هذا النوع من األغلفة القابلة لإلسترجاع يعاجل حماسبيا عند احلصول عليه 
أغلفة مسترجعة قابلة للتعيني، وذلك وفقا ملا هو مبني يف القيد احملاسيب التايل-2187/حتت ح
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دائنمدينالتاريخدائنمدين
أغلفة مسترجعة قابلة للتعيني/حـمــن2187
التتبيثاتم الواجب استرداده على مشتريات.ق.ر/حـ44562

مورد التتبيثات/إلـى حـ404
فاتورة شراء رقم

عاجل حماسبيا وفقا ملا هو مبني يف احلالتني تلة لإلسترجاع يف نشاط املؤسسة، فأما أثناء استعمال هذا النوع من األغلفة القاب
:التاليتني

-1-2-III1-ة قابلة لإلسترجاع قابلة للتعينيشراء البضاعة داخل أغلف :
عند شراء البضاعة من عند الغري فإنه يتم ورودها يف أغلب األحيان داخل أغلفة قابلة لإلسترجاع، وعند إذ سيكون لزاما 

.على املؤسسة أن تلتزم بدفع قيمة البضاعة املشتراة، وكذلك دفع مبلغ كضمان على سالمة أغلفة البائع
:اسبية يف حالة شراء البضاعة داخل أغلفة قابلة لإلسترجاع قابلة للتعيني كمايليوتتم املعاجلة احمل

مدينا بثمن شراء البضاعة البضاعة،: 380/ حـ:جيعل كال من
مدينا مببلغ : املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع- 4095/حـ

ب دفعها على سالمة األغلفة،الضمانات  الواج
مثن شراء البضاعة : مدينا بقيمة الرسم على القيمة املضافة احملسوبة على أساس العالقة التالية: 44563/حـ

xمعدل الرسم على القيمة املضافة.
xمثن شراء البضاعة + ء البضاعة مثن شرا: دائنا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 401/ حـ:وذلك مقابل جعل

.مبلغ الضمان الواجب دفعه على سالمة األغلفة+ معدل الرسم على القيمة املضافة 
وجتدر اإلشارة إىل أن عملية استالم البضاعة املشتراة، والتخفيضات التجارية واملالية، تعاجل بنفس الطريقة اليت سبق وأن 

.تطرقنا إليها
:05مثال رقم 

ون، وقد وردت هذه البضاعة ضمن 50000بضاعة بقيمة " ع"اشترت واستلمت املؤسسة 04/03/2016بتاريخ 
%.TVA =17ون، العملية متت على احلساب، 1500أغلفة قابلة لإلسترجاع بقيمة 

تسجيل العملية يف دفتر يومية املؤسسة: املطلوب
:احلل

املبلغ الدائناملبلغ املدين04/03/2016ح الدائن.رح املدين.ر
50000مشتريات البضاعة/حـمــن380
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1500املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع/حـ4095
8500م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563

60000خزوناتموردوا امل/إلـى حـ401

فاتورة شراء رقم
//

50000البضاعة/من حـ30

50000مشتريات البضاعة/ إىل حـ380
متعلق باستالم البضاعة املشتراة... وصل استالم رقم 

:04مالحظة رقم 
تداولة إىل املورد، يكون من حقها اسقاط اإللتزام املترتب على عاتقها حنو املورد من جراء عند إرجاع املؤسسة لألغلفة امل

:املبلغ الواجب دفعه كضمان على سالمة هذه األغلفة، وهنا ميكن متييز احلاالت التالية
الة يتم التسجيل يف هذه احل): أي دون أي نقص أو عطب(إرجاع كل أو جزء من األغلفة املتداولة سليمة :احلالة األوىل

:حماسبيا كمايلي
وذلك مقابل مدينا بقيمة الضمان الواجب دفعه على سالمة األغلفة املتداولة اليت مت إرجاعها إىل املورد ، 401/حـجيعل 
).أي دائنا مببلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة(دائنا بنفس املبلغ 4095/حـجعل

أعادت كل األغلفة إىل 05/03/2016املثال السابق نفرض أن املؤسسة بتاريخ انطالقا من معطيات :06مثال رقم 
).أي دون أي تلف(املورد سليمة 

تسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة: املطلوب
:احلل

املبلغ الدائناملبلغ املدين05/03/2016ح الدائن.رح املدين.ر
1500موردوا املخزونات/ حـ401

1500املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة /إلـى حـ4095

إرجاع األغلفة سليمة

يف أغلب األحيان يكون : إرجاع كل أو جزء من األغلفة املتداولة سليمة لكن خارج املوعد املتفق عليه:احلالة الثانية
وزبائنه على أنه يف حالة تأخرهم يف إرجاع األغلفة املتداولة يف األجل املتفق عليه، فإنه سيعترب كل هناك اتفاق بني املورد
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يوم تأخر مبتابة يوم تأجري هلذه األغلفة، ويف هذه احلالة يقوم املورد باقتطاع قيمة هذا اإلجيار مع الرسوم احملسوبة عليه من 
، تسجيل القيد احملاسيب التايل)كوا هي الزبون(على حماسب املؤسسة قيمة الضمان على سالمة األغلفة، وهنا جيب 

: مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: موردوا املخزونات-401/حـجيعل كال من
على القيمة الرسم+ مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة (- ) مبلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة(

؛)املضافة الواجب استرداده
: مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: الرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده-44563/حـ

؛)فةمعدل الرسم على القيمة املضا(× ) مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة(
مدينا مببلغ اإلجيار : أعباء مترتبة عن التأخر يف إرجاع مواد التعبئة والتغليف املرجعة-6136/حـ

.املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة
: املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع-4095/جعل حـوذلك مقابل

.دائنا مببلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة
:07مثال رقم 

، وقد تضمنت فاتورة الشراء "س"بضاعة على احلساب من عند املؤسسة " أ"اشترت املؤسسة 01/11/2021بتاريخ 
، أغلفة متداولة %2، ختفيض مايل بـ %3ون، ختفيض جتاري بـ 80000سعر الشراء : املعلومات التالية0001رقم

.البضاعة مت استالمها. 03/11/2021ون جيب إرجاعها قبل 1500قيمة ب
سليمة، لكن بسبب 01/11/2021أعادت كل األغلفة املتداولة إىل مورد العملية املربمة بتاريخ 15/11/2012بتاريخ 

.عليهمن قيمة الضمان على األغلفة كإجيار جيب احلصول % 10نسبة " س"التأخر يف إرجاعها اعتربت املؤسسة 
%.19= ، مع العلم أن معدل ر ق م "أ"تسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة : املطلوب

:احلل
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/11/2021ح الدائن.رح املدين.ر

50000مشتريات البضاعة/حـمــن380
1500األغلفة القابلة لإلسترجاعاملوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة/حـ4095

8500م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563
60000موردوا املخزونات/إلـى حـ401

فاتورة شراء رقم
//

50000البضاعة/من حـ30

50000مشتريات البضاعة/ إىل حـ380
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متعلق باستالم البضاعة املشتراة... وصل استالم رقم 
15/11/2021

1321.5موردوا املخزونات/حـ401
28.5م الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563

150والتغليف املرجعةأعباء مترتبة عن التأخر يف إرجاع مواد التعبئة /حـ6136

4095
املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها /حـ

1500على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع
إرجاع األغلفة سليمة 

ةإرجاع كل أو جزء من األغلفة املتداولة القابلة تالف:احلالة الثالثة :
مبلغ مامت إرجاعه : مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: موردوا املخزونات-401/حـجيعل كال منيف هذه احلالة

املسجل يف األغلفة املتداولة ) العطب(مبلغ التلف - الرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده - من األغلفة املتداولة 
املرجعة؛

: مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: الرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده-44563/حـ
معدل الرسم على القيمة املضافة؛× املسجل يف األغلفة املتداولة املرجعة )                    العطب(مبلغ التلف 

مدينا مببلغ التلف : مواد التعبئة والتغليف املرجعةيف) العطب(أعباء مترتبة عن النقص -6086/حـ
.املسجل يف األغلفة املتداولة املرجعة) العطب(

: املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع-4095/جعل حـوذلك مقابل
.دائنا مببلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة

: 08مثال رقم 
%.10نفرض أن املؤسسة أعادت كل األغلفة إىل املورد، ولكن تالفة بنسبة 03/04/2016طالقا من مثال تاريخ ان

%.17= م .مسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة مع العلم أن معدل الرسم على ق: املطلوب

2-III -1-2-بيع البضاعة داخل األغلفة املتداولة القابلة للتعيني :
املؤسسة لسلع معبئة ضمن أغلفة متداولة قابلة للتعيني، فإا سوف تكون دائنة للزبون بسعر بيع البضاعة والرسم عندما تبيع 

على القيمة املضافة الواجب حتصيله لصاحل الدولة، باإلضافة إىل املبلغ الواجب استالمه كضمان على سالمة األغلفة املتداولة 
.القابلة للتعيني
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:لفاتورة بيع بضاعة معبئة ضمن أغلفة متداولة قابلة للتعيني يكون كمايليإن التسجيل احملاسيب
+ xTVAسعر بيع البضاعة + سعر بيع البضاعة : مدينا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 411/حـجيعل

.استالمه كضمان على سالمة األغلفة املتداولةاملبلغ الواجب
الزبائن الدائنون، ضمانات واجب استالمها على سالمة األغلفة القابلة - 4195/حـ:وذلك مقابل جعل كل من

.دائنا  مببلغ الضمانات الواجب استالمها على سالمة األغلفة: لإلسترجاع
دائنا مببلغ الرسم على القيمة املضافة الواجب جتميعه على املبيعات لصاحل : 44570/حـ

.xTVAسعر بيع البضاعة : لذي حيسب على أساس العالقة التاليةالدولة وا
.دائنا بسعر بيع البضاعة: 700/حـ

:09مثال رقم 
ون معبئة داخل أغلفة متداولة بقيمة 830000بضاعة مببلغ " ب"للمؤسسة " أ"باعت املؤسسة 07/04/2016بتاريخ 

ون، فاتورة البيع والبضاعة أرسلتا بنفس 795000كانت " أ"اعة املباعة من قبل املؤسسة ون، تكلفة شراء البض15000
%.TVA =17، الدفع أجل إىل تاريخ الحق، "ب"تاريخ البيع إلىب املؤسسة 

".أ"تسجيل العملية يف دفتر يومية املؤسسة : املطلوب

:ا قد تكون أمام إحدى احلاالت التاليةاسترجاع املؤسسة ألغلفتها املتداولة فإعند:05مالحظة رقم 
مدينا باملبلغ : 4195/يف هذه احلالة جيعل حـ): أي دون تلف، دون عطب(استرجاع األغلفة سليمة :احلالة األوىل

هو األخر دائنا باملبلغ املقابل : 411/، وذلك مقابل جعل حـ)سواء كل األغلفة أو جزء فقط منها(املقابل لألغلفة املرجعة 
.لفة املسترجعةلألغ

: 10مثال رقم 
كل 15/04/2016استرجعت بتاريخ " أ"نفرض أن املؤسسة 07/04/2016انطالقا من نفس العملية اليت متت بتاريخ

.األغلفة املتداولة من عند الزبون سليمة
".أ"تسجيل مايلزم يف دفتر يومية من املؤسسة : املطلوب
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كما سبق وأشرنا إليه، : األغلفة املتداولة سليمة لكن خارج املوعد املتفق عليهإسترجاع كل أو جزء من:احلالة الثانية
فإنه يف أغلب األحيان يكون هناك اتفاق بني املورد  وزبائنه على أنه يف حالة تأخرهم يف إرجاع األغلفة املتداولة يف األجل 

ة، ويف هذه احلالة يقوم املورد باقتطاع قيمة هذا اإلجيار املتفق عليه، فإنه سيعترب كل يوم تأخر مبتابة يوم تأجري هلذه األغلف
مع الرسوم احملسوبة عليه من قيمة الضمان على سالمة األغلفة، وهنا جيب على حماسبه تسجيل القيد احملاسيب التايل

ا باملبلغ مدين: الزبائن الدائنون، ضمانات واجب استالمها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع- 4195/حـجيعل
، )سواء كل األغلفة أو جزء فقط منها(املقابل لألغلفة املسترجعة 

: دائنا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية:الزبائن-411/حـوذلك مقابل جعل كال من
الرسم على القيمة + مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة(- ) مبلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة(

؛)املضافة الواجب استرداده
دائنا باملبلغ احملسوب : الرسم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولة-44570/ وحـ

؛)لقيمة املضافةمعدل الرسم على ا(× ) مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة: (وفقا للعالقة التالية
دائنا مببلغ : إيرادات مترتبة عن النقص يف مواد التعبئة والتغليف املسترجعة-7086/وحـ

.اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة
لة تعترب املؤسسة األغلفة التالفة املرجعة هلا مبتابة يف هذه احلا: استرجاع األغلفة املتداولة القابلة للتعيني تالفة:احلالة الثالثة

أصول تابثة مت  التنازل عنها لصاحل الزبون، ويكون التسجيل احملاسيب يف هذه احلالة على النحو التايل
: كل منجيعل
ينا باملبلغ مد: الزبائن الدائنون، ضمانات واجب استالمها على سالمة األغلفة املتداولة القابلة للتعيني-4195/حـ

، )سواء كل األغلفة أو جزء فقط منها(املقابل لألغلفة املتداولة املسترجعة 
مدينا مبجموع أقساط اهتالك هذه األغلفة: جممع اهتالك األغلفة املتداولة القابلة للتعيني- 28187/وحـ
املسجل ) العطب(مبلغ التلف مدينا بالفرق السالب بني: خسارة القيمة عن التنازل عن األصول التابثة-652/ وحـ

يف األغلفة املتداولة املسترجعة والقيمة احملاسبية الصافية املتبقية هلذه األغلفة؛
:وذلك مقابل جعل كال من

دائنا بتكلفة احلصول على األغلفة املتداولة القابلة للتعيني؛:أغلفة متداولة قابلة للتعيني-2187/حـ
مبلغ التلف (–) مبلغ مامت إسترجاعه من األغلفة املتداولة: (لغ احملسوب وفقا للعالقة التاليةدائنا باملب:الزبائن-411/وحـ

؛)املسجل يف األغلفة املتداولة املسترجعة) العطب(
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املسجل يف ) العطب(دائنا بالفرق املوجب بني مبلغ التلف : فائض القيمة عن التنازل عن األصول التابثة- 752/ وحـ
ولة املسترجعة والقيمة احملاسبية الصافية املتبقية هلذه األغلفة؛األغلفة املتدا
:11مثال رقم 

، نفرض أن املؤسسة استرجعت بتاريخ 17/04/2016انطالقا من نفس معطيات العملية اليت متت بتاريخ 
%.25كل األغلفة من عند الزبون، لكن تالفة بنسبة 15/04/2016

".أ"مية املؤسسة تسجيل مايلزم يف دفتر يو: املطلوب
2-III -2- للتحديد، للتعرف عليها(أغلفة متداولة غري قابلة للتعيني (les emballages récupérables

non identifiables:
وهي األغلفة اليت ال ميكن متييزها أوالتعرف عليها بكل سهولة، أي هي األغلفة اليت ال ميكن للمؤسسة أن حتدد بأا تابعة 

، ومن األمتلة األكثر ...ب عدم احتوائها على رقم تسلسلي خاص باملؤسسة أو العالمة التجارية للمؤسسةهلا، وهذا بسب
.... ، الصناديق البالستيكية)les palettes(شيوعا على هذا النوع من األغلفة جند ألواح حتميل السلع 

، )متداول(على أنه أصل جاري ) شرائه(عليه إن هذا النوع من األغلفة القابلة لإلسترجاع يعاجل حماسبيا عند احلصول 
أغلفة مسترجعة غري قابلة للتعيني، وتتم املعاجلة -3262/وذلك من خالل إدراجه ضمن خمزونات املؤسسة حتت ح

احملاسبة لعملية شراء هذا النوع من األغلفة القابلة لإلسترجاع بنفس طريقة معاجلة عملية شراء البضاعة، إال أنه يتم استبدال
بـ 30/مشتريات األغلفة املسترجعة غري القابلة للتعيني ، وحـ- 382622/بـ حـ380/حـ: كل من

.أغلفة مسترجعة غري قابلة للتعيني-3262/حـ
أما أثناء استعمال هذا النوع من األغلفة القابلة لإلسترجاع يف نشاط املؤسسة، فيعاجل حماسبيا وفقا ملا هو مبني يف احلالتني 

:التاليتني
2-III -2-1-شراء البضاعة داخل أغلفة قابلة لإلسترجاع غري قابلة للتعيني :

عند شراء البضاعة من عند الغري وورودها داخل أغلفة قابلة لإلسترجاع غري قابلة للتعيني، يكون لزاما على املؤسسة أن 
وتتم املعاجلة احملاسبية يف هذه احلالة . بائعتلتزم بدفع قيمة البضاعة املشتراة، وكذلك دفع مبلغ كضمان على سالمة أغلفة ال

:كمايلي
مدينا بثمن شراء البضاعة البضاعة،: 380/ حـ:جيعل كال من

مدينا مببلغ : املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع- 4095/حـ
ة،الضمانات  الواجب دفعها على سالمة األغلف
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مثن شراء البضاعة : مدينا بقيمة الرسم على القيمة املضافة احملسوبة على أساس العالقة التالية: 44563/حـ
xمعدل الرسم على القيمة املضافة.

xضاعة مثن شراء الب+ مثن شراء البضاعة : دائنا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 401/ حـ:وذلك مقابل جعل
.مبلغ الضمان الواجب دفعه على سالمة األغلفة+ معدل الرسم على القيمة املضافة 

وجتدر اإلشارة إىل أن عملية استالم البضاعة املشتراة، والتخفيضات التجارية واملالية، تعاجل بنفس الطريقة اليت سبق وأن 
.تطرقنا إليها

:06مالحظة رقم 
داولة إىل املورد، يكون من حقها اسقاط اإللتزام املترتب على عاتقها حنو املورد من جراء عند إرجاع املؤسسة لألغلفة املت

:املبلغ الواجب دفعه كضمان على سالمة هذه األغلفة، وهنا ميكن متييز احلاالت التالية
الة يتم يف هذه احل): أي دون أي نقص أو عطب(إرجاع كل أو جزء من األغلفة املتداولة سليمة :احلالة األوىل

:التسجيل حماسبيا كمايلي
وذلك مقابل مدينا بقيمة الضمان الواجب دفعه على سالمة األغلفة املتداولة اليت مت إرجاعها إىل املورد ، 401/حـجيعل 
).أي دائنا مببلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة(دائنا بنفس املبلغ 4095/حـجعل
يف أغلب األحيان يكون : من األغلفة املتداولة سليمة لكن خارج املوعد املتفق عليهإرجاع كل أو جزء:احلالة الثانية

هناك اتفاق بني املورد  وزبائنه على أنه يف حالة تأخرهم يف إرجاع األغلفة املتداولة يف األجل املتفق عليه، فإنه سيعترب كل 
املورد باقتطاع قيمة هذا اإلجيار مع الرسوم احملسوبة عليه من يوم تأخر مبتابة يوم تأجري هلذه األغلفة، ويف هذه احلالة يقوم 

، تسجيل القيد احملاسيب التايل)كوا هي الزبون(قيمة الضمان على سالمة األغلفة، وهنا جيب على حماسب املؤسسة 
: مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: موردوا املخزونات-401/حـجيعل كال من

الرسم على القيمة + مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة (- ) إرجاعه من األغلفة املتداولةمبلغ مامت(
؛)املضافة الواجب استرداده

: مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: الرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده-44563/حـ
؛)معدل الرسم على القيمة املضافة(× ) مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة(

مدينا مببلغ اإلجيار : أعباء مترتبة عن التأخر يف إرجاع مواد التعبئة والتغليف املرجعة-6136/حـ
.املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة

: املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع-4095/جعل حـوذلك مقابل
.دائنا مببلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة
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إرجاع كل أو جزء من األغلفة املتداولة القابلة تالفة:احلالة الثالثة :
مبلغ مامت إرجاعه : مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: ملخزوناتموردوا ا-401/حـجيعل كال منيف هذه احلالة

املسجل يف األغلفة املتداولة ) العطب(مبلغ التلف - الرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده - من األغلفة املتداولة 
املرجعة؛

: مدينا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية: دهالرسم على القيمة املضافة الواجب استردا-44563/حـ
معدل الرسم على القيمة املضافة؛× املسجل يف األغلفة املتداولة املرجعة )                    العطب(مبلغ التلف 

لتلف مدينا مببلغ ا: يف مواد التعبئة والتغليف املرجعة) العطب(أعباء مترتبة عن النقص -6086/حـ
.املسجل يف األغلفة املتداولة املرجعة) العطب(

: املوردون املدينون، ضمانات واجب دفعها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع-4095/جعل حـوذلك مقابل
.دائنا مببلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة

-2-2-III3-بيع البضاعة داخل أغلفة متداولة غري قابلة للتعيني :
عندما تبيع املؤسسة لسلع معبئة ضمن أغلفة متداولة غري قابلة للتعيني، فإا سوف تكون دائنة للزبون بسعر بيع البضاعة 
والرسم على القيمة املضافة الواجب حتصيله لصاحل الدولة، باإلضافة إىل املبلغ الواجب استالمه كضمان على سالمة األغلفة 

.املتداولة
:لفاتورة بيع بضاعة معبئة ضمن أغلفة متداولة يكون كمايليإن التسجيل احملاسيب 

+ xTVAسعر بيع البضاعة + سعر بيع البضاعة : مدينا باملبلغ احملسوب على أساس العالقة التالية: 411/حـجيعل
.استالمه كضمان على سالمة األغلفة املتداولةاملبلغ الواجب

ائنون، ضمانات واجب استالمها على سالمة األغلفة القابلة الزبائن الد- 4195/حـ:وذلك مقابل جعل كل من
.دائنا  مببلغ الضمانات الواجب استالمها على سالمة األغلفة: لإلسترجاع

دائنا مببلغ الرسم على القيمة املضافة الواجب جتميعه على املبيعات لصاحل : 44570/حـ
.xTVAسعر بيع البضاعة : اس العالقة التاليةالدولة والذي حيسب على أس

.دائنا بسعر بيع البضاعة: 700/حـ
:استرجاع املؤسسة ألغلفتها املتداولة فإا قد تكون أمام إحدى احلاالت التاليةعند:07مالحظة رقم 
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مدينا باملبلغ : 4195/جيعل حـيف هذه احلالة): بأي دون تلف، دون عط(استرجاع األغلفة سليمة :احلالة األوىل
هو األخر دائنا باملبلغ املقابل : 411/، وذلك مقابل جعل حـ)سواء كل األغلفة أو جزء فقط منها(املقابل لألغلفة املرجعة 

.لألغلفة املسترجعة
كما سبق وأشرنا إليه، : ملتفق عليهإسترجاع كل أو جزء من األغلفة املتداولة سليمة لكن خارج املوعد ا: احلالة الثانية

فإنه يف أغلب األحيان يكون هناك اتفاق بني املورد  وزبائنه على أنه يف حالة تأخرهم يف إرجاع األغلفة املتداولة يف األجل 
هذا اإلجيار املتفق عليه، فإنه سيعترب كل يوم تأخر مبتابة يوم تأجري هلذه األغلفة، ويف هذه احلالة يقوم املورد باقتطاع قيمة

مع الرسوم احملسوبة عليه من قيمة الضمان على سالمة األغلفة، وهنا جيب على حماسبه تسجيل القيد احملاسيب التايل
مدينا باملبلغ : الزبائن الدائنون، ضمانات واجب استالمها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع- 4195/حـجيعل

، )كل األغلفة أو جزء فقط منهاسواء (املقابل لألغلفة املسترجعة 
: دائنا باملبلغ احملسوب وفقا للعالقة التالية:الزبائن-411/حـوذلك مقابل جعل كال من

الرسم على القيمة + مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة (- ) مبلغ مامت إرجاعه من األغلفة املتداولة(
؛)هاملضافة الواجب استرداد

دائنا باملبلغ احملسوب : الرسم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولة-44570/ وحـ
؛)معدل الرسم على القيمة املضافة(× ) مبلغ اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة: (وفقا للعالقة التالية

دائنا مببلغ : إيرادات مترتبة عن النقص يف مواد التعبئة والتغليف املسترجعة-7086/وحـ
.اإلجيار املترتب عن التأخر يف إرجاع األغلفة املتداولة

يف هذه احلالة جيب على املؤسسة أن تقوم بتسجيل : املتداولة غري القابلة للتعيني تالفةاسترجاع األغلفة:احلالة الثالثة
دين التاليني القي

: القيد احملاسيب األول
مدينا باملبلغ : الزبائن الدائنون، ضمانات واجب استالمها على سالمة األغلفة القابلة لإلسترجاع- 4195/حـجيعل

، )سواء كل األغلفة أو جزء فقط منها(املقابل لألغلفة املسترجعة 
مبلغ مامت إسترجاعه من : (احملسوب وفقا للعالقة التاليةدائنا باملبلغ:الزبائن-411/حـوذلك مقابل جعل كال من

املسجل يف األغلفة املتداولة ) العطب(مبلغ التلف + الرسم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولة (–) األغلفة املتداولة
؛)املسترجعة
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دائنا باملبلغ احملسوب وفقا : احل الدولةالرسم على القيمة املضافة امع لص- 44570/ وحـ
معدل الرسم على القيمة املضافة؛× املسجل يف األغلفة املتداولة املسترجعة ) العطب(مبلغ التلف : للعالقة التالية

دائنا مببلغ : إيرادات مترتبة عن النقص يف مواد التعبئة والتغليف املسترجعة-7086/وحـ
.لتلف يف األغلفة املسترجعةا

:القيد احملاسيب الثاين
مدينا بتكلفة شراء األغلفة املتداولة اليت مت : مشتريات األغلفة املتداولة غري القابلة للتعيني التالفة- 60262/حـجيعل

.تداولة التالفةدائنا بتكلفة شراء األغلفة امل: أغلفة متداولة غري قابلة للتعيني–3262/حـوذلك مقابل جعلبيعها، 

عندما توعد املؤسسة باإلستفادة من ختفيضات جتارية أو مالية من قبل موردي املخزونات واخلدمات، : 02رقم مالحظة
:، واليتم تنفيد هذا الوعد، فإنه البد من إجراء التسجيالت احملاسبية التالية)السنة املالية(وتنتهي الدورة احملاسبية 

مدينا بقيمة التخفيض املوعود به وذلك مقابل جعل أحد احلسابني ): ستكتسب)حسومات(ات ختفيض(4098/ جيعل حـ
.إيرادات مالية- 767/حسومات وتنزيالت ومرجتعات متحصل عليها، أو حـ- 609/إما حـ: التاليني دائنا

وق املترتبة عن الضمانات حىت يتم التفرقة بني احلقوق املترتبة عن التسبيقات على طلبيات الشراء واحلق: 03رقممالحظة
املقدمة على سالمة األغلفة واحلقوق املترتبة عن التخفيضات حمل الوعد إىل غاية اية السنة، ميكن جتزئة هذا احلساب 

:كمايلي
.التسبيقات املقدمة إىل موردي املخزونات واخلدمات-4090/حـ
.الضمانات املدفوعة على سالمة األغلفة املتداولة-4095/حـ
.ستكتسب)حسومات(ختفيضات -4098/حـ

يسجل مبلغ املبيعات اليت مل ترسل فواتريها إىل الزبائن عند اية السنة املالية يف اجلهة املدينة لـ : 04مالحظة رقم 
، وذلك مقابل جعل أحد احلسابات ، )فواتري قيد اإلعداد(الزبائن، اإليرادات اليت مل تعد فواتريها بعد -418/حـ

.دائنا: املبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة واملبيعات من اخلدمات واملنتوجات امللحقة- 70/الفرعية ل حـ
.مدينا411/وعند حترير الفاتورة خالل الدورة الالحقة جيعل هذا احلساب دائنا، وذلك مقابل جعل حـ
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:متارين حملولة
:01مترين رقم 

ون، غالفات 700000مشتريات بضائع بقيمة :شتمل على مايليوصلت فاتورة إىل املؤسسة ت07/03/2016بتاريخ 
.ون، البضاعة املشتراة مت استالمها15000بقيمة ) متداولة(قابلة لإلرجاع 

.ون بشيك بنكي20000تقدمت املؤسسة بطلبية شراء بضاعة، ودفعت تسبيق قدره 08/03/2016بتاريخ 
ون، البضاعة مت 85000حمل التسبيق، وقد بلغت قيمة الفاتورة مت استالم فاتورة شراء البضاعة 12/03/2016بتاريخ 

.استالمها
.أعادت املؤسسة كل األغلفة املتداولة إىل املورد سليمة15/03/2016بتاريخ 
على فاتورة شراء قيمتها %3وعد أحد املوردين املؤسسة مبنحها ختفيض جتاري بنسبة 31/12/2016بتاريخ 

.ون330000
، فقم بتسجيل %17مت أن معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق عند شراء وبيع السلع واخلدمات هو إذا عل: املطلوب

.العمليات يف دفتر يومية املؤسسة
:احلل

المبلغ الدائنالمبلغ المدین07/03/2016ح الدائن.رح المدین.ر
700000مشتریات البضاعة/حـمــن380

15000األغلفة املتداولةدفوعة على سالمة مضمانات ملوردون املدينون، ا/حـ4095
119000م الواجب استرجاعھ على المشتریات.ق.ر/حـ44563

834000موردوا المخزونات/إلـى حـ401

فاتورة شراء رقم
//

700000بضاعة/من حـ30
700000مشتریات البضاعة/ إلى حـ380

اقتطاع التسبیق المدفوع من فاتورة الشراء

08/03/2016

20000املوردون املدينون، تسبيقات على طلبيات شراء البضاعة/من حـ4090
3400م الواجب استرجاعھ على المشتریات.ق.ر/حـ44563

23400البنك/إىل حـ512
.دفع تسبیق على طلبیة شراء بضاعة

12/03/2016

85000مشتریات البضاعة/حـمــن380
11050م الواجب استرداده على المشتریات.ق.ر/حـ44563

96050موردو المخزونات /إلـى حـ401

فاتورة شراء رقم
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//
20000موردو المخزونات/ من حـ401

20000املوردون املدينون، تسبيقات على طلبيات شراء البضاعة/إلى حـ4090
اقتطاع التسبیق المدفوع من المستحقات المترتبة لصالح 

المورد
//

85000بضاعة/من حـ30
85000مشتریات البضاعة/ إلى حـ380

متعلق باستالم البضاعة المشتراة... وصل استالم رقم 

15/03/2016

15000موردو المخزونات/ حـمــن401
15000مدفوعة على سالمة األغلفة املتداولةضمانات املوردون املدينون، /إىل حـ4095

. إرجاع كل األغلفة املتداولة إىل املورد سليمة
31/12/2016

11583ستكتسب)حسومات(ختفيضات املوردون املدينون، / حـمــن4098

1683ياتم الواجب استرداده على املشتر.ق.ر/إىل حـ44563
9900.املتحصل عليها...التخفيضات، التنزيالت / حـ609

تسجیل تعھد أحد الموردین بمنح المؤسسة تخفیض تجاري

ون إىل أحد الزبائن دون إرفاقها بفاتورة 600000مت تسليم بضاعة مباعة بسعر 30/11/2009بتاريخ :02مترين رقم 
.ون480000يع، تكلفة شراء هذه البضاعة املباعة هي الب

، وأن %17إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق على عمليات شراء وبيع السلع واخلدمات هو : املطلوب
يف دفتر ، فقم بتسجيل مايلزم 02/01/2010الدورة احملاسبية انتهت وفاتورة البيع مل يتم إرساهلا إىل الزبون إىل غاية 

.يومية املؤسسة
:احلل

المبلغ الدائنالمبلغ المدین30/11/2009ح الدائن.رح المدین.ر
480000مشتریات البضاعة المباعة/حـمــن600

480000بضاعة/إلـى حـ30

اعة إىل الزبونمتعلق بإرسال البضاعة املب.. وصل تسليم رقم 
31/12/2009

600000)فواتري قيد اإلعداد(الزبائن، اإليرادات اليت مل تعد فواتريها بعد /من حـ418
600000بضاعة مباعة /إلى حـ700

تسجیل مبلغ المبیعات التي لم ترسل فواتیرھا إلى الزبائن

02/01/2010

702000الزبائن/من حـ411
600000)فواتري قيد اإلعداد(الزبائن، اإليرادات اليت مل تعد فواتريها بعد /إلى حـ418

102000م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/حـ44570
تحریر فاتورة المبیعات التي تم إرسالھا إلى الزبائن
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متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم 

ALGERERPDPSSARLون، مت إنشائها 23000000برأس مال قدره ، هي شركة ذات مسؤولية حمدودة
من سنة أكتوبروقد قامت هذه الشركة خالل شهر . ، وتزاول نشاطها بوالية اجلزائر العاصمة01/01/2015بتاريخ 
:بالعمليات التالية2017

: اشترت على احلساب مواد أولية ولوازم دون استالمها، ولقد تضمنت فاتورة الشراء املعلومات التالية/ 04/10بتاريخ -
.ون5000بقيمة )أغلفة متداولة، أغلقة مسترجعة(، أغلفة برسم اإلعادة%1، ختفيض مايل بون90000سعر الشراء 

، مع العلم أن الشركة إليصال هذه املواد إىل /04/10استلمت املواد األولية واللوازم املشتراة بتاريخ / 07/10بتاريخ -
). TTC(ون 2380خمازا جلأت إىل شركة متخصصة يف نقل السلع وذلك مقابل أن دفعت هلا نقدا مبلغ 

إىل ورشات التصنيع ولقد حتصلت / 07/10كل املواد األولية واللوازم اليت استلمتها بتاريخ أرسلت/ 10/10بتاريخ -
، فضالت ومهمالت ون35000، منتجات نصف مصنعة بقيمة ون80000منتجات تامة بقيمة : علىيف مقابل ذلك 

.ون3000بقيمة 
%.25متلفة بنسبة / 04/10أعادت كل األغلفة املتداولة إىل مورد العملية املربمة بتاريخ / 12/10بتاريخ -
مشتريات املبلغ الواجب دفعه علىمن% 2ختفيض جتاري بنسبة تفيد حبصوهلا على استلمت فاتورة /13/10بتاريخ -

/.04/10العملية املربمة بتاريخ 
على احلساب مع تسليمها / 10/10قامت ببيع نصف املنتجات التامة اليت حتصلت عليها بتاريخ / 17/10بتاريخ -

يمتها ، أغلفة برسم اإلعادة ق%6، ختفيض مايل ب ون95000سعر البيع : للزبون، ولقد تضمنت فاتورة البيع ما يلي
.ون4500

.سليمة/ 17/10استعادت كل األغلفة املتداولة من زبون العملية املربمة بتاريخ / 19/10بتاريخ -
.بشيك بنكي/ 04/10سوت ديوا اجتاه مورد املواد األولية واللوازم اليت اشترا بتاريخ / 23/10بتاريخ -
.يونه اجتاه املؤسسة بشيك بنكيكل د/17/10سدد زبون العملية املربمة بتاريخ / 25/10بتاريخ -

:، فقم%19هو واحلصول على اخلدمات املطبق عند الشراء والبيع للمخزوناتTVAإذا علمت أن : املطلوب
بإعداد مجيع فواتري البيع والشراء،-
.ALGERERPDPSSARLبتسجيل العمليات يف دفتر يومية -

02: مترين رقم
:2017خالل الثالثي األول من سنة " أ"ية اليت قامت ا املؤسسةالعمليات املالنقدم إليك فيمايلي بعص
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، )HT(ون5000وقد بلغت مصاريف نقلها ،)HT(ون460000اشترت واستلمت بضاعة ب /04/01بتاريخ -
.شيك بنكيبمع العلم أن مصاريف النقل دفعها املورد ومحلها للمؤسسة، العملية متت 

).HT(ون7000مستهلكة بقيمة اشترت واستلمت أغلفة /05/01بتاريخ -
).HT(ون4000بقيمة )أغلفة مسترجعة(متداولة اشترت واستلمت أغلفة /06/01بتاريخ -
، ولقد كان مضمون الفاتورة /04/01املشتراة بتاريخ بضاعة من ال%80إىل أحد الزبائنباعت/ 07/01بتاريخ -

3، ختفيض جتاري%2بنسبة 2، ختفيض جتاري%2بنسبة 1ون، ختفيض جتاري430000: األويلالبيع سعر :كمايلي
ون3332ون، مصاريف نقل البضاعة بقيمة  4000أغلفة متداولة بقيمة ،%3، ختفيض مايل بنسبة %1بنسبة 

)TTC( الفاتورة أرسلت، البضاعة مل تسلم للزبونحملها ستو" أ"املؤسسة ستدفعها، مع العلم أن مصاريف النقل ،
.بشيك بنكيمت من طرف الزبون والتسديد 

وختفيض مايل ب % 2ون، مع استفادا من ختفيض جتاري ب 180000اشترت بضاعة مببلغ /14/01بتاريخ -
.، العملية متت عن طريق شيك بنكي والبضاعة وصلت مع الفاتورة3%
اء لق)TTC(ون10948تفيد باستفادا من ختفيض جتاري بقيمة فاتورة "أ"وصلت إىل املؤسسة/17/01بتاريخ -

/.04/01غضها النظر عن بعض العيوب املوجودة يف البضاعة املشتراة بتاريخ
./07/01البضاعة املباعة إىل الزبون الذي باعت له بتاريخ " أ"أرسلت املؤسسة /18/01بتاريخ -
.سليمة/07/01العملية املربمة بتاريخ من زبونكل األغلفة املتداولة " أ"استعادت املؤسسة /20/01بتاريخ -
، وذلك بسبب وجود /18/01من البضاعة املرسلة إىل الزبون بتاريخ % 10" أ"املؤسسة أرجع إىل/23/01بتاريخ -

. عيوب ا
، ومن أجل إمتام عملية البيع 14/01ون كل البضاعة اليت اشترا بتاريخ 230000باعت بسعر  /01/02بتاريخ -

، البضاعة أرسلت إىل الزبون بنفس التاريخ، مصاريف /05/01يخ من األغلفة املستهلكة اليت اشترا بتار% 60استعملت 
للزبون، هذا األخري الذي دون أن حتملهانقدا " أ"وقد دفعتها املؤسسة ،)HT(ون3200نقل البضاعة إىل الزبون بلغت 

.دفع مجيع املستحقات املترتبة عليه بشيك بنكي
.مواد أولية ولوازمكتسبيق على طلبية شراء )TTC(ون23800دفعت بشيك بنكي ماقيمته /15/02بتاريخ -
كان اليت ، وكذلك فاتورا، /15/02موضوع التسبيق املدفوع بتاريخ املواد األولية واللوازماستلمت /25/02بتاريخ -

أغلفة %1: ، ختفيض مايل بنسبة%2: ون، ختفيض جتاري بنسبة70000: األويلالشراء سعر :كمايليامضمو ،
ون، مع العلم أن مصاريف النقل دفعها املورد ومحلها 2800ون، مصاريف نقل البضاعة  3000ة متداولة بقيم

."أ"للمؤسسة
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%.15تالفة بنسبة /25/02أعادت كل األغلفة املتداولة إىل مورد العملية املربمة بتاريخ /28/02بتاريخ -
إىل ورشات التصنيع، ولقد حتصلت /25/02يخ أرسلت نصف املواد األولية واللوازم املشتراة بتار/01/03بتاريخ -

.ون62000مبوجب ذلك على منتجات تامة بتكلفة 
.بشيك بنكي/ 25/02سوت ديوا اجتاه مورد العملية املربمة بتاريخ /12/03بتاريخ -
العملية متت ون، ولقد مت تسليم املواد والفاتورة، 40000قامت ببيع باقي املواد األولية واللوازم ب /26/03بتاريخ -

.بشيك بنكي
، %19املطبق عند الشراء والبيع للمخزونات واحلصول على اخلدمات هو TVAإذا علمت أن معدل : املطلوب

:ب منك مايلييطل،"أ"وبصفتك احملاسب يف املؤسسة 
إعداد مجيع فواتري البيع والشراء،-
.إعداد ميزان املراجعةو،يتهاتسجيل العمليات املالية اليت قامت ا هذه املؤسسة يف دفتر يوم-
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املعاجلة احملاسبية لألوراق التجارية: الثاينالفصل
:متهيد

صادرة عن هيئة رمسية تابعة )صكوك،وراقأ(مستندات كتابية هي (les effets de commerces)وراق التجاريةاأل
يتم تداوهلا بني ،حلقوق بني البائع واملشترياوتوثيقتتمتع حبماية قانونية وعرفية، تستخدم كدليل الثباتللدولة،

سسات والتجار حاهلا حال األوراق النقدية، فهي تستخدم يف حالة عدم توفر السيولة النقدية، كبديل للنقود يف تسوية ؤامل
.املترتبة عن عمليات البيع والشراء) تسديد الديون(احلقوق والوفاء باإللتزامات 
لدى أحد ) بقطعها، بيعها(، حق التصرف فيها خبصمها "البائع"ق التجارية أا متنح للدائن ومن فوائد أو مميزات األورا

كتابة املستفيد منها على "البنوك، واحلصول على قيمتها قبل تاريخ استحقاقها، كما له احلق يف استخدامها بالتظهري 
. ، لسداد ما عليه من ديون أو التزامات"ظهرها

، نظرا ألنه هو الشخص الذي سيقبض قيمة هذه "البائع"بالنسبة للدائن " أوراق قبض"جارية عبارة ويطلق على األوراق الت
نظرا ألنه هو " املشتري"بالنسبة للمدين "أوراق دفع"األوراق بعد فترة معينة أو يف تاريخ حمدد، وكذلك يطلق عليها عبارة 

املعاجلة أهم األمور اليت من شأا أن جتعلنا ملمني بطرق إىل وفيما يلي نت.الشخص الذي سيدفع قيمة هذه األوراق مستقبال
لألوراق التجارية احملاسبية 

-Iأال ومهاهناك نوعان من األوراق التجارية:أنواع األوراق التجارية:
-1-Iالكمبيالة)la lettre de change(* : صك حيرر وفقا لشكل قانوين معني، يتضمن أمرا صادرا من هي عبارة
إىل ، تاريخ معنيآخر يسمى املسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى االطالع أو يفشخص يسمى الساحب إىلشخص

.ستفيداملشخص ثالث يسمى 
، يأمره بدفع )املسحوب عليه(و املدين أإىل املشتري )  الساحب(و الدائن أهي عبارة عن أمر كتايب من البائع الكمبيالة إذن 

وذلك عند اإلطالع أو يف تاريخ حمدد أو بعد مضى وقت معني، ،†)املستفيد ( و لصاحل شخص آخرمبلغ معني لصاحله أ
:وتتخذ الكمبيالة الشكل التاىل. ما بالنسبة للمشتري فتعترب ورقة دفع أوتعترب الكمبيالة بالنسبة للبائع ورقة قبض 

اء املسلمني، بل هي كلمة إيطالية، ولكنها اشتهرت ذا املصطلح، عند فقههي كلمة إيطالية، وليست كلمة عربية، وال تعرف يف لغة العرب وال: الكمبيالة*
أا صك حيرر وفقًا لشكل قانوين معني، يتضمن أمرا : تعريفهاومعناها معىن الكمبيالة أو. األنظمة بسفتجة، وسند سحب، وسند حوالة، وبوليصةوتسمى يف بعض

تاريخ معني أو قابل للتعيني إىل شخص ثالث عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى االطالع، أو يفالساحب، موجها إىل آخر يسمى املسحوبصادرا من شخص يسمى
.يسمى مستفيد

.قد يكون املستفيد هو نفسه البائع†
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: بيالة عند إصدارها ثالثة هم من تعريف الكمبيالة والنموذج املوضح لصورا جند أن أشخاص الكم
أمره فيها يدفع ، وي)حيرر الكمبيالة و ينشئهاأي (وهو الدائن الذى يسحب الكمبيالة على مدينه ): tireur( الساحب ) أ(

.مبلغ معني
و الذى أي ه(الذي يوجه إليه الساحب األمر بدفع املبلغ املدون يف الكمبيالةوهو املدين ): tiré( املسحوب عليه ) ب(

).يلتزم بدفع املبلغ 
هو من أي (وهو الشخص الذى حيدده الساحب الستالم املبلغ ىف تاريخ االستحقاق ): bénéficiaire( املستفيد) ج(

. ، وقد يكون املستفيد والساحب شخص واحد كما لو أمر الساحب بدفع املبلغ له شخصيا)لم مبلغ الكمبيالةتيس
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، مكان إنشاء الكمبيالة، القيمة اإلمسية )الدائن(الساحبوتوقيع وعنوان اسم : ات التاليةتشتمل الكمبيالة على البيانو
، طبيعة )املستفيد(أن تدفع له قيمة الكمبيالة من جيب للكمبيالة، تاريخ إنشاء الكمبيالة، تاريخ استحقاق الكمبيالة، اسم 

). املدين(سحوب عليه اسم وتوقيع املالدين، املعلومات املتعلقة ببنك املسحوب عليه،
-2-I ألمر السند)le billet à ordre:( هو صك)بأن يدفع ) املشتري أو املدين(يتعهد مبوجبه حمرره ) حمرر مكتوب

، ويعترب *)البائع او الدائن(معينا يف تاريخ معني، أو قابل للتعني، أو مبجرد االطالع إىل شخص آخر يسمى املستفيد مبلغا
:وفيما يلى منوذج لصورة السند ألمر. ة للبائع ورقة قبض أما بالنسبة للمشتري فيعترب ورقة دفعالسند ألمر بالنسب

:من تعريف السند ألمر والنموذج املوضح لصورته جند أن أشخاص السند ألمر عند حتريره شخصان مها
.الذي تعهد بالدفع):املديناملكتتب، (املتعهد 

).املستفيد(ني لصاحل شخص مع) تاريخ االستحقاق(بدفع مبلغ معني يف تاريخ معني ) املشتري، املدين(تعهد كتايب من املسحوب عليه بعبارة أخرى *
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. الذى حيرر السند صاحله: املستفيد
، مكان إنشاء السند ألمر، القيمة اإلمسية )املدين(املتعهدوتوقيع وعنوان اسم :على البيانات التاليةألمر ويشتمل السند 

، )املستفيد(أن تدفع له قيمة السند ألمر من جيب للسند ألمر، تاريخ إنشاء السند ألمر، تاريخ استحقاق السند ألمر، اسم 
.)املدين(علقة ببنك املتعهدطبيعة الدين، املعلومات املت

: ومن املفيد أن نذكر هنا أهم الفروق الىت متيز الكمبيالة عن السند ألمر
السند اإلذينالكمبيالةوحدة املقارنة

32األطراف-1

.بولال حتتاج لعرضها على املسحوب عليه ألا تعهد كتايب منه بالقجيب عرضها على املسحوب عليه لقبوهلاالقبول-2

)حيرره املدين(تعهد كتايب من املسحوب عليه )أي يبدأ حتريرها من الدائن(أمر كتايب من الساحب مصدر التحرير-3

-IIمزايا األوراق التجارية:
تعترب وسيلة إلثبات الدين يف حالة قيام املنازعات القضائية
االلتزاماتتعمل على اتساع نطاق احلياة التجارية من خالل مرونتها يف سداد
ميكن احلصول على قيمتها نقدا قبل تاريخ االستحقاق من خالل خصم الورقة التجارية
-IIIاملعاجلة احملاسبية للعمليات املتعلقة باألوراق التجارية:

ستحق كما سبق وأشرنا إليه يف مقدمة هذا احملور، فإن الكمبيالة والسند ألمر يتم استخدامهما كوسيلة لسداد الديون الىت ت
) كمبيالة كانت أو سندا ألمر( للمؤسسة من طرف الغري أو تستحق للغري من طرف املؤسسة، وبالتايل فإن الورقة التجارية 

ويستمر امسها كذلك ىف دفاتره إىل حني ) الساحب أو املستفيد(تتخذ صورة مزدوجة، فهي ورقة قبض بالنسبة للدائن 
ويستمر امسها كذلك ) املسحوب عليه أو حمرر السند(قة دفع بالنسبة للمدين التصرف فيها، كما تعترب ىف نفس الوقت ور

: ىف دفاتره حىت يسدد قيمتها، وعليه فإن املؤسسة الواحدة ختصص ىف دفاترها حسابني لتسجيل األوراق التجارية أال ومها
oدائن يف املعاملة هي الطرف الاملؤسسةعندما تكون ): السندات املطلوب حتصيلها(أوراق القبض -413/حـ

ساحبا أو (لصاحلهاكأداة لسداد الدين املستحق من قبل مدينيها ، ويتم استخدام الورقة التجارية )موردا(التجارية 
. ، فإن هذا احلساب جيعل مدينا ىف دفاترها إىل غاية التصرف ىف هذه الورقة، أين يصبح هذا احلساب مدينا)مستفيدا

oهي الطرف املدين يف املعاملة التجارية املؤسسةتكون عندما): املطلوب دفعهاالسندات(أوراق الدفع -403/حـ
، فإن هذا احلساب )مسحوبا عليها أو متعهدا(، وتستخدم الورقة التجارية كأداة لسداد الدين املستحق على عاتقها )زبونا(

. جيعل دائنا ىف دفاترها،  ومدينا عندما تسدد قيمة هذه الورقة
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عتمد املعاجلة احملاسبية لألوراق التجارية على طبيعتها هل هي أوراق قبض أم أوراق دفع، وكذلك على طبيعة وبصفة عامة ت
التصرف يف هذه األوراق، وفيما يلي نوضح بدرجة من الدقة والتفصيل املعاجلة احملاسبية املطلوبة للعمليات املتعلقة باألوراق 

:التاليةالتجارية وهذا وفقا ملاهو موضح يف النقاط 
-1-III الورقة التجارية) سحب أو حترير(املعاجلة احملاسبية لعملية إنشاء:

، فعند بيع املخزونات على *يتم إنشاء األوراق التجارية بني املوردين وزبائنهم إلثبات الدفع اآلجل للمعامالت التجارية
، ويف انتظار ذلك التاريخ ميكن †لتسديد ماعليهمع زبوا على تاريخ معني ) املورد(احلساب قد تتفق املؤسسة البائعة 

للمؤسسة البائعة أن تسحب ورقة جتارية على زبوا وهذا من أجل استخدامها ألغراض خمتلفة، كما ميكن للزبون عند 
ا إذا ففي حالة م. شرائه للمخزونات على احلساب أن يتعهد يف ورقة جتارية ملورده بدفع املبلغ املستحق عليه يف تاريخ معني

، ‡وجدنا أنفسنا كمحاسبني أمام حالة البيع اآلجل واستخدام األوراق التجارية كأداة لدفع املستحقات أو حتصيل احلقوق
:متر مبرحلتني على النحو التايل) املشتري(والزبون) البائع(يف دفاتر يومية كل من املورد فإن املعاجلة احملاسبية 

عند الزبونعند املورد

)البيع اآلجل(عادة ما تنشأ الورقة التجارية سواء أوراق القبض أو أوراق الدفع عند إمتام عملية البيع على احلساب *
.و دائنية عليها ملورديهاأغالبا مايسبق حترير الورقة التجارية عمليات مالية بني املؤسسة وزبائنها أو مورديها يترتب عليها مديونية لصاحل املؤسسة لدى زبائنها†
:وهذا حيدث كما سبق وأشرنا إليه إما عن طريق‡
قيام املورد بسحب كمبيالة على الزبون بقيمة املبيعات ويرسلها إليه، يأمره فيها بدفع املبلغ املستحق عن املبيعات خالل أجل معني
ع املبلغ املستحق عن املشتريات خالل أجل معني أو قيام الزبون بتحرير سند ألمر املورد ويرسله إليه، يتعهد فيه بدف
 البائع أو الدائن(ألمر املورد ) كمبيالة أو سند أذين (أو أن يقوم الزبون بتسديد مثن مشترياته أو دينه عن طريق تظهري ورقة جتارية موجودة لديه. (

: وفقا للقيد التايلتسجيل عملية بيع البضاعة على احلساب: 1املرحلة

: تسوية الديون باستخدام ورقة جتارية وفقا للقيد التايلتسجيل: 2املرحلة

411

4457
1

الزبائن/حـ

الرسم على القيمة /حـ
/Pjاملصافة

التاريخ

XX
X

بضاعة مباعة/حـ

..فاتورة بيع رقم 

XX

XX
X

700

التاريخ
أوراق القبض يف احملفظة/حـ

الزبائن/حـ

4130

411

XX

XX

توثيق احلق املستحق على الزبون بورقة قبض

التاريخ
أوراق القبض/حـ

الزبائن/حـ

413

411

XX

XX

توثيق احلق املستحق على الزبون بورقة قبض

وفقا للقيد البضاعة على احلسابشراءتسجيل عملية : 1املرحلة
: التايل

: استخدام ورقة جتارية وفقا للقيد التايلتسوية الديون بتسجيل: 2املرحلة

380

4456
31

مشتريات البضاعة/حـ
املضافةالرسم على القيمة/حـ

/Pjاملصافة

التاريخ

XX
X

موردو املخزون/حـ

..رقم شراءفاتورة 

XX

XX
X

401

التاريخ

موردو املخزون/حـ

أوراق القبض/حـ

دفعبورقة تسوية الدين 

401

403

XX

XX
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املوردألمرأو عندما يقوم الزبون بتحرير سند لتحصيل حقوقهونبسحب كمبيالة على الزباملوردعندما يقوم : مالحظة
.فإن الدين يتحول من دين عادي إىل دين موثق بصك أو مستند،تسديدا لديونه

، فقم بتسجيل العملية التالية يف دفتر يومية كل من %19= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة :01مثال رقم 
":ع"سسة واملؤ" س"املؤسسة 
إىل) HT(ون 40000بسعر بضاعة0001مبوجب فاتورة البيع رقم " س"وسلمت املؤسسة باعت /01/01بتاريخ 

قيمةبدفع ، تتعهد فية 0004حتت رقم " س"هذه األخرية اليت حررت بنفس التاريخ سند ألمر املؤسسة ،"ع"املؤسسة 
.مريوم من تاريخ حترير السند أل20، بعد 0001الفاتورة رقم

:            احلل
"س"املؤسسة دفتر يومية 

01/01/2017

47600الزبائن/حـــــ411
7600م واجب دفعھ,ق,ر/حـ44570

40000بضاعة/حـــ700

01فاتورة بیع رقم 

//

4130
ق القبض في أورا/حــــ

47600المحفظة
47600الزبائن/حــــ411

توثیق الحق المستحق على الزبون بسند 
0004األمر رقم 

"ع"املؤسسة دفتر يومية 
01/01/2017

40000مشتریات البضاعة/حـــــ380
7600م واجب استرداده,ق,ر/حـــــ44563

401
موردو المخزونات /حـــ

47600والخدمات

01فاتورة شراء رقم 

//

401
موردو المخزونات /حـــ

47600والخدمات
47600ورقة دفع/ حــ403
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0004ورد بسند األمر تسویة مستحقات الم

-2-III القبض ورقةاملستفيدة مناملؤسسةستطيع ت):ورقة القبض(املعاجلة احملاسبية للتصرف يف الورقة التجارية
:التصرف ا على النحو التايل

o ا وحتصيلها يف ميعاد اإلستحقاق،مباشرة الزبائنمن إما اإلحتفاظ
o ه،لتحصيلها بتاريخ اإلستحقاق نيابة عنالبنكإىل اإرساهلأو
o،أو خصمها لدى البنك قبل تاريخ اإلستحقاق
o مها تظهريأوالورقة التجارية) حتويل(إظهار (إىل الدائنني تسديدا لديو(،
o استبداهلا(أو جتديدها(،
o كضمان أو تأمني للحصول على قرض أو سلفة أو إعتمادالبنكإىل ها تقدميأو.

فيما يلى نتناول بدرجة من الدقة والتفصيل، املعاجلة احملاسبية لكل األحداث املالية املرتبطة بطرق التصرف ىف أوراق و
: القبض

-1-2-IIIبتاريخ اإلستحقاقالزبونمن مباشرة إلحتفاظ بأوراق القبض وحتصيلها املعاجلة احملاسبية ل:
إىل هاويف تاريخ إستحقاقها تقدما يف حمفظة تسمى مبحفظة السندات،لديهبأوراق القبضاملؤسسةتفظ حتيف هذه احلالة 

، ويتم تسجيل عملية حتصيل *بنكيوالتحصيل يكون نقدا أو بشيك ،لتحصيلها) هاعليه أو حمررةاملسحوبالزبون ( املدين 
: وفقا ملاهو مبني فيمايليبتاريخ اإلستحقاق حماسبيا الزبونمن األوراق التجارية مباشرة 

تاريخ إرسال األوراق إىل البنك
XXالبنك/حـمــن512

XXفي المحفظةأوراق القبض/إلى حـ4130

مباشرة من الزبونأوراق القبض حتصيل

الية يف دفتر يومية كل ، فقم بتسجيل العمليات الت%19= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة :02رقم مثال
":ع"واملؤسسة " س"من الشركة 

o ون،120000مببلغ "ع"املؤسسة بضاعة إىل "س"باعت الشركة 01/01/2017بتاريخ

أوراق القبض، أو ال يكون لديه حساب جارى ىف أحد البنوك، أو أن الفرق بني تاريخ عادة ما يلجأ البائع إىل هذا البديل ىف حالة صغر حجم عملياته اخلاصة ب*
.حترير الكمبيالة وتاريخ االستحقاق صغري جدا 
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o وقد /31/03يف الدفعتستحق0015رقمكمبيالة، "ع"املؤسسة على "س"الشركة سحبت /24/02يتاريخ ،
.ووقعت على الكمبيالة فورا"ع"املؤسسة وافقت 

o ع"املسحوبة على املؤسسة 0015رقمكمبيالةال" س"حصلت نقدا الشركة 31/03/2017بتاريخ."
:احلل

"س"املؤسسة دفتر يومية التسجيل يف 
01/01/2017

142800الزبائن/حـــــ411
22800م واجب دفعه,ق,ر/حـ44570

120000بضاعة/حـــ700
05بيع رقم فاتورة 

//

4130
أوراق القبض يف /حــــ

142800احملفظة
142800الزبائن/حــــ411

توثيق احلق املستحق على الزبون بكمبيالة
0015رقم 

31/03/2017
142800الصندوق/حـــــ53

142800أوراق القبض يف احملفظة/ـــحـ4130
حتصيل ورقة القبض نقدا

"ع"املؤسسة دفتر يومية 
01/01/2017

120000مشتريات البضاعة/حـــــ380
22800م واجب استرداده,ق,ر/حـــــ44563

142800موردو املخزونات واخلدمات/حـ401
05شراء رقمفاتورة 

//
142800موردو املخزونات اخلدمات/حـــ401

142800ورقة دفع/ حــ403
0015تسوية مستحقات املورد ببكمبيالة  رقم 

31/03/2017
142800ورقة الدفق/حـــ403

142800الصندوق/حـــ53
دفع املستحقات املترتبة مبوجب ورقة الدفع نقدا
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-2-2-IIIقلتحصيلها يف تاريخ اإلستحقاالبنكرسال أوراق القبض إىل املعاجلة احملاسبية إل:
، ومن بينها حتصيل األوراق التجارية يف تاريخ اإلستحقاق من مدينيهازبائنهاالتجارية خدمات متعددة إىل البنوكتقدم 

.خاضعة للرسم على القيمة املضافةقابل ذلك عمولة حمددةوتتقاضى م
قوم بإرسال أوراق تافإخدمة التحصيل بتوسيط البنك،الورقة التجارية يف اإلستفادة من ةحاملاملؤسسةعند رغبة ف

فاصل زمين بني ونظرا لوجود. عامل معه للتحصيل قبل فترة من تاريخ إستحقاقهاتتالذي البنكإىل االقبض املوجودة لديه
فإنه حماسبيا ،ذا اخلصوصالبنكحتصيلها وإستالم إشعار من تاريخ للتحصيل وبني البنكتاريخ إرسال أوراق القبض إىل 

ويكون .برسم التحصيلأوراق قبض-4131/ للتحصيل يسمى حـالبنكيتم توسيط حساب خاص عند إرساهلا إىل 
:للتحصيل كما يليالبنكىل إرسال أوراق القبض إعند القيد احملاسيب 

تاريخ إرسال األوراق إىل البنك

XXبرسم التحصيلقبضأوراق /حـمــن4131

XXفي المحفظةقبضأوراق /إلى حـ4130

للتحصيلالبنكإرسال أوراق القبض إىل 

وهذا للمؤسسة،إىل املدين وحيصلها ويضيف قيمتها إىل احلساب اجلاري هذه األوراقالبنكويف تاريخ اإلستحقاق يقدم 
وقد . *لقاء خدمة التحصيل والرسم على القيمة املضافة احملسوب على أساس هذه العمولةتهعمولكل من بعد إقتطاع 

من يمة أوراق القبضقبتحصيلجرت العادة أن يقوم البنك بنفس تاريخ التحصيل بإرسال إشعار إىل املؤسسة خيربها فيه 
.، وحيدد فيه كذلك املبلغ املقتطع كعمولة والرسم على القيمة املضافة احملسوب على أساس هذه العمولةاملدين

قيمة أوراق القبضيفيد بتحصيلالبنكشعار من املؤسسة إليتم إقفال حساب أوراق القبض برسم التحصيل عند استالم و
:عن طريق تسجيل القيد احملاسيب التايلسم على القيمة املضافة،واقتطاع العمولة والرمن املدين 

البنكوصول إشعار حتصيل األوراق من قبلتاريخ 

XXالبنك/حـمــن512

XX)عمولة التحصيل(اخلدمات البنكية وماشاها /حـ627

XXعلة خدمة التحصيلالرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده/حـ44563

XXبرسم التحصيلمستحقة قبضأوراق /إلى حـ4131

البنكمن طرفأوراق القبض استالم اشعار حتصيل

قبض فور تعترب إيراداً بالنسبة للبنك ومصروف بالنسبة للمؤسسة، وقد جرت العادة على أن يقوم البنك حبسم عمولة التحصيل من قيمة ورقة ال: عمولة التحصيل*
.حتصيلها مباشرةً  وأن يودع صايف القيمة يف حساب املؤسسة اجلاري لديه
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حيث كانت قبل ذلك ،للتحصيل إال عند حتصيلها بشكل فعليإليه ال يعترب مدينا بأوراق القبض املرسلة البنك:مالحظة
.ة لديهأمان

، فقم بتسجيل العمليات التالية يف دفتر يومية كل %19= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة :03رقم مثال
":ع"واملؤسسة " س"من الشركة 

o القيمة بالدين املستحق عليها،0028رقمكمبيالة، "ع"املؤسسة على "س"الشركة سحبت 03/01/2017يتاريخ
ووقعت على "ع"املؤسسة ، وقد وافقت 03/02/2017يف ون، تاريخ اإلستحقاق هو40000= اإلمسية للكمبيالة

.الكمبيالة فورا
o حصل قيمتها من يلاخلارجي اجلزائريإىل البنك0028الكمبيالة رقم"س"الشركة أرسلت 24/01/2017بتاريخ

.نيابة عنها"ع"املؤسسة 
o وإضافة 0028الكمبيالة رقمقيمة اجلزائري يفيد بتحصيل ارجياخلوصل إشعار من البنك 04/02/2017بتاريخ

والرسم على القيمة لقاء خدمة التحصيل% 1كل من عمولة مقدارها إقتطاع املبلغ يف احلساب البنكي للمؤسسة وهذا بعد 
. املضافة احملسوب على أساس هذه العمولة

:احلل
"س"الشركة دفتر يومية 

2017/01/03
40000أوراق القبض يف احملفظة/حــــ4130

40000الزبائن/حــــ411
0028رقمتوثيق احلق املستحق على الزبون بكمبيالة

2017/01/24
40000أوراق قبض برسم التحصيل/حـــــ4131

40000أوراق القبض يف احملفظة/حــــ4130
إىل البنك لتحصيلها00028ال الكمبيالة رقم إرس
04/02/2017

39524البنك/حـــ512
400مصاريف اخلدمات البنكية/حـــ6275

76م  واجب استرداده,ق,ر/ حـــ44563
40000أوراق قبض برسم التحصيل/حــ4131

القبض من طرف البنكتسجيل عملية حتصيل ورقة 
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"ع"الشركة دفتر يومية التسجيل يف 
2017/01/03

40000موردو املخزونات واخلدمات/حـــ401
40000ورقة دفع/ حــ403

0015تسوية مستحقات املورد ببكمبيالة  رقم 
2017/02/03

40000ورقة الدفع/حـــ403
40000البنك/حـــ512

بشيكدفع املستحقات املترتبة مبوجب ورقة الدفع 

-3-2-IIIاملعاجلة احملاسبية خلصم أوراق القبض لدى البنك قبل تاريخ اإلستحقاق:
الوقت املناسب، ويف يفأن حتصل قيمة هذه األوراق ورق القبض من أةاملستفيدى املؤسسة يتعذر عليف أغلب األحيان قد 

وىف ق هذه األوراق،ورق القبض إىل أموال نقدية سائلة قبل تاريخ استحقامن أةاملستفيداملؤسسة تاج حتقد أغلب األحيان 
أو إىل أحد البنوك (تعامل معه تإىل البنك الذى كلها أو بعضهاااملوجودة لديهالقبضأوراق ستطيع تقدمي تهذه احلالة 

بيع الورقة التجارية ب" وهو ما يطلق عليه (قبل تاريخ اإلستحقاقأو قطعها خصم هذه األوراقمنه طلبتو)التجارية
صاريف اخلصم أو القطع أو مب" يسمى ،†وهذا مقابل أن تتخلى له عن مبلغ معني من القيمة اإلمسية هلذه الورقة، *)"للبنك

: يتكون مناألخيري الذي هذا ، "األجيو 
 م صوهي الفائدة اليت حتتسب على القيمة اإلمسية للورقة عن املدة الواقعة بني تاريخ اخل: )مبلغ اخلصم(مصاريف الفوائد

الفائدة املستحقة على خصم ورقة القبض تعترب عبئا على عاتق حامل ورقة ، وجتدر اإلشارة إىل أن وتاريخ اإلستحقاق
مبقدار القيمة احلالية وبفائدة حمددة البنكقرض إليه من ن عملية خصم ورقة القبض تعين يف حقيقة األمر تقدميأل،القبض

.‡غاية تاريخ اإلستحقاقإىل لفترة زمنية متتد من تاريخ اخلصم 

ملستفيد منها، مقابل نقل يعرف خصم األوراق التجارية على أنه اتفاق يتعهد مبقتضاه البنك بأن يدفع مقدماً مبلغ معني من القيمة اإلمسية للورقة التجارية إىل ا*
وجتدر .البنك، مع التزام املستفيد من الورقة التجارية برد القيمة االمسية إىل البنك إذا مل يدفعها املدين األصلي يف تاريخ استحقاقهاملكية هذه الورقة التجارية إىل 

: ما يلىخصم األوراق التجارية يترتب عن اإلشارة إىل أنه 
oابه ىف تاريخ االستحقاقنقل ملكية الورقة للبنك أى تظهريها لصاحل البنك الذى يقوم بتحصيل قيمتها حلس.
oمع العلم أن القيمة احلالية للورقة . أن حتصل املؤسسة من البنك على القيمة احلالية لورقة القبض ىف تاريخ اخلصم، أو تضاف هذه القيمة حلساب املؤسسة بالبنك

.هى قيمتها االمسية خمصوما منها مصاريف اخلصم
).اآلجيو ( مصاريف اخلصم –يمة اإلمسية لورقة القبض الق= أي حتصل على القيمة احلالية واليت †
:يتم حساب مصاريف الفوائد املترتبة عن عملية خصم أوراق القبض لدى البنك بالعالقة التالية‡

)12/ عدد األشهر ( Xمعدل الفائدة السنوي Xالقيمة اإلمسية للورقة التجارية = الفائدة 
)360/ عدد األيام ( Xمعدل الفائدة السنوي Xالتجارية القيمة اإلمسية للورقة = الفائدة 
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 هي مبالغ يقتطعها البنك من القيمة اإلمسية للورقة التجارية وهذا لقاء خدمة خصم األوراق التجارية، : البنكعمولة
:عليها البنك لقاء خدماتهويوجد نوعني من العموالت اليت يتحصل

القيمة اإلمسية لورقة القبض بغض النظر عن تاريخ اإلستحقاقوهي مبالغ تابثة تقتطع من : عمولة تابثة-
، فهي حتسب بنفس طريقة حساب بنسبة مئوية من القيمة اإلمسية لورقة القبضالبنكويتقاضاها : عمولة متغرية-

.م وتاريخ اإلستحقاقصرقة عن املدة الواقعة بني تاريخ اخلالقيمة اإلمسية للومنحتسب الفوائد، أي 
من املبالغ اليت يقتطعها البنك كفوائد واملبالغ املقتطعة كعمولة مئوية حيسب على أساس نسبة : الرسم على القيمة املضافة

.لقاء خدمة اخلصم املقدمة من طرفه للغري
: ، وفقا ملاهو مبني يف املراحل التاليةحماسبيااريخ اإلستحقاق ويتم تسجيل عملية خصم أوراق القبض لدى البنك قبل ت

إرسال ورقة القبض إىل البنك من أجل خصمها:املرحلةاألوىل
أوراق قبض خمصومة قبل تاريخ - 4132/يتم تسجيل عملية إرسال أوراق القبض إىل البنك من أجل خصمها، جبعل حـ

دائنا بنفس : أوراق قبض يف احملفظة- 4130/قبض، وذلك مقابل جعل حـمدينا بالقيمة اإلمسية ألوراق ال: اإلستخقاق
.املبلغ املسجل يف اجلهة املدينة

استالم كشف خصم ورقة القبض من البنك:املرحلة الثانية
عندما ترسل أوراق القبض من قبل املؤسسة املستفيدة منها إىل البنك دف أن خيصمها هلا قبل تاريخ اإلستحقاق، فإن 

. ك أول عمل يقوم به هو دراسة الوضعية املالية للجهة اليت سحبت عليها هذه األوراق، ومدى قدرا على التسديدالبن
قيمتها االمسية خمصوما (حتساب قيمتها احلاليةايقوم بوعندما يقبل البنك خصم هذه األوراق التجارية وفقا لشروط معينة، 

للمؤسسة املستفيدة، ويعتربها كقرض قصري األجل منحها إياه، نكيالبيف احلساب يودعهاو،)منها مصاريف اخلصم
قبول خصم أوراق القبض وكشف اخلصم،إشعاركال من اويرسل إليهيستحق بنفس تاريخ حتصيل األوراق املخصومة، 

وهنا جيب على حماسب املؤسسة املستفيدة أن يقوم بالتسجيل التايل
البنكمن قبلاألوراقخبصمشعار اإلوصول تاريخ 

1البنك/حـمــن512

2)عمولة التحصيل(اخلدمات البنكية وماشاها /حـ627

3مصاريف الفوائد/حـ661

4الرسم على القيمة املضافة الواجب استرداده علة خدمة التحصيل/حـ44563

5یةقروض بنكیة جار/إلى حـ519

البنكمن طرفأوراق القبض استالم اشعار خبصم
:حيث أن

.مصاريف اخلصم–القيمة اإلمسية ألوراق القبض املخصومة = 1
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.قيمة العمولة املقدمة للبنك لقاء خصمه ألوراق القبض= 2
.)360/عدد األيام ( Xمعدل الفائدة السنوي Xالقيمة اإلمسية للورقة التجارية = 3
معدل X) قيمة العمولة املقدمة للبنك لقاء خصمه ألوراق القبض+ مبلغ اخلصم = (قيمة الرسم على القيمة املضافة = 4

.الرسم على القيمة املضافة
.القيمة اإلمسية ألوراق القبض املخصومة= 5

: املرحلة الثالثة
لتحصيل قيمتها)املدين األصلي(اجلهة املسحوبة عليها إىل ه لديورق القبض املخصومة أالبنكتاريخ اإلستحقاق يقدم عند

البنك، إذ يصبح املبلغ إجتاه املستفيدتنتهي مسؤولية بذلك، وهناإشعارالبنك إىل املستفيدمبجرد حتصيلها يرسل منها، و
بالتايل يتم ترصيد املمنوح له سابقا من جراء خصم أوراق قبضه من حقه ويسقط الدين املترتب عليه اجتاه البنك، و

يف الدفاتر احملاسبية للمستفيد، وهذا من خالل قيام  حماسبه بالتسجيل احملاسيب التايل519/حـ
اإلشعار بتحصيل أوراق القبضاستالمتاريخ 

XXقروض بنكیة جاریة/ حـمــن519

XXتخقاقأوراق قبض خمصومة قبل تاريخ اإلس/إلى حـ4132

4132/وحـ519/إقفال أو ترصيد حـ

:مالحظة هامة
ها، فإنه يقوم إستحقاقتاريخلديه عندق القبض املخصومة اورالقيمة اإلمسية ألحتصيلعدم متكن البنك من ةيف حال

يرسل إليه إشعار بذلك، ويف بإرجاعها إىل املستفيد، ويقوم كذلك باقتطاع قيمتها من احلساب البنكي للمستفيد مباشرة و
هذه احلالة البد على حماسب املستفيد من تسجيل هذا احلدث املايل على النحو التايل

البنكمنإستالم اإلشعارتاريخ 
XXقروض بنكیة جاریة/ حـمــن519

XXالبنك/إلى حـ512

صومة الغري حمصلة من احلساب البنكياقتطاع قيمة أوراق القبض املخ
//

XXأوراق قبض في المحفظة/ حـمــن4130

XXأوراق قبض مخصومة قبل تاریخ اإلستخقاق/إلى حـ4132

استرجاع أوراق القبض المخصومة الغیر محصلة 

:04مثال رقم 
، فقم بتسجيل العمليات التالية يف دفتر يومية كل من املؤسسة %19= على القيمة املضافة إذا علمت أن معدل الرسم 

":ع"واملؤسسة " س"
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o القيمة بالدين املستحق عليها،0001رقمكمبيالة، "ع"املؤسسة على "س"املؤسسةسحبت 01/01/2017يتاريخ
ووقعت على "ع"املؤسسة ، وقد وافقت 01/03/2017يف ون، تاريخ اإلستحقاق هو35000= اإلمسية للكمبيالة 

.الكمبيالة فورا
o وقد وافق البنك للخصماخلارجي اجلزائريإىل البنك0001الكمبيالة رقم"س"املؤسسةأرسلت / 04/01بتاريخ ،

، عمولة البنك%3= عمولة البنك املتغرية سنويا،%8= معدل اخلصم : وفقا للشروط التاليةعلى خصم هذه الكمبيالة
%. 19= ون، معدل الرسم على القيمة املضافة 400= الثابتة 
o ساب احلوإضافة املبلغ يف ،0001الكمبيالة رقمخبصم قيمة اخلارجي اجلزائريورد إشعار من البنك/06/01بتاريخ

:املثمثلة فيما يليبعد اقتطاع مصاريف اخلصم، ، وهذالمؤسسةالبنكي ل
o من املؤسسة 0001اخلارجي اجلزائري، يفيد بتحصيله للكمبيالة رقم البنكورد إشعار من بنك /  02/03بتاريخ
".ع"

:احلل
"س"املؤسسة دفتر يومية التسجيل يف 

2017/01/01
35000أوراق القبض يف احملفظة/حــــ4130

35000الزبائن/حــــ411
0001رقمتوثيق احلق املستحق على الزبون بكمبيالة

2017/01/04
35000أوراق قبض برسم ااخلصم/حـــــ4132

35000أوراق القبض يف احملفظة/حــــ4130
إىل البنك خلصمها0001إرسال الكمبيالة رقم 

2017/01/06
33811,27البنك/حـــ512

563,33دمات البنكيةمصاريف اخل/حـــ6275
435,6مصاريف الفوائد/حـــ661

189,8م  واجب استرداده,ق,ر/ حـــ44563

35000قروض بنكية جارية/حـــــ519

0001تسجيل عملية خصم الكمبيالة رقم 

2017/03/02

35000قروض بنكية جارية/حـــــ519

35000أوراق قبض برسم ااخلصم/حـــــ4132
519/إقفال أو ترصيد حـــــــ
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:حساب مصاريف اخلصم
م,ق,ر+ العموالت ) + الفائدة(مبلغ اخلصم = مصاريف اخلصم
حقاقمعدل الفائدة يف املدة مابني تاريخ اخلصم وتاريخ اإلست* القيمة اإلمسية = مبلغ اخلصم 

ون435,6=  360/56* 0,08* 35000= مبلغ اخلصم 
ون163,33= 360/56* 0,03* 35000= عمولة البنك املتغرية 

ون400= العمولة الثابتة 
ون189,80) = 0,19* 998,93) / (0,19) * 400+163,33+435,6= ((م ,ق,ر

"ع"ة املؤسسدفتر يومية التسجيل يف 
2017/01/01

401
موردو املخزونات /حـــ
35000واخلدمات

35000ورقة دفع/ حــ403
0015تسوية مستحقات املورد ببكمبيالة  رقم 

2017/03/02
35000ورقة الدفع/حـــ403

35000الصندوق/حـــ53
ت املترتبة مبوجب ورقة الدفع نقدادفع املستحقا

-4-2-IIIمتظهري أوراق القبض إىل الدائنني تسديدا لديو:
يستطيع حامل الورقة تظهريها إىل أي (حبيث ميكن حتويلها من شخص إىل أخر متتاز األوراق التجارية بأا قابلة للتداول 

لبائع أو املستفيد من الورقة التجارية يفضل اللجوء إىل تظهريها لشخص قد جتعل اوهذه امليزة ،*)شخص آخر سدادا لدينه
، بدل أن يقوم خبصمها أو استعماهلا كضمان لإلقتراض، وهذا تفاديا لدفع )غالبا ما يكون أحد املوردين أو الدائنني(آخر 

. فوائدا أو عموالت
على ظهر ورقة القبض ..."ألمر السيد ... ادفعوا املبلغ" إن تظهري ورقة القبض ألحد املوردين يتم من خالل كتابة عبارة 

: ، ويترتب عن هذه العملية ما يلى †واإلمضاء حتتها
o احملول له أو (إىل مستفيد جديد ) حمول الورقة أو املظهر(أن ملكية الورقة التجارية تنتقل من املستفيد األصلى

) .املظهر إليه

.ويف هذه احلالة يسمى حامل الورقة القدمي املظّهر واملالك اجلديد املظهر له. يعرف التظهري  على أنه نقل ملكية الورقة التجارية من حاملها إىل شخص آخر*
.أوراق القبض اليت حصلت عليها من زبائنهاأي أن املؤسسة تفضل شراء بضاعة من أحد املوردين مبوجب†
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o يتأثر بتظهري الورقة ألنه سيدفع قيمتها ملن يقدمها إليه ىف تاريخ ال) املسحوب عليه أو املتعهد(أن املدين
. االستحقاق دون اعتبار لشخصيته 

o أن املستفيد األصلي ضامنا للمدين مبعىن أن املستفيد اجلديد يرجع إىل املستفيد األصلي ىف حالة رفض املدين سداد
. الورقة

ن قبل املؤسسة إىل أحد مورديها تسديدا للدين املترتب على عاتقها ويتم حماسبيا تسجيل عملية إظهار أوراق القبض م
:اجتاهه لقاء شرائها من عنده لبضاعة مثال، على النحو التايل

المبلغ الدائنالمبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر
xxxموردوا المخزونات/من حـ401

xxxفظة محفي القبضأوراق /إلى حـ4130

مبوجب ورقة قبض مت تظهريهاتسدید مستحقات موردوا المخزونات 

:مالحظة
أما املدين األساسي ،)املظهر إليه(واملستفيد اجلديد ) حمول الورقة(يؤثر تظهري األوراق التجارية على دفاتر كل من املظهر 

.عملية التظهري ألنه سيدفع قيمة الورقة ملن يقدمها له يف تاريخ اإلستحقاق بصرف النظر عن شخصيتهللورقة فال يتأثر ب
غري من طبيعتها إطالقا أي أن ورقة القبض تبقى عند تظهريها ورقة قبض يف يد مالكها ن تظهري الورقة التجارية ال يكما أ

.اجلديد وال تنقلب إىل ورقة دفع
:05مثال رقم 
، فقم بتسجيل العمليتني التاليتني يف دفتر يومية كل من املؤسسة %19= أن معدل الرسم على القيمة املضافة إذا علمت 

":ع"واملؤسسة " أ"
o القيمة بالدين املستحق عليها،0011رقمكمبيالة، "ب"املؤسسة على "أ"املؤسسةسحبت 01/10/2017يتاريخ

ووقعت على "ب"املؤسسة ، وقد وافقت 20/10/2017يف اق هوون، تاريخ اإلستحق70000= اإلمسية للكمبيالة 
.الكمبيالة فورا

o عن طريق تظهري هلا الكمبيالة " ع"من الديون املستحقة لصاحل املؤسسة %60" أ"سددت املؤسسة / 04/01بتاريخ
.0011رقم 
:احلل

"أ"دفتر يومية املؤسسة التسجيل يف 
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01/01//2017
70000راق القبض يف احملفظةأو/حــــ4130

70000الزبائن/حــــ411

00011رقم توثيق احلق املستحق على الزبون بكمبيالة
2017/01/04

401
موردو املخزونات /حـــــ

70000واخلدمات
70000أوراق القبض يف احملفظة/حــــ4130

عن طريق تظهري " ع"تسديد الديون املترتبة للمؤسسة 
11الكمبيالة رقم 

"ع"دفتر يومية املؤسسة التسجيل يف 
2017/01/04

4130
أوراق القبض يف /حــــ

70000احملفظة
70000الزبائن/حــــ411

0001رقم قبض املستحقات من الزبائن مبوجب الكمبيالة

-5-2-III استبدال ورقة القبض بورقة أو أوراق جديدة(جتديد ورقة القبض( :
، وذلك يف عدة *قد يلجأ املدين إىل دائنه من أجل استبدال األوراق التجارية القدمية املسحوبة عليه بأوراق جتارية جديدة

تأخري تاريخ اإلستحقاق، كما قد يتجه إليه للتفاوض حاالت منها عندما يواجه صعوبات مالية يف تسديد ديونه، فيطالبه ب
من أجل تقدمي تالريخ اإلستحقاق إذا كان يريد التخلص من ديونه، وينتج عن هذا التفاوض استبدال ورقة جتارية بورقة 

لطرفني، وحىت الينتج عن عملية اإلستبدال هذه، أي ضرر قد يلحق بأحد ا. جتارية أخرى أو مبجموعة من األوراق التجارية
من خالل حتميل املدين جيب أن يتحقق التكافؤ بني األوراق التجارية القدمية اليت مت استبداهلا واألوراق التجارية اجلديدة، 

. فوائد التأجيل+ مصروفات الربوتستو + القيمة اإلمسية للورقة التجارية امللغاة : باملبلغ املساوي للمجموع التايل
تني تستحقان يف تارخيني خمتلفني أما متكافئتني يف تاريخ معني، إذا تساوت قيمتيهما احلالية يف نقول عن ورقتني جتارنإذ

ذلك التاريخ مع تطبيق معدل فائدة واحد، فالتكافؤ إذن هو تساوي القيم احلالية لألوراق التجارية القدمية مع القيم احلالية 
:التعبري عن تكافؤ األوراق التجارية رياضيا على النحو التايلوميكن.†لألوراق التجارية اجلديدة يف تاريخ التكافؤ

ة اإلمسية للورقة امللغاة جتديد الورقة التجارية يعين إستبدال الورقة القدمية بورقة جديدة هلا تاريخ إستحقاق آخر وتتضمن قيمة الورقة التجارية اجلديدة القيم*
الفوائد اليت تدفع لقاء جتديد األوراق التجارية امللغاة بأوراق جتارية جديدة بتاريخ إستحقاق وتعرف فوائد الـتأخري على أا. ومصاريف اإلحتجاج وفوائد التأخري
.مدة تأجيل الدفعXنسبة الفائدة Xقيمة الورقة التجارية املؤجلة = جديد، ويتم حساب فوائد التأخري 

أي إذا مت خصمهما بتاريخ معني فكانت هلما نفس القيمة احلالية†
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ومن تعريف ، n2,n1وتاريخ استحقاقهماVN1،VN2:على التوايل2و1لنرمز للقيم اإلمسية للورقتني التجاريتني 
:للورقتني نستطيع أن نكتب العالقة التاليةtالتكافؤ وبتطبيق معدل التكافؤ 

2القيمة احلالية للورقة التجارية= 1القيمة احلالية للورقة التجارية

:ويكون التسجيل احملاسيب عند الدائن واملدين يف حالة استبدال األوراق التجارية على النحو التايل
):املدين، املسحوب عليه، املتعهد(يف دفتر يومية الزبون ):                     الدائن، الساحب، املستفيد(يف دفتر يومية املورد 

:مالحظة
بالتراضي قبل القيام بإجراءات الربوتستو ففي هذه احلالة تكون القيمة اإلمسية الورقة التجاريةقد يتم اإلتفاق بني املدين والدائن على جتديد 

.امللغاة باإلضافة إىل فوائد التأجيلالتجارية ية للورقة مساوية للقيمة اإلمساجلديدةللورقة التجارية

:06مثال رقم 
يوم، وقيمتها 20من موردها جتديد كمبيالة مسحوبة عليها تستحق بعد " أ"طلبت املؤسسة 10/06/2016بتاريخ 
50ة اجلديدة بعد ون، وقد وافق املورد على هذا الطلب، شريطة أن يكون تاريخ استحقاق الكمبيال160000= اإلمسية 

.يوم
.سنويا%8حدد القيمة اإلمسية للورقة اجلديدة مع العلم أن معدل التكافؤ املطبق هو : املطلوب

:احلل

36000 – t . n1 VN2VN1
36000

=
36000 – t . n2

36000

تسجيل إلغاء الورقة القدمية: 01املرحلة

الزبائن/حـ411

أوراق القبض يف احملفظة/حـ4130

القدميةالقبضإلغاء ورقة 

لورقتني كإيراد للمؤسسةلتسجيل الفرق بني القيمة اإلمسية : 02املرحلة

الزبائن/حـ411

إيرادلت احلسابات الدائنة/حـ763

الورقة اجلديدةإيراد تسجيل 

تسجيل القبض بواسطة الورقة اجلديدة: 03املرحلة

أوراق القبض يف احملفظة/حـ4130

الزبائن/حـ411
اجلديدةالقبضورقة تسجيل

تسجيل إلغاء الورقة القدمية: 01املرحلة

أوراق الدفع/حـ403
موردوا املخزونات/حـ401

إلغاء ورقة الدفع القدمية

لورقتني كعبئ على املؤسسةلتسجيل الفرق بني القيمة اإلمسية : 02املرحلة

مصاريف الفوائد/حـ661

موردوا املخزونات/حـ401

ء الورقة اجلديدةتسجيل أعبا

تسجيل التسديد باستعمال الورقة اجلديدة: 03املرحلة

موردوا املخزونات/حـ401

أوراق الدفع/حـ403
اجلديدةورقة الدفع تسجيل

<=>

36000 – t . n1 VN2VN1
36000

=
36000 – t . n2

36000
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لدينا

:07رقممثال
جتديد كمبيالة مسحوبة عليها، قيمتها اإلمسية " ع"من موردها املؤسسة " أ"طلبت املؤسسة 14/11/2017بتاريخ 

، ومت سحب الكمبيالة اجلديدة اليت قيمتها "أ"بشروط وافقت عليها املؤسسة " ع"قبلت املؤسسة ون، وقد350000
.ون353706.12= اإلمسية 
واملؤسسة" أ"يف دفتر يومية كل من املؤسسة 0012بالكمبيالة رقم 0003سجل عملية استبدال الكمبيالية رقم: املطلوب

".ع"
:حو التايليكون التسجيل احملاسيب على الن:احلل

"ع"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 
2017/11/14

350000الزبائن /حــــ411
350000أوراق القبض يف احملفظة/حــــ4130

إلغاء ورقة القبض القدمية
//

3706,12الزبائن /حـــــ411
3706,12ابات املدينةإيرادات احلس/حــــ763

تسجيل اإليرادات املترتبة عن الورقة اجلديدة
//

4130
وراق القبض يف /حـــــ

353706,12احملفظة
353706,12الزبائن/حــــ411

تسجيل ورقة القبض اجلديدة

"أ"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 
2017/11/14

350000ورقة دفع / حـــ403
350000موردو املخزونات واخلدمات/  حــ401

إلغاء ورقة الدفع القدمية

36000 – 8 x 20
VN216000

36000
=

36000 – 8x 50

36000

VN2 = 161078.65
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//
3706,12مصاريف الفوائد/حـــ661

3706,12موردو املخزونات واخلدمات/حـــ401
املترتبة عن الورقة اجلديدةتسجيل األعباء

//

401
موردو املخزونات /حـــــ

353706واخلدمات
353706ورقة دفع/حــــ403

تسجيل ورقة الدفع اجلديدة
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متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم

سنويا، فبلغ %6= ا لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية مبعدل خصم ون، مت خصمه60000كمبيالة قيمتها اإلمسية 
.ون800اخلصم 
:املطلوب

حدد املدة ن من تاريخ اخلصم إىل تاريخ اإلستحقاق
:02مترين رقم

إىل مؤسسة 10/04/2017نقدم إليك فيمايلي مستخرج من كشف اخلصم الذي بعثه البنك الوطين اجلزائري بتاريخ 
سنويا، عمولة البنك %8= معدل اخلصم : ، اخلاص خبصمها ألوراقها التجارية لديه وفقا للشروط التاليةاألشغال الكربى

.%19= ون،  معدل الرسم على القيمة املضافة 200= ، عمولة البنك التابثة %1= املتغرية 
اجلزائريالوطينالقرض 

الصفاء: مؤسسة07/088جدول اخلصم رقم 

:تاريخ اخلصم

عمولة متغريةمبلغ اخلصممدة اخلصمتاريخ اإلستحقاقمكان الدفع)القيمة اإلمسية(الورقة مبلغ

,,,,,,,,,01/12/201760وكالة اجلزائر15000

2000040,,,,,,,,

اموع
جمموع اخلصم

جمموع عمولة البنك املتغرية

عمولة البنك التابثة

%19لرسم على القيمة املضافة ا

TTCاألجيو 

جمموع القيم اإلمسية

القيمة الصافية

)القبض(حتت ضمان التحصيل 

:املطلوب
.أمتم كشف اخلصم املوجود أعاله، مع إظهار كيفية احلساب
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:03مترين رقم
:2017ل السداسي األول من سنة إليك بعض العمليات اليت قامت ا مؤسسة الصفاء خال

o ون25000بسعر بضاعة0015وسلمت مبوجب فاتورة البيع رقم باعت /01/01بتاريخ)HT(شركة إىل
، تتعهد فية 0036هذه األخرية اليت حررت بنفس التاريخ سند ألمر مؤسسة الصفاء حتت رقم اخلطوط اجلوية اجلزائرية،

.وم من تاريخ حترير السند ألمري60، بعد 0015الفاتورة رقمقيمةبدفع 
o ون50000قيمةضاعة بب0008مبوجب فاتورة الشراء رقم اشترت واستلمت /04/01بتاريخ)HT( وقد بلغت ،

.، مع العلم أن مصاريف النقل دفعها املورد ومحلها للمؤسسة)HT(ون2000مصاريف نقلها 
o تتعهد فيه 04/01من عنده البضاعة بتاريخ ألمر املورد الذي اشترت 0001رقم حررت سند / 05/01بتاريخ ،

.يوم من تاريخ حترير السند ألمر20، وهذا بعد 0008بدفع مجيع املستحقات الظاهرة يف الفاتورة رقم
o ا اجتاه / 07/02بتاريخاحملرر من قبل شركة 0036ظهري هلا السند ألمر رقم عن طريق ت" ص"املؤسسة سوت ديو ،

/.01/01بتاريخ اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
o وقد كان مضمون /04/01من البضاعة املشتراة بتاريخ % 80باعت على احلساب وسلمت /19/02بتاريخ ،

إذا مت الدفع % (1، ختفيض مايل بـ %2ون، ختفيض جتاري بـ70000سعر البيع : مايلي0016فاتورة البيع رقم 
/).25/02قبل
o يف الدفعتستحق0042رقمكمبيالة، /19/02بضاعة بتاريخ سحبت على الزبون الذي باعت له /24/02يتاريخ

.، وقد وافق الزبون ووقع على الكمبيالة فورا/24/03
o وصلت معلومات إىل املؤسسة تفيد بأن شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية سددت قيمة السند ألمر رقم / 02/03بتاريخ

.نقدا " ص"للمؤسسة 0036
o نيابة عنهاحصل قيمتها من الزبون يلالوطين اجلزائريإىل البنك0042ة رقمالكمبيالأرسلت / 14/03بتاريخ.
o وإضافة املبلغ يف 0042الكمبيالة رقمقيمة وصل إشعار من البنك الوطين اجلزائري يفيد بتحصيل / 24/03بتاريخ

. لقاء خدمة التحصيل% 1عمولة مقدارها إقتطاع احلساب البنكي للمؤسسة وهذا بعد 
o اتفقت مع أحد مورديها على استبدال جمموعة من الكمبياالت بكمبيالة جديدة وحيدة تستحق بعد / 31/03بتاريخ

:سنويا، وقد كانت املعلومات املتعلقة بالكمبياالت املستبدلة كمايلي%6= يوما وهذا معدل تكافؤ 70
تاريخ اإلستحقاقالقيمة اإلمسيةالورقة

يوما11240020
يوما21000045
أيام3800010
يوما4500025
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:املطلوب
، فقم بتسجيل العمليات املتعلقة مبؤسسة الصفاء يف دفتر يوميتها %19= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة 

.العامة
: 04مترين رقم 

دفتر يوميتها العامةيف2018خالل شهر ديسمرب من سنة " ص"قم بتسجيل العمليات التالية اليت قامت ا املؤسسة 
o 0211، وقد تضمنت فاتورة الشراء رقم"س"اشترت بضاعة على احلساب من عند املؤسسة / 01/12بتاريخ

، أغلفة متداولة بقيمة % 2، ختفيض مايل بـ %2ون، ختفيض جتاري بـ 120000سعر الشراء : املعلومات التالية
.ستلمتالفاتورة استلمت، البضاعة ا، TVA=%19ون، معدل 2000

o متلفة بنسبة ") س"املؤسسة /  (01/12أعادت كل األغلفة املتداولة إىل مورد العملية املربمة بتاريخ /02/12بتاريخ
20.%
o 0211ما تبقى من املبلغ املستحق يف فاتورة الشراء رقم سددت بشيك بنكي / 03/12بتاريخ،
o ا بتاريخ من البضاعة% 70" ب"باعت على احلساب للمؤسسة / 10/12بتاريخولقد تضمنت /01/12اليت اشتر ،

عدل ، م%3ون، ختفيض جتاري بـ 110000: سعر البيع األويل: املعلومات التالية0013فاتورة البيع رقم 
TVA=%19،الفاتورة أرسلت، البضاعة سلمت.

o باملبلغ 0040رقمكمبيالة ، /10/12اليت باعت هلا بضاعة بتاريخ " ب"املؤسسة سحبت على /12/12بتاريخ
"  ب"، وقد وافقت املؤسسة 11/01/2019تستحق الدفع يف ، هذه الكمبيالة 0013املوجود يف فاتورة البيع رقم 

.ووقعت على الكمبيالة فورا
o للخصم، وقد وافق البنك على خصم هذه الوطين اجلزائريإىل البنك ، 0040رقمكمبيالة أرسلت ال/ 13/12بتاريخ

= ، عمولة البنك الثابتة %5= سنويا، عمولة البنك املتغرية %10=معدل اخلصم : لتاليةوفقا للشروط االكمبيالة
%. 19= ون، معدل الرسم على القيمة املضافة 600

، وإضافة املبلغ يف احلساب 0040رقمكمبيالة خبصم قيمة الالوطين اجلزائريورد إشعار من البنك / 14/12بتاريخ 
.قتطاع مصاريف اخلصم املتفق عليها، وهذا بعد ا"ص"البنكي للمؤسسة 

:2016خالل الثالثي األخري من سنة " أ"نقدم إليك فيما يلي بعض العمليات اليت قامت ا املؤسسة :05مترين رقم
o 0001وقد تضمنت فاتورة الشراء رقم،"س"عند املؤسسة اشترت بضاعة على احلساب من / 01/10بتاريخ

إذا مت السداد خالل (% 2بـختفيض مايل،%3بـختفيض جتاريون،80000سعر الشراء : املعلومات التالية
.ون1500، أغلفة متداولة بقيمة)أسبوع
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o 10متلفة بنسبة / 01/10أعادت كل األغلفة املتداولة إىل مورد العملية املربمة بتاريخ.%
o مبا تبقى من املبلغ "س"ة املؤسسها عليها تاليت سحب0007وافقت ووقعت على الكمبيالة رقم/05/10بتاريخ

/.   01/11، مع العلم أن الكمبيالة تستحق الدفع بتاريخ 0001رقم الشراءيف فاتورة املستحق
o ا بتاريخ % 60" ب"باعت على احلساب للمؤسسة / 06/10بتاريخولقد تضمنت /01/10من البضاعة اليت اشتر ،

، أغلفة متداولة بقيمة %2ـ، ختفيض جتاري بون68000: يع األويلسعر الب: املعلومات التالية0004فاتورة البيع رقم 
" أ"، مع العلم أن مصاريف النقل ستدفعها املؤسسة )TTC(ون3332ون، مصاريف نقل البضاعة بقيمة  1200

.، الفاتورة أرسلت، البضاعة سلمت"ب"للمؤسسة وستحملها
o سليمة/ 06/10العملية املربمة بتاريخ استعادت كل األغلفة املتداولة من زبون/ 09/10بتاريخ.
o مبا تبقى من 0003رقمكمبيالة ، /06/10اليت باعت هلا بضاعة بتاريخ " ب"املؤسسة سحبت على /10/10يتاريخ

على الكمبيالة تووقع"  ب"املؤسسة ت، وقد وافق/06/11تستحق الدفع يف ، 0004املبلغ املوجود يف فاتورة البيع رقم 
.فورا
o 0007سددت نقدا قيمة الكمبيالة رقم / 01/11بتاريخ،
o للمحكمة ورفعت " أ"، فلجأت املؤسسة 0003عن دفع قيمة الكمبيالة رقم "ب"امتنعت املؤسسة /06/11بتاريخ

.نقدااون سدد1000وكلفها ذلك إحتجاج بعدم الدفع، " ب"على املؤسسة 
، باإلضافة 0003نقدا قيمة الكمبيالة رقم ه األخريةدفعت هذحيث ،"ب"املؤسسة مت التصاحل مع /08/11بتاريخ 

./06/11بتاريخ " أ"ملصاريف احملكمة اليت دفعتها املؤسسة 
o ا بتاريخ /09/11بتاريخا من البضاعة اليت اشترع"، للمؤسسة /01/10باعت على احلساب كل ماتبقى يف خماز" ،

، الفاتورة %2ـبمايل ون، ختفيض65000: سعر البيع األويل: ةاملعلومات التالي0005ولقد تضمنت فاتورة البيع رقم 
.أرسلت، البضاعة سلمت

o اليت اشترت من عندها " ع"حمرر لصاحلها من قبل املؤسسة 0010سند ألمر رقمحتصلت على/10/11بتاريخ
يوم من تاريخ 30ا بعد ، وهذ0005، تتعهد فيه بدفع مجيع املستحقات الظاهرة يف الفاتورة رقم/09/11البضاعة بتاريخ 

.0010حترير السند ألمر رقم
o وقد وافق للخصمالقرض الشعيب اجلزائريإىل بنك ، 0010سند ألمر رقمال"أ"أرسلت املؤسسة/11/11بتاريخ ،

، عمولة البنك %3= عمولة البنك املتغرية سنويا،%8= معدل اخلصم : وفقا للشروط التاليةالبنك على خصم هذا السند
%. 19= ون، معدل الرسم على القيمة املضافة 400= تة الثاب
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o وإضافة املبلغ يف ،0010السند ألمر رقم خبصم قيمة القرض الشعيب اجلزائريورد إشعار من بنك /12/11بتاريخ
السند فيمايلي نقدم إليك مستخرج من كشف خصم بعد اقتطاع مصاريف اخلصم، و، وهذالمؤسسةالبنكي لساب احل

:الذي بعثه بنك القرض الشعيب اجلزائري بنفس التاريخ،0010رقمألمر
القرض الشعيب اجلزائريبنك 

"أ": ؤسسةامل01/224كشف اخلصم رقم 

:تاريخ اخلصم

عمولة متغريةمبلغ اخلصممدة اخلصمتاريخ اإلستحقاقمكان الدفع)مبلغ الورقة القيمة اإلمسية

,,,,,,,,,,,,,,,,ن/20/08وكالة اجلزائر,,,,,,,,,,,,,,

اموع

جمموع اخلصم

جمموع عمولة البنك املتغرية

عمولة البنك التابثة

%19الرسم على القيمة املضافة 

TTCاألجيو 

القيمة اإلمسية

القيمة الصافية

)القبض(حتت ضمان التحصيل 

o 0010رقملسند ألمرلقرض الشعيب اجلزائري، يفيد باقتطاعه للقيمة الصافية لورد إشعار من بنك ا/ 11/12بتاريخ ،
تسديد " ع"لديه، وهذا بسبب رفض املؤسسة " أ"ون من احلساب البنكي للمؤسسة 1500واملصاريف القضائية البالغة 

.0010رقمالسند ألمرقيمة 
.عمليات اليت قامت ا يف دفتر يوميتها العامة، يطلب منك تسجيل كل ال"أ"بصفتك احملاسب يف املؤسسة :املطلوب
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)العمال واملوظفنيأجور ورواتب(عباء املستخدمني املعاجلة احملاسبية أل: الثالثالفصل
:متهيد

لعامل، كما لموظف واا من أهم احلقوق األساسية لمامللحقة واملكافئاتألجور و خمتلف التعويضاتلرواتب واتعترب ا
ستخدميهاملبدفعهااملؤسسة تلتزمألعباء اليت لفهما لفظني مترادفني.املؤسسةمن التزامات جزءا هاما تعتربان ا مأ
ه هلا من نتائج وأهداف، فالرواتب واألجور متثل املقابل ووما حقق،ه من جهد ووقتومقابل ما قدم)المأو العنيللموظف(

وهذا طبقا لالتفاق ،دماته املقدمة للمؤسسة ابتداءا من تاريخ تنصيبهلعامل كتعويض لعمله أو خلالموظف أو لاملايل املمنوح 
العامل أو (املستخدم يف إطار ما تفرضه التشريعات املنظمة للعالقة بني كذلك ، ووبني صاحب العملبينهأو العقد املربم

.*)صاحب العمل(ومستخدمه )املوظف
ةالصافيةإىل حتديد األجرتتبع جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اهلادفةوالرواتب من خاللألجوراحملاسبية لعاجلة املمتثل و

يتم حتديد كل اإللتزامات واألعباء الواجب على املؤسسة ، حيث من خالهلاالقوائم املاليةللعامل، مرحلة ضرورية يف إعداد 
.ه هلا من نتائج وأهدافوققوما ح،ه من جهد ووقتومقابل ما قدمااهلمأوعيهاملوظفأو الشركة القيام بدفعها

ذات الصلة كل املعلوماتالتطرق إىلوقصد اإلملام جبميع جوانب املعاجلة احملاسبية لألجور والرواتب، ارتأينا فيما يلي
اتب، وتسجيل العناصر الظاهرة به يف دفتر الروإعداد كشفكيفية إجنازوشرح وتوضيح،وتبسيطهاباألجور والرواتب

.اليومية العامة
I-واليت جيب ألعباء العماليةمن أهم املفاهيم و املصطلحات املرتبطة با: ألعباء العماليةاملفاهيم و املصطلحات املرتبطة با

ما يليعلى احملاسب أن يتعرف عليها بشكل جيد نذكر 
oشهرياأو العامليتقاضاه املوظفالذي دخل الهو : املرتب.
oمل عادة إما يوميا أو أسبوعيا أو نصف شهريا الذي يتقاضاه العاهو الدخل: األجر
oعلى األداء األحسن أو لتجاوز بعض واملوظفني مكمل للدخل لتحفيز العمال جزءهي عبارة عن :املنحة أو العالوة

.املهنةالنقائص أو السلبيات يف
oثر أداء عملهأو املوظف إضرر ما حلق بالعامل و تعويضأهو مبلغ مقدم تعويضا لبعض املصاريف املدفوعة :التعويض.

صادي الضيق تستخدم االقتصادي الواسع، تطلق األعباء العمالية على مجيع أنواع و أشكال املكافآت اليت تتحصل عليها املوارد البشرية، و يف معناها االقتباملعىن*
األعباء العمالية للداللة إىل وسيلة الدفع لألفراد العاملني حتت إشراف أفرادهم اآلخرين
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o تعويض عمل املنصب+ األجر األساسي) = بأجرة املنصبأو ما يسمى (األجر اخلاضع إلقتطاع الضمان اإلجتماعي
عالوة +  عالوة املر دودية الفردية+تعويض الساعات اإلضافية+ تعويض الضرر أو املخاطر+ اخلربة املهنيةتعويض + 

.املردودية اجلماعية
oأجرة املنصب = راكات الضمان اإلجتماعي اشتx9%.
o األرباحمن اإلستفادةحصص + منحة النقل+ منحة األكل + أجرة املنصب = األجر اإلمجايل
o أجرة =  (اشتراكات الضمان اإلجتماعي - األجر اإلمجايل = األجر اخلاضع إلقتطاع الضريبة على الدخل اإلمجايل

).اشتراكات الضمان اإلجتماعي(–) األرباحمن اإلستفادةحصص + نقلمنحة ال+ منحة األكل + املنصب 
oاألجر = ، إذن جمموع املداخيل طاعاتتهو ما يستحقه الفرد من األجر مقابل عمله قبل خصم أي اق: جمموع املداخيل

.عائليةاملنح ال+ مصاريف املهمات و التنقالتتعويض + األجر الوحيدمنحة + تعويض املنطقة+ اإلمجايل 
oطاعات، أي هو األجر الذي يتسلمه الفرد يف يده، قتهو عبارة عن األجر بعد خصم اال: األجر الصايف الواجب دفعه

:ويتم حسابه بالعالقة التالية
اقتطاع + اقتطاع الضريبة على الدخل + اقتطاع الضمان اإلجتماعي ( –جمموع املداخيل = األجر الصايف الواجب دفعه

).إقتطاع التسبيقات+ ت على األجور اإلعتراضا
-II للرواتب واألجوراملكونة)العناصر(املداخيل:

املكونة لألجور والرواتب وفق املداخيلحىت تتمكن املؤسسة من اإلدارة اجليدة ألجور عماهلا جيب عليها أن تقوم بتصنيف 
الرواتب واألجور إىل مداخيلوهذا يتطلب تصنيف . ما يسهل عليها كل املعاجلات احملاسبية اليت تتعلق بالرواتب واألجور

وانطالقا من هذا فإنه .العناصر اخلاضعة القتطاعات الضمان اإلجتماعي والضرائب والعناصر الغري خاضعة هلذه االقتطاعات
:نوضحها بالتفصيل فيما يليةصر رئيسياعنثالثة ميكن تصنيف مكونات األجر إىل 

-1-II عناصر (اقتطاع الضريبة على الدخل اإلمجايلوالقتطاع الضمان اإلجتماعي اخلاضعةألجر ا)عناصر(مداخيل
لضمان االجتماعي و اقتطاع الضريبة على الدخل االقتطاع ختضعمن مداخيلتتكون أجرة املنصب ):أجرة املنصب

:فيما يلياملداخيلاألمجايل، ونلخص أهم هذه 
-1-1-IIالقاعدي(األجر األساسي(Le salaire de base: فإن 11- 90حسب القانون األساسي العام للعامل ،

يف القيمة النقدية للنقطة ضمن الصنف،للرتبة ياالدنة االستدالليالنقاطمبلغ األجر األساسي ينشأ مباشرة من حاصل ضرب 
.*االستداللية

عن قيمة مالية معينة، متثل مثن أو سعر أو مقابل النقطةالنقطة استداللية هي عبارة*
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الصنف الذي ينتمي إليه وهذا من لتحديد األجر القاعدي ألي عامل يتطلب كخطوة أوىل حتديد رتبة منصبه ضمن نإذ
املمنوحة الدنيابضرب النقاط اإلستدالليةنقوم ، مت كخطوة ثانية *أجل معرفة عدد النقاط اإلستداللية املمنوحة ملنصبه

.يف القيمة النقدية أو املالية للنقطة االستدالليةللعامل لقاء رتبة منصبه،
أصبحت حيثالنقطة االستداللية سعر عرف األجر القاعدي تغيري يف 2008جانفي 1وجتدر اإلشارة إىل أنه ابتداء من 

دج لكل األصناف، و هذا طبقا جلدول التصنيف االنتقايل ملختلف رتب املوظفني يف الشبكة االستداللية 45.00= 
تغيري ، والذي من خالله مت29/09/2007املؤرخ يف 304-07للمرتبات املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي رقم 

:جدول التصنيف الذي قسم على النحو التايل
جدول الشبكة اإلستداللية للمرتبات
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ال

الرقم اإلستداليل للدرجات

وىل
األ

انية
الث

الثة
رابعالث
ال

سةة
خلام

ا

سة
ساد

ال

بعة
لسا

ا

منة
الثا

سعة
الثا

شرة
العا

شرة
ة ع

حلادي
ا

ثاني
ال

شرة
ة ع

1200102030405060708090100110120د

2219112233445566778899110120131

32401224364860728496108120132144

426313263953667992105118132145158

5288142943587286101115130144158173

6316163247637995110126142158173189

73481735527087104122139157174191209ج

83791938577695114133152171190208225

941821426384105125146167188209230251ب

1045323456891113136159181204227249272

درجة يعطي لكل منصب عمل جمموعة من النقاط االستداللية اليت حتددها عناصر وعوامل املنصب، واليت ختتلف من منصب إىل آخر، وميكن أن تتلخص يف*
.ل وخمتلف الضغوط واملتطلبات املتعلقة بكل منصب عمل والقطاع املتواجد فيهالتأهيل واملسؤولية واجلهد املتطلب يف ذلك املنصب، إىل جانب ظروف العم
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11498255075100125149174199224249274299أ

12537275481107134161188215242269295322

13578295887116145173202131360289318347

14621316093124155186217248279311342373

156663367100133167200233266300333366400

167133671107143178214250285321357392428

177623876114152191229267305343381419457

نف
لص

ج ا
خار

قسم 

1فرعي

9304793140186233279326372419465512558

قسم 

2فرعي

9905099149198248297347396446495545594

قسم 

3فرعي

105553106158211264317363422475528580633

قسم 

4فرعي

112556113169225281338394450506563619675

قسم 

5فرعي

120060120180240300360420480540600660720

قسم 

6فرعي

128064128192256320384448512576640704768

قسم 

7فرعي

148074148222296370444518592666740814888

.جد45.00× داخل الصنف الدنيا املقابلة للرتبة ةاالستدالليالنقاط= )القاعدي(األجر األساسي نإذ

األجر إذن ،دج45=اإلستداللية قيمة النقطةو،نقطة666=ل ما الرقم االستداليل ملنصب العمإذا كان : مثال
=ي هلذا املنصب األساس
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666x.45 =29970دج.

-2-1-IIإضافة إىل األجر األساسي فإن أجرة املنصب تشتمل :التعويضات الثابتة امللحقة أو املرتبطة مبنصب العمل
على بعض التعويضات املرتبطة مبنصب العمل واليت تدفع للموظف أو العامل إما حبكم أقدميته أو األضرار املرتبطة بإجناز 

،...نطقة، أو مقابل الساعات اإلضافية حبكم ظروف عمل خاصة، السيما العمل التناويب والعمل الليليالعمل أو صعوبة امل
: بنوع من الدقة والتفصيل على النحو التايلوشرحهاوميكن حتديد هذه التعويضات

-1-2-1-IIتعويض عمل املنصب: ITPها منصب وهو تعويض يدفع للعمال مقابل األوقات الغري عادية اليت يتطلب
وحيسب هذا التعويض على أساس نسبة من األجر األساسي . أو العمل يف األعياداملتناوب أو العمل ليالالعمل،كالعمل

..%5والتقل عن % 25واليت جيب أن ال تتجاوز 
)القاعدي(األجر األساسي × النسبة املئوية = عمل املنصبإذا تعويض 

-2-2-1-II اخلربة املهنيةتعويضl’indemnité d’expérience professionnelle)IEP(: تعوض
، حيث يتكون هذا السلم من درجات *األقدمية أو اخلربة املهنية من الناحية املبدئية عن طريق الترقية املهنية يف السلم املهين

01/01/2008ابتداء من و،†تبدأ من درجة التمرين إىل الدرجة النهائية اليت خيتم ا العامل حياته املهنية أو الوظيفية
وتكون مدة الترقية بني الدرجة واألخرى حمددة يف الغالب .درجة جلميع األصناف12أصبحت اخلربة املهنية حمددة بـ 

بني السنتني ونصف والثالث سنوات ونصف، وهي تتحدد حسب كل قطاع وحسب درجة االستحقاق بالنسبة لكل 
. عامل

كتعويض مايل عن أقدميته، وحيسبويضاف إىل أجره القاعدي ا يستفيد منه املوظف تعويض اخلربة املهنية هو منإذ
استنادا إىل مايتم حتديده يف اإلتفاقيات اجلماعية املرتبطة بكل قطاع أو بكل مؤسسة، وبصفة عامة ميكن من خالل الصيغ 

:اع معنيالتالية توضيح كيفية حساب هذا التعويض بالنسبة لكل قطاع أوفئة معينة داخل قط
o حيسب تعويض اخلربة املهنية بالعالقة التاليةخارج الوظيف العموميالقطاعاتأغلبيف :IEP =املقابلة النسبة املئوية

.)القاعدي(األجر األساسي × لعدد سنوات العمل
oحيسب تعويض اخلربة املهنية بالعالقة التاليةبالنسبة للموطفني الدائمني: يف الوظيف العمومي :IEP = عدد نقاط

).2007سبتمرب 29الصادر بتاريخ 304-07وهذا اسناذا إىل املرسوم الرئاسي رقم (دج45× الدرجة 

الضرورية ألداء عمل معنياخلربة املهنية هي جمموع املعارف*
.درجة جلميع األصناف12أصبحت اخلربة املهنية حمددة بـ 01/01/2008ابتداء من †
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oحيسب تعويض اخلربة املهنية بالعالقة التاليةبالنسبة لألعوان املتعاقدين: يف الوظيف العمومي :IEP =1.4 % × عدد
) .2008جانفي 14الصادرة بتاريخ 10التعليمة رقم وهذا استناذا إىل (األجر القاعدي ×سنوات العمل  

األجر الرئيسي= اخلربة املهنيةتعويض + األجر القاعدي :01مالحظة هامة جدا رقم 
ألن بعض التعويضات  يف الوظيف العمومي حتسب على أساس األجر الرئيسي و ليس األجر القاعدي، وللمزيد من 

.2007سبتمرب 29الصادر بتاريخ 304- 07ي رقم املعلومات ارجع إىل املرسوم الرئاس
من وسائل تثبيت ومحاية احلق يف هذا التعويض هو انتقاله مع العامل يف حالة تغيري منصب العمل، إما : 02رقم مالحظة

بتغري مكان العمل، أو الترقية، حيث حيسب هذا التعويض وفق نسبة معينة، ويدفع شهريا كتعويض ثابت وملحق باألجر 
.األساسي حيضا بنفس احلماية واالمتياز الذي حيضا به هذا األخري

-3-2-1-II تعويض الضرر أو املخاطرIndemnité de nuisance : إن تصنيف العمل يعتمد على األخذ بعني
قيام بذلك االعتبار جممل العناصر والعوامل واخلصائص اليت ميتاز ا منصب العمل، السيما فيما يتعلق باجلهد املطلوب لل

.العمل، أو الضغوط املادية والنفسية اليت يفرضها هذا املنصب
وقد كانت األجهزة املكلفة بدراسة وتصنيف مناصب العمل يف الكثري من األحيان عاجزة عن اإلحاطة بكافة 

يف امليدان وجود بعض مناصب العوامل والعناصر املادية والنفسية واملهنية، وبالتايل يأيت التصنيف ناقصا، إذ يبني عند التطبيق
العمل تظهر فيها بعض املشقة أو األضرار أو املخاطر، مما حيتم بالضرورة التكفل حبماية العامل من هذه الظروف واملخاطر، 

. إما بتحسني ظروف العمل أو التعويض عن األضرار الناجتة عنها
بدأ التعويض على األضرار واملخاطر الغري مأخوذة وانطالقا من هذه القاعدة، تضمنت خمتلف القوانني العمالية م

من القانون العام للعامل املؤرخ يف 162-152بعني االعتبار عند تصنيف املناصب، وهذا ما أكدته املادتني 
يقدم تعويض األضرار للعامل الذي يشغل منصب عمل تنطوي مهامه أو عمله فيه : "، حيث جاء فيها 02/11/1988

". و عناصر صحية أو عناصر خطرية مبا مل جيري حسابه يف حتديد أو تصنيف منصب العملعلى جهود شاقة أ
مت إحالة مهمة حتديد قائمة املناصب اليت تشتمل على أضرار أو خماطر أو أمراض أو غريها جتدر اإلشارة إىل أنه و

، *)من األجر األساسي% 20جتاوزهامع اشتراط عدم(من العناصر، وكذلك حتديد النسب اإلمجالية أو اجلزئية لكل ضرر 
.جلان خاصة بالوقاية والصحة واألمن على مستوى املؤسسة املستخدمة، إىل *)األساسي

-4-2-1-IIالساعات اإلضافية تعويضLa rémunération des heures supplémentaire:

ولية العمل على حتسني ظروف العمل والقضاء على أسباب الضرر أو اخلطر املرتب للحق يف التعويض، هذا إن هذا التعويض ال يعفي املؤسسة بالضرورة من مسؤ*
.العمل من شأنه ختفيض أو إلغاء هذا التعويض، إذا مل يعد هناك ما يستدعي لإلبقاء عليه
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ونية األسبوعية للعمل ، املدة القان1997جانفي 11املؤرخ يف 03- 97من األمر رقم 02لقد حددت املادة رقم 
أيام عمل على األقل، أي مايعادل ) 5(، وتوزع هذه املدة على مخسة *ساعة وهذا يف ظروف العمل العادية) 40(بأربعني 

، كما نص هذا األمر على أن هذه املدة القانونية للعمل تطبق ساعة يف الشهر173.33ومتوسطساعات عمل يف اليوم 8
أفريل سنة 21املوافق لـ 1410رمضان عام 26املؤرخ يف 11- 90يت حيكمها القانون رقم ضمن اهليئات املستخدمة ال

. †واملتعلق بعالقات العمل، و كذا ضمن املؤسسات و اإلدارات العمومية1990
للهيئة املستخدمة أن تطلب من أي عامل لديها أداء ساعات املتعلق بعالقات العمل، 11- 90القانون رقم ولقد أجاز 

من املدة القانونية احملددة % 20شريطة  أن التتعدى هذه الساعات اإلضافية ، زيادة على املدة القانونية لعمله، ‡ضافيةإ
. للعمل خالل الشهر، وأن ال تزيد يف األسبوع عن ستة عشرة ساعة ويف اليوم عن أربع ساعات، وهذا يف مجيع األحوال

:ايف املقدم خالل األسبوع الواحد وفقا ملا هو موضح يف اجلدول التايلويتم تعويض العمال مقابل ساعات عملهم اإلض
سعر الساعة الواحدة اإلضافية املقدمة خالل الساعات اإلضافية املقدمة خالل األسبوعزمن

األسبوع

أي يف وقت العمل (األربع ساعات األوىل املقدمة قبل الساعة التاسعة ليال
)العادي

ل العاديةمن سعر ساعة العم% 150

من سعر ساعة العمل العادية% 175املقدمة قبل الساعة التاسعة ليالاألخرى باقي الساعات اإلضافية 

5.00ليال إىل غاية الساعة 21.00الساعات اإلضافية املقدمة من الساعة 
صباحا

من سعر ساعة العمل العادية% 200

: لساعات خالل الشهر بالعالقة التاليةمت حساب املدة القانونية با:01مالحظة رقم

العمل، سواء كان يتواجد يف مكان العمل نفسه أو يف مكان أخر، وهذا يقصد باملدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه العامل حتت تصرف املؤسسة صاحبة *
.من أجل اعداد أو أداء املهام املترتبة عن منصب عمله

:املنصوص عليها أعاله 02من نفس األمر على أنه ميكن إستثناء مايلي من املادة رقم 04املادة رقم لقد نصت †
لعمل بالنسبة لألشخاص الذين ميارسون أشغاال شديدة اإلرهاق و خطرية أو اليت ينجز عنها ضغط على احلالة اجلسدية و أن ختفض املدة القانونية األسبوعية ل-

العصبية،
أو ترفع بالنسبة لبعض املناصب املتميزة بفترات توقف عن النشاط،-

.ما مستوى ختفيض مدة العمل الفعلي أو رفعهاحتدد اإلتفاقيات أو اإلتفاقات اجلماعية قائمة املناصب املعنية، كما توضح لكل منه
.عقد عملونية اليت حيددها القانون أوهي الساعات الزائدة على الساعات القان) Overtime: باإلجنليزية(ساعات العمل اإلضافية ‡

أسبوع 52 x ساعة 40

شھر12
ساعة173.33=
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:أما لو أردنا معرفة املدة القانونية باأليام خالل الشهر فنستعمل العالقة التالية

إذا كانت املهنة تتطلب دائما ساعات إضافية تستبدل الساعات اإلضافية بتعويض جزايف على اخلدمة :02مالحظة رقم
.من األجر األساسي% 20ذا التعويض اجلزايفنسبة هتعدىتالدائمة وال جيب أن 

-5-2-1-IIعالوة املر دودية الفرديةPrime de rendement individuel)P.R.I(: حتدد عالوة املر دودية
الفردية على أساس درجة اإلنتاجية اليت حيققها كل عامل خالل الشهر مقارنة مع الربنامج املسبق احملدد لإلنتاج املطلوب 

.أو رئيس القسممن األجر األساسي، وحيددها عادة رئيس الورشة% 10وجيب أال تتعدى تغطيته 
-6-2-1-IIعالوة املردودية اجلماعيةPrime de rendement collectif )P.R.C(: حسب هذه العالوة متنح

نامج العادي املسطر ويشترط درجة اإلنتاجية اجلماعية احملققة خالل الشهر وتقدر حسب اجلدول التايل بنسب مئوية من الرب
%.30أن ال تتعدى نسبة 

عالوة املردودية اجلماعيةنسب 
نسبة املكافآتنسبة املرد ودية اجلماعية

%80اقل من   

80%

81 %-%90

91 %-95%

100 -%96%

101%-%110

111%120 -%

%60اقل من   

0%

%5

%10 -%06

%15 -%11

%20-%16

%25-%21

%30-%26

5%خصم

:     بالعالقة التاليةاملردودية اجلماعيةنحة مأو عالوة حتسب إذن 
.نسبة العالوة× األجر األساسي× )العمليةعدد أيام الشهر/عدد األيام الفعلية=(جم ع

أسبوع  52 x أیام5

شھر12

یوم22=
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، األجر )نيغاب يوم(يوم20يوم ، عدد األيام الفعلية للعامل 22=6-28عدد األيام العملية 2017يف شهر فيفري :مثال
.%9دج، نسبة العالوة 29970األساسي

.دج2453.09= 0.09×29970×)20/22=(م جع

-7-2-1-IIعالوة اخلربة البيداغوجية:
وهو ميثل كذلك تثمني للخربة التربوية آو البيداغوجية لألستاذ اجلامعي، أسس هذا التعويض مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

. 2010أكتوبر 20املؤرخ يف 10-252
االبتدائي، مديري املؤسسات ونواب مديري واملتوسط الثانوي والتعليم يففئة املدرسنيالتعويضاذهيستفيد منكما 

وهذا طبقا للمرسوم رقم ، واملفتشنية وسلك التوجيه املدرسي،يالدراسات ومستشارو التربية ومستشاري التغذية املدرس
باإلضافة إىل املنشور الوزاري رقم 10/08/91املؤرخ يف 91/269رسوم املعدل بامل23/03/85املؤرخ يف 90/192

.18/05/91املؤرخ يف 883/1271/01
من األجر القاعدي للرتبة عن % 4إن تعويض اخلربة البيداغوجية هو عبارة عن زيادة إضافية لتعويض اخلربة املهنية بنسبة 

كل درجة استداللية 
.%04×الدرجة ×األجر القاعدي= ة إذن تعويض اخلربة البيداغوجي

: مثال
)= سنوات من التعيني3أي بعد قضاء (يف درجته االوىل ) ب(إن تعويض اخلربة البيداغوجية ألستاذ مساعد قسم 

.دج1674= 04%×41850
-2-II املعفية من اقتطاع الضمان اإلجتماعي واخلاضعة القتطاع الضريبة على الدخلاألجر ) عناصر(مداخيل

املكملة ألجرة املنصب واليت تعفى من املداخيلمناإلمجايلجر األكون يت):العناصر املكونة لألجر اإلمجايل(اإلمجايل 
القتطاع الضريبة على الدخل اإلمجايل، وفيما يلي نلخص أهم هذه لكن ختضع اقتطاع اشتراكات الضمان اإلجتماعي و

:املداخيل
-1-2-IIغياب وهذا يف حالة ا منحتان تقدمان للعامل لتغطية مصاريف النقل والغذاء مه:منحة األكل ومنحة النقل

، وأن مقابل تعويض الوجبة الواحدة وجبة22عدد الوجبات املعوضة هو جيب التنويه إىل أن هذان العنصران يف املؤسسة، و
ا العامل من مقر مسكنه إىل مقر أما منحة النقل فيتم حتديدها على أساس املسافة اليت يقطعه.دج50جيب أن اليقل عن 

.عمله وهذا خالل أيام عمله
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-2-2-IIوهي حصص العمال من النتيجة السنوية و يكون ذلك حسب طبيعة املؤسسة، وليس :االستفادة من األرباح
.مجيع املؤسسات تأخذ بعني االعتبار هذا العنصر

-3-II عناصر (اقتطاع الضريبة على الدخل اإلمجايلواعي املعفية من اقتطاع الضمان اإلجتمألجرا)عناصر(مداخيل
:)خاضعةمكملة لألجر وغري

الداخلة يف تكوين التالية املنح والتعويضاتمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أن 68لقد نصت املادة رقم 
:الضريبة على الدخل اإلمجايلالراتب أو األجر، تعفى من 

oالعائلي املنصوص عليها يف التشريع االجتماعي مثل األجرة الوحيدة و املنحة العائلية و منحة األمومةاملنح ذات الطابع.
oالتعويضات اخلاصة مبصاريف التنقل و تأدية املهام.
oالتعويضات املمنوحة اخلاصة باملنطقة اجلغرافية.
oطيناملعاشات املخصصة للمجاهدين و األرامل و أصول شهداء حرب التحرير الو.
oتعويض التسريح من العمل.
oاألجور و املكافآت األخرى املمنوحة يف إطار تشغيل الشباب.
oاملعاشات املدفوعة بصفة إلزامية نتيجة حكم قضائي.

اليت يعفي القانون املستفيد منها، من املنح والتعويضاتوفيما يلي نتطرق بدرجة من الدقة والتفصيل إىل شرح بعض هذه 
:الضريبة على الدخل اإلمجايلوالضمان اإلجتماعي شتراكات أن يدفع عنها ا
-1-3-IIيف منطقة جغرافية نائية أو صعبة، أو يف قطاع يعمليستفيد من هذا التعويض كل عامل :تعويض املنطقة

مول ا ا باألولوية يف الربنامج االقتصادي واالجتماعي للدولة، كما حتدده القوانني املعينشاط أو وحدة اقتصادية حيض
1982ماي 15الصادر بتاريخ 183- 82فقد نص املرسوم رقم . والنصوص املنظمة لكيفية حتديد ومنح هذا التعويض

مبلغ تعويض املنطقة حيدد تبعا للمعامالت الترتيبية املخصصة للمناطق وقطاعات النشاط والوحدات االقتصادية : "على أن
من نفس املرسوم رقم 08كما نصت املادة رقم ب العمل املعزولة ومواقعها، ومشاريع التنمية واملؤهالت املهنية، ومناص

:على أن العامل يتحصل على تعويض املنطقة عن كل يوم عمل بتطبيق الصيغة التالية82-183

= تعويض املنطقة 

:حيث

املعامالتمجموع
المحصلة

1000
X النسبة املئوية لتعويض املنطقة بالقياس إىل األجر األساسيXاألجر األساسي اليومي
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 نلخصها على النحو واليت183-82متثل جمموع املعامالت املخصصة للمقاييس املذكورة يف املرسوم رقم 1000أن
:التايل

ومت تصنيفها إىل ثالث جمموعات رئيسية، وقسمت كل جمموعة إىل ثالث مناطق فرعية، ومنحت قيمة : املنطقة اجلغرافية- أ
. نقطة500نقطة و100حمددة لكل منطقة معينة حسب أمهيتها، ترمجت يف شكل نقاط أو معامالت تتراوح ما بني 

ومت تصنيفها بنفس الطريقة السابقة، أي حسب أمهيتها وأولويتها يف : واإلدارية ومشاريع التنميةالوحدات االقتصادية - ب
. نقطة100نقطة و200خمططات التنمية، وقدرت املعامالت املمنوحة هلا بني 

إىل وقد صنفت قطاعات النشاطات على أساس األولوية اليت حتظى ا يف خمططات التنمية، وذلك : قطاع النشاط- ج
. نقطة50نقطة والثانية 100درجتني، وترمجت إىل معامالت حسب أمهيتها، منحت األوىل 

خيتلف تصنيف منصب العمل بالنظر إىل كونه عمل عادي أو عمل استخاليف من جهة، : طبيعة ومكان منصب العمل -د
وبالنظر إىل كونه يوجد يف مقر الدائرة أو وبالنظر إىل كونه يوجد يف وحدة أو ورشة قارة أو وحدة متنقلة من جهة ثانية، 

البلدية أو يف أماكن أخرى غري تلك املذكورة سابقا من جهة ثالثة، وترمجت كل هذه احلاالت إىل معامالت تتراوح ما بني 
. نقطة تصاعديا100إىل 10

ة، حيث ختتلف املعامالت باختالف ويقصد ذا املقياس مراعاة عدد العمال املوجودين يف املنطقة املصنف:  عدد العمال- ه
40متنح 4و2نقطة، وعندما يكون العدد ما بني 50عدد العمال، ففي حالة إذا كان العامل وحيدا يف املنطقة متنح له 

. عامال فال حيسب هذا املقياس20نقطة وهكذا نزوال إىل أن يصل العدد إىل 
عائلته، كما يؤخذ بعني االعتبار حالة وجود العامل يف املدينة أو أي بعد العامل عن مكان إقامة : العزلة العادية-و

50إىل 10خراجها، ويقاس هذا املقياس بالشهر وثالثة أشهر، ولكل مدة معاملها اخلاص، والذي يتراوح ما بــني 
. نقطة
ايلأما النسب املئوية لتعويض املنطقة بالقياس إىل األجر األساسي فنلخصها من خالل اجلدول الت:

%القسم ج%القسم ب%القسم أ

114ج124,5ب135أ

210,5ج221ب231,5أ

37ج317,5ب328,5أ

:للمزيد من املعلومات حول: مالحظة
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 1982ماي 18الصادر بتاريخ 182-83كيفية حساب تعويض املنطقة ارجع إىل املرسوم رقم،
يونيو /14الصادر بتاريخ 130- 93ارجع إىل املرسوم التنفيذي رقم حول املناطق املستفيدة من تعويض املنطقة

1993.
:مثال

. 880الرقم االستداليل القدمي : بالنسبة لالستاذ املساعد
مث يضرب يف النسبة املئوية حسب املناطق 10يضرب يف 

% 31.5مثال يف متنراست تبلغ نسبته 
: يعين حسابه كما يلي

دج2772= 0.315* 10* 880
% 24.5مثال يف االغواط تبلغ نسبته 

: يعين حسابه كما يلي
دج2156= 0.245* 10* 880

-2-3-II عملأي ارس متال ت زوجتهيف حالة ما إذا كانمينح للعامل املتزوج مبلغ من املال هو :األجر الوحيدمنحة
عادة ، ويتراوح هذه املنحةبلغمد يحتدرية يفهلا احلكل مؤسسة والعكس صحيح، وجتدر اإلشارة إىل أنأو نشاط جتاري،

.دج فما فوق 500مابني 
-3-3-II يف : )مصاريف املهمات والتنقالتتعويض (املصاريف اخلاصة باملهام املنجزة خارج مكان العمل تعويض

د لعملهم، األمر غالب األحيان، تفرض الضرورة على بعض العمال القيام ببعض املهمات واألعمال بعيدا عن املقر املعتا
الذي جيربهم على حتمل تكاليف خاصة باإلقامة، النقل واإلطعام وما إىل ذلك من نفقات أخرى، اليت تفرضها مدة وطبيعة 
املهمة، سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، طويلة أو قصرية املدة، كل هذه النفقات والتكاليف تعود أعباؤها على 

. القوانني العمالية احلديثة بتعويضها كاملة، إما بصفة مسبقة أو الحقةصاحب العمل، الذي تلزمه خمتلف 
من القانون األساسي العام للعمل على أنه عندما ينفق العامل شخصيا و بصفة استثنائية مصاريف 140وقد نصت املادة

فإنه جيب أن يتقاضى ا مؤسسته،إطار قيامه مبهمة تكلفه التنقل و اإليواء ومصاريف استعمال سيارته الشخصية، وهذا يف
من املراسيم التنظيمية واالتفاقيات ويتم حتديد قيمة هذه التعويضات باالستناذ إىل جمموعة مكافآت تعويضية عن ذلك،

.اجلماعية
-4-3-IIا خمتلف التشريعات العمالية احلديثة، وتتمثل هذه املنح يف تقدمي :املنح العائليةوهي منح وتعويضات أقر

مبالغ مالية حمددة للعامل على أساس عدد األبناء الذين هم يف كفالته وذلك ابتداء من الشهر الذي يولد فيه الطفل إىل غاية 
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الصادر بتاريخ 298- 96، وقد نص املرسوم التنفيذي رقم *، أي طوال املرحلة الدراسية)سن الرشد(سنة 18سن 
املنحة الواجب إدراجها ضمن راتب املوظف أو أجرة العامل، يتم يف ظل على أن حتديد القيمة املالية هلذه08/09/1996

:الشرطني التاليني
o دج 600من فاألطفال اخلمسة األوائل يستفيدوندج15000إذا كان األجر اخلاضع للضمان االجتماعي أقل من

. دج300والطفل السادس 
o دج300ميع األطفال يستفيدون من دج فج15000إذا كان األجر اخلاضع للضمان االجتماعي أكرب من   .

التعليم يفاألوىل اليت يسجل فيها طفله ةابتداء من السنيف إطار املنح العائلية منحة التمدرس للوالد كما مينح كذلك 
إذا واصل طفله دراسته، ويربر ذلك بشهادة مرة واحدة كل سنةاإلبتدائي، ويبقى والد الطفل يستفيد من هذه املنحة

تقدم سنويا إىل املصاحل املختصة يف حساب األجور على مستوى املؤسسة اليت يعمل فيها الوالد، ويدوم ذلك إىل مدرسية
على أنيف مادته الثانية 04/09/2019الصادر بتاريخ 239- 19سنة كاملة، وقد نص املرسوم التنفيذي رقم 21سن 

.عن كل طفل متمدرس) دج3000(ثالثة آالف دينار اوة الدراسة بغ السنوي لعـدد املبلحي
6و5واد ا املتلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا املرسوم، ال سيميف مادته الثالثة، على أنه  املرسوم التنفيذي ذات نص كما 

1996سبتمربّ  سنة 8ل املوافق هجري 1417ام عع الثاينربي24يف املؤرخ298–96من املرسوم التنفيذي رقم 7و
.†منـه، يف شقها املتعلق بشروط االستفادة من عالوةّ  الدراسةررمك7فع مبلغ املنح العائلية، وكذا املادة واملتضمن ر

-IIIاالقتطاعات:
، يأيت على رأسها اقتطاعات الضمان اإلجتماعي الذي يتحصل عليه الفرد يتعرض لعدة اقتطاعاتأو الراتبإن األجر

فلذلك ارتأينا أن نتطرق إىل هذه االقتطاعات إخل، ..واإلعتراضات على األجوريلالضريبة على الدخل اإلمجاواقتطاعات 
وبصفة عامة ميكن تلخيص هذه .من جراء عملهمواملوظفني اليت يتحصل عليها العمال الرواتبكوا تتعلق باألجور و

.اختياريةاقتطاعات إجبارية و اقتطاعاتاإلقتطاعات من خالل تصنيفها إىل 
-1-IIIالعناصر التاليةو تتكون من:قتطاعات اإلجباريةاإل:

-1-1-IIIمني االجتماعي يعترب ضرورة اشتراكية و التزاما اجتماعيا وحقا أن التإ:اشتراكات الضمان اإلجتماعي
. مشروعا ألولئك الذين أدوا دورهم يف اإلنتاج حىت يضمنوا معيشة كرمية إذا ما أمل م مرض أو أصام عجز

، أصبح صاحب العمل يتحمل  هذه املنحة كليا 2002ابتداء من قانون املالية لسنة *
على أن حتديد القيمة املالية هلذه املنحة الواجب إدراجها ضمن راتب املوظف أو أجرة 08/09/1996ريخ الصادر بتا96/298لقد نص املرسوم التنفيذي رقم †

:العامل، يتم يف ظل الشروط التالية
o دج400دج والطفل السادس 800فاألطفال اخلمسة األوائل يستفيدون من 18000إذا كان األجر اخلاضع للضمان االجتماعي أقل من  .
oدج400دج فجميع األطفال يستفيدون من 18000جر اخلاضع للضمان االجتماعي أكرب من إذا كان األ   .
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،*املخاطر املهنية واملخاطر االقتصادية،املخاطر الطبيعية:مني القوى البشرية العاملة ضد ثالث خماطرأالدول بتأغلب تقوم و
الذي أو الراتبيف أي نوع من هذه األنواع الثالث هو انقطاع األجرأو املوظفواخلطر الذي يهدد العامل،*االقتصادية

أو املوظفمني يضمن للعاملأو من مث فالت،أسرته الذين يعوهلميف معيشته هو وأفراد أو املوظفيعتمد عليه العامل
.و مستدميةأاستمرار صرف بديل ألجره يف حالة انقطاعه بصفة مؤقتة 

، القطاعاتاالجتماعي عملية إجبارية جلميع املوظفني والعمال يف كلاالخنراط يف الضماناملشرع اجلزائري جعلإن
تدفع كإشتراكات عن التأمني %1.5:موزعة كما يلي،%9نسبةل موظف شهريايقتطع من راتب كوذلك مقابل أن 

تدفع كإشتراكات عن تأمني التقاعد املسبق، %0.25تدفع كإشتراكات عن تأمني التقاعد، %6.75اإلجتماعي، 
.تدفع كإشتراكات عن تأمني البطالة0.5%

االشتراك يف الضمان لتأمينات اإلجتماعية، على أن مقدار املتعلق با11- 83من القانون رقم 75ولقد نصت املادة رقم 
.الواجب اقتطاعه من األجر أو الراتب، حيسب على أساس العناصر الداخلة يف تكوين أجرة املنصباالجتماعي

.x9%أجرة املنصب = الواجب اقتطاعه من األجر أو الراتب االشتراك يف الضمان االجتماعيإذن مبلغ قسط 
تنزع هي اقتطاعات مبالغ اإلشتراكات يف الضمان اإلجتماعي الواجب اقتطاعها من أجرة أو راتب العامل،إن:مالحظة

الصندوق حل اودفعها إىل مصمبالغ هذه اإلشتراكات أرباب العمل هم املسؤولني على حساب واقتطاع أن من املنبع أي 
. CNASالوطين للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء 

-2-1-IIIوالرواتبالضريبة على األجور(الضريبة على الدخل اإلمجايل(IRG: هي عبارة عن مبلغ مايل يقتطع
أن أي ،)املصدر(من املنبعتقتطعضريبة ، أو بعبارة أخرى هيدفع ملصلحة الضرائبيومباشرةأو الراتبمن األجر
.الضريبة ودفعه إىل مصلحة الضرائبذه مبلغ هعلى حساب واقتطاع ةاملسؤولي ه)أرباب العمل(املؤسسة 
، يتحدد ودفعه إىل مصلحة الضرائبالواجب اقتطاعه من األجور أو الرواتب للعمال التابعني للمؤسسة،الضريبة إن مبلغ 

:من خالل تتبع اخلطوات التالية
:األساس اخلاضع للضريبةحتديد- اخلطوة األوىل

: ميكن التفصيل أكتر يف شرح تأمني العامل ضد هذه املخاطر الثالث من خالل التطرق إىل أنواع التأمينات التالية*
.ض اليت تصيب العاملني بسبب اشتغاهلم يف مهنة معينةو يشمل خماطر حوادث العمل و األمرا:تأمني إصابات العمل و أمراض املهنة

ويشري تأمني الشيخوخة إىل ضمان دخل للعامل بعد إحالته إىل التقاعد، أما تأمني العجز والوفاة فيقصد ما ضمان دخل للعامل :تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة
.غري الناجتة عن مرض مهين أو إصابةيف حالة العجز الناشئ عن مرض طبيعي غري مهين والوفاة الطبيعية

ويشري إىل التأمني الذي يوفر للعامل الوسائل العالجية واجلراحية و الدوائية و الطبية يف حاالت املرض، وللعامالت يف حالة :التأمني الصحي ضد األخطار الصحية
.وكذا للعامالت أثناء إجازة الوالدةاحلمل والوالدة، كما يقضي للعامل استمرار دخله نتيجة انقطاع أجره بسبب مرضه
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، )األساس اخلاضع للضريبة(وم املماثلة على أن الوعاء الضرييب لألجر أو الراتب لقد نص قانون الضرائب املباشرة والرس
.يتمثل يف جمموع العناصر املكونة لألجر اإلمجايل خمصوم منه املبلغ الواجب دفعه كإشتراك يف الضمان اإلجتماعي

اشتراكات الضمان (–) جر اإلمجايلاأل(=  بالنسبة لألجور والرواتب الوعاء اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايلإذن 
اشتراكات الضمان (-)  االستفادة من األرباح+ منحة األكل ومنحة النقل+أجرة املنصب = ()االجتماعي
.)االجتماعي

:حساب مبلغ الضريبة بتطبيق اجلدول احملدد ضمن قانون الضرائب املباشرة-اخلطوة الثانية
دول من ج،*ودفعه إىل مصلحة الضرائبالواجب اقتطاعه من األجر اإلمجايل ايل الضريبة على الدخل اإلمجمبلغ حيسب

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، الذي يقسم 104الدخل الشهري التصاعدي املنصوص عليه يف املادة رقم 
الواجب اقتطاعه من األجر اإلمجايل، ، وعلى أساس هذه الفئات حيدد مقدار الضريبة)أقساط(األجر اإلمجايل إىل أربع فئات 

:هو مبني يف اجلدول التايللكل أجر مدفوع خاضع للضريبة مبلغ مقابل له كما هأنأي 
"رفئة الرواتب واألجو–لضريبة على الدخل اإلمجايل"اجلدول الشهري لـ 
نسبة الضريبة الواجب اقتطاعهاقسط الدخل الشهري اخلاضع للضريبة

%100000أقل من 

%3000020إىل 10001من 

%12000030إىل 30001من

%12000135أكثر من 

:الدخل الشهري التصاعديدول من مبلغ الضريبة احملسوب من ج%40خصم ختفيض بنسبة -اخلطوة الثالثة
ة على الدخل ، على استفادة األجراء واملوظفني اخلاضعني للضريب104لقد نص قانون الضرائب املباشرة يف املادة رقم 

وهذاالدخل الشهري التصاعدي، دول ، خيصم مباشرة من مبلغ الضريبة احملسوب من ج%40األمجايل من ختفيض بنسة 
.دج شهريا1500وال يزيد عن دج1000التخفيض عن هذا بشرط أن ال يقل 

% 10تطبق نسبة أن من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على104لقد نصت املادة :01مالحظة رقم
:بالنسبة لـ%) 9اقتطاع وهذا بعد(الدخل اإلمجايلعلى كإقتطاع للضريبة 

.الوعاء اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل بالنسبة ألجور ورواتب عمال املؤسسة*
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عالوة املردودية يف حالة دفعها بطريقة غري شهرية؛-
املبالغ املدفوعة ألشخاص ميارسون باإلضافة إىل نشاطهم الرئيسي، نشاط التعليم، البحث، املساعدة املؤقتة، ساعات -

؛...إضافية
والتعويضات واملنح والعالوات امعة؛(Les rappels)املراجعات-

بالنسبة للمبالغ املدفوعة ألجراء يقع موطن تكليفهم خارج اجلزائر على % 15تطبق نسبة كما نصت نفس املادة على أن 
.شكل حقوق املؤلف

عن " الرواتب واألجور"على " اإلمجايللضريبة على الدخل "تدفع االقتطاعات من املصدر اخلاصة بـ :02مالحظة رقم
يوما األوىل من الشهر املوايل لكل شهر بالنسبة ألرباب العمل 20خالل الـ ، G50A*أو50Gطريق وثيقة 

يوما األوىل من الشهر املوايل للثالثي بالنسبة للخاضعني للنظام املبسط وكذا 20اخلاضعني للنظام احلقيقي، أو خالل الـ 
.يح املراقبلنظام التصر

لنسبة لألجراء الذين ميلكون دخال آخر ينتمي إىل الفئات األخرى، يلزمون بتقدمي تصريح بالدخل با:03ة رقممالحظ
ويف هذه احلالة متثل مبالغ الضريبة على الدخل ، G01إىل مفتشية الضرائب عن طريق وثيقة1+ن/01/04اإلمجايل قبل 

اتب واألجور قرضا ضريبيا خيصم من املبلغ اإلمجايل لـ الضريبة على الدخل املقتطعة من املصدر على الرواإلمجايل
.اإلمجايل

، وغري اخلاضعني للرسم على القيمة املضافة بصفة عامة"لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة"بالنسبة لإلدارات العمومية وكذا املكلفني اخلاضعني لـ *

م مت إلغاء الضريبة على 2020من قانون املالية التكميلي لسنة 09م وطبقا للمادة رقم 2020جوان 01ابتداء من 
.دج 30.000الدخل االمجايل للعمال الذين قيمة أجورهم اخلاضعة للضريبة تساوي أو تقل عن 

، فإن العمال الذين قيمة أجورهم )40أي ختفيض بـ (م 2008ض السابق املطبق منذ سنة اضافة إىل التخفي
دج يستفيدون من ختفيض إضايف على التخفيض السابق 35.000دج و 30.001اخلاضعة للضريبة تكون ما بني 

يبة على الدخل م، وبذلك يصبح مقدار الضر2020من قانون املالية التكميلي لسنة 09طبقا ألحكام املادة رقم 
:اإلمجايل هلؤالء العمال كما يلي

)3÷ 20.000(- ])3÷ 8(× الضريبة بعد التخفيض األول [= الضريبة على الدخل اإلمجايل 

:مالحظة هامة
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أعطيت لك املداخيل اخلاضعة للضريبة لعدد من املوظفني، وطلب منك حتديد قيمة الضريبة على الدخل االمجايل :مثال
: لكل موظف

.دج96000: ج، املوظف الثالثد34500: دج، املوظف الثاين30000: املوظف األول
:لاحل
دج30000= األجر اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل : املوظف األول

 دج0= الضريبة الواجبة الدفع.
دج34.500= األجر اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل :املوظف الثاين

املوظف خيضع للضريبة على الدخل اجلمايل ويستفيد من ختفضني
م2008يتم حساب الضريبة من اجلدول التصاعدي الشهري للضريبة لسنة - أ

مبلغ الضريبةنسبة الضريبةاألجر اخلاضع للضريبة
دج0 =00× ) 0–10000(%0دج10000دج إىل 0من 
دج 20 =4000× ) 10000–30000(%20دج30000دج إىل 10001من 
دج30 =1350× ) 30000–34500(%30دج34500دج إىل 30001من 

دج5350= 1350+ 4000= قيمة الضريبة بدون ختفيض - ب
دج املسموح ا، إذن 1500دج وهي أكرب من 40 =2140× 5350% = 40قيمة التخفيض األول - ج

.دج كتخفيض على الضريبة1500نأخذ فقط 
دج 3850= 1500–5350= قيمة الضريبة بعد التخفيض األول -د
6666,66–10266,66) = 3÷ 20000(-])3÷ 8(× 3850[= الضريبة الواجبة الدفع - ه

دج3600= 
ألن أجره اخلاضع ) م2020املنصوص عليه ضمن قانون املالية التكميلي لسنة (املوظف استفاد من التخفيض الثاين 

.دج35000دج و30001للضريبة يقع بني 
دج96000= اضع للضريبة على الدخل اإلمجايل األجر اخل:املوظف الثالث

املوظف خيضع للضريبة على الدخل اإلمجايل ويستفيد من التخفيض األول فقط
م2008يتم حساب الضريبة من اجلدول التصاعدي الشهري للضريبة لسنة - أ
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مبلغ الضريبةنسبة الضريبةاألجر اخلاضع للضريبة
دج0 =00× )0–10000(%0دج10000دج إىل 0من 
دج 20 =4000× ) 10000–30000(%20دج30000دج إىل 10001من 
دج30 =19800× ) 30000–96000(%30دج96000دج إىل 30001من 

دج 23800= 19800+ 4000= قيمة الضريبة بدون ختفيض - ب
دج املسموح ا، إذن 1500ن دج وهي أكرب م40 =9520× 23800%= 40قيمة التخفيض األول - ج

.دج كتخفيض على الضريبة1500نأخذ فقط 
دج22300= 1500–23800= قيمة الضريبة الواجبة -د

) م2008املنصوص عليه يف قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة (استفاد من التخفيض األول املوظف
ألن أجره اخلاضع ) م2020انون املالية التكميلي لسنة املنصوص عليه ضمن ق(فقط دون التخفيض الثاين 

.دج35000للضريبة يتجاوز 
-3-1-IIIهو اقتطاع إجباري تقوم به املؤسسة يف إطار تنفيد حكم صادر من احملكمة :االعتراضات على األجور

.إلـخ...يقضي بإجبار العامل أو املوظف على دفع بعض اإللتزامات مثل نفقة الطالق
-2-IIIاالقتطاعات من العناصر التاليةوتتكون هذه:االختياريةالقتطاعات ا:

-1-2-IIIيف حالة تقدمي املؤسسة لعماهلا سلفات ميكن أن يتم اقتطاعها :تسبيقات على األجور و الرواتبالاقتطاع
.بأقساط من أجرته الصافية و ذلك حسب قيمة املبلغ أو االتفاقإما دفعة واحدة أو

-2-2-IIIأعضاء التعاضديات اإلجتماعية هي هيئات ينخرط فيها:اع اإلشتراكات يف التعاضديات اإلجتماعيةاقتط
هلم أو تقدم ةساعدهم عند الظرف الطارئتبغية أن، وهذاشتراكات دوريةالهلا عن طربق دفعهمقطاع معنيأومعينةمهنة

وميكن أن تكون هناك . مئوية من األجر األساسيوعادة مايتم حتديد مبلغ اإلشتراك على أساس نسبة.خدمات معينة
.غريهاأخرى اختيارية مثل التأمني على احلياة أو تعاونيات سكانية أواقتطاعات

-IV الذي يتم سداده للعمال، من خالل ) شهر عادة(حساب صايف الراتب أو األجر املستحق على فترة القياس
:األجرالراتب أو )بطاقة(إعداد كشف

حساب الراتب أو األجر الصايف املستحق الذي يتم سداده للمستخدمني، البد من تنظيم عرض وترتيب مجيع من أجل 
دفع الراتب أو ) بطاقة(املعلومات الالزمة لتحديد هذا األجر ضمن جدول منظم وواضح وسهل الفهم، يسمى بكشف 
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رية من قبل صاحب العمل، حبيث جيب عليه أن األجر، هذا األخري الذي هو عبارة عن وثيقة إجبارية اإلعداد بصفة دو
يسجيل فيها كافة عناصر األجر مبختلف أنواعها وأشكاهلا، سواء كانت مداخيل أو اقتطاعات، باإلضافة إىل كافة البيانات 
املتعلقة بالعامل وصاحب العمل مثل اإلسم التجاري لصاحب العمل واسم وعنوان صندوق الضمان اإلجتماعي، وإسم 

.إلـخ ...العامل، ومدة العمل املستحقة لألجرووظيفة
إن كشف دفع الراتب أو األجر ليس له شكل حمدد، إذ خيتلف من مؤسسة ألخرى، ولدينا منودج مقترح هلذا الكشف 

:كمايلي
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:حيث أن
o نصبتعويض عمل امل+ األجر األساسي) = أو ما يسمى بأجرة املنصب(األجر اخلاضع إلقتطاع الضمان اإلجتماعي +

عالوة +  عالوة املر دودية الفردية+تعويض الساعات اإلضافية+ تعويض الضرر أو املخاطر+ اخلربة املهنيةتعويض 
.املردودية اجلماعية

o أجرة املنصب = اشتراكات الضمان اإلجتماعيx9%.
o رباحاألمن اإلستفادةحصص + منحة النقل+ منحة األكل + أجرة املنصب = األجر اإلمجايل
o أجرة =  (اشتراكات الضمان اإلجتماعي - األجر اإلمجايل = األجر اخلاضع إلقتطاع الضريبة على الدخل اإلمجايل

).اشتراكات الضمان اإلجتماعي(–) األرباحمن اإلستفادةحصص + منحة النقل+ منحة األكل + املنصب 
o مصاريف املهمات و التنقالتتعويض + ألجر الوحيدامنحة + تعويض املنطقة+ األجر اإلمجايل = جمموع املداخيل +

.املنح العائلية
oاقتطاع الضريبة على الدخل + اقتطاع الضمان اإلجتماعي ( –جمموع املداخيل = األجر الصايف الواجب دفعه +

).إقتطاع التسبيقات+ اقتطاع اإلعتراضات على األجور 
م للعمل صاحب العمل بتسجيل كافة البيانات املذكورة يف كشف دفع لقد ألزم القانون األساسي العا:01مالحظة رقم

األجر يف دفتر خاص مرقم وموقع عليه من قبل قاض احملكمة املختصة إقليميا، أو رئيس الس الشعيب البلدي، كما نص 
مىت استدعت الضرورة نفس القانون على إمكانية مراجعة ومراقبة هذا الدفتر من طرف مفتشي املالية أو حمافظي احلسابات

.إىل ذلك
يتم حساب األجور الشهرية عن طريق جتميع بطاقات العمال األسبوعية و مجعها يف قوائم األجور :02مالحظة رقم 

الشهرية، و قد تشمل قائمة أجور شهرية األجور املباشرة وغري املباشرة على حد السواء إذ أن اهلدف من إعداد هذه 
الغ النقدية الالزمة لسداد إمجايل األجور املستحقة و غالبا ما يستخدم سجل للعمال املستخدمني القائمة هو حتديد املب

باملصنع حبيث تفرد صحيفة لكل العاملني فيها مجيع البيانات املتعلقة بالعامل ويهمنا يف هذا اال أن نذكر أن هذا السجل 
ألجر مث صايف املبلغ املستحق كما هو ظاهر يف بطاقة اجر العامل يشمل األجر الشهري للعامل مث االقتطاعات املختلفة من ا

.الشهري أو األسبوعي يف بعض األحيان
. بعد إعداد بطاقات األجور جيب ترحيل مبالغها إىل دفتر األجور وتسجيلها بالتفصيل يف هذا األخري:03مالحظة رقم

-Vإن التسجيل احملاسيب للرواتب واألجور هو ضرورة :بالتسجيل احملاسيب للعناصر الظاهرة بكشف األجرة أو الرات
حتمية، وهذا حىت تستطيع املؤسسة معرفة الديون املترتبة عليها من جراء االستفادة من طاقات العمال املقدمة هلا، وكذلك 

.حىت تتمكن من حتميل املنتجات مبا  يتناسب معها من مسامهة العمال فيها
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وترحيل مبالغه إىل دفتر األجور وتسجيلها بالتفصيل يف هذا األخري، جيب كذلك تسجيل األجر) بطاقة(فبعد إعداد كشف 
. بالتفصيل يف دفتر اليومية العامة) سواء الظاهرة على شكل مداخيل أوعلى شكل اقتطاعت(هذه املبالغ 

الراتب أواألجر وحىت نتحكم بشكل جيد يف التسجيل احملاسيب  جلميع عناصر األجر من مداخيل واقتطاعات وصايف
:الواجب دفعه للمستخدم، جيب علينا تتبع اخلطوات التالية

:التعرف على احلسابات ذات االصلة بالتسجيل احملاسيب للرواتب واألجور-اخلطوة األوىل
يد صايف لقد صنف النظام احملاسيب املايل  أهم احلسابات اليت هلا صلة بالتسجيل احملاسيب جلميع العناصر الداخلة يف حتد

:من مداخيل واقتطاعات كمايلي) أو األجر(الراتب 
يتفرع هذا احلساب إىل: املستخدمون واحلسابات امللحقة- 42/ح
يسجل فيه مبلغ الراتب أو األجر الصايف الواجب دفعه: األجور املستحقة- املستخدمون-421/ح
أموال اخلدمات االجتماعية-422/ح
:ويتفرع هذا احلساب إىل كل من: قات واملدفوعات املمنوحة على احلسابالتسبي- املستخدمون-425/ح
تسبيقات على األجور- 4251/ح
قروض ممنوحة للعمال- 4252/ح
املستخدمون، االعتراضات على األجور-427/ح
يتفرع هذا احلساب إىل: اهليئات االجتماعية واحلسابات امللحقة- 43/ح
ة، قسط العمالاشتراكات اجتماعية حمجوز- 4310/ح
اشتراكات اجتماعية، قسط صاحب العمل- 4311/ح
اهليئات االجتماعية األخرى-432/ح
)التعاضديات االجتماعية(تعاونية ضمان - 4320/ح
اهليئات اإلجتماعية، اإلعباء الواجب دفعها واإليرادات الواجب استالمها-438/ح
ب إىليتفرع هذا احلسا: الدولة واجلماعات احمللية- 44/ح
الدولة، الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من أطراف أخرى-442/ح
الضريبة على الدخل اإلمجايل- 4420/ح
يتفرع هذا احلساب إىل: أعباء املستخدمني- 63/ح
ويتفرع إىل:أجور املستخدمني-631/ح
.و تسجل فيه األجور القاعدية: رواتب و أجور، األجر القاعدي- 63100/ح



)العمال واملوظفنيأجور ورواتب(عباء املستخدمني املعاجلة احملاسبية أل: الثالثالفصل

79

.    و يسجل فيه تعويض الساعات اإلضافية و العمل الدائم:ساعات إضافية- 63101/ح
.ةو تسجل فيه عالوة املردودي:) عالوات(مكافئات - 63102/ح
.تعويضات و أداءات مباشرة- 63120/ح
املنح العائلية- 63150/ح
إىلويتفرع هذا احلساب:االشتراكات املدفوعة للهيئات االجتماعية-635/ح
اشتراكات يف الضمان االجتماعي- 6351/ح
اشتراكات يف صناديق التقاعد- 6353/ح
اشتراكات يف منظمات اجتماعية أخرى - 6358/ح
األعباء االجتماعية للمستغل الفردي-636/ح
ويتفرع هذا احلساب إىل: األعباء االجتماعية األخرى-637/ح
: والتفافيةاملسامهة يف النشاطات االجتماعية - 6370/ح
أداءات مباشرة- 6371/ح
..)الطب، الصيدلة(مدفوعات اجتماعية أخرى -6378/ح
...)تعويض األعمال اخلطرية(أعباء املستخدمني األخرى -638/ح

العناصر املوجودة يف كشف ليتم تسجي: التسجيل احملاسيب للعناصر الظاهرة بكشف األجرة أو الراتب-اخلطوة الثانية
:النحو التايلاألجرة على

:ملستحقات املترتبة عن أجر العاملاتسجيل -أوال

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
xxxاألجر القاعدياألجور والرواتب، /حـ63100
xxxالساعات اإلضافية/حـ63101
xxx)فم+ م ج (العالوات املكافآت و/حـ63102
xxx)املهام والتنقالت+األجر الواحد+املنطقة+املسؤولية+ةاخلرب+الضرر+النقل+األكل(واألداءاتالتعويضات/حـ63120
xxxاملنح العائلية/ حـ63150

xxx)ايفاألجر الص(أجورمستحق دفعها للعمال /حـ421
xxx)تسبيقات على األجور(تسبيقات للعمال/ حـ4251
xxxاعتراضات على األجور/ حـ427

xxxقسط العمال-اكات اجتماعيةاشتر/حـ4310
Mutuel(xxx(هيئات اجتماعية أخرى/حـ432

xxxضرائب على الدخل اإلمجايل/حـ4420
رةإثبات املستحقات املتعلقة باألج
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:ملستحقات املترتبة عن أجر العاملاتسجيل تسديد-ثانيا
تاريخ التسديد

أجورمستحق دفعها للعمال/حـ421
قسط العمال-اشتراكات اجتماعية/حـ4310

)Mutuel(هيئات اجتماعية أخرى/حـ432
ضرائب على الدخل اإلمجايل/حـ4420

البنك أو الصندوق/ إىل حـ53أو512

ملستحقات املترتبة عن أجر العاملاتسجيل تسديد

-VIهناك أعباء تترتب على :املتعلقة بأجور مستخدميها) املستخدمصاحب العمل، (املؤسسة عباء التسجيل احملاسيب أل
:واليت نوضحها فيما يلي،األجور تتحملها املؤسسة

-1-VIاملتعلق بالتأمينات، املؤسسة على 1983جويلية 02املؤرخ يف 83-11يلزم القانون رقم :االجتماعيالضمان
% 25تأمني عماهلا مهما كانت جنسيتهم أو رتبهم أو رواتبهم، وهذا من خالل دفعها عن كل عامل من عماهلا ماقيمته

:الضمان االجتماعي يف آجالإىل مصلحةه، منصبرة من أج
oأكثرعمال فعشرةباملؤسسة العاملني عدد إذا كان احملسوب عنه األجر، وهذا يف حالة مايوما املوالية للشهرالعشرون،
oمن عشرة عمالإذا كان عدد العاملني أقلللفصليوما املوالية العشرون.

، توزيع نسبة اإلشتراك يف الضمان 2015سبتمرب 03يف املؤرخ 236-15لقد حدد املرسوم التنفيذي رقم :مالحظة
:اإلجتماعي الواجب دفعه عن كل عامل كما يلي

احلصة اليت يتكفل ا املستخدم فرع التأمني
)%(

احلصة اليت يتكفل ا العامل 
)%(

صندوق يتكفل ا احلصة اليت 
)%(اخلدمات االجتماعية

اموع

13ــ11.51.5التأمينات اإلجتماعية

التأمني ضد حوادث العمل واألمراض 
املهنية

1.25ــــ1.25

116.750.518.25تأمني التقاعد

1.5ــ10.5التأمني عن البطالة

0.5ــ0.250.25تأمني التقاعد املسبق

2590.534.5اموع
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-2-VIاخلدمات االجتماعية(les œuvres sociales):من القانون األساسي العام 33ة رقم املادلقد نصت
مجيع األعمال أو اإلجنازات اليت تتمثل يفملوظف أن يستفيد من اخلدمات االجتماعية، اليت احق من نه أللوظيفة العمومية، 

تساهم يف حتسني وتطوير معيشة املوظفني والعمال ماديا ومعنويا، وهذا عن طريق تكملة ألجر العمل تقدم يف شكل 
جمال الصحة والسكن وبعض ضروريات املعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة مجيع التدابري ذات الطابع خدمات يف

.االجتماعي اليت تستهدف احلياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من حتسني إنتاجه أو مردوده الوظيفي

املؤرخ يف 179- 82رقم التنفيذياملرسوممن08املادة رقم ما ورد يفحسبمتويل اخلدمات االجتماعيةويتم 
:على النحو التايل15/5/1982

من كتلة %3متول اهليئة املستخدمة صندوق اخلدمات االجتماعية التابع هلا مبسامهة سنوية حتسب على أساس نسبة"
."ت السنة املنصرمةاألجور اخلام مبا يف ذلك العالوات والتعويضات على اختالف أنواعها اعتمادا على حسابا

-82املتمم للمرسوم 06/07/1994الصادر يف 186- 94من املرسوم التنفيذي رقم 03رقمهذه املادة تتممها املادة
:املقررة يف الفقرة أعاله حسب ما يأيت% 3ختصص نسبة : "حيث جاءت كالتايل179

.)اخلدمات االجتماعية(الفقرة األوىل3إلجناز األعمال املقررة يف املادة % 02نسبة -

الصندوق (بعنوان املسامهة يف الصندوق الوطين للخدمات االجتماعية يف ترقية السكن االجتماعي لألجراء% 01نسبة -
).FNPOSالوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية املعروف بـ

ا مسامهة من اهليئة املستخدمة واليت وإمن،من كتلة األجور اخلام ليست اقتطاع من أجور العمال% 02إن نسبة :مالحظة
فالدولة تساهم يف متويل اخلدمات االجتماعية للعمال من خالل اقتطاع نسبة ،قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة

مبعىن أوضح وأدق أن العامل ال يساهم بأي مبلغ يف اخلدمات وال يقتطع ،من كتلة األجور اخلام للهيئة املستخدمة% 02
.من الكتلة العامة لألجور% 02بل أن الدولة هي اليت تساهم مببلغ قدرته حبوايل ،ار وال سنتيم واحد من أجرهدين

-3-VIيتم تسجيل املصاريف أو األعباء اليت تترتب عن األجور و الرواتب واليت تقع على :تسجيل أعباء املستخدم
:عاتق املؤسسة كما يلي

تاريخ ال
اشتراكات يف الضمان االجتماعي/حـ635
األعباء اإلحتماعية األخرى/حـ637

قسط صاحب العمل-اشتراكات اجتماعية/ إىل حـ4311
أموال اخلدمات االجتماعية /حـ422

حملها املؤسسة عن عماهلااألعباء اليت تتتسديد 
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:حملولةمتارين 
:01مترين رقم 

كرئيس مصلحة، حتت " س"، والذي يشتغل يف املؤسسة 2019لشهر أكتوبر" حممد"نقدم إليك فيما يلي بيانات املستخدم 
طة، الرقم نق498=  الرقم اإلستداليل األدىن املقابل لرتبة صنفه ، ، الدرجة السادسة11، الرتبة رقم "أ"الضنف 

من األجر القاعدي الصايف، %05=نقطة، تعويض املسؤولية 149= اإلستداليل للدرجة السادسة املقابلة لرتبة صنفه 
) مكافئة(ساعات إضافية يف األسبوع منها ساعتني ليال وهذا طيلة ثالثة أسابيع، عالوة 10= عدد ساعات عمله اإلضايف 

من األجر %18.5= املردود اجلماعي ) مكافئة(القاعدي الصايف،  عالوة من األجر %7.8= املردودية الفردية 
دج، 1500= من األجر القاعدي الصايف، تعويض استعمال السيارة %10.7= القاعدي،  تعويض عمل املنصب 

من األجر القاعدي الصايف،  تعويض %14= يوم، تعويض الضرر 22دج لليوم الواحد، ملدة 100= تعويض السلة 
.دج6000= ملنطقة ا

:معلومات إضافية حول العامل حممد
.دج800سنة، زوجته التشتغل، ويتحصل لقاء مكوا يف البيت على 18حممد متزوح وله أربعة أوالد، سنهم أقل من 

حممد يدفع 
.Mutuelleمن أجرة منصبه إىل التعاضدية اإلجتماعية %1استراك شهري بنسبة  

.دج4500أجرته بقيمة استفاد حممد من تسبيق عن
عامل، فقم بإجناز مايلي54هو " س"إذا علمت أن عدد عمال املؤسسة :العمل املطلوب القيام به

o 27/10/2019أجرة حممد، علما أنه يتم إعداده بتاريخ ) بطاقة(قم بإعداد كشف،
o،سجل يف دفتر اليومية العامة العناصر الظاهرة بكشف أجرة حممد
oية العامة األعباء امللحقة بأجرة حممد واليت تتحملها املؤسسة،سجل يف دفتر اليوم
o 02/11/2019سجل يف دفتر اليومية العامة تسديد األجر الصايف حملمد، الذي يتم بشيك بنكي بتاريخ،
o سجل يف دفتر اليومية العامة تسديد الضريبة على الدخل اإلجتماعي املتعلقة بأجرة حممد، والذي يتم نقدا بتاريخ

19/11/2019.



)العمال واملوظفنيأجور ورواتب(عباء املستخدمني املعاجلة احملاسبية أل: الثالثالفصل

83

:احلل
27/10/2017إعداد كشف أجرة حممد بتاريخ 

االقتطاعاتاملداخيلالبيان
األجر القاعدي

تعويض اخلربة املهنية
عالوة املسؤولية

تعويض الساعات اإلضافية
)41.5129.29 (3
)41.75129.29 (3
)42129.29 (3

تعويض عمل املنصب
رتعويض الضر

عالوة املردودية الفردية
عالوة املردودية اجلماعية

22410
6705

1120.5

2327.22
2715.09
1551.48
2397.87

3137.4
1747.98
4145.85

48258.40أجرة املنصب
اشتراك الضمان االجتماعي

اشتراك التعاضدية
تعويض األكل
تعويض النقل

2200
1500

4343.26
482.58

51958.4األجر اإلمجايل
األجر اخلاضع القتطاع الضريبة على 

الدخل اإلمجايل
47615.14

الضريبة على الدخل اإلمجايل
تعويض املنطقة

منحة األبناء
تعويض األجر الواحد

تسبيق على األجر

6000
1200
800

7784.54

4500
59958.417110.38اموع

42848.02األجر الصايف الواجب دفعه إىل املوظف

:مالحظة
دج47615.14= األجر اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل 
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املوظف خيضع للضريبة على الدخل اإلمجايل ويستفيد من التخفيض األول فقط
م2008يتم حساب الضريبة من اجلدول التصاعدي الشهري للضريبة لسنة 

مبلغ الضريبةنسبة الضريبةاألجر اخلاضع للضريبة
دج0 =00× ) 0–10000(%0دج10000ج إىل د0من 
دج 20 =4000× ) 10000–30000(%20دج30000دج إىل 10001من 
جد30 =5284.542× ) 30000–47615.14(%30دج47615.14دج إىل 30001من 

دج 9284.542= 5284.542+ 4000= قيمة الضريبة بدون ختفيض 
دج املسموح ا، 1500دج وهي أكرب من 40 =3713.816× 9284.542%= 40قيمة التخفيض األول 

.دج كتخفيض على الضريبة1500إذن نأخذ فقط 
دج7784.542= 1500–9284.542= قيمة الضريبة الواجبة 

فقط ) م2008املنصوص عليه يف قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة (استفاد من التخفيض األول املوظف
ألن أجره اخلاضع للضريبة يتجاوز ) م2020املنصوص عليه ضمن قانون املالية التكميلي لسنة (دون التخفيض الثاين 

.دج35000
التسجيل يف دفتر اليومية العامة للعناصر الظاهرة بكشف الراتب واألعباء امللحقة براتب املوظف واليت تتحملها املؤسسة

28/09/2019
16245األجر القاعدي الصايف/حـ63100
13565,3التعويضات واآلداءات/ حـ63120
900املنح العائلية/ حـ63150

21954,4األجر الصايف/حـ421
3500تسبيقات على األجور/ حـ4251
2375,12قسط العمال-اشتراكات اجتماعية / حـ4310

Mutuel263,9-هيئات اجتماعية أخرى / حـ432
2616,81ضرائب على الدخل اإلمجايل/ حـ4420

تسجيل املستحقات املترتبة عن راتب املوظف
//

635
اشتراكات يف الضمان / حـ

6597,57اإلجتماعي

4311
قسط -اشتراكات اجتماعية / حـ

6597,57صاحب العمل
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تسجيل اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها من طرف 
املؤسسة عن املوظف

:02مترين رقم 
، كان كشف أجرة أحد املوظفني التابعني إلحدى املؤسسات العمومية حيتوي على 2019خالل شهر سبتمرب من سنة 

:العناصر التالية
دج18810= األجر القاعدي 

يوم22= يام العمل املطلوبة خالل الشهر عدد أ
دج عن كل يوم عمل،100= تعويض النقل 

دج،2835= تعويض اخلربة املهنية 
،%15= تعويض الضرر 

،%10= تعويض املنصب 
،%20= تعويض املسؤولية 

دج للوجبة الغدائية الواحدة، 80) = األكل(تعويض السلة 
:معلومات إضافية حول املوظف

oسنة،18، وله ثالثة أوالد، سنهم أقل من زوجته تعمل
o  من أجرة منصبه إىل التعاضدية اإلجتماعية % 1يدفع استراك شهري بنسبةLa Mutuelle،
o دج،3500استفادة من تسبيق عن أجرته بقيمة
oتغيب ثالثة أيام خالل هذا الشهر.

فقم بإجناز مايليموظف،250إذا علمت أن عدد عمال املؤسسة هو :العمل املطلوب القيام به
o 28/09/2019راتب املوظف، علما أنه يتم إعداده بتاريخ ) بطاقة(قم بإعداد كشف،
o،سجل يف دفتر اليومية العامة العناصر الظاهرة بكشف راتب املوظف
o،سجل يف دفتر اليومية العامة األعباء امللحقة براتب املوظف واليت تتحملها املؤسسة
o01/09/2019مة تسديد األجر الصايف للموظف، الذي يتم بشيك بنكي بتاريخ سجل يف دفتر اليومية العا،
o سجل يف دفتر اليومية العامة عملية تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة على الدخل اإلجتماعي املتعلقة

.10/09/2019براتب املوظف، والذي يتم نقدا بتاريخ 
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:احلل

28/09/2019بتاريخ راتب املوظف) بطاقة(إعداد كشف 

التسجيل يف دفتر اليومية العامة للعناصر الظاهرة بكشف الراتب واألعباء امللحقة براتب املوظف واليت تتحملها املؤسسة
28/09/2019

16245األجر القاعدي الصايف/حـ63100
13565,3التعويضات واآلداءات/ حـ63120
900لعائليةاملنح ا/ حـ63150

21954,4األجر الصايف/حـ421
3500تسبيقات على األجور/ حـ4251
2375,12قسط العمال-اشتراكات اجتماعية / حـ4310
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Mutuel263,9-هيئات اجتماعية أخرى / حـ432
2616,81ضرائب على الدخل اإلمجايل/ حـ4420

ستحقات املترتبة عن راتب املوظفتسجيل امل
//

635
اشتراكات يف الضمان / حـ

6597,57اإلجتماعي

4311
قسط -اشتراكات اجتماعية / حـ

6597,57صاحب العمل
تسجيل اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها من طرف 

املؤسسة عن املوظف

:ظةمالح
دج30000= األجر اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل مبا أن 
 دج0= الضريبة الواجبة الدفع.

:03مترين رقم 
، له خربة ستة سنوات، متزوج وله ثالثة "الصفاء"السيد أمحد هو مهندس دولة يف الكهرباء الصناعية، يعمل يف مؤسسة 

2019ات املطلوبة إلعداد كشف أجرته خالل شهر مارس من سنة سنة، وقد كانت املعلوم18أطفال سنهم أقل من 
:كمايلي

دج،25000= األجر القاعدي 
يوم،22= أيام العمل
ساعة،18= الغيابات 

،)ساعات منها متت ليال5(ساعة 15= الساعات اإلضافية 
،)عمل(من األجر القاعدي عن كل سنة خربة %1= تعويض اخلربة املهنية 

من األجر القاعدي الصايف ،%20= تعويض الضرر
دج،2000= منحة املردودية الفردية 

دج عن كل يوم عمل،86.6= تعويض األكل 
دج عن كل يوم عمل،70= تعويض النقل 

:معلومات إضافية حول العامل أمحد
o،زوجته تعمل
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o تسبيق يف دفتر ون، وقد مت تسجيل هذا ال1000من تسبيق عن أجرته بقيمة 10/03/2019استفاد بتاريخ
.اليومية العامة بنفس التاريخ

عامل، فقم بإجناز مايلي70إذا علمت أن عدد عمال مؤسسة الصفاء هو :العمل املطلوب القيام به
o 28/03/2019أجرة أمحد ، علما أنه يتم إعداده بتاريخ ) بطاقة(م بإعداد كشف،
o أمحد،سجل يف دفتر اليومية العامة العناصر الظاهرة بكشف أجرة
o،سجل يف دفتر اليومية العامة األعباء امللحقة بأجرة أمحد واليت تتحملها املؤسسة
o 02/04/2019سجل يف دفتر اليومية العامة عملية تسديد األجر الصايف ألمحد، الذي يتم بشيك بنكي بتاريخ،
oلى الدخل اإلجتماعي املتعلقة سجل يف دفتر اليومية العامة عملية تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة ع

.07/04/2019بأجر أمحد، والذي يتم نقدا بتاريخ 
:احلل

28/03/2019إعداد كشف راتب املوظف بتاريخ 
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التسجيل يف دفتر اليومية العامة للعناصر الظاهرة بكشف الراتب واألعباء امللحقة براتب املوظف واليت تتحملها املؤسسة
28/09/2019

16245األجر القاعدي الصايف/حـ63100
13565,3التعويضات واآلداءات/ حـ63120
900املنح العائلية/ حـ63150

21954,4األجر الصايف/حـ421
3500تسبيقات على األجور/ حـ4251
2375,12قسط العمال-اشتراكات اجتماعية / حـ4310

Mutuel263,9-هيئات اجتماعية أخرى / حـ432
2616,81ضرائب على الدخل اإلمجايل/ حـ4420

تسجيل املستحقات املترتبة عن راتب املوظف
//

635
اشتراكات يف الضمان / حـ

6597,57اإلجتماعي

4311
قسط -اشتراكات اجتماعية / حـ

6597,57صاحب العمل
تسجيل اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها من طرف 

املؤسسة عن املوظف

:مالحظة

دج34103.45= األجر اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل 
خيضع للضريبة على الدخل اجلمايل ويستفيد من ختفضنيالعامل

م2008ري للضريبة لسنة يتم حساب الضريبة من اجلدول التصاعدي الشه
مبلغ الضريبةنسبة الضريبةاألجر اخلاضع للضريبة

دج0 =00× ) 0–10000(%0دج10000دج إىل 0من 
دج 20 =4000× ) 10000–30000(%20دج30000دج إىل 10001من 
دج30 =1231× ) 30000–34103.45(%30دج34103.45دج إىل 30001من 
دج5231= 1231+ 4000= الضريبة بدون ختفيض قيمة

دج املسموح ا، إذن نأخذ 1500دج وهي أكرب من 40 =2092.4× 5231% = 40قيمة التخفيض األول 
.دج كتخفيض على الضريبة1500فقط 
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دج 3731= 1500–5231= قيمة الضريبة بعد التخفيض األول 
دج3282.66) = 3÷ 20000(- ])3÷ 8(× 3731[= الضريبة الواجبة الدفع 

ألن أجره اخلاضع ) م2020املنصوص عليه ضمن قانون املالية التكميلي لسنة (استفاد من التخفيض الثاين العامل
.دج35000دج و30001للضريبة يقع بني 
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متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم 

SARL EASYSOFTلية حمدودة تزاول نشاطها بوالية اجلزائر العاصمة، هلا قسم متخصص يف هي شركة ذات مسؤو
تقدمي خمتلف خدمات اإلعالم األيل، وهلا قسم أخر مهمته بيع مجيع معدات اإلعالم األيل، وفيمايلي نقدم إليك مستخرج 

ء على كشف أجرة بنا29/11/2019فمرب، والذي مت إعداده بتاريخ ومن دفتر أجور عمال هذه الشركة خالل شهر ن
:كل عامل

اوع07رشيد06خالد05فارس04عمر03سعيد02أمحد01حممدالبيان
املداخيل

18810203852241027945188103429021660األجر القاعدي
سا14--سا10-سا12سا16خالل األسبوعالساعات اإلضافية

3780202556258370324068402340تعويض اخلربة املهنية
-%13--%11--تعويض املنصب

-%15-----تعويض املسؤولية
-----%16%15تعويض الضرر

%10%10%10%10%8%10%10منحة املردودية الفردية
%20%20%20%20%20%20%20منحة املردودية اجلماعية

؟؟؟؟؟؟؟أجرة املنصب
100100100100100100100)لليوم/دج(ض األكلتعوي

801501208014020080)لليوم/دج(تعويض النقل
؟؟؟؟؟؟؟األجر اخلاضع القتطاع الضريبة

---5000--3000مصاريف املهمات
900120030012009001500-املنح العائلية

--800--800800األجر الوحيد
؟؟؟؟؟؟؟جمموع املداخيل

اإلقتطاعات
----ساعة16--الغيابات

؟؟؟؟؟؟؟اإلجتماعي. ض.إ
؟؟؟؟؟؟؟إ. د. ض.إ

---120004000-5000التسبيق
-10000-----اإلعتراضات

؟؟؟؟؟؟؟جمموع اإلقتطاعات
؟؟؟؟؟؟؟فعهاألجر الصايف الواجب د

:معلومات إضافية حول العمال
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oارا، و 10: تتوزع الساعات اإلضافية حملمد كمايلي ساعات ليال، وهذا ملدة أسبوع واحد فقط6ساعات .
oارا الساعات اإلضافية ألمحد كلها متت.
o ارا، وهذا ملدة أسبوع واحد فقط10عمر عمل ساعات إضافية.
oارا، و 8: ضافية لرشيد كمايليتتوزع الساعات اإل ساعات ليال، وهذا ملدة أسبوع واحد فقط6ساعات.
o وقد مت تسجيلها يف دفتر اليومية العامة بنفس التاريخ15/11/2019مت نقدا دفع التسبيقات على األجور بتاريخ ،.

يف ظل املعطيات أعاله، يطلب منك القيام بإجناز مايلي:العمل املطلوب القيام به
oستخرج من دفتر أجور عمال إمتام اجلدول أعاله املSARL EASYSOFT،خالل شهر نوفمرب
oستخرج من دفتر أجور عمال التسجيالت الالزمة يف دفتر اليومية العامة للعناصر الظاهرة يف اجلدول أعاله املSARL

EASYSOFT،
oليت تتحملها التسجيل يف دفتر اليومية العامة لألعباء امللحقة بأجور العمال واSARL EASYSOFT،
o 01/12/2019التسجيل يف دفتر اليومية العامة لتسديد األجور الصافية للعمال، الذي يتم بشيك بنكي بتاريخ،
o التسجيل يف دفتر اليومية العامة لتسديد اشتراكات الضمان االجتماعي والضريبة على الدخل اإلجتماعي املتعلقة بأجور

.05/12/2019دا بتاريخ العمال، والذي يتم نق
:02مترين رقم 

كرئيس مصلحة، حتت " س"، والذي يشتغل يف املؤسسة 2017لشهر أكتوبر" حممد"نقدم إليك فيما يلي بيانات املستخدم 
:، الدرجة السادسة11، الصنف رقم "أ"اموعة 

= للدرجة السادسة املقابلة لرتبة صنفه نقطة، الرقم اإلستداليل 498=  الرقم اإلستداليل األدىن املقابل لرتبة صنفه 
ساعات إضافية يف األسبوع منها ساعتني ليال وهذا 10= ، عدد ساعات عمله اإلضايف = نقطة، عالوة املسؤولية د149

،  تعويض عمل %18.5= املردود اجلماعي ) مكافئة(،  عالوة %7.8= املردودية الفردية ) مكافئة(طيلة الشهر، عالوة 
يوم، 22دج لليوم الواحد، ملدة 100= دج، تعويض السلة 1500= ، تعويض استعمال السيارة %10.7= املنصب 

.دج6000= ،  تعويض املنطقة % 14= تعويض الضرر 
:معلومات إضافية حول العامل حممد

.دج800ى سنة، زوجته التشتغل، ويتحصل لقاء مكوا يف البيت عل18حممد متزوح وله أربعة أوالد، سنهم أقل من 
.Mutuelleمن أجرة منصبه إىل التعاضدية اإلجتماعية % 1حممد يدفع استراك شهري بنسبة  

.دج4500استفادة حممد من تسبيق عن أجرته بقيمة 
عامل، فقم بإجناز مايلي54هو " س"أذا علمت أن عدد عمال املؤسسة : املطلوب
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o 27/10/2017ده بتاريخ أجرة حممد، علما أنه يتم إعدا) بطاقة(قم بإعداد كشف،
o،سجل يف دفتر اليومية العامة العناصر الظاهرة بكشف أجرة حممد
o،سجل يف دفتر اليومية العامة األعباء امللحقة بأجرة حممد واليت تتحملها املؤسسة
o 02/11/2017سجل يف دفتر اليومية العامة تسديد األجر الصايف حملمد، الذي يتم بشيك بنكي بتاريخ،
oدفتر اليومية العامة تسديد الضريبة على الدخل اإلجتماعي املتعلقة بأجرة حممد، والذي يتم نقدا بتاريخ سجل يف

19/11/2017.
:03مترين رقم 

سنة، وقد 18، له خربة ستة سنوات، متزوج وله ثالثة أطفال سنهم أقل من"الصفاء"السيد أمحد هو إطار يف مؤسسة 
:كمايلي2017كشف أجرته خالل شهر ماي كانت املعلومات املتعلقة بإعداد

ون25000= األجر القاعدي 
يوم18= أيام العمل
ساعة18= الغيابات 

ساعة15= الساعات اإلضافية 
)عمل(عن كل سنة خربة % 1= تعويض اخلربة املهنية 

ون2000= منحة املردودية الفردية 
ون عن كل يوم عمل86.6= تعويض األكل 
ون عن كل يوم عمل70= تعويض النقل 

:معلومات إضافية حول العامل أمحد
زوجته تعمل

.ون،  1000من تسبيق عن أجرته بقيمة 15/05/2017استفاد بتاريخ 
عامل، فقم بإجناز مايلي54هو " س"إذا علمت أن عدد عمال املؤسسة : العمل املطلوب القيام به

o 28/05/2017داده بتاريخ أجرة أمحد ، علما أنه يتم إع) بطاقة(قم بإعداد كشف،
o،سجل يف دفتر اليومية العامة العناصر الظاهرة بكشف أجرة أمحد
o،سجل يف دفتر اليومية العامة األعباء امللحقة بأجرة أمحد واليت تتحملها املؤسسة
o 02/11/2017سجل يف دفتر اليومية العامة تسديد األجر الصايف ألمحد، الذي يتم بشيك بنكي بتاريخ،
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o يف دفتر اليومية العامة تسديد الضريبة على الدخل اإلجتماعي املتعلقة بأجرة أمحد ، والذي يتم نقدا بتاريخ سجل
19/11/2017.
:04مترين رقم 

" أ"، كانت املعلومات املطلوبة إلعداد كشف أجرة السيد حممد الذي يعمل بالشركة 2018خالل شهر أفريل من سنة 
:على النحو التايل

oدج20000= اعدي األجر الق
o يوم،22= عدد أيام العمل املطلوبة خالل الشهر
o تغيب أربعة أيام خالل هذا الشهر،= الغيابات
o ارا خالل األسبوع األول06= الساعات اإلضافية ساعات ليال خالل األسبوع الثالث،03+ساعات
o دج عن كل يوم عمل،150= تعويض النقل
o دج4250= تعويض اخلربة املهنية،
o دج،1964= تعويض املردودية الفردية
o دج،2945= تعويض املردودية اجلماعية
o دج،3000= تعويض الضرر
o دج،2000= تعويض املنصب
o دج،4000= تعويض املسؤولية
o دج عن كل يوم عمل، 200) = األكل(تعويض السلة

:العامل حممدمعلومات إضافية حول 
oتعمل، دج لقاء أن زوجته ال1500يتحصل على منحة ب
oسنة،18سنوات و06بني له ستة أوالد ومجيعهم يدرسون، سنهم يتراوح ما
o  من أجرة منصبه إىل التعاضدية االجتماعية % 1يدفع اشتراك شهري بنسبةLa Mutuelle،

:العمل املطلوب القيام به
o 01/05/2018أجرة العامل حممد، علما أنه يتم إعداده بتاريخ ) بطاقة(قم بإعداد كشف،
o،سجل يف دفتر اليومية العامة العناصر الظاهرة بكشف أجرة العامل حممد
o مع العلم أن أ،"سجل يف دفتر اليومية العامة األعباء امللحقة براتب أجرة العامل حممد واليت تتحملها الشركة

.من اشتراكات الضمان االجتماعي%26الشركة تتحمل 
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-Iوالنظام احملاسيب املايل، فإن عقد اإلجيار وفقا للمعايري الدولية للمحاسبة:اإلطار املفاهيمي لعقود اإلجيار التمويلية
مبلكيته بصفة شبه تامة، مع واألخطار املرتبطةالتمويلي هوالعقد الذي حتول بواسطته إىل املستعمل لألصل املعين، املزايا

.يف اية مدة العقدمن عدمها حتويل امللكيةإمكانية 
فحسب هذه املعايري الدولية للمحاسبة والنظام احملاسيب املايل، يتم اعتبار عقد اإلجيار بأنه عقد متويلي، إذا مت مبوجب هذا 

ر إىل املستأجر، وكذلك مت توفر حتقق أحد الشروط العقد حتويل املزايا واألخطار املرتبطة باستعمال األصل من املؤج
:التالية) املعايري(

).%75متثل على األقل (لألصل عند توقيع العقد ) مدة منفعة(مدة العقد تغطي اجلزء الرئيسي من العمر اإلنتاجي -
).%90ثل على األقل مت(القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات عقد اإلجيار متثل جزءا مهما من القيمة العادلة لألصل -
.أن يتضمن العقد انتقال ملكية األصل من املؤجر إىل املستأجر يف اية مدة العقد-
للمستأجر، ويتحقق هذا الشرط يف حالة وجود شرط يف العقد يعطي أن يتضمن العقد خيار شراء حتفيزي -

.لعادلة لألصلاملستأجر اخليار يف شراء األصل يف اية مدة العقد بسعر يقل عن القيمة ا
ولقد نص النظام احملاسيب املايل على أنه يف حالة حصول املؤسسة على أصل تابت مادي، عن طريق إبرام عقد حيقق شروط 
عقد اإلجيار التمويلي، فإنه يتم تسجيل هذا األصل حمل العقد ضمن أصول املؤسسة بالقيمة األقل بني كل من القيمة احلالية 

:ويتخد التسجيل احملاسيب هلذه لبعملية الشكل التايل. يت ستدفع للمؤجر والقيمة العادلة لألصلللحد األدىن للدفعات ال
األصل املستأجر/من حـ21.

ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/إىل حـ167

تابت منخالل إبرام عقد إجيار متويليتسجيل احلصول على أصل

-IIمالحظات هامة:

للدفعات باستخدام أقل معدل بني كل من معدل اإلقتراض اإلضايف للحد األدىن يتم إجياد القيمة احلالية : 01مالحظة رقم 
.ومعدل الفائدة الضمين لعقد اإلجيار

بيع لألصل املؤجر وبالتايل يقوم بإقفال حساب األصل يف دفاتره وذلك من املؤجر يسجل العملية مبثابة: 02مالحظة رقم 
:خالل تسجيل القيد احملاسيب التايل
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حقوق مترتبة عن عقود اإلجيار/من حـ274

األصل املؤجر/إىل حـ21.

عن أصل تابت منخالل إبرام عقد إجيار متويليتسجيل التنازل

مبا أن األصل املستأجر مت نقله إىل دفاتر املستأجر كأصل مملوك له، ومت إقفاله يف دفاتر املؤجر، فإنه جيب :03مالحظة رقم 
يسجل املؤجر اهتالك هذا األصل على املستأجر أن يقوم بتسجيل اهتالك هذا األصل املستأجر سنويا يف دفاتره، يف حني ال

.املؤجر
يتم اهتالك األصل املستأجر يف دفاتر املستأجر بنفس السياسة املستخدمة الهتالك األصول املشاة :04مالحظة رقم 

اململوكة، ويف حالة عدم وجود تأكد لدى املستأجر بامتالك األصل يف اية مدة عقد اإلجيار، فإنه يتم اهتالك األصل على 
.دار عمره اإلنتاجي أومدة العقد أيهما أقلم

جيب أن يتم تقسيمها يف دفاتر املستأجر إىل ملؤجرجيار اليت يقوم املستأجر بدفعها إىل ادفعات اإل:05مالحظة رقم
ار املترتب عن عقد اإلجيار التمويلي، أي جيب اعتبار جزء من دفعة اإلجي) اإللتزام(مصاريف الفوائد ومقدار ختفيض الدين 

كمصروف فائدة والباقي كتسديد لقيمة الدين املترتب عن عقد اإلجيار، وبنفس األسلوب يقوم املؤجر بتقسيم الدفعات 
اليت يستلمها من املستأجر بني إيراد الفوائد واجلزء الباقي خيفض به حقوقه املترتبة اجتاه املستأجر بسبب إبرام عقد اإلجيار 

:سبية تتخذ الشكل التايلاالتمويلي، وهذه التسجيالت احمل
تاريخ استحقاق الفائدة

مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

عن الدفعة الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
تاريخ تسديد الدفعة والفائدة

ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حــ167
فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

الصندوق/حــــ53
تسديد الدفعة والفوائد املستحقة 
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متارين حملولة
01: مترين رقم

قد اشترت هذه " س"لعلم أن الشركة ، مع ا"س"آلة من عند الشركة " ع"استأجرت الشركة 01/01/2004بتاريخ 
" ع"ون، وفيما يلي نقدم تفاصيل عقد اإلجيار املربم بني كل من الشركة 100000مببلغ 01/01/2004اآللة بتاريخ 

":س"والشركة 
تستفيد من املزايا وتتحمل األخطار املرتبطة باآللة حمل عقد اإلجيار"ع"الشركة 

سنوات4مدة العقد
سنوات5ي املقدر لآللةالعمر اإلنتاج

25000"س"لـ " ع"قيمة الدفعة السنوية الواجب تسديدها من 
01/01/2004تاريخ دفع دفعة السداد األوىل 

10000القيمة املتبقاة املضمونة
15000قيمة اآللة املقدرة يف اية مدة العقد

%8معدل الفائدة على اإلقتراض اإلضايف
، أي قررت عدم "س"إىل الشركة " ع"ون، وقد أعادا الشركة 11000= كانت القيمة العادلة لآللة يف اية مدة العقد 

.شرائها

:العمل املطلوب القيام به
هل هذا العقد هو عقد اجيار عادي أم عقد اجيار متويلي؟- 
.رة بدفاتر املستأجراليت تسجل ا هذه األلة املستأجماهي التكلفة - 
.سبة لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجيارأرسم جدول يبني بالن- 
).إجناز املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار(01/01/2008إىل غاية 01/01/2004سجل القيود الالزمة من - 

:01رقم تمرين الحل 
أن مدة مبا أن الشركة املستأجرة هي اليت تستفيد من املزايا وتتحمل األخطار املرتبطة باآللة حمل عقد اإلجيار، ومبا - 1

أي مدة العقد ذات أمهية نسبية مقارنة مبدة العمر ( العقد  تغطي اجلزء األكرب من العمر اإلنتاجي املقدر لآللة حمل العقد 
" ع"والشركة " س"جار اآللة الذي مت بني الشركة فإننا نقول أن عقد إستئ؛ ℅100 =80) 4/5/ (اإلنتاجي لآللة 

.هو عقد إجياري متويلي
":ع"يمة اليت يتم ا تسجيل اآللة حمل العقد ضمن أصول الشركة حتديد الق- 2
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بالقيمة األقل بني كل من القيمة " ع"مبا أن هذا العقد هو عقد إجياري متويلي، فإن اآللة تسجل ضمن أصول الشركة 
.العادلة هلذه اآللة والقيمة احلالية للحد األدىن للدفعات الواجب دفعها إىل الشركة املؤجرة

؛)سعر شراء اآللة بتاريخ إبرام عقد كراء اآللة(ون 100000املعطيات القيمة العادلة هلذه اآللة هي من 

والقيمة احلالية للحد األدىن للدفعات الواجب دفعها إىل الشركة املؤجرة يف ظل شروط إبرام هذا العقد حتسب وفقا للصيغة 
:التالية

VA = R  [1+ ] + VRg (1+i)-n

 /VA =قيمة احلالية للحد األدىن للدفعات الواجب دفعها؛ال

R =؛الدفعات املتساوية

VRg =القيمة املتبقية املضمونة؛

n = سنوات؛4= مدة العقد

i = املعدل األقل بني كل من معدل الفائدة الضمين لعقد اإلجيار ومعدل الفائدة على اإلقتراض اإلضايف، مع العلم أن معدل
؟= معدل الفائدة الضمين أن ، يف حني %8= قتراض اإلضايف من املعطيات الفائدة على اإل

:إذن جيب حساب معدل الفائدة الضمين هلذا العقد يف ظل املعطيات اخلاصة به، وذلك كما يلي

جيار حنن نعلم أن معدل الفائدة الضمين لعقد اإلجيار التمويلي هو املعدل الذي جيعل كال من القيمة احلالية لدفعات اإل
والقيمة احلالية للقيمة املتبقية املقدرة لآللة يف اية العقد، تتساوى مع القيمة العادلة لآللة حمل العقد بتاريخ إبرام العقد، 

:وهذا يعرب عنه رياضيا بالصيغة التالية

R  [1+ ] + VR (1+i)-n = 100000

 R +[ R  ] + VR (1+i)-n = 100000

 R +[ R  ] + VR (1+i)-n = 100000

(1-(1/(1+i)n-1)

i

(1-(1/(1+i)n-1)

i

(1-(1/(1+i)n-1)

i

(1-(1/(1+i)n-1)

i
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25000 – 100000 + 25000  + 15000  (1+i)-4 = 0

 25000  + 15000  (1+i)-4 – 75000 = 0

:ني فيما يلينستعمل طريقة احلصر وذلك وفقا ملا هو مبiمن أجل إجياد قيمة 

Si  i = 8℅  64427.42468 + 11025.44779 – 75000 = 452.87247  0

Si  i = 9℅  63282.36665 +10626.37817 – 75000 = - 1091.255184  0

On a i1= 8%                   452.87247

i= x%                   0

i2= 9% -1091.255184

on a  i2 – i1 = (9-8)%                   (- 1091.255184 - 452.87247)

(i – i1) =i =? %                   (0- 452.87247)

 i =                                      = 0.293286937%

on a i = (i – i1) = 0.293286937%  i= (0.293286937 + 8)% = 8.293286937%  8.29%

مبا أن معدل الفائدة الضمين للعقد أكرب من معدل الفائدة لإلقتراض اإلضايف، فإن القيمة احلالية للحد األدىن للدفعات 
:الواجب سدادها حتسب على أساس معدل الفائدة لإلقتراض اإلضايف وذلك وفقا ملا هو مبني فيما يلي

VA = 25000  [1+ ]   + 10000 (1+0.08)-4

 VA = 25000 + 64427.42468 + 7350.298528 = 96777.72  96778

:رسم اجلدول الذي يبني لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجيار- 3

(1-(1/(1+i)3)

i

(1-(1/(1+i)3)

i

(-452.87247)(1% )

-1544.127654

(1-(1/(1+0.08)3)1 -

0.08
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مبلغ الدين التاريخ
قبل تسديد 

الدفعة

املبلغ املسدد من الفائدة على اإلجياردفعة اإلجيار
)الدين(اإلجيار

بعد تسديد دين الاملبلغ املتبقي من 
الدفعة

01/01/20049677825000----2500071778

01/01/2005717782500057421925852520

01/01/2006525202500042022079831722

01/01/200731722250002538224629260

01/01/2008926010000741925910

فتر اليومية العامةالتسجيل يف د

01/01/2004
96778جتهيزات اإلنتاج/حــــ215

167
ديون مترتبة عن عقد اإلجيار /ـح

96778التمويلي
تسجيل احلصول على اآللة يف إيطار عقد اإلجيار التمويلي

01/01/2004
25000ار التمويليديون مترتبة عن عقد اإلجي/حـــــ167

25000الصندوق/حــــ53
تسديد الدفعة األوىل نقدا

31/12/2004
5742مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

5742فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
فعة الثانيةعن الدالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2004
21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815
األوىلسنةالتسجيل قسط اهتالك 

01/01/2005
19258ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـــــ167
5742فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

25000الصندوق/حــــ53
تسديد الدفعة الثانية والفوائد املستحقة 

31/12/2005
4202مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
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4202فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
عن الدفعة الثالثةالفوائد املستحقة الدفعزء من اجلتسجيل 

31/12/2005
21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815
الثانيةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

01/01/2006
20798عن عقد اإلجيار التمويليديون مترتبة/حـــــ167
4202فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

25000الصندوق/حــــ53
والفوائد املستحقةالثالثةتسديد الدفعة 

31/12/2006
2538مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

2538ية مستحقة الدفعفوائد بنك/حــــ518
عن الدفعة الرابعةالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2006
21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حــــ2815
الثالثةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

01/01/2007
22462ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـــــ167
2538فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

25000الصندوق/حــــ53
والفوائد الرابعةتسديد الدفعة 

املستحقة
31/12/2007

741يةمصاريف الفوائد البنك/حـــ661
741فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518

عن دفعة خيار الشراءالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
31/12/2007

21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815

الرابعةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

01/01/2008
86778جممع أقساط اإلهتالك اآللة/حـــــ2815
9259ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـــــ167
741فوائد مستحقة الدفع/حـــــ518

96778جتهيزات اإلنتاج/حــــ215
املؤجر يف تسجيل إرجاع اآللة إىل 



لعقود اإلجيار التمويليةاملعاجلة احملاسبية : الرابعالفصل

102

اية مدة العقد

02: مترين رقم
عقد إجيار ملدة ستة سنوات، تدفع مبقتضاه نقدا سنويا SARL EASYSOFTأبرمت شركت 30/06/2010بتاريخ 
ستفادة من كل ون، وهذا يف إطار احلصول على آلة إنتاج ذات عمر إنتاجي قدر بثمانية سنوات، مع اإل44762مبلغ 

املزايا وحتمل كافة األخطار املتعلقة باستعمال اآللة، وإمكانية اختيار الشراء يف اية مدة العقد،
ون 200000= إذا علمت أنه بتاريخ إبرام العقد مت استالم اآللة ودفع الدفعة األوىل، وأن القيمة العادلة لآللة :املطلوب

ون، وقيمتها العادلة SARL EASYSOFT=12000مدة العقد واليت ضمنتها شركت وقيمتها املتبقاة املقدرة يف اية 
:يطلب منك مايليون، وأن الشركة قد أرجعت هذه اآللة إىل املؤجر، 13000= يف اية مدة العقد 

هل هذا العقد هو عقد اجيار عادي أم عقد اجيار متويلي؟- 
.أحسب معدل الفائدة الضمين هلذا العقد- 
، مع العلم أن معدل اإلقتراض اإلضايف )القيمة احلالية للحد األدىن من الدفعات(احلالية هلذا العقد أحسب القيمة- 
=18%.
.رة بدفاتر املستأجراليت تسجل ا هذه األلة املستأجماهي التكلفة - 
.أرسم جدول يبني بالنسبة لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجيار- 
).إجناز املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار(30/06/2016إىل غاية 30/06/2010سجل القيود الالزمة من - 

:02تمرين رقم الحل 
مبا أن كل املزايا واألخطار حتول إىل املستعمل لأللة حمل العقد؛- 1

؛℅75= 100) * 6/8/ (ومبا أن مدة العقد ذات أمهية نسبية مقارنة مبدة العمر اإلنتاجي لآللة 
إمكانية الشراء من قبل املستأجر يف اية العقد؛ومبا أن هذه العقد ينص على

.إذن العقد التأجريي هو عقد إجياري متويلي
:حساب معدل الفائدة الضمين هلذا العقد- 2

حنن نعلم أن معدل الفائدة الضمين لعقد اإلجيار التمويلي هو املعدل الذي جيعل كال من القيمة احلالية لدفعات اإلجيار 
يمة املتبقية املقدرة لآللة يف اية العقد، تتساوى مع القيمة العادلة لآللة حمل العقد بتاريخ إبرام العقد، والقيمة احلالية للق

:وهذا يعرب عنه رياضيا بالصيغة التالية
200000 = 44762 [1 + (1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 12000 (1+i)-n

 44762 [1 + (1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 12000 (1+i)-n -200000 = 0
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 44762 +44762  [(1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 12000 (1+i)-n -200000 = 0

 44762  [(1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 12000 (1+i)-n – 155238 = 0

Si  I = 9℅  174108

Si  I = 15℅  150049.166 + 5187.931151-155238 = -0.9  0

.℅15= إذن معدل الفائدة الضمين
):القيمة احلالية للحد األدىن من الدفعات( حساب القيمة الصافية هلذا العقد - 3

القيمة احلالية للقيمة املتبقية املضمونة+ القيمة احلالية للدفعات = لدينا القيمة احلالية للحد األدىن من التدفقات 
ل الفائدة الضمين للعقد ومعدل الفائدة لالقتراض مع العلم أن املعدل املطبق يف احلساب هو املعدل األدىن مابني معد

اإلضايف
℅I =15إذن 

القيمة احلالية للحد األدىن من الدفعة حتسب وفقا ملا يلي:
44762 +44762  [(1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 12000 (1+i)-n = 44762 +44762  [(1-(1/(1 + 0.15)5)/0.15)] +
12000 (1+0.15)-6  200000

اليت تسجل ا هذه اآللة املستأجرة ضمن دفاتر املستأجر هي القيمة األقل بني كل من القيمة العادلة هلذه التكلفة - 4
اآللة بتاريخ إبرام العقد والقيمة احلالية للحد األدىن من الدفعات 

ون200000= إذن التكلفة اليت تسجل ا هذه اآللة املستأجرة ضمن دفاتر املستأجر 
:يبني لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجياررسم اجلدول الذي - 5

املبلغ املتبقي من دين عقد املبلغ املسدد من اإلجيارالفائدة على اإلجياردفعة اإلجيارالتاريخ
اإلجيار

30/06/2010------------200000
30/06/201044762----44762155238
30/06/2011447622328621476133762
30/06/2012447622006424698109064
30/06/201344762163602840280662
30/06/201444762120993266347999
30/06/20154476272003756210437
30/06/2016120001560104343
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التسجيل يف دفتر اليومية العامة

30/06/2010
200000جتهيزات اإلنتاج/حــــ215

167
ديون مترتبة عن عقد اإلجيار /ـح

200000التمويلي
تسجيل احلصول على اآللة يف إيطار عقد اإلجيار التمويلي

30/06/2010
44762ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167

44762الصندوق/حــــ53
األوىل نقداتسديد الدفعة 

31/12/2010
11643مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

11643فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
عن الدفعة الثانية2010خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2010
15666.66اإلهتالكخمصصات أقساط/حـــ681

15666.66جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815
األوىلسنةالتسجيل قسط اهتالك 

30/06/2011
11643مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

11643فوائد بنكية مستحقة الدفع/حــ518
عن الدفعة الثانية2011خالل ئد املستحقة الدفعالفوااجلزء من تسجيل 

30/06/2011
21476ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
23286فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

44762الصندوق/حــــ53
تسديد الدفعة الثانية والفوائد املستحقة 

31/12/2011
10032مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

10032فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
الثالثةعن الدفعة 2011الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2011
31333.33خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

31333.33جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815
الثانيةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

30/06/2012
10032مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

10032فوائد بنكية مستحقة الدفع/ـحــ518
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الثالثةعن الدفعة 2012خالل ستحقة الدفعالفوائد املاجلزء من تسجيل 

30/06/2012
24698ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
20064فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

44762الصندوق/حــــ53
والفوائد املستحقةالثالثةتسديد الدفعة 

31/12/2012
8180مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

8180فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـ518
عن الدفعة الرابعة2012خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2012
31333.33خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

31333.33جممع أقساط اإلهتالك/حــــ2815
الرابعةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

30/06/2013
8180مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

8180فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
عن الدفعة الرابعة2013خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

30/06/2013
28402ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
16360فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

44762الصندوق/حــــ53
والفوائد املستحقةالرابعةتسديد الدفعة 

31/12/2013
6049.5مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

6049.5فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـ518
اخلامسةعن الدفعة 2013خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2013
31333.33خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

31333.33جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815
اخلامسةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

30/06/2014
6049.5مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

6049.5فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
عن الدفعة اخلامسةعالفوائد املستحقة الدفاجلزء من تسجيل 

30/06/2014
32663ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
12099فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

44762الصندوق/حــــ53
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والفوائد املستحقةاخلامسةتسديد الدفعة 
31/12/2014

3600مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
3600فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـ518

عن الدفعة السادسة2014خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
31/12/2014

31333.33خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
31333.33مع أقساط اإلهتالكجم/حـــــ2815

السادسةسنةالتسجيل قسط اهتالك 
30/06/2015

3600مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
3600فوائد بنكية مستحقة الدفع/ـحـ518

دسةعن الدفعة السا2015خالل تسجيل الفوائد املستحقة الدفع
30/06/2015

37562ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
7200فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

44762الصندوق/حــــ53
والفوائد السادسةتسديد الدفعة 

املستحقة
31/12/2015

783الفوائد البنكيةمصاريف/حـــ661
783فوائد بنكية مستحقة الدفع/ـحــ518

عن دفعة التسوية تسجيل الفوائد املستحقة الدفع
31/12/2015

31333.33خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
31333.33جممع أقساط اإلهتالك اآللة/ـحــ2815

السادسةسنةالتسجيل قسط اهتالك 
30/06/2016

783مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
783فوائد بنكية مستحقة الدفع/ـحــ518

عن دفعة التسويةتسجيل الفوائد املستحقة الدفع
خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

15666.66مع أقساط اإلهتالك اآللةجم/ـحـــ2815
201615666.66الستة أشهر من تسجيل قسط اهتالك 

30/06/2016
188000جممع أقساط اإلهتالك اآللة/حـــــ2815
10437ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـــــ167
1566فوائد مستحقة الدفع/حـــــ518

20000جتهيزات اإلنتاج/حــ215
تسجيل إرجاع اآللة إىل املؤجر يف اية مدة العقد
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مقترحة للحلمتارين 
01: مترين رقم

آلة إنتاج ملدة مخس سنوات، مقابل أن تدفع سنويا نقدا مبلغ " س"استأجرت املؤسسة 01/01/2011بتاريخ 
، وهذا دون "س"املزايا واألخطار املتعلقة باستعمال اآللة قد حولت إىل املؤسسة ون، مع اعتبار أن كل 17689.85

اختيار الشراء يف اية مدة العقد،
= إذا علمت أنه بتاريخ إبرام العقد مت استالم اآللة ودفع الدفعة األوىل، وقد كانت القيمة العادلة لآللة : املطلوب

:ك ما يلييطلب منسنوات، 5=ون، ومدة منفعتها 80000
هل هذا العقد هو عقد إجيار عادي أم عقد إجيار متويلي؟- 
.أحسب معدل الفائدة الضمين هلذا العقد- 
، مع العلم أن معدل االقتراض اإلضايف )القيمة احلالية للحد األدىن من الدفعات(أحسب القيمة احلالية هلذا العقد - 
=9.5%.
.حق من اإلجيارأرسم جدول يبني بالنسبة لكل دورة املبلغ املست- 
. 01/01/2016إىل غاية 01/01/2011سجل القيود الالزمة من - 
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طويلة األجل) املقاولة(عقود اإلنشاء املعاجلة احملاسبية ل: الفصل اخلامس
:متهيد

اإلنشاء أو العقود يهدف هذا احملور إىل توصيف املعاجلة احملاسبية املناسبة لإليرادات والتكاليف املتعلقة بعقود املقاوالت أو 
ونظرا لطبيعة أعمال املقاوالت فإن تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إمتامه يقعان عادة يف سنوات مالية خمتلفة، . طويلة األجل

وبناء على ذلك فإن النقطة األساسية يف احملاسبة على عقود املقاوالت تتمثل يف كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على 
. يت يتم خالهلا إجناز العقدالسنوات ال

-Iتعريف عقود اإلنشاء طويلة األجل، أنواعها وخصائصها:
-1-Iعقود املقاولة طويلة األجل(تعريف عقود اإلنشاء طويلة األجل(:

الذي شرح) 11(اختلفت املفاهيم والتعاريف اليت تناولت عقد املقاوالت وكان أمهها تعريف املعيار احملاسيب الدويل رقم 
.وأوجز كل ما يتعلق ذه العقود

عقد مت إبرامه خصيصا إلنشاء أصل أو جمموعة من األصول الىت ترتبط ببعضها أو " فقد عرف هذا املعيار عقد اإلنشاء بأنه 
كما ميكن تعريف ."تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو االستخدام النهائى هلا

عقد املقاولة أو اإلنشاء على أنه اتفاق ذو قوة قانونية يتم بني بائع ومشتري يف احلاالت اليت يقبل فيها البائع أي املقاول 
إنتاج بضائع و سلع أو توفري مقابل تعويض بإنشاء أو إعادة إعمار موجودات ملموسة معينة، ترميمها أو صيانتها أو 

املقاول (ومنه ميكن القول أن عقود املقاولة هو اتفاق بني طرفني .اصفات املشترياخلدمات املتعلقة ا بناءا على مو
وجتد اإلشارة إىل . بشروط معينة على اجناز أصل ما أو جمموعة من األصول املرتبطة مبواصفات حمددة) وصاحب املشروع

دورة حماسبية واحدة، أي يقعان يف فترات أن تاريخ البدء يف تنفيذ عقد اإلنشاء وتاريخ االنتهاء منه يكونان يف أكثر من
.مالية خمتلفة

أما النظام احملاسيب املايل فقد عرف العقود طويلة األجل بأا عقد يتضمن إجناز، سلعة، خدمة، جمموعة سلع أو خدمات، 
:ألغراض التاليةتقع تواريخ انطالقها و اإلنتهاء منها يف سنوات مالية خمتلفة، وبالتاىل فإن عقد اإلنشاء قد يربم ل

إنشاء أصل واحد مثل جسر أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو نفق؛•
إنشاء عدد من األصول مرتبطة ببعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائى منها •

.املصانع واألجهزة املعقدةأو استخدامها مثال ذلك عقود إنشاء حمطات تكرير البترول أو إنشاء وحدات 
:ويدخل ىف نطاق عقود اإلنشاء أيضا ما يلى

عقود اخلدمات الىت تتعلق مباشرة بإنشاء األصل مثال ذلك عقود األشراف اهلندسى على أعمال مقاوىل البناء وعقود •
.اخلدمات اهلندسية الفنية املتعلقة بإنشاء األصل وخدمات مدير املشروع
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.ة بعض األصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه األصولعقود هدم وإزال•
-2-Iأنواع عقود اإلنشاء طويلة األجل:

العقود ذات السعر : بتصنيفها إىل نوعني مها) 11(تأخذ عقود اإلنشاء عدة أشكال، وقد قام املعيار احملاسيب الدويل رقم 
العقود مالمح من العقود ذات السعر احملدد والعقود بالتكلفة زائد نسبة، بعض احملدد وعقود التكلفة زائد نسبة، وقد تأخذ 

مثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعر، وفيما نشرح هذين النوعني من العقود بدرجة من الدقة 
: والتفصيل

و حيدد فيه سعر ثابت للوحدة املنتجة، أي تنفيذه مقابل سعر حمدد أهو عقد اإلنشاء الذى يتم : العقد ذو السعر احملدد- أ
يوافق فيه املقاول  على سعر حمدد للعقد ككل أو على سعر حمدد لكل عنصر أو لكل خمرج من خمرجات هو العقد الذي 

وطبقًا هلذا النوع من العقود، فإن .تنفيذ العملية والذى قد يتضمن ىف بعض مواده احلق ىف زيادة األسعار بنسب معينة
ول يقوم بوضع قيمة حمددة لتنفيذ كل بند من بنود األعمال الىت أتفق فيها مع العميل وتتضمن هذه القيمة تكاليف املقا

التنفيذ وهامش الربح، وقد يتضمن العقد ىف بعض األحيان احلق ىف زيادة األسعار وبصفة خاصة ىف مستلزمات اإلنتاج 
.لفة الفعليةيتم تعديل السعر استنادا للتكاملسعرة أي ميكن أن 

يتم فيه االتفاق على حتديد سعر العقد من خالل التكاليف الفعلية هو عقد اإلنشاء الذى :العقد بالتكلفة زائد نسبة - ب
يقوم مبوجبه املقاول بإسترداد التكاليف باإلضافة إىل نسبة حمددة من تلك التكاليف أو عمولة ثابتة، أي هو العقد الذي 

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف بعض .العقد باإلضافة إىل نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب حمدداملسموح ا أو املعرفة ب
العقود يتم تكليف املقاولني بتحديد تكاليف التنفيذ لكل بند من بنود األعمال مث يتم االتفاق على نسبة الربح الىت حيصل 

.املنفذة أو ىف شكل مبلغ ثابت حمدد ال يرتبط ذه التكاليفعليها سواء كانت ىف شكل نسبة مئوية من تكاليف األعمال 
ولكن يعاب على هذا النوع من . ويستخدم هذا النوع ىف احلاالت الىت تكون فيها تكلفة األعمال غري معروفة عند التعاقد

لى التكلفة الفعلية لكل وجهة نظر املالك هو استفادة املقاولني من زيادة التكلفة األمر الذى حيتاج إىل إحكام الرقابة ع
.األعمال

:باإلضافة إىل ما سبق، هناك أنواع أخرى من العقود مل يتناوهلا املعيار احملاسيب الدويل منها على سبيل املثال
:tTarget Cost Contracعقود القيمة املستهدفة- ت

لى مبلغ مستهدف للعقد ككل يتم العقود ىف حالة التعاقدات الضخمة، ومبوجب هذه العقود يتم االتفاق عتستخدم هذه
حتديده على أساس الدراسات السريعة الىت قام ا كل من الطرفني، ويغطى هذا املبلغ التكلفة الفعلية للمقاول مضافًا إليها 

نسبة ربح وإىل هذا احلد فإن هذا العقد يشابه متاما عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد القيمة املستهدفة يعاجل عيوب عقد
التكلفة زائد نسبة من حيث أنه ىف حالة زيادة التكلفة عن ما مت االتفاق عليها حياسب املقاول عن املستهدف فقط، أما ىف 
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حالة تقليل التكلفة عن املبلغ املستهدف حيق للمقاول أن
.تفاق عليه ىف العقديتقاضى نسبة ربح أكرب مما هو متفق عليه على أن يتم تقسيم الفائض بني الطرفني طبقًا ملا مت اال

طبقًا هلذه العقود يتم حماسبة املقاول على الكميات املنفذة على الطبيعة مضروبة ىف فئات :عقود ذات سقف سعرى - ث
.األسعار املتفق عليها على أال تزيد القيمة اإلمجالية عن حد أقصى معني متفق عليه

د واملباىن، حيث تكون التصميمات كاملة وقت تقدمي تستخدم هذه العقود ىف جمال التشيي:عقود قوائم الكميات- ج
العطاءات وكل األعمال ميكن توصيفها ىف قائمة تسمى قائمة الكميات حتدد ا كميات كل بند على املقايسات املبدئية 

.للرسومات
لنوع من العقود وحتدد مستحقات املقاول ىف هذا االعقود الىت تتحدد بناء على األساس الزمىن أو املواد املستخدمة- ح

.على أساس تكلفة املواد أو ساعات العمل املباشرة
-3-Iخصائص عقود اإلنشاء طويلة األجل:

:تتميز عقود املقاولة بعدة خصائص أمهها
إذ تتميز عقود املقاولة بطول فترة التنفيذ اليت قد متتد ألكتر من فترتني حماسبيتني؛: اختالف فترة تنفيذ العقد-
يتم األصل املتفق عليه يف موقع ومساحة حتدد ضمن بنود العقد؛: فيذ العقداختالف مكان تن-
يلجأ غالبية املقاولني إىل التعاقد مع املقاولني من الباطن إلجناز بعض : إسناد بعض األعمال الفرعية إىل مقاويل الباطن -

املسؤول األول عن هذه األعمال؛املهام الفرعية اليت ختدم املشروع ككل، ويكون املقاول الرئيسي يف هذه احلالة
يف الغالب تكون العقود اليت يربمها املقاول مع العميل قليلة : اختالف نوعية األنشطة ومواصفات شروط العمليات -

العدد ذات حجم كبري وغري منطية، ختضع للشروط واملواصفات اليت حيددها العميل مقدما يف دفتر الشروط؛
يعد عنصر املخاطرة أكثر العناصر املسيطرة يف شركات املقاولة وذلك لعدة أسباب : ليات اختالف يف خماطر تنفيذ العم-

طول فترة تنفيذ العقد الذي يصاحبه تغري يف أسعار مستلزمات اإلنتاج، طبيعة موقع العمل وضخامة تكاليف : أمهها 
.التنفيذ

اسيب املتعلق تغليب الواقع االقتصادي على الشكل تطبيقا للمبدأ احمل):املقاولة(إمكانية دمج أو جتزئة عقد اإلنشاء -
القانوين، فإنه يعد من الضروري يف بعض األحيان أن يتم جتميع عدة عقود واعتبارها عقدا واحد أو فصل عدة عقود و تتم 

:معاملتها بشكل مستقل، وفيما نبني مىت يتم دمج عقود اإلنشاء الطويلة األجل ومىت يتم جتزئتها
ا عقد واحد حىت و إن مت إبرامها مع أكثر من عميل إذا مت :إلنشاءدمج عقود اتتم معاجلة عدة عقود على أ

التفاوض على جمموعة العقود على أا صفقة واحدة أو أن العقود مترابطة ومتداخلة و تكون فعليا متعلقة مبشروع 
.ن أو يف تسلسل مستمرواحد امش ربح إمجايل واحد، و إذا مت تأدية هذه العقود بشكل متزام
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 تتم معاجلة كل عقد حيمل يف مضمونه إجناز عدة أصول على أنه عقد منفصل لكل أصل :جتزئة عقود اإلنشاء
وأمكن إذا مت تقدمي عرض منفصل لكل أصل على حدا أو إذا خضع كل أصل للتفاوض واالتفاق بشكل منفصل،

.حتديد إيرادات كل أصل وتكاليفه بشكل مستقل
-IIمن أهم املشاكل اليت تواجهها شركات املقاولة:شاكل احملاسبية يف شركات املقاولةامل:
تقييم األعمال التامة يف اية السنة املالية والفصل بني قيمة العمل التام طبقا لشهادة املهندسني وتكلفته وذلك لقياس -

أرباح وخسائر املشروع؛
؛ )اإلجناز(قياس ربح املشروع قيد التنفيذ -
ختصيص وتوزيع التكاليف غري املباشرة اليت تطرح إشكالية يف إجياد أساس عادل لتوزيعها وذلك ألن أساس التوزيع -

.يتوقف على عدة حمددات منها حجم و نوعية املشاريع املنفدة، نظرة احملاسب، حكم اإلدارة، القيمة اإلمجالية للمشروع
-III طويلة األجل) اولةاملق(عناصر إيرادات وتكاليف عقود اإلنشاء:

-1-IIIإيرادات عقد اإلنشاء طويل األجل :
املتضمن للنظام احملاسيب املايل مما يتكون إيراد العقد وإمنا ترك ليحدده القانون 11-7مل يذكر املشرع صراحة يف القانون 

عملية، أما إذا كانت خاصة فالقانون بناءا على اجلهات املتعاقدة، فإذا كانت عمومية فقانون الصفقات العمومية ينظم هذه ال
:وبصفة عامة تتضمن إيرادات عقد اإلنشاء  مايلي. املدين والقانون التجاري كفيلني بتحديد التزامات كل األطراف

 حيث يتم قياس إيراد العقد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو الذي :مبلغ اإليراد األساسي املتفق عليه يف العقد
، وتتأثر عملية قياس اإليراد بأحداث مستقبلية يكتنفها حالة عدم التأكد مما تفرض على املتعاملني غالبا )ملستحقا(سيستلم 

إعادة النظر يف التقديرات عند وقوع األحداث أو زوال حاالت عدم التأكد، األمر الذي قد ينعكس على إيرادات العقد إما 
اول يف إجناز العقد يف وفته احملدد، فإن إيراداته تقل نتيجة الغرامات املالية املفروضة بالنقصان، فمثال إذا تأخر املقبالزيادة أو

.
تدرج املبالغ املتحصل عليها من هذه : يف أعمال العقد إيرادات املطالبات واحلوافز املقبوضة وأوامر التغيريات

العناصر ضمن إيراد العقد، وفيما يلي نشرح معىن هذه العناصر
داد للتكاليف اليت ترهي املبالغ اليت يسعى املقاول للحصول عليها من العميل أو أي جهة أخرى كاس:املطالبات-

.مل تدرج ضمن السعر األصلي للعقد
احلوافز املقبوضة أو الدفعات التشجيعية هي مبالغ إضافية متنح للمقاول إذا حقق أو جتاوز :احلوافز املقبوضة-

.معايري أداء معينة
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هي تعليمات من العميل لتغيري نطاق العمل الواجب اجنازه مبوجب العقد ، وميكن أن يؤدي أمر : ري أوامر التغي-
.التغيري إىل تغيري إيراد العقد إما بالزيادة أو النقصان

-2-IIIتكاليف عقد اإلنشاء طويل األجل:
سلعة أو خدمة ما، تتمثل يف تكلفة فإن تكلفة إنتاج" 08-26من القرار رقم 4.112وفقا ملا جاء يف مضمون املادة 

شراء املواد املستهلكة واخلدمات املستعملة لتحقيق هذا اإلنتاج، مضافا إليها التكاليف األخرى امللتزم ا خالل عمليات 
املرتبطة عباء اإلنتاج، أي األعباء املباشرة و غري املباشرة اليت ميكن ربطها منطقيا بالسلعة أو اخلدمة املنتجة، وتستبعد األ

.عند حتديد تكلفة إنتاج األصل) نشاط أقل من القدرة اإلنتاجية(باالستعمال غري األمثل للقدرات اإلنتاجية 
طويل األجلإذن استنادا ملا جاء يف مضمون املادة املذكورة أعاله، ميكننا تقسيم التكاليف املتكبدة يف ظل عقد اإلنشاء

:إىل ثالث فئات هي كالتايلي
كتكلفة املواد احملددوهي التكاليف اليت ميكن حتميلها بشكل مباشر للعقد :مباشرة بالعقد) املتعلقة(ف املرتبطة التكالي

، و قد يتم ختفيض هذه التكاليف بأي دخل ...األولية املستخدمة، تكلفة اليد العاملة، مصاريف اهتالك اآلالت واملعدات
بعض املواد األولية الفائضة و التخلص من اآلالت و املعدات يف اية مدة عرضي ال يتضمنه العقد كالدخل الناتج عن بيع

العقد؛
 و تتمثل يف تكاليف : بشكل عام و اليت ميكن ختصيصها للعقد) املقاولة(التكاليف اليت تعزى لنشاط اإلنشاء

مثل طريقة (بطرق مناسبة ومنطقية التأمني، التصميم واملساعدات الفنية، مصاريف اإلنشاء غري املباشرة اليت حتمل للعقد 
؛)التحميل العقالين للتكاليف

وتتضمن كل من التكاليف اإلدارية، وتكاليف التطوير : التكاليف األخرى اليت ميكن حتميلها استنادا لشروط العقد
ويتم تكبدها يف كما جيب اإلنتباه إىل أن التكاليف اليت ختص عقد معني.اليت جرى حتديد كيفية تعويضها يف شروط العقد

مرحلة املفاوضات يتم دجمها ضمن تكاليف العقد إذا كان باإلمكان حتديدها بشكل منفصل و قياسها بصورة موثوقة مع 
وجود احتمال كبري يف احلصول على العقد وذلك إذا مت يف نفس الفترة أما إذا كانت يف فترة الحقة فال جيوز مشوهلا 

.تكاليف العقد
-IVالقياس احملاسيب إليرادات عقود اإلنشاء طويلة (عقود اإلنشاء طويلة األجل إيرادات أسس حساب قيمة
هي عقود متتد فترة تنفيذها ألكثر من سنة مالية واحدة، ويواجه هذا ) عقود املقاولة طويلة األجل(عقود اإلنشاء :)األجل

كذا وقت اإلعتراف ا نظرا لطول الفترة لفعلية ووالتكاليف احماسبية يف حتديد حجم اإليراداتالنوع من العقود مشاكل
. والتغريات اليت تصاحبها يف أسعار املواد األولية املستعملة
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ويعد ختصيص اإليرادات والنفقات املرتبطة بالعقد على الفترات اليت يتم فيها اإلجناز، القضية األساسية يف حماسبة عقود 
ليت غالبا ما متر بنهاية الفترة احملاسبية وكذا حالة عدم التأكد املتعلق بطبيعة اإلنشاء، وذلك نظرا لطبيعة هذه العقود ا

.النشاط
ويف ظل ما جاء يف فقرات كل من املعايري الدولية للمحاسبة والنظام احملاسيب املايل، فإن حساب قيمة إيرادات عقود اإلنشاء 

العقد التام طريقةو)نسبة تقدم األشغالنسبة اإلمتام، (جناز طريقة نسبة اإلالطويلة األجل تتم وفق طريقتني رئيسيتني مها 
وجتدر اإلشارة إىل أن اختيار أي من الطريقتني سينعكس أثرها على القوائم املالية يف اية ، )املقاولة املنتهية(أو املنتهي 

.املايل لشركة املقاولةالفترة، حيث يفترض من هذه األخرية أن تعطي صورة صادقة عن الوضعية املالية واألداء 
ومن هذا املنطلق أقر جملس معايري احملاسبة الدولية أن طريقة نسبة اإلجناز هي الطريقة احملاسبية األكتر قبوال لتقدير نتائج 
العقد، حيث حتدد هذه الطريقة معلومات تتعلق بنسبة األعمال املنجزة ومقدار اإليراد الواجب ختصيصه لكل فترة مالية، ما 

.لها تتوافق مع أساس اإلستحقاق ومبدأ مقابلة التكاليف باإليرادات وكذا فرض استقاللية الدوراتجيع
وفيما يلي تنطرق إىل مجيع االمور اليت جتعلنا ملمني بشكل جيد بكيفية  حساب قيمة إيرادات عقود اإلنشاء الطويلة األجل 

.يف ظل هاتني الطريقتني
-1-IVطريقة نسبة االجناز*:

ظل هذه الطريقة فإنه يف اية أي سنة مالية يتم حساب قيمة االيرادات احملققة يف إيطار العقود طويلة األجل على أساس يف 
اإلمجالية التقديرية للعقد، وهنا جيب على قيمة التكاليفتكاليف ما مت اجنازه اىل غاية اية هذه السنة قيمة قسمةحاصل

ري من الدقة يف حتديد قيمة نسبة تكاليف مامت إجنازه إىل غاية اية السنة، وهذا من أجل التنويه إىل أنه جيب حتقق قدر كب
.إعطاء صورة صادقة فيما يتعلق بالنتيجة احملاسبية للمؤسسة أو الشركة

:باالضافة اىل ضرورة حتقق الدقة السابقة الذكر، فإنه جيب كذلك توفر الشروط التالية يف العقد
قد املربم بوضوح احلقوق والواجبات املتعلقة بإنتاج وتسليم السلع أو اخلدمات؛ينبغي أن حيدد الع-
من املتوقع تقيد املشتري أو العميل باإللتزامات الواردة يف العقد؛-
.من املتوقع تقيد املؤسسة بتنفيذ اإللتزامات الواردة يف العقد-

هلا العقد ال تكون مؤكدة إن هذه الطريقة وعلى الرغم من جودا إال أن عيبها األساسي يكمن يف أن األرباح اليت ختصص مبوجبها للفترات احملاسبية اليت ينفذ خال*
جز العميل عن تسديد التزاماته اجتاه املستقبل يف نفقات العقد أو بسبب احتمال عبل تكون عرضة ملخاطر عدم التحقق، وذلك بسبب تغريات حمتملة قد حتدث يف

.املقاول
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از العقد بطرق وأساليب عديدة يتم اإلختيار بينها على أساس ميكن تقدير نسبة اجن) 11(ووفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم 
أيها تتوافق و تعرب بشكل كبري عن عمليات حتويل املنتوج أو اخلدمة للعمالء، وكذلك  أيها ميكن أن تقيس كمية ما مت 

:إجنازه من املنتوج أو اخلدمة بدرجة موثوق ا، ومن بني أهم هذه الطرق جند
-1-1-IVتمد على املدخالتالطرق اليت تع

السمة الرئيسية يف الطرق اليت تعتمد على املدخالت هي أا تقيس نسبة االجناز على أساس املوارد املستهلكة بالنسبة إىل 
إمجايل املوارد املتوقع استهالكها أو على أساس اهود املبذول بالنسبة إىل إمجايل اهود املتوقع بذله وأمثلة ذلك كثرية، و 

. *ساعات العمل وساعات استخدام آلة معينة و الوقت املنقضي وكميات املواد او اللوازم املستهلكةمنها 
ومن بني أهم الطرق اليت حتدد نسبة اإلجناز على أساس املدخالت جند كل من

اية دورة مالية تعتمد هذه الطريقة يف قياس نسبة االجناز خالل):طريقة التكلفة إىل التكلفة( طريقة التكلفة املتكبدة - أ
معينة، بقسمة التكاليف اليت حدثت إىل التكاليف املقدرة اإلمجالية، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الطريقة يف بعض الكتب 

و يف بعض الكتب احملاسبية األخرى اشتهرت cost-to-cost" Method"احملاسبية اشتهرت بطريقة التكلفة إىل التكلفة
، كما جتدر اإلشارة كذلك إىل أن التكاليف املعنية Percentage of completion methodبطريقة نسبة االجناز أو

يف ظل هذه الطريقة تشتمل على كل من 
تكلفة العمل املباشر، تكلفة املواد املباشرة، تكلفة مقاويل الباطن، التكاليف الغري مباشرة وثيقة الصلة بأنشطة العقد، 

.على العميل طبقاً للتعاقد والتكاليف اليت حتدث بشكل منفرد كنتيجة للتعاقدالتكاليف الصرحية اليت حتمل 
أما بالنسبة لتلك التكاليف اليت ال متت بصلة للعقد أو اليت ال تساهم يف الوفاء بالتزام األداء بشكل مباشر فإا ال حتمل على 

ع، التكاليف اإلدارية والعمومية اليت مل تذكر يف تكاليف التسويق والبي: تكاليف العقود و من أمثلة هذه التكاليف نذكر
...العقد، تكاليف التطوير و البحث اليت مل تذكر يف العقد واهتالك املعدات واآلالت املتوقفة عن العمل 

:وعلى العموم يف ظل هذه الطريقة، فإن احملاسب عند قياسه لنسبة اإلجناز، جيد نفسه أمام احلالتني التاليتني
حالة املشروع الذي نتيجته املقدرة ربح أي قيمة التعاقد أكرب من التكاليف الفعلية و (حالة املشاريع املرحبة :أوالً 

يف هذه احلالة فإن):التكاليف املقدرة إلمتام املشروع 

حلكم املهين جيب أن يتضمن هناك تقدير أو حكم مهين يتعلق بإمجايل اهود املتوقع أو إمجايل املوارد املتوقع استهالكها يتداخل يف هذا األمر، وعليه فإن هذا ا*
لتزام األداء يف أفضل األحوال، وعلى ذلك فإن اإلدارة منوط ا أن تقصي مجيع املدخالت اليت ال تلك املدخالت اليت يتوقع أن تساهم مسامهة حقيقية يف الوفاء با

.تساهم بشكل فعلي يف الوفاء بإلتزام األداء
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=اإلجنازنسبة 

التكاليف املتوقعة إلجناز العمل + تكبدة حىت تارخيه التكاليف الفعلية امل= )املتوقعة(املقدرة مجايل التكاليف إن أحيث 
املتبقي
 نسبة اإلجناز× قيمة العقد ) = (حساب النتيجةيف قائمة املسجل(الدورة احملاسبية املعنيةخاللاإليراد املعترف به (-

اإليراد املعترف به يف الفترات املالية السابقة
التكاليف الفعلية املتكبدة خالل الفترة املالية=حساب النتيجةيف قائمة املسجلةالتكاليف وجتدر اإلشارة إىل أن

قيمة التعاقد أقل من التكاليف الفعلية و أي نتيجته املقدرة خسارةالذي حالة املشروع (حالة املشاريع اخلاسرة :ثانيا 
فإنيف هذه احلالة:)التكاليف املقدرة إلمتام املشروع 

=اإلجنازسبة ن

التكاليف املتوقعة إلجناز العمل + التكاليف الفعلية املتكبدة حىت تارخيه = )املتوقعة(املقدرة مجايل التكاليف إن أحيث 
املتبقي
 قيمة ) = (يف الفترة املالية احلاليةحساب النتيجةيف قائمة املسجل(خالل الدورة احملاسبية املعنيةاإليراد املعترف به

اإليراد املعترف به يف الفترات املالية السابقة- ) نسبة اإلجناز× لعقد ا
قيمة + (اخلسارة املقدرة على مستوى العقد ككل =حساب النتيجةيف قائمة املسجلةالتكاليف وجتدر اإلشارة إىل أن 

التكلفة املعتمدة خالل الفترات املالية السابقة- ) نسبة االجناز× العقد 
الالعمالءمن املقدمةو الدفعات املنجزعن العمل املستلمةأن الدفعات إىلاإلنتباهجيبأنه إىلاملعيارار أش:مالحظة
وغريتكون مدفوعة القيمة اليتأن تدرج التكاليف جيبالوهلذااملنفدةاألعمالحجم احلاالتمن كثرييفتعكس 

وضعت جانبا مواد أوليةتنجز بعد، تكاليف ملالباطن عن أعمال يلملقاواملدفوعةاملبالغالعقد مثل اجنازيفمستخدمة 
.العقدإجنازخاللتستخدم تركب أوملولكن لالستخدام

للعقد بذلك التاريخاملقدرةالتكاليف إمجايل

احملاسبيةالفترةايةحىتواملتراكمةالتكاليف الفعلية للعقد إمجايل

للعقد بذلك التاريخاملقدرةالتكاليف إمجايل

احملاسبيةالفترةايةحىتواملتراكمةالتكاليف الفعلية للعقد إمجايل
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:ساس الزميناألطريقة-ب
أو ،داء يتم الوفاء به بشكل دوري على فترات زمنية متساويةأبشكل عام عندما يكون لدينا التزام هذه الطريقة تستخدم 

تقسيم عن طريق فإنه يعترف باإليراد ةقيهذه الطرظي ويف ،ساس زمينأركة لديها عقد يتم الوفاء به على إذا كانت الش
مثلة ذلك الدعم الفين للمنتجات اليت تباع للعمالء أو،قيمة التعاقد على الفترات الزمنية املتساوية اليت حيتوي عليها العقد

.ساس زميناعلى 
-2-1-IV أسلوب املخرجات(املخرجاتالطرق اليت تعتمد على:(

داء املطلوب الوفاء به جناز بالنسبة لكامل التزام األا تقيس اإلأالسمة الرئيسية يف الطرق اليت تعتمد على املخرجات هي 
مثله ذلك كثرية منها الوحدات املنتجة والوحدات املسلمة للعميل واملراحل أساس النتائج املتحققة والقيم احملولة، وأعلى 

ن العقد نفسه قد تكون وحدة أهي ،ن جتعلنا منيل إىل تطبيق طريقة املخرجاتأاليت ميكن املميزةو الصفة ،ملهمة يف العقدا
اجنازوهذا العقد ينص على ون 100000و مثال ذلك عندما يكون العقد مثالً مببلغ ،احلساب فيه قائمة على املخرجات

ويف ،ن العميل يسيطر أو يستحوذ على العمل كلما مت اجنازهأمع مالحظة ،ديديةاحلسكك القضبان من كيلو متر 100
فإا ،مبلغ اإليراد املطلوب االعتراف بهحتسب ن أهذه احلالة فإنه مثالً عندما تصل الشركة إىل اية السنة املالية وتريد 

فإن نسبة اإلجناز نسبة إىل كامل ،و متركيل75أجنزتن الشركة أنا مثاللو فرضفالفعلي،جنازساس نسبة اإلأعلى حتسبه
100000وبالتايل فإن مبلغ اإليراد املطلوب االعتراف به يف هذه احلالة هو ، 75/100داء املطلوب الوفاء به هو التزام األ

.ون75000= 75/100× 
عن يعربحيث ،عليهقداملتعامن العمل جلزءالفعلي اإلجنازيعتمد على األسلوبهذا وباختصار ويف ظل ما سبق، فإن 

:كما يليويتم حسابه املنجزةالوحدات 

= األجنازنسبة 

:مالحظات هامة
حالة استحالة تقدير نتائج العقد بدرجة موثوقة يفعلى أنه )11(الدويل رقم احملاسيباملعيارنص لقد:01مالحظة 

:فيجب
؛استردادهااحملتمليكون من واليتالتكاليف الفعلية للعقد حتملحدودهيفمتالذي باإليراداإلعتراف-

تكبد هذه التكاليف؛خالهلامتاليتالفترةيفبتكاليف العقد كمصروف اإلعتراف-
.على العقد فورا كمصروفاملتوقعةباخلسائراإلعتراف-

حدات املنجزة من العقدعدد الو

العقد حملعدد الوحدات 
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جدا احملتملورغم ذلك فإنه من مبوضوعية،ئج العقد نتاحتديدميكنالمن تنفيذ العقد األوىلاملراحلخالل: 02مالحظة 
مل، أما إذا استردادهااملتوقعللتكاليف املقابلباإليرادفقط سيعترفالتكاليف الفعلية، وعليه استرداداملقاولأن يستطيع 

.بأية أرباحيعترفاليتمكن من تقديرها بطريقة موثوقة 
الكلية أو اإليراداتإذا أمكنه التنبؤ بزيادة التكاليف الكلية عن املتوقعةسائرباخليعترفأن املقاولعلى جيب: 03مالحظة 

استفهام أو كان مرتبط حملعلى العقد احلصولحالة ما إذا كان يفتكاليف العقد استردادعدم يفكان هناك شك 
.مصادرافوق ممتلكات يتوقع اجنازهبصدور أمر قضائي أو يتم 

.مرحلة معينةاإلجنازأو إذا بلغ البغض النظر إذا ما كان العمل على العقد قد بدأ أم اخلسائرذهاإلعترافويتم 
-2-IVطريقة اإلمتام(العقد التامطريقة()METHODE A L’ACHÈVEMENT:(

يق طريقة نسبة على أنه يف حالة إذا ما تعدر على املؤسسة أو الشركة تطب3-133لقد نص النظام احملاسيب املايل يف الفقرة 
اإلجناز يف حساب قيمة إيرادات العقد الطويل األجل الواجب نسبها إىل كل دورة حماسبية تندرج حتت مدة إجناز حمتوى 

، فإنه يكون من املقبول على سبيل التبسيط والتسهيل، أن يتم استخدام طريقة العقد املنتهي *العقد لسبب من األسبابهذا 
.قد الطويل األجل الواجب نسبها إىل كل دورة حماسبية تندرج حتت مدة اإلجنازقيمة إيرادات العيف حساب 

مع العلم أن طريقة العقد التام، تقوم على أساس مبدأ تسجيل مقدار اإليراد الواجب نسبه لدورة حماسبية معينة تندرج حتت 
ا لتنفيذ حمتوى العقد واليت فقط يكون مدة العقد، باملبلغ الذي يساوي قيمة األعباء املتكبدة خالل هذه الدورة خصيص

.حتصيلها حمتمال
خالل دورة إذن يف ظل هذه الطريقة تقوم املؤسسة أو الشركة بتسجيل التكاليف املتكبدة خصيصا لتنفيذ حمتوى العقد 

دون إضافة أي حماسبية معينة حسب طبيعتها، ويف اية هذه الدورة احملاسبية تقوم بتسجيل قيمة هذه التكاليف كإيراد، أي 
هامش ربح، وعليه فإن هذه الطريقة تسمح بتحديد النتيجة اخلاصة بالعقد دفعة واحدة عند ايته، أي أن نتيجة العقد حتمل 

.كلها لسنته األخرية
ثر مصداقية النتيجة أال تت، وهذا حىت تستعمل يف حالة العقود القصرية نسبياميكن أن هذه الطريقةوكملخص مل سبق، فإن 

يتم ومعينة من سنوات العقد،سنةراد مساوي لتكلفة االجناز خالل ويف هذه الطريقة ال يتم تسجيل سوى مبلغ اي،حملاسبيةا
.و اخلدماتأصل ي تسليم األأيراد االمجايل بعد انتهاء العقد، تسجيل اإل

بسب عدم القدرة على حتديد مبلغ العقد بصورة صادقة وائية؛*
صروفات املتكبدة ؛بسبب عدم وجود نظام حماسبة حتليلية موثوق يسمح بربط النتائج بامل

.انسجاماً مع األحكام القانونية املنظمة لنقل ملكية األعمال
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-Vقة نسبة اإلجنازالتسجيل احملاسيب لتكاليف وإيرادات عقود اإلنشاء طويلة األجل يف ظل اعتماد طري:
يف حالة اعتماد طريقة نسبة اإلجناز كأسلوب لقياس قيمة اإليراد الواجب تسجيله بالنسبة لكل دورة حماسبية  من الدورات 

وهي الطريقة املوصى ا من طرف كل من جملس معايري احملاسبة الدولية (املندرجة يف مدة تنفيذ عقد اإلنشاء طويل األجل 
، فإنه جيب على احملاسب أن يقوم بتسجيل املصاريف واإليرادات املرتبطة بتنفيذ هذا العقد على النحو )املايلوالنظام احملاسيب 

:التايل
يقوم خالل الدورة احملاسبية بتسجيل كل املصاريف املتكبدة يف إطار إجناز حمتوى العقد يف اجلانب املدين حلساب - 1

من حسابات اخلصوم والنقدية يف اجلانب الدائن؛املصاريف املناسب، وذلك مقابل جعل ما يناسبها
يف إطار إجناز حمتوى العقد وفقا ملا هو مبني يف القيد التايل) الزبون(تسجيل كل التسبيقات املستلمة من عند العميل - 2

مدينا بقيمة التسبيق املستلم) الصندوق(53/أو حـ) البنك(512/جيعل حـ
دائنا بنفس املبلغ ) تسبيقات مستلمة لقاء تنفيد عقد طويل األجل- دائنونالزبائن ال(4192/وذلك مقابل جعل حـ
املسجل يف اجلهة الدائنة

عند اية كل دورة حماسبية من الدورات املندرجة يف مدة تنفيذ عقد اإلنشاء طويل األجل، فإنه جيب على احملاسب - 3
:تسجيل القيد التايل

أي مبلغ (مدينا بقيمة اإليراد املرتبط بالدورة احملاسبية ) جلاري إجنازهاحقوق على األشغال واخلدمات ا(417/جيعل حـ
)اإليراد املوافق لنسبة التقدم يف اإلجناز احملققة خالل الدورة فقط

دائنا بنفس املبلغ املسجل يف اجلهة الدائنة) مبيعات األشغال(704/وذلك مقابل جعل حـ
ة العقد، وعند اإلنتهاء من تنفيذ حمتوى عقد اإلنشاء طويل األجل، ويف حالة يف الدورة احملاسبية اليت تنتهي خالهلا مد- 4

:ما إذا مت كذلك حترير الفاتورة املتعلقة بالعقد، فإنه جيب على احملاسب أن يسجل القيد التايل
وب على أساس مدينا بكل من البلغ الكلي لقيمة العقد ومبلغ الرسم على القيمة املضافة احملس) الزبائن(411/جيعل حـ

قيمة العقد،
: وذلك مقابل جعل كل من

دائنا بقيمة اإليرادات امعة من الدورات احملاسبية السابقة ) حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجنازها(417/حـ
)أي مبلغ اإليراد املوافق لنسبة التقدم يف اإلجناز احملققة خالل الدورة الدورات السابقة(

دائنا مببلغ الرسم على القيمة املضافة احملسوب على أساس ) سم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولةالر(44570/ حـ
قيمة العقد
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أي مبلغ اإليراد املوافق لنسبة التقدم يف (دائنا بقيمة اإليراد املرتبط بالدورة احملاسبية األخرية ) مبيعات األشغال(704/ حـ
.)األخرية فقطاإلجناز احملققة خالل الدورة 

-VIالتسجيل احملاسيب لتكاليف وإيرادات عقود اإلنشاء طويلة األجل يف ظل اعتماد طريقة اإلمتام:
يف حالة اعتماد طريقة اإلمتام كأسلوب لقياس قيمة اإليراد الواجب تسجيله بالنسبة لكل دورة حماسبية  من الدورات 

، فإنه جيب على احملاسب أن يقوم بتسجيل املصاريف )وهي طريقة بديلة(املندرجة يف مدة تنفيذ عقد اإلنشاء طويل األجل 
:واإليرادات املرتبطة بتنفيذ هذا العقد على النحو التايل

أن يقوم خالل الدورة احملاسبية بتسجيل كل املصاريف املتكبدة يف إطار إجناز حمتوى العقد يف اجلانب املدين .1
ل ما يناسبها من حسابات اخلصوم والنقدية يف اجلانب الدائن؛حلساب املصاريف املناسب، وذلك مقابل جع

يف إطار إجناز حمتوى العقد وفقا ملا هو مبني يف القيد ) الزبون(تسجيل كل التسبيقات املستلمة من عند العميل .2
التايل

مدينا بقيمة التسبيق املستلم) الصندوق(53/أو حـ) البنك(512/جيعل حـ
دائنا بنفس ) تسبيقات مستلمة لقاء تنفيد عقد طويل األجل- الزبائن الدائنون(4192/وذلك مقابل جعل حـ

املبلغ املسجل يف اجلهة الدائنة
عند اية كل دورة حماسبية من الدورات املندرجة يف مدة تنفيذ عقد اإلنشاء طويل األجل، فإنه جيب على احملاسب .3

:تسجيل القيد التايل
املعادل لقيمة التكاليف مدينا بقيمة اإليراد ) ل واخلدمات اجلاري إجنازهاحقوق على األشغا(417/جيعل حـ

املتكبدة خالل الدورة يف إطار تنفيذ حمتوى العقد،
دائنا بنفس املبلغ املسجل يف اجلهة الدائنة) مبيعات األشغال(704/وذلك مقابل جعل حـ

نتهاء من تنفيذ حمتوى عقد اإلنشاء طويل األجل، ويف يف الدورة احملاسبية اليت تنتهي خالهلا مدة العقد، وعند اإل.4
:حالة ما إذا مت كذلك حترير الفاتورة املتعلقة بالعقد، فإنه جيب على احملاسب أن يسجل القيد التايل

مدينا بكل من البلغ الكلي لقيمة العقد ومبلغ الرسم على القيمة املضافة احملسوب على ) الزبائن(411/جيعل حـ
العقد،أساس قيمة 

: وذلك مقابل جعل كل من
دائنا بقيمة اإليرادات امعة من الدورات احملاسبية ) حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجنازها(417/حـ

السابقة 
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دائنا مببلغ الرسم على القيمة املضافة احملسوب ) الرسم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولة(44570/ حـ
العقدعلى أساس قيمة 

املعادل لقيمة أي مبلغ اإليراد (دائنا بقيمة اإليراد املرتبط بالدورة احملاسبية األخرية ) مبيعات األشغال(704/ حـ
)األخرية فقطالتكاليف املتكبدة خالل الدورة 

:مالحظة هامة
عقد الطويل األجل أكرب من يف حالة ما إذا كان من املتوقع يف تاريخ معني أن تكون التكاليف املقدرة إلجناز حمتوى ال

.إيراداته، فإنه جيب تسجيل اخلسائر املتوقعة ضمن حسابات  مؤونة اخلسائر احملتملة
على أنه عندما يبدو حمتمال يف تاريخ اجلرد، أو بفعل حوادث طارئة أو 4- 133فقد نص النظام احملاسيب املايل يف الفقرة 

، )أي هناك خسائر متوقعة بعد اإلمتام(سيفوق جمموع إيراداته ةقد املقدرمعروفة يف ذلك التاريخ، أن جمموع تكاليف الع
، أي سبق وأن مت اإلعتراف ا يف السجالت *جيب تكوين مؤونة مببلغ الفرق بني اخلسائر احملتملة واخلسائر املسجلة سابقا

.والقوائم احملاسبية
السنة خاللتكلفة االعباءذلك بسبب تسجيلها ضمننقوم بالغاء املؤونة وحمتوى العقد طويل األجل،عند تسليم و

.املوالية

.جمموع تكاليف العقد املقدرة–جمموع إيرادات العقد = اخلسائر احملتملة *
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متارين حملولة
:01مترين رقم 

أبرمت شركة البهاء عقدا لبناء مبىن جتاري لصاحل مؤسسة الصفاء، مقابل حصوهلا على مبلغ 01/01/2015بتاريخ 
نتهاء من عملية البناء، مع العلم أن مدة عند اإل) %19= خارج الرسم على القيمة املضافة والذي (ون 6000000

اإلجناز احملددة يف العقد هي ثالث سنوات، وأنه حسب مكتب الدراسات التابع لشركة البهاء فإن التكلفة الكلية املقدرة 
.ون4500000إلجناز هذا املبىن هي 

:ركة البهاء تبني من خالل اإلطالع على الدفاتر والسجالت احملاسبية والقوائم املالية التابعة لش
ما 31/12/2015أن جمموع التكاليف املتكبدة من طرف شركة البهاء إلجناز املبىن حمل العقد قد بلغت إىل غاية -

ون، مع العلم أنه قد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكاليف حسب طبيعتها يف دفتر يومية 1800000قيمته 
الشركة؛

ما 31/12/2016طرف شركة البهاء إلجناز املبىن حمل العقد قد بلغت إىل غاية أن جمموع التكاليف املتكبدة من -
ون، مع العلم أنه قد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكاليف حسب طبيعتها يف دفتر يومية 3825000قيمته 

الشركة؛
.املتعلقة بالعقد بنفس التاريخ، وقد مت حترير الفاتورة31/12/2017أن اإلنتهاء من إجناز هذا املبىن قد مت بتاريخ -

يف ظل املعطيات املقدمة لك، يطلب منك بالنسبة لكل دورة حماسبية مندرجة حتت مدة العقد، أن : العمل املطلوب القيام به
تقوم بتسجيل اإليرادات املترتبة عن هذا العقد، مع العلم أن تقدير إيرادات كل دورة حماسبية يتم باستخدام أسلوب نسبة 

.جنازاإل
:احلل

لتسهيل عملية تسجيل اإليرادات املتأتية من العقد املربم واملتعلقة فقط بكل دورة حماسبية مندرجة حتت مدة العقد، نرى انه 
:البد من اتباع اخلطوات التالية

ن العقد املربم، املتايت م) رقم األعمال(حتديد بالنسبة لكل دورة حماسبية تندرج يف مدة العقد، مبلغ اإليراد : 01اخلطوة 
:وذلك وفقا ملا هو موضح يف اجلدول التايل
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الدورات احملاسبية
العناصر

31/12/201531/12/201631/12/2017

18000002025000675000التكلفة املتكبدة خالل كل دورة
180000038250004500000جمموع التكاليف املتكبدة إىل غاية اية كل دورة

%100%85%40نسبة اإلجناز
24000002700000900000اإليراد املتعلق بكل دورة

240000051000006000000جمموع اإليرادات إىل غاية اية كل دورة
600000675000225000نتيجة كل دورة قبل احتساب مؤونة اخلسائر احملتملة

000مؤونة اخلسائر احملتملة
600000675000225000نتيجة كل دورة بعد احتساب مؤونة اخلسائر احملتملة

60000012750001500000جمموع النتائج إىل غاية اية كل دورة

حترير تسجيل القيود احملاسبية املتعلقة مببلغ اإليراد املتايت من العقد املربم، من بداية إبرام العقد إىل غاية ايته و: 02اخلطوة 
فاتورته

التسجيل يف دفتر اليومية العامة
31/12/2015

2400000حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجنازها/حـ417
2400000مبيعات األشغال/حـ704

احلقوق على مبيعات األشغالتسجيل 
31/12/2016

2700000ال واخلدمات اجلاري إجنازهاحقوق على األشغ/حـ417
2700000مبيعات األشغال/حـ704

احلقوق على مبيعات األشغالتسجيل 
31/12/2017

7140000الزبائن/حـ411
5100000حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجنازها/ـح417

1140000الرسم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولة/حـ44570
900000مبيعات األشغال/ حـ704

...فاتورة رقم

:02مترين رقم 
:وقد كانت حيثيات هذا العقد تتمثل فيما يلي' ع'عقدا مع الشركة ' س'أبرمت الشركة 01/07/2014بتاريخ 
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؛)%19= خارج الرسم على القيمة املضافة والذي (ون15000000لعقد أبرم إلجناز مستشفى مقابل مبلغ ا
مدة تنفيذ حمتوى هذا العقد هي أربع سنوات؛

.ون12000000التكلفة الكلية املقدرة لتنفيذ حمتوى هذا العقد هي 
:تبني ' س'التابعة للشركة من خالل اإلطالع على الدفاتر والسجالت احملاسبية والقوائم املالية

31/12/2014إلجناز املستشفى حمل العقد قد بلغت إىل غاية ' س'أن جمموع التكاليف املتكبدة من طرف الشركة -
ون، مع العلم أنه قد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكاليف حسب طبيعتها يف دفتر يومية 3600000ما قيمته 
الشركة؛

31/12/2015إلجناز املستشفى حمل العقد قد بلغت إىل غاية ' س'تكبدة من طرف الشركة أن جمموع التكاليف امل-
، مع )لقد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكاليف حسب طبيعتها يف دفتر يومية الشركة(ون 8500000ما قيمته 

= توى العقد، فقد أصبحت العلم أنه قد مت خالل هذه السنة إعادة تقييم للتكلفة الكلية املقدرة لتنفيد حم
ون، وهذا بسبب إرتفاع كل من أجور العمال وأسعار اإلمسنت واحلديد؛14000000

31/12/2016إلجناز املستشفى حمل العقد قد بلغت إىل غاية ' س'أن جمموع التكاليف املتكبدة من طرف الشركة -
، )ف حسب طبيعتها يف دفتر يومية الشركةلقد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكالي(ون 13000000ما قيمته 

:مع العلم أنه قد مت خالل هذه السنة إعادة تقييم لكل من
ون، وهذا بسبب إرتفاع كل من أجور 17000000= التكلفة الكلية املقدرة لتنفيد حمتوى العقد، فقد أصبحت 

العمال وأسعار اإلمسنت واحلديد؛
= احلصول عليه عند اإلنتهاء من إجناز املستشفى حمل العقد، إذ أصبح مبلغ اإليراد الكلي الواجب (مبلغ العقد 

؛)خارج الرسم على القيمة املضافة(ون16500000
.، وقد مت حترير الفاتورة املتعلقة بالعقد بنفس التاريخ31/12/2017أن اإلنتهاء من إجناز هذا املبىن قد مت بتاريخ -

املقدمة لك، يطلب منك بالنسبة لكل دورة حماسبية مندرجة حتت مدة العقد، يف ظل املعطيات:العمل املطلوب القيام به
أن تقوم بتسجيل اإليرادات املترتبة عن هذا العقد، مع العلم أن تقدير إيرادات كل دورة حماسبية يتم باستخدام أسلوب 

.نسبة اإلجناز
:احلل

تعلقة فقط بكل دورة حماسبية مندرجة حتت مدة العقد، نرى انه لتسهيل عملية تسجيل اإليرادات املتأتية من العقد املربم وامل
:البد من اتباع اخلطوات التالية
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املتايت من العقد املربم، ) رقم األعمال(حتديد بالنسبة لكل دورة حماسبية تندرج يف مدة العقد، مبلغ اإليراد : 01اخلطوة 
:وذلك وفقا ملا هو موضح يف اجلدول التايل

الدورات احملاسبية
العناصر

31/12/201431/12/201531/12/201631/12/2017

3600000490000045000004000000التكلفة املتكبدة خالل كل دورة
360000085000001300000017000000جمموع التكاليف املتكبدة إىل غاية اية كل دورة

%100%76.5%65%30نسبة اإلجناز
4500000525000028725003877500اإليراد املتعلق بكل دورة

450000097500001262250016500000جمموع اإليرادات إىل غاية اية كل دورة

122500-1627500-900000350000نتيجة كل دورة قبل احتساب مؤونة اخلسائر احملتملة
1225000-00مؤونة اخلسائر احملتملة

000122500اخلسائر احملتملة املسترجعةمؤونة 
17500000-900000350000نتيجة كل دورة بعد احتساب مؤونة اخلسائر احملتملة

500000-500000-9000001250000جمموع النتائج إىل غاية اية كل دورة

مؤونة اخلسائر احملتملة مت حساا كما يلي: مالحظة
31/12/2016ما مت خسارته فعال إىل غاية تاريخ –اخلسارة الكلية احملتملة = مؤونة اخلسائر احملتملة

 التكلفة الكلية املقدرة لتنفيد حمتوى العقد- مبلغ اإليراد الكلي الواجب احلصول عليه = (مؤونة اخلسائر احملتملة (–
)31/12/2016ما مت خسارته فعال إىل غاية تاريخ (

1627500- 350000+ 900000(–) 17000000–16500000= (لة مؤونة اخلسائر احملتم(
 ون122500- = مؤونة اخلسائر احملتملة.

تسجيل القيود احملاسبية املتعلقة مببلغ اإليراد املتايت من العقد املربم، من بداية إبرام العقد إىل غاية ايته وحترير : 02اخلطوة 
فاتورته

لعامةالتسجيل يف دفتر اليومية ا
31/12/2014

4500000حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجنازها/حـ417

4500000مبيعات األشغال/ حـ704
احلقوق على مبيعات األشغالتسجيل 
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31/12/2015
5250000هاحقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجناز/حـ417

5250000مبيعات األشغال/ حـ704
احلقوق على مبيعات األشغالتسجيل 

31/12/2016
122500قسط املؤونة/ـح685

122500مؤونة اخلسائر احملتملة/حـ158

مؤونة اخلسارة احملتملةتسجيل 
31/12/2016

2872500حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري إجنازها/حـ417
2872500مبيعات األشغال/ حـ704

احلقوق على مبيعات األشغالتسجيل 
31/12/2017

122500مؤونة اخلسائر احملتملة/حـ158
122500ة اخلسائر احملتملةاسترجاع مؤون/حـ785

مؤونة اخلسارة احملتملةاسترجاع تسجيل 
31/12/2017

19635000الزبائن/حـ411

417
حقوق على األشغال واخلدمات اجلاري /ـح

12622500إجنازها

44570
الرسم على القيمة املضافة امع لصاحل / حـ
3135000ةالدول

3877500مبيعات األشغال/ حـ704
...فاتورة رقم
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:للحلمتارين مقترحة
:01مترين رقم 

عقدا مع إحدى اجلامعات اجلزائرية وقد كانت حيثيات هذا العقد تتمثل فيما ' س'أبرمت الشركة 01/4/2017بتاريخ 
:يلي

؛)خارج الرسم على القيمة املضافة(دج 1100000000أبرم إلجناز مدرجات وقاعات لتدريس الطلبة مقابل مبلغ العقد
مدة تنفيذ حمتوى هذا العقد هي ثالث سنوات؛

.دج1000000000التكلفة الكلية املقدرة لتنفيذ حمتوى هذا العقد هي 
موثوقةغريأسسمع العلم أنه مت تقدير هذه التكاليف على،التاليةباملبالغ'س'الشركة قبلمناملتكبدةالتكاليفتقديرمت
:نسبة اإلجنازطريقةالكفاية وهو األمر الذي جعلها تعرض عن تطبيق فيهمبا
ما قيمته 31/12/2017إلجناز حمتوى العقد قد بلغت إىل غاية ' س'أن جمموع التكاليف املتكبدة من طرف الشركة -

لم أنه قد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكاليف حسب طبيعتها يف دفتر يومية دج، مع الع480000000
الشركة؛

فقط قد بلغت 2018إلجناز حمتوى العقد  املتعلقة بالسنة املالية ' س'أن جمموع التكاليف املتكبدة من طرف الشركة 
، وعليه فإن )ا يف دفتر يومية الشركةلقد مت تسجيل املصاريف املكونة هلذه التكاليف حسب طبيعته(دج560000000

ما قيمته 31/12/2018إلجناز حمتوى العقد قد بلغت إىل غاية ' س'جمموع التكاليف املتكبدة من طرف الشركة 
العمل، إلكمالدج90000000انفاقعليهايتعنييزالدج ، مع العلم أن الشركة قد قدرت أنه  ال1040000000

.)مبلغ العقد(العقد يفاحملددةاإليراداتمراجعةحق يفعلىاحلصولدونوهذا
، وقد مت حترير الفاتورة 31/12/2019إذا علمت أن اإلنتهاء من إجناز هذه املباىن قد مت بتاريخ :العمل املطلوب القيام به

بتسجيل اإليرادات املتعلقة بالعقد بنفس التاريخ، يطلب منك بالنسبة للدورة احملاسبية مندرجة حتت مدة العقد، أن تقوم
.املترتبة عن هذا العقد، مع العلم أن تقدير إيرادات كل دورة حماسبية يتم باستخدام طريقة اإلمتام
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