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:مقدمة
1املعمقةحماضرات ومتارين حملولة يف احملاسبة املالية'تأيت هذه املطبوعة كتكملة للمطبوعة اليت سبقتها واليت كان عنواا 

بالدرجة ، ليكونان معا مرجعا هاما يعمل ')IAS/IFRS(واملعايري الدولية للمحاسبة (SCF)وفقا للنظام احملاسيب املايل 
على دراسة حماسبة ومالية، حماسبة وجباية وحماسبة وتدقيق، ، مالبة املؤسسة: طلبة التخصصات التاليةعلى مساعدة ألوىل ا

يف العديد من املعاجلات احملاسبية الصعبة واملعقدة، وذلك هم من التعمق والتحكم متكين، وبكل سهولةاحملاسبة املالية املعمقة
ات حماسبية دقيقة ومفصلة للعديد من العناصر واألحداث جلحتتوي على معافصول ببوعة من خالل تضمني جوانب هذه املط

.املايل واملعايري الدولية للمحاسبةاحملاسيبالنظاماملالية، اليت جيب تعلم معاجلتها حماسبيا يف ظل كل من  
ومدعم بالشروحات ين على الكتابة بأسلوب بسيط وواضح،ق هذه الغاية، عملنا جاهديوحىت نتمكن من حتق

.سهلة، متوسطة وصعبة: واألمثلة والتمارين مبختلف مستوياها
:بالنسبة حملتوى هذه املطبوعة فقد دار حول الفصول التاليةأما 

املقاربة البنكية:الفصل األول
املاديةالثابتهاالصولالهتالكاحملاسبيهاملعاجله:الفصل الثاين

املاديةالتابثةاألصولقيمة) تدهور(الخنفاضاسبيةاحملاملعاجلة:الفصل الثالث
اجلاريةاألصولقيمةاخنفاضخلسائراحملاسبيةاملعاجلة:الفصل الرابع

)املخصصات(للمؤوناتاحملاسبيةاملعاجلة:الفصل اخلامس
تصحيح األخطاء احملاسبية وإجراء تسوية التكاليف واإليرادات:الفصل السادس
املعاجلة احملاسبية لألصول التابثة املالية:الفصل السابع
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bancairerapprochementL’état deاملقاربة البنكية: الفصل األول

:متهيد
خلدمات املصرفية من ا، وهذا لإلستفادةيف الوقت احلاضر إىل االحتفاظ بأمواهلا يف البنوكاملؤسسات والشركاتتلجأ معظم 

خطر نتيجة حفظ أمواهلا يف اخلزينة مناملؤسسةاملخاطر اليت قد تتعرض هلا لتجنبوأيضاَ ،مالئهااليت تؤديها البنوك لع
فق إجراءات معينةوتقوم بفتح حساب جاري هلا يف البنك يكون هلااملؤسسةوبالتايل فإن ،السرقة أو االختالس أو غريه

.وقتما تشاءمنهحبوالسفيهاحلرية يف اإليداع
وضح من خالله رصيد يكشفا تفصيليا ،مؤسسة متلك به حسابا بنكياكل إىل ك دورياُرسل البنيل فترة معينةيف اية كو

متعلقة ىو أي مصروفات و عموالت أخرمنه،املدفوعاتاملسحوبات ووفيه،اإليداعاتمقداروالبنكي احلساأول املدة 
.لها الكشفآخر املدة للفترة اليت مشه املتبقي يفرصيدكذلك وبه،

، هو مطابقة ومقارنة رصيد املؤسسةك إىل من الكشف التفصيلي الذي يرسله البنوجتدر اإلشارة إىل أن الغرض املبتغى 
، وهنا البد من البنكي املبني يف الكشف الوارد من البنكاحساة املستخرج من دفاترها مع رصيد احلساب البنكي للمؤسس

.ا أن يتساوى ويتطابق هذين الرصيدين، وهذا يعود لعدة أسباب ستنطرق إليها الحقاه من النادر جذالتأكيد على أن
القيام بعملية املقاربة كل األمور اليت من شأا أن جتعلنا قادرين على إىل بدرجة من الدقة والتفصيلوفيما يلي نتطرق

البنك وبني رصيدالوارد منكشف الر يف الظاهاحلساب البنكيحتليل وإجياد اإلختالف بني رصيدالبنكية، من خالل 
الذي جيب أن لتوصل إيل الرصيد الصحيح ا، وهذا من أجل)دفتر األستاذ(املؤسسةالظاهر يف سجالت احلساب البنكي
.يف آخر املدة للفترة اليت مشلها الكشفالطرفنييظهر عند كال 

-Iمفهوم عملية املقاربة البنكية:
الظاهر يف احلساب البنكيمتوافقًا مع رصيد) دفتر األستاذ(املؤسسة الظاهر يف سجالت احلساب البنكيألسباب عديدة ال يكون رصيد

املقاربة لتفسري االختالف )ياية شهر أو كل اية ثالثكل(املؤسسة إجراء وبصفة دوريةالبنك، لذلك جيب علىالوارد منكشف ال
.األرصدةوتسويته كي تتوافق

احلساب رصيدمعالبنك الوارد منكشف الالظاهر يف احلساب البنكياملقاربة البنكية هو تسوية رصيدعملية جراء إف من إن اهلدفوعليه 
).دفتر األستاذ(املؤسسة الظاهر يف سجالت البنكي

كشف الالظاهر يف حلساب البنكيااملطابقة بني رصيدهدفها(تسمى جدول املقاربة البنكية وثيقة داخليةالبنكي بإعداد التقاربوتبدأ عملية 
.تسجيل قيود التسوية املناسبةب، وتنتهي)املؤسسةالظاهر يف سجالت احلساب البنكيالبنك وبني رصيدالوارد من

-II الظاهر احلساب البنكيمع رصيد) دفتر األستاذ(املؤسسة الظاهر يف سجالت احلساب البنكيرصيداألسباب املؤدية إىل عدم تطابق
:البنكالوارد منكشف لايف 

الذي حتتفظ حساا البنكي املرسل من طرف البنكهاكشف)شهر عادة(يف اية فترة زمنية معينة ؤسسةاملتتسلم عندما 
رصيد حساا البنكي املبني يف الكشف البنكي الوارد من بني مطابقة ومقارنة يقوم أحد حماسبيها بإجراء عملية ، بأمواهلا لديه
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الرصيدان، ولكن يف احلياة يتساواومن املفروض أن ، )512/أي حـ(يد حساا البنكي املستخرج من دفاترها البنك ورص
ويرجع ذلك على وجود فجوة زمنية لتسجيل العمليات املختلفة بدفاتر كل من املؤسسة التساوي،العملية قلما حيدث ذلك 

البنك دائنا، ولكن البنك يف /املورد مدينا وحـ/ين سيجعل حـودفاتر البنك، فمثال عندما يتم حترير شيك ألحد املورد
دفاتره لن يسجل العملية إال عندما يذهب هذا املورد إىل البنك ويصرف قيمة الشيك، وقد حيدث وأن يرسل البنك كشف 

.ق الرصيدينعلى عدم تطابينعكسساحلساب خالل الفترة مابني استالم املورد للشيك وبني صرفه لقيمته من البنك، مما 
وميكن حصر األسباب اليت تؤدي إىل عدم التطابق بالنسبة ملؤسسة ما، مابني رصيد حساا البنكي املستخرج من دفاترها 

:يف ثالث جمموعات هياحملاسبية ورصيد حساا البنكي  املبني يف كشف احلساب الوارد من البنك،
II -1-تنشأ هذه العناصر من الفارق الزمين :مسجلة بكشف احلساب الوارد من البنكعناصر مت تسجيلها بدفاتر املؤسسة ولكنها غري

:السابق اإلشارة إليه، ومن بني هذه العناصر جند
سل إىل البنك للتحصيل، أو أا أرسلت ومازالت بالطريق أو حتت التحصيل؛رشيكات مستلمة من الغري لصاحل املؤسسة ومل ت-
؛عنهاالناجتةالقيودتسجيلمنالبنكيتمكنملبالتايلولصرفهاأصحاايتقدمملوللغرياملؤسسةحرراشيكات-
؛ثالثيكلايةيفعادةاملرسلالكشفعلىحصوهلابعدإالمببلغهاأواعلمعلىاملؤسسةتكنملاليتالبنكعموالت-
؛الكشفعلىظاهرةوالمببلغهاأواعلمعلىاملؤسسةتكنملاملؤسسةلصاحلفوائد-
علىحصوهلابعدإالمببلغهاأواعلمعلىاملؤسسةتكنملومباشرةالبنكطريقعناملؤسسةزبائنتسديداتوحتويالت-

.اخل...الكشف
II -2-ويرجع ذلك إىل عدم إبالغ البنك : عناصر مسجلة بكشف احلساب الوارد من البنك ولكنها غري مسجلة بدفاتر املؤسسة

:ة بتلك العمليات من قبل رغم متامها، ومن بني هذه العناصر نذكرللمؤسس
العموالت والفوائد اليت احتسبها البنك عن اخلدمات املؤداة للمؤسسة خالل الفترة؛مصاريف -
؛اية كل ثالثيعموالت اليت مل تكن املؤسسة على علم ا أو مببلغها إال بعد حصوهلا على الكشف املرسل عادة يف إيرادات الفوائد وال-
؛تسجيل فوائد بنكية لصاحل املؤسسة أو حتميلها مبصاريف مسك احلساب دون استالمها اإلشعار املرسل من البنك-
؛حتويالت وتسديدات زبائن املؤسسة عن طريق البنك مباشرة ومل تكن املؤسسة على علم ا أو مببلغها إال بعد حصوهلا على الكشف-

-3-IIقد تكشف عملية املطابقة وجود بعض األخطاء بدفاتر :واء عند التسجيل بدفاتر املؤسسة أو دفار البنكاألخطاء املرتكبة س
خطاء حسابية أو غربها من األخطاء اليت يأيت على رأسهااملؤسسة أو البنك، سواء كانت أخطاء سهو أو أ

حويالت؛و احملاسب يف تسجيل مبالغ الشيكات و التأك نمن طرف البمرتكبة إما خطاء أ-
كثر؛أو أتسجيل نفس العملية احملاسبية مرتني -

-IIIلتسهيل عملية إعداد وإجناز املقاربة البنكية على أكمل وجه، البد من اتباع :خطوات القيام بعملية املقاربة البنكية
اخلطوات التالية

: دفتر األستاذإعداد كشف احلساب البنكي للمؤسسة إنطالقا من -أ
الفترة اب األستاذ، هو أحد الدفاتر احملاسبية األساسية يف النظام احملاسيب، وهو عبارة عن دفتر خيص دفتر األستاذ أو حس

الواحدة فقط، أي يتم فتحه يف بداية السنة املالية ويقفل يف ايتها، وهو عبارة عن دفتر يتم ختصيص صفحاته لكل املالية
) الدورة(حساب تتعامل فيه املؤسسة على حدى، حبيث يتم ختصيص صفحة لكل حساب عند ظهوره سواء يف بداية الفترة 
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من صفحة احلسابأي مرحلة منها، ويتم اقفاله يف اية الفترة املالية، وتتكون صفحات الدفتر واليت بدورها تكون أو يف
، وجتدر اإلشارة إىل أن التسجيالت احملاسبية املوجودة بدفتر اليومية العامة، دائنوجانب مدينجدول له جانبني، جانب 

ستاذ تعترب املصدر الرئيسي للمعلومات اليت تدخل إىل صفحات دفتر األستاذ، كما جتدر اإلشارة إىل أن التسجيل يف دفتر األ
للعمليات اليت تؤثر على كل حساب موجود به تتم يوما بيوم، حيث يتغري رصيد كل حساب بالعمليات اليت أثرت عليه 

.خالل الفترة بشكل دوري
واليت تشتمل على احلركات General Ledgerمن خالل ماسبق يتضح أن احلساب هو الصفحة يف دفتر األستاذ العام 

عبارة عن صفحة توضح كافة العمليات املدينة والدائنة اليت قامت ا البنكحساب ل املثال املدينة والدائنة، على سبي
. اليت متت بشيك بنكياملؤسسة واليت تتعلق باملقبوضات واملدفوعات 

ىف صفحة واحدة أو ) الطرف املدين والدائن(وتقوم فكرة دفتر اُألستاذ على جتميع كل العمليات اخلاصة حبساب معني 
والشكلني التاليني يوضحان أهم . وتسمى طريقة نقل العمليات من دفتر اليومية إىل دفتر اُألستاذ بعملية الترحيلر،أكث

:النمادج اليت يسطر ا احلساب يف دفتر األستاذ

احلساب ذو األعمدة املتفرعة

الرصيدالدائناملدين
املبلغالبيانقيد رقمالتاريخاملبلغالبيانقيد رقمالتاريخ

احلساب ذو القائمتني املوحدتني

الرصيداملبلغالبيـــــــــــانقيد رقمالتاريخ
دائنمدين

يتم مقارنة اجلانب املدين مع الدائن ملعرفة وضع ،بعد اإلنتهاء من عملية ترحيل مجيع العملياتوجتدر اإلشارة إىل أنه 
. سمى هذه الطريقة بعملية الترصيد ، وت)أى رصيده(احلساب 

:إجياد الفرق بني جمموع املبالغ املدينة وجمموع املبالغ الدائنة وهنا منيز احلاالت التاليةهوبترصيد احلسابإذن املقصود
يفاملدينالرصيدويسجلالدائنة،املبالغجمموعمنأكرباملدينةاملبالغجمموعفيهوتكون:املدينالرصيد- احلالة األوىل

.احلسابتوازنأجلمنوذلكاحلسابمنالدائناجلانب
يفالذائنالرصيدويسجلاملدينة،املبالغجمموعمنأكربالدائنةاملبالغجمموعفيهويكون:الدائنالرصيد- احلالة الثانية

.احلسابتوازنأجلمنوذلكاحلسابمناملديناجلانب

البنكحساب : إسم احلساب املعين مثال

إسم احلساب املعين
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يساوياملدينةاملبالغجمموعأنأيالصفر،يساويرصيدهيكونالذياحلسابوهو:داملرصاحلساب- احلالة الثالثة
.الدائنةاملبالغجمموع

حيث يكتب فوقه إسم احلساب والذى خيتصر Tميكن متثيل احلساب اختصارا بالشكل الذي يرمز إىل حرف :مالحظة
، و يكون اجلانب األمين مشتمل على العمليات املدينة إخل... البضاعة / الصندوق أو ح/ كأن نقول مثالً ح/... بـ ح

:والشكل التايل يوضح ذلك. واجلانب األيسر يشتمل على العمليات الدائنة

حتقيقا للمتابعة الدقيقة والرقابة على صحة التسجيل :احلصول من عند البنك على كشف احلساب البنكي للمؤسسة- ب
السحب واإليداع، يقوم قسم احلسابات اجلارية بالبنك بإرسال كشف احلساب للمؤسسة احملاسيب للعمليات النقدية املتعلقة ب

.احلساب يف دفتر األستاذعلما أن شكله هو نفس شكل ، )عادة شهر(عن فترة معينة 
ا من البنك إىل املؤسسة يبني تفاصيل إيداعاا ومسحوبااملرسلالبنكي للمؤسسةوجتدر اإلشارة إىل أن كشف احلساب  

خالل فترة معينة، ورصيد حساا البنكي بعد كل عملية سحب أو إيداع باإلضافة إىل أي فوائد أو مصاريف مت حساا 
.بواسطة البنك عن خدمات مت تأديتها للمؤسسة
:تني أساسيتني مهال من البنك إىل املؤسسة حيقق ميزكما جتدر اإلشارة إىل أن كشف احلساب املرس

ؤسسة متابعة اإليداعات واملسحوبات اليت قام البنك بتسجيلها ومراجعتها والتحقق من سالمتها من خالله تستطيع امل
ومقارنتها مبا مت تسجيله بدفاترها على أساس الشيكات اليت سحبتها أو قسائم اإليداع اليت متت اإليداعات مبوجبها؛

ة ما ورد به، خاصة إذا كانت أرصدة يستخدمه البنك كمصادقات على أرصدة حسابات عمالئه وإقرار منهم بصح
.العمالء بدفاتر البنك مدينة

رصيد احلساب البنكي للمؤسسة املستخرج من دفاترها مع رصيد حساا البنكي حتديد أسباب اإلختالف بني - ت
ملقارنة إجراء ايتم حتديد أسباب اإلختالف بني الرصيدين السابقني الذكر عن طريق :املبني يف الكشف الوارد من البنك

العمليات اليت سجلتها املؤسسة ومل يسجلها البنك، كل من بني العمليات الواردة بالكشفني السابقني، وهذا بغرض حتديد 
.والعمليات اليت سجلها البنك ومل تسجلها املؤسسة، وكذلك حتديد العمليات اليت أرتكب خطأ ما يف تسجيلها،

والذي (تبدأ من آخر رصيد متساوي بينهما العمليات الواردة بالكشفني السابقني، وجتدر اإلشارة إىل أن عملية املقارنة بني 
واللون األزرق ، مث نقوم بالتأشري باللون األمحر على العمليات املسجلة بشكل صحيح بكال الكشفني، )نؤشر عليه باألخضر

التأشري على العمليات املسجلة بكال وعند اإلنتهاء من،على العمليات املسجلة بكال الكشفني ولكن يوجد خظأ ما ا
.الكشفني، فإنه تبقى العمليات اليت سجلت فقط بأحد الكشفني

البنك/ح

يفالبنك 
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بعد اإلنتهاء من حتديد العمليات غري املسجلة يف يومية املؤسسة واليت سجلها البنك، :إعداد جدول املقاربة البنكية- ث
هذا األخري ، يقوم احملاسب بإعداد جدول املقاربة البنكية، ومعرفة العمليات املسجلة يف يومية املؤسسة ومل يسجلها البنك

حساا البنكياإلختالف بني رصيدأسباب حتليل وإجياد من أجل املؤسسةمن قبل يتم إعدادهعبارة عن كشف الذي هو
الصحيح رصيداللتوصل إىلااحملاسبية، وهذا دفاالظاهر يف سجالحساا البنكيرصيدويكشف البنكالالظاهر يف 

.البنكيحلساا
تربير ، إذ يسمح بمرا ضروريا يف احملاسبةأاملقاربة البنكية جدول اعداد وعليه فإنه من خالل كل ما سبق يتضح جليا، أن

رصيد احلساب البنكي للمؤسسة الوارد يف الكشف البنكي املرسل من طرف البنك، ورصيد حساا الفرق املوجود بني
دليل يعد هذا ن، فإن رصيديالحالة وجود اختالف بني ، إذ أنه يف)512/ـح(من سجالا احملاسبية البنكي املستخرج

حصول على توازنلواليت جيب تسجيلها ل،و البنكأعند املؤسسة إما على وجود عمليات حماسبية مل تسجل بعد قاطع 
.كوتساوي رصيدي احلساب البنكي املتحصل عليها من دفاتر املؤسسة والبن

إذن ملعاجلة عدم التساوي بني رصيد احلساب البنكي للمؤسسة الوارد يف الكشف البنكي املرسل من طرف البنك، ورصيد 
حساا البنكي املستخرج من سجالا احملاسبية، تقوم املصاحل احملاسبية التابعة للمؤسسة بإعداد جدول يسمى جبدول املقاربة 

جدول املقاربة البنكية:01شكل رقم :والذي يأخذ الشكل التايل)جدول تسوية حساب البنك(البنكية 
.....شركة / مؤسسة

مصلحة احملاسبة
حالة التقارب البنكي

....حساب بنكي رقم 
ن/31/12أغلق عند مثال 

عمليات غري مسجلة من طرف البنك)أو الشركة(عمليات غري مسجلة من طرف املؤسسة 
دائنمدينالبيانالتاريخدائنمدينالبيانالتاريخ 

الرصيد قبل اجلرد
نكتب مجيع العمليات اليت 
مل تسجل يف حماسبة 

نكاملؤسسة وسجلها الب

الرصيد قبل اجلرد
نكتب مجيع العمليات اليت 
سجلتها املؤسسة ومل 

يسجلها البنك

جمموع حركة األموالجمموع حركة األموال
مدين/رصيد مقاربة دائن مدين /رصيد مقاربة دائن 

اموعاموع
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بعد اإلنتهاء من إعداد جدول :ري مسجلة من طرف املؤسسةالتسجيل احملاسيب يف دفتر اليومية العامة للعمليات غ- ج
املقاربة البنكية والتوصل إىل حتقيق التطابق والتساوي بني رصيد احلساب البنكي للمؤسسة الوارد يف الكشف البنكي املرسل 

سبة أن تقوم من طرف البنك، ورصيد حساا البنكي املستخرج من سجالا احملاسبية، فإنه ال بد على مصلحة احملا
بالتسجيل احملاسيب يف دفتر يومية املؤسسة، مجيع العمليات اليت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف 

.كشف احلساب البنكي الذي أعدته املؤسسة بناء على ماهو مسجل يف دفتر يوميتها العامة
:مثال

املستخرج من دفتر يوميتها العامة، وكشفها ' س'مؤسسة كان كال من كشف احلساب البنكي لل31/12/2017بتاريخ 
:البنكي الوارد من البنك الوطين اجلزائري كما يلي

دفتر يوميتها العامةعلىاملعد بناء' س'كشف احلساب البنكي للمؤسسة 
املبلغالبيـــــــــــانقيد رقمالتاريخ

دائنمدين
30/11/2017
02/12/2017
20/12/2017

يد مدينرص
تسديد شيك للمورد

إستالم شيك من عند الزبون

15000
-

2000

-
4000

-
170004000جمموع احلركة31/12/2017
13000-رصيد اية املدة31/12/2017
1700017000رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/12/2017

الوطين اجلزائريالوارد من البنك' س'الكشف البنكي للمؤسسة 
املبلغالبيـــــــــــانقيد رقمالتاريخ

دائنمدين
30/11/2017
18/12/2017
18/12/2017
20/12/2017

رصيد دائن
مصاريف خدمات البنوك

الرسم على القيمة املضافة احملسوب على مصاريف خدمات البنوك
'س'حتصيل شيك من عند الزبون لصاحل املؤسسة 

-
200

38
-

15000
-
-

2000
23817000جمموع احلركة31/12/2017
-16762رصيد اية املدة31/12/2017
1700017000رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/12/2017

: املطلوب
؛31/12/2017بتاريخ ' س'قم بإعداد كشف أو جدول املقاربة البنكية للمؤسسة -
يت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف كشف احلساب البنكي الذي أعدته العمليات السجل -

.املؤسسة
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:احلل
لتسهيل عملية إعداد جدول : 31/12/2017بتاريخ ' س'إعداد كشف أو جدول املقاربة البنكية للمؤسسة - 1

:املقاربة البنكية، فإنه البد علينا من اتباع اخلطوات التالية
العمليات اليت سجلتها املؤسسة ومل يسجلها البنك، وكذلك العمليات اليت سجلها البنك ومل تسجلها بتحديد نقوم-أوال

املؤسسة، ويتم هذا عن طريق إجراء مقارنة بني العمليات الواردة بالكشفني السابقني انطالقا من آخر رصيد متساوي بينهما 
، وعند اإلنتهاء من بكال الكشفنيمحر على مجيع العمليات املسجلة ، والتأشري باللون األ)والذي نؤشر عليه باألخضر(

التأشري على العمليات املسجلة بكال الكشفني، فإنه تبقى العمليات اليت سجلت فقط بأحد الكشفني، وهو مايظهر فيما 
:يلي

دفتر يوميتها العامةعلىاملعد بناء' س'كشف احلساب البنكي للمؤسسة 
الرصيداملبلغيـــــــــــانالبقيد رقمالتاريخ

دائنمدين
30/11/2017
02/12/2017
20/12/2017

رصيد مدين
تسديد شيك للمورد

إستالم شيك من عند الزبون

15000
-

2000

-
4000

-

15000
11000
13000

170004000جمموع احلركة31/12/2017
13000-رصيد اية املدة31/12/2017
1700017000رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/12/2017

الوارد من البنك الوطين اجلزائري' س'الكشف البنكي للمؤسسة 
الرصيداملبلغالبيـــــــــــانقيد رقمالتاريخ

دائنمدين
30/11/2017
18/12/2017
18/12/2017
20/12/2017

رصيد دائن
نوكمصاريف خدمات الب

الرسم على القيمة املضافة احملسوب على مصاريف خدمات 
البنوك

'س'حتصيل شيك من عند الزبون لصاحل املؤسسة 

-
200

38
-

15000
-
-

2000

15000
14800
14762
16762

23817000جمموع احلركة31/12/2017
-16762رصيد اية املدة31/12/2017
1700017000رصيد اية املدة+ ع احلركة جممو= اموع 31/12/2017

بعد اإلنتهاء من حتديد العمليات غري املسجلة يف يومية املؤسسة واليت سجلها :نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكية-ثانيا
والذي يأخذ البنك، ومعرفة العمليات املسجلة يف يومية املؤسسة ومل يسجلها البنك، نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكية

الشكل التايل
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'س'املؤسسة 
مصلحة احملاسبة

حالة التقارب البنكي
....حساب بنكي رقم 

31/12/2017أغلق عند 
عمليات غري مسجلة من طرف البنك)أو الشركة(عمليات غري مسجلة من طرف املؤسسة 

دائنمدينالبيانالتاريخدائنمدينالبيانالتاريخ 
31/12/
18/12/

18/12

الرصيد قبل اجلرد
اقتطاع مصاريف البنوك

الرسم على القيمة املضافة 
احملسوب على مصاريف 

خدمات البنوك

13000
-

-

-
200

38

31/12
02/12

الرصيد قبل اجلرد
تسديد شيك املورد

-
4000

16762
-

400016762جمموع حركة األموال/1300023831/12جمموع حركة األموال/31/12
-12762رصيد مقاربة /1276231/12-رصيد مقاربة /31/12
1676216762اموع/130001300031/12اموع12//31

العمليات اليت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف كشف احلساب البنكي الذي أعدته تسجيل - 2
:املؤسسة

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/1017ح الدائن.رح املدين.ر
38الرسم على القیمة المضافة الواجب استرداده/حـمــن44563.

200مصاریف الخدمات البنكیة        /حـ6275
238البنك/إلـى حـ512

تسجيل اقتطاع املصاريف البنكية

:مالحظات هامة
:01مالحظة رقم 

.من النادر جدا أن حيتوي الكشف البنكي الوارد من البنك على أخطاء
: 02مالحظة رقم 

مراجعة وعلى،تعتمد على املراجعة الدقيقة لوثائق املؤسسة وما سجلته يف حساباا من جهةالبنكيإعداد حالة التقاربإن
حتديد العمليات املسجلة من طرف من أجل، وهذاما هو مسجل على الكشف املرسل من طرف البنك من جهة أخرى

.املرسلليات املسجلة من طرف املؤسسة وغري واردة على الكشفالعموكذلك حتديد،سجلة من قبل املؤسسةمالبنك وغري
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:03رقم مالحظة
نفسه عند الطرفنيهو احلساب البنكي جيب أن يكون الرصيد النهائي املتوصل إليه يفالبنكي،عند إعداد حالة التقارب

).املؤسسة و البنك(
:04مالحظة رقم 

فإا ي الوارد من البنك،يف كشف حساب البنكمسجلةولكنها غري املؤسسةدفاتر يف واملسجلةن العمليات املتعلقة بالبنك إ
يف دفاتر املسجلةأما العمليات غري مسجلة سابقا،وذلك ألا يف دفاتر املؤسسة،ال متثل مشكلة وال تتطلب قيود حماسبية

لتسجيلها،رورة إجراء قيود حماسبية فإن األمر يتطلب ضي الوارد من البنك، يف كشف حساب البنكالظاهرةواملؤسسة
.القوائم املاليةوذلك قبل إقفال احلسابات وقبل إعداد 
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متارين حملولة
:01رقم التمرين
رصيدهابأنأظهروالذياجلزائرياخلارجيبالبنكالبنكيحسااكشف" ع"الشركةإىلوصل31/12/2017بتاريخ
دفاترهامناملستخرج" ع"للشركةالبنكحسابكشفأظهرحنييفون،756441مببلغائندهوالبنكهذالدى

منكليفجاءملاالدقيقةاملراجعةواملقارنةبعمليةالقياموعندون،869860مببلغمدينارصيداالتاريخبنفساحملاسبية
" ع"للشركةالبنكياحلسابوكشفي،اجلزائراخلارجيالبنكطرفمناملرسل" ع"للشركةالبنكياحلسابكشف

:التالية) االختالفات(الفروقاتوجوداتضحاحملاسبية،دفاترهامناملستخرج
مسجلةوغرياجلزائري،اخلارجيالبنكطرفمناملرسل" ع"للشركةالبنكياحلسابكشفيفمسجلةعمليات- 1
مناملسجلةوغريالبنككشفيفالظاهرةالقيود(اسبيةاحملدفاترهامناملستخرج" ع"للشركةالبنكياحلسابكشفيف

): الشركةطرف
oقبضورقةخصملقاءوهذا،" ع"للشركةالبنكياحلسابمنون515مبلغالبنكلصاحلاقتطاعمت/ 14/12بتاريخ

ون،332.77: الفوائدمصاريف: التايلالنحوعلىيتوزعون515مبلغأناإلشارةوجتدر،" ع"للشركةباسم
.ون82.23: املضافةالقيمةعلىالرسمون،100: عمولة
oاملتعلقالبنكيالشيكقيمةحتصيلبسبب،" ع"الشركةلصاحلون3137.5ماقيمتهحتصيلمت/ 20/12بتاريخ

. صيدالشركةيفأسهمشراءجراءمنعليهااملتحصلباألرباح
oاملتعلقالبنكيالشيكقيمةحتصيلبسبب،"ع"لشركةالصاحلون16980ماقيمتهحتصيلمت/ 25/12بتاريخ

.البضاعةشراءطلبيةعلى" خالد"الزبونطرفمناملدفوعبالتسبيق
oمسكخدمةلقاءوهذا،"ع"للشركةالبنكياحلسابمنون137.5مبلغاقتطاعالبنكلصالحمت/ 30/12بتاريخ

.لديهاملفتوحالبنكيحلسااالبنك
املستخرج من دفاترها احملاسبية، وغري مسجلة يف كشف " ع"كشف احلساب البنكي للشركة عمليات مسجلة يف- 2

غري الظاهرة الوالشركةدفاتر القيود املسجلة يف(املرسل من طرف البنك اخلارجي اجلزائري" ع"احلساب البنكي للشركة 
): يف الكشف البنكي

o ا اجتاه1479رقم بشيك بنكي سوت26/12بتاريخواد أولية ولوازم الذي اشترت من عنده م" حممد"ورد املديو
.ة هذا الشيكبعد لتحصيل قيم" حممد"ورد املومل يتقدم ون، 16616مببلغ 
o وقد أرسلت الشركة هذا 0055رقم بشيك بنكيالشركةكل ديونه اجتاه " سعيد"زبون السدد / 29/12بتاريخ ،

على ون بنفس التاريخ، إال أنه اليظهر149500يل قيمته البالغة الشيك إىل البنك اخلارجي اجلزائري من أجل حتص
.من طرف البنكاملرسلالكشف
علمت أن كال رصيدي أول الشهر الظاهرين بالكشفني كانا متساويني، يطلب منك بناء على املعطيات إذا:املطلوب

لتسجيالت احملاسبية الالزمة يف دفتر اليومية العامة ، والقيام با2017السابقة إعداد جدول حالة املقاربة البنكية لشهر ديسمرب 
".ع"للشركة 
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:احلل
2017إعداد جدول املقاربة البنكية لشهر ديسمرب 

العمليات اليت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف كشف احلساب البنكي الذي أعدته تسجيل 
:املؤسسة

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2017ح الدائن.رح املدين.ر

515مصاريف اخلدمات البنكية/من حـ6275

515البنك/ إىل حـ512

تسجيل مصارف خصم ورقة القبض
//

3137.5البنك/من حـ512

3137.5إيرادات املسامهات/ إىل حـ761

تسجل اإليرادات املالة الناجتة عن األسهم
//
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16980الزبائن/من حـ512

16980تسبيقات متحصل علها-زبائن دائنون/إىل حـ4190

عليه من الزبون خالدتسجيل التسبيق املتحصل
//

137.5مصاريف اخلدمات البنكية/ من حـ6275

137.5البنك/ إىل حـ512
تسجيل اقتطاع مصاريف مسك احلساب البنكي

:02التمرين رقم 
املسخرج من دفترها الكبري وكشف احلساب " س"لبنكي للمؤسسة كان كل من كشف احلساب ا31/01/2018بتاريخ 

:الوارد من البنك الوطين اجلزائري كمايلي" س"البنكي للمؤسسة 
)حساب البنك بدفاتر مؤسسة(املعد بناء على دفتر يوميتها العامة' س'كشف احلساب البنكي للمؤسسة 

قيد التاريخ
رقم

الرصيداملبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
10/01/2018
12/01/2018
15/01/2018
19/01/2018

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
لصاحل شركة الصفاء161شيك رقم 
لصاحل املورد حممد162شيك رقم 
متحصل علية من الزبون فريد325شيك رقم 

حتصيل شيك
سحب نقود من احلساب البنكي

لدفع الرسم على القيمة املضافة167ك رقم شي

5317.42
-
-

540
1543.5

-
-

-
270.54
150.45

-
-

350
1302

5317.42
5046.88
4896.43
5436.43
6979.93
6629.93
5327.93

7400.922072.99جمموع احلركة31/01/2018
5327.93-)رصيد مدين(رصيد اية املدة 31/01/2018
7400.927400.92رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/01/2018

)لدى البنك الوطين جلزائري"  س"كشف احلساب البنكي للمؤسسة (الوارد من البنك الوطين اجلزائري ' س'كشف احلساب البنكي للمؤسسة 
قيد التاريخ

رقم
الرصيداملبلغالبيـــــــــــان

دائنمدين
01/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
14/01/2018

)رصيد أول الشهر(رصيد داشن 
161شيك رقم 

حتصيل شيك
حتصيل شيك

-
270.54

-

5317.42
-

540
1543.5

5317.42
5046.88
5586.88
7130.38
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15/01/2018
16/01/2018
23/01/2018
25/01/2018
30/01/2018

السحب من الشباك
اقتطاع القروض

167شيك رقم 
إيرادات مالية ناجتة عن أسهم مشتراة يف شركة 

سونلغاز
ف مسك احلساب البنكيمصاري

-
350

713.40
1302

-
7

-
-
-

840.40
-

6780.38
6066.98
4764.98
5605.38
5598.38

264.948241.32جمموع احلركة31/01/2018
-5598.38)رصيد دائن(رصيد اية املدة 31/01/2018
8241.328241.32رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/01/2018

يف ظل املعطيات السابقة يطلب منك إعداد جدول املقاربة البنكية لشهر جانفي، والقيام بالتسجيالت احملاسبية : املطلوب
".س"الالزمة يف دفتر اليومية العامة للمؤسسة 

:احلل
لتسهيل عملية إعداد جدول املقاربة :31/01/018بتاريخ ' س'للشركةقاربة البنكية إعداد كشف أو جدول امل

:البنكية، فإنه البد علينا من اتباع اخلطوات التالية
العمليات اليت سجلتها املؤسسة ومل يسجلها البنك، وكذلك العمليات اليت سجلها البنك ومل تسجلها نقوم بتحديد -أوال

طريق إجراء مقارنة بني العمليات الواردة بالكشفني السابقني انطالقا من آخر رصيد متساوي بينهما املؤسسة، ويتم هذا عن
، وعند اإلنتهاء من بكال الكشفني، والتأشري باللون األمحر على مجيع العمليات املسجلة )والذي نؤشر عليه باألخضر(

ليات اليت سجلت فقط بأحد الكشفني، وهو مايظهر فيما التأشري على العمليات املسجلة بكال الكشفني، فإنه تبقى العم
:يلي

)الشركةحساب البنك بدفاتر (املعد بناء على دفتر يوميتها العامة' س'للشركةكشف احلساب البنكي 
قيد التاريخ

رقم
الرصيداملبلغالبيـــــــــــان

دائنمدين
01/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
10/01/2018
12/01/2018
15/01/2018
19/01/2018

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
لصاحل شركة الصفاء161شيك رقم 
لصاحل املورد حممد162شيك رقم 
متحصل علية من الزبون فريد325شيك رقم 

238حتصيل الشيك رقم 
سحب نقود من احلساب البنكي

لدفع الرسم على القيمة املضافة167شيك رقم 

5317.42
-
-

540
1543.5

-
-

-
270.54
150.45

-
-

350
1302

5317.42
5046.88
4896.43
5436.43
6979.93
6629.93
5327.93
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7400.922072.99جمموع احلركة31/01/2018
5327.93-)رصيد مدين(رصيد اية املدة 31/01/2018
7400.927400.92رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/01/2018

)لدى البنك الوطين جلزائري"  س"للشركةكشف احلساب البنكي (الوارد من البنك الوطين اجلزائري ' س'للشركةكشف احلساب البنكي 

قيد التاريخ
رقم

الرصيداملبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
23/01/2018
25/01/2018
30/01/2018

)رصيد أول الشهر(رصيد داشن 
161شيك رقم 

325حتصيل الشيك رقم 
238حتصيل الشيك رقم 
السحب من الشباك

اقتطاع القروض
167دفع الشيك رقم 

إيرادات مالية ناجتة عن أسهم مشتراة يف شركة 
سونلغاز

مصاريف مسك احلساب البنكي

-
270.54

-
-

350
713.40

1302
-
7

5317.42
-

540
1543.5

-
-
-

840.40
-

5317.42
5046.88
5586.88
7130.38
6780.38
6066.98
4764.98
5605.38
5598.38

264.948241.32جمموع احلركة31/01/2018
-5598.38)رصيد دائن(رصيد اية املدة 31/01/2018
8241.328241.32رصيد اية املدة+ موع احلركة جم= اموع 31/01/2018

بعد اإلنتهاء من حتديد العمليات غري املسجلة يف يومية املؤسسة واليت سجلها :نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكية-ثانيا
لبنكية والذي يأخذ البنك، ومعرفة العمليات املسجلة يف يومية املؤسسة ومل يسجلها البنك، نقوم بإعداد جدول املقاربة ا

الشكل التايل
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العمليات اليت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف كشف احلساب البنكي الذي أعدته تسجيل 
:املؤسسة

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2018ح الدائن.رح املدين.ر

713.4قروض بنكية/من حـ164

713.4البنك/ إىل حـ512

اقتطاع جزء من القرض النكيتسجيل 
//

840.4البنك/من حـ512

840.4إيرادات املسامهات/ إىل حـ761

ن األسهمتسجل اإليرادات املالة الناجتة ع
//

7مصاريف اخلدمات البنكية/ من حـ6275

7البنك/ إىل حـ512
تسجيل اقتطاع مصاريف مسك احلساب البنكي
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:03التمرين رقم 
لي كل من كشف احلساب البنكي هلذه ، نقدم إليك فيمايSARL EASYSOFTبصفتك احملاسب الرئيسي يف شركة 

:الشركة املرسل من طرف البنك الوطين اجلزائري وكذلك احلساب البنكي هلذه الشركة املستخرج من دفاترها احملاسبية
2017مارس)حساب البنك بدفاتر الشركة(املسخرج من دفترها الكبري SARL EASYSOFTلشركةاحلساب البنكي كشف

قيد التاريخ
رقم

الرصيداملبلغبيـــــــــــانال
دائنمدين

01/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
10/03/2017
13/03/2017
18/03/2017
22/03/2017
25/03/2017
25/03/2017

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
0020رقم شيكالحتصيل 

")س"الشركة (للمورد4320شيك رقملدفع ا
خصم أوراق قبض

أمحد للمورد4321شيك رقم
سحب نقود من احلساب البنكي

متحصل عليه من الزبون حممد0135شيك رقم 
متحصل عليه من الزبون فريد0415شيك رقم 
")ع"الشركة (متحصل عليه من الزبون 0017شيك رقم 

تسديد أوراق الدفع لصاحل الغري
)تسبيقات على األجور(4322شيك رقم
للمورد علي4323شيك رقم
للمورد مجال4324شيك رقم

متحصل عليه من الزبون 0120شيك رقم 
")ص"الشركة (

9673.66
8983.89

-
56780

-
300
840

5437.89
1231.11

-
-
-

4553
7659.5

-
-

8543.36
-

8707
-
-
-
-

16727.5
500

890.5
-

9673.66
18657.55
10114.19
66894.19
58187.19
58487.19
59327.19
64765.08
65996.19
49268.69
48768.69
47878.19
52431.19
60090.69

95459.0535368.36جمموع احلركة31/03/2017
مدين رصيد آخر الشهر(مدين بـرصيد اية املدة  31/03/2017

)بـ
-60090.69

95459.0595459.05رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/03/2017

للشركةالبنكياحلسابكشف(اجلزائريالوطينالبنكمن2017مارسايةيفالواردSARL EASYSOFTلشركةالبنكياحلسابكشف
)جلزائريالوطينالبنكلدى

قيد التاريخ
رقم

الرصيد املبلغالبيـــــــــــان
ندائمدين

01/03/2017
03/03/2017
03/03/2017

)رصيد أول الشهر(رصيد دائن 
0020رقم شيكالحتصيل 

متحصل عليه من الزبون 0320شيك رقم 

-
-
-

9073.66
8983.89

400

9073.66
18057.55
18457.55
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04/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
11/03/2017
14/03/2017
20/03/2017
26/03/2017
31/03/2017

")أ"الشركة (
متحصل عليه من الزبون خالد0013شيك رقم 

")س"الشركة (للمورد4320شيك رقمدفع ال
سحب نقود من احلساب البنكي

أمحدللمورد4321شيك رقم
املبلغ الصايف الناتج عن خصم ورقة القبض رقم 

0001
اقتطاع قروض بنكية
والشيك رقم 0415حتصيل الشيك رقم 

0017
الغريتسديد أوراق الدفع لصاحل

إيرادات مالية
للمورد علي4323شيك رقم

مصاريف مسك احلساب البنكي

-
8453.36

3000
8707

-
4930.8

-
16727.5

-
890.5
90.45

200
-
-
-

56539.53
-

7509
-

230
-
-

18657.55
10204.19
7204.19

)1502.81(
55036.72
50105.92
57614.92
40887.42
41117.42
40226.92
40136.47

42799.6182936.08جمموع احلركة31/03/2017
رصيد آخر (مدين بـرصيد اية املدة  31/03/2017

)مدين بـالشهر
40136.47-

82936.0882936.08رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/03/2017

:املطلوبالعمل
: أنالعلممع،2017مارسلشهرالبنكيالتقاربحالةإعدادبقم- 1
oيفالبنكتأخرإىلسببهيعودون،600= 9073.66- 9673.66أي/01/03بتاريخالطرفنيرصيدبنيالفرق

: منكالتسجيل
28/02بتاريخملؤسسةاقبلمنتسجيلهمتوالذي،"أ"الشركةمنعليهاملتحصلالشيكمبلغحتصيلعملية/،
28/02بتاريخاملؤسسةقبلمنتسجيلهمتوالذيخالد،الزبونمنعليهاملتحصلالشيكمبلغحتصيلعملية.
oمبلغعوضون8543.36مببلغ4320رقمالشيكفسجلاألرقامقلبخطًاالشركةحماسبارتكب

.ون8453.36
oون3000هو/ 06/03خبتاريللشركةالبنكياحلسابمناملسحوباملبلغ.
oالفوائدمصاريف: التايلالنحوعلىتتوزعوهيون،240.47قيمة0001رقمالقبضورقةخصممصاريفبلغت :

. ون38.39: املضافةالقيمةعلىالرسمون،100: عمولةون،102.08
.2017مارسشهرايةيفالبنكيةاملقاربةحالةإعدادظليفاملطلوبةاحملاسبيةقيودالالشركةبدفاترسجيل- 2
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: احلل
لتسهيل عملية إعداد جدول املقاربة :31/01/018بتاريخ ' س'للشركةإعداد كشف أو جدول املقاربة البنكية 

:البنكية، فإنه البد علينا من اتباع اخلطوات التالية
اليت سجلها البنك ومل تسجلها العمليات اليت سجلتها الشركة ومل يسجلها البنك، والعملياتنقوم بتحديد كل من -أوال

الشركة، وكذلك العمليات اليت أرتكب خطأ ما يف تسجيلها، ويتم هذا عن طريق إجراء مقارنة بني العمليات الواردة 
، والتأشري باللون األمحر على )والذي نؤشر عليه باألخضر(بالكشفني السابقني انطالقا من آخر رصيد متساوي بينهما 

بكال الكشفني ولكن يوجد خظأ ، واللون األزرق على العمليات املسجلة بكال الكشفنيبشكل صحيح العمليات املسجلة 
وعند اإلنتهاء من التأشري على العمليات املسجلة بكال الكشفني، فإنه تبقى العمليات اليت سجلت فقط بأحد ما ا،

:الكشفني، وهو مايظهر فيما يلي
2017مارس)حساب البنك بدفاتر الشركة(املسخرج من دفترها الكبري SARL EASYSOFTلشركةاحلساب البنكي كشف

قيد التاريخ
رقم

الرصيداملبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
10/03/2017
13/03/2017
18/03/2017
22/03/2017
25/03/2017
25/03/2017

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
0020رقم شيكالحتصيل 
")س"الشركة (للمورد4320شيك رقمدفع ال

خصم أوراق قبض
أمحد للمورد4321شيك رقم

سحب نقود من احلساب البنكي
متحصل عليه من الزبون حممد0135شيك رقم 
ن فريدمتحصل عليه من الزبو0415شيك رقم 
")ع"الشركة (متحصل عليه من الزبون 0017شيك رقم 

تسديد أوراق الدفع لصاحل الغري
)تسبيقات على األجور(4322شيك رقم
للمورد علي4323شيك رقم
للمورد مجال4324شيك رقم
")ص"الشركة (متحصل عليه من الزبون 0120شيك رقم 

9673.66
8983.89

-
56780

-
300
840

5437.89
1231.11

-
-
-

4553
7659.5

-
-

8543.36
-

8707
-
-
-
-

16727.5
500

890.5
-

9673.66
18657.55
10114.19
66894.19
58187.19
58487.19
59327.19
64765.08
65996.19
49268.69
48768.69
47878.19
52431.19
60090.69

95459.0535368.36جمموع احلركة31/03/2017
مدين رصيد آخر الشهر(مدين بـصيد اية املدة  ر31/03/2017

)بـ
-60090.69

95459.0595459.05رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/03/2017
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للشركةالبنكياحلسابكشف(اجلزائريالوطينالبنكمن2017مارسايةيفالواردSARL EASYSOFTلشركةالبنكياحلسابكشف
)جلزائريالوطينالبنكىلد

قيد التاريخ
رقم

الرصيد املبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
11/03/2017
14/03/2017
20/03/2017
26/03/2017
31/03/2017

)رصيد أول الشهر(رصيد دائن 
0020رقم شيكالحتصيل 

")أ"الشركة (متحصل عليه من الزبون 0320شيك رقم 
متحصل عليه من الزبون خالد0013شيك رقم 

")س"الشركة (للمورد4320شيك رقمدفع ال
سحب نقود من احلساب البنكي

أمحدللمورد4321شيك رقم
0001م املبلغ الصايف الناتج عن خصم ورقة القبض رق

اقتطاع قروض بنكية
0017والشيك رقم 0415حتصيل الشيك رقم 

تسديد أوراق الدفع لصاحل الغري
إيرادات مالية

للمورد علي4323شيك رقم
مصاريف مسك احلساب البنكي

-
-
-
-

8453.36
3000
8707

-
4930.8

-
16727.5

-
890.5
90.45

9073.66
8983.89

400
200

-
-
-

56539.53
-

7509
-

230
-
-

9073.66
18057.55
18457.55
18657.55
10204.19

7204.19
)1502.81(

55036.72
50105.92
57614.92
40887.42
41117.42
40226.92
40136.47

42799.6182936.08جمموع احلركة31/03/2017
-40136.47)مدين بـرصيد آخر الشهر(مدين بـرصيد اية املدة  31/03/2017
82936.0882936.08رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 31/03/2017

بعد اإلنتهاء من حتديد العمليات غري املسجلة يف يومية الشركة واليت سجلها :نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكية-ثانيا
ك، وكذلك العمليات اليت أرتكب خطأ ما عند البنك، ومعرفة العمليات املسجلة يف يومية الشركة ومل يسجلها البن
تسجياها، نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكية والذي يأخذ الشكل التايل
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العمليات اليت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف كشف احلساب البنكي الذي أعدته تسجيل 
:الشركة

املبلغ الدائنبلغ املدينامل31/12/2017ح الدائن.رح املدين.ر

8543.36البنك/من حـ512

543.36موردوا املخزونات/ إىل حـ401

.'س'إلغاء القيد اخلاطئ املتعلق يالتسديد للمورد 
//

20000موردوا املخزونات/من حـ401

20000البنك/ إىل حـ512

'س'تسجيل القد الصحيح املتعلق يالتسديد للمورد 
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//

300الصندوق/من حـ53

300البنك/إىل حـ512

لقيد اخلاطئ املتعلق بسحب النقود من احلساب النكيإلغاء ا
//

3000الصندوق/ من حـ53

3000البنك/ إىل حـ512
تسجيل القيد الصحيح املتعلق بسحب النقود من احلساب النكي

//

4930.8بنكيةقروض /من حـ164

4930.8البنك/ إىل حـ512

اقطاع جزء من القرض البنكيتسجيل 
//

230البنك/من حـ512

230إيرادات املسامهات/ إىل حـ761

ل اإليرادات املالة الناجتة عن األسهمتسج
//

90.45مصاريف اخلدمات البنكية/ من حـ6275

90.45البنك/ إىل حـ512
تسجيل اقتطاع مصاريف مسك احلساب البنكي

املسخرج من دفترها الكبري " أ"من كشف احلساب البنكي للشركة كان كال30/09/2020ٌبتاريخ :04مترين رقم
:وكشف حساا البنكي الوارد من البنك اخلارجي اجلزائري كمايلي

2020سبتمرب)الشركةحساب البنك بدفاتر (املسخرج من دفترها الكبري " أ"للشركة احلساب البنكي كشف
رصيدالاملبلغالبيـــــــــــانقيد رقمالتاريخ

دائنمدين
01/09/2020
05/09/2020
09/09/2020
11/09/2020
13/09/2020
14/09/2020
19/09/2020
19/09/2020

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
'ب'للمورد0005شيك رقمدفع 
'س'ورد للم0007شيك رقم دفع 

'ع'من الزبون0515حتصيل شيك رقم 
ووضعها يف الصندوقسحب نقود من احلساب البنكي

'هـ'للمورد 0015تسديد ورقة الدفع رقم 
0120خصم ورقة القبض رقم 

0120تسديد مصاريف خصم  ورقة القبض رقم 

10700
-
-
-

100
1400
2500

-

-
6466
1356
4300

-
-
-

119

10700
4234
2878

)1422(
)1322(

78
2578
2459
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20/09/2020
21/09/2020
25/09/2020

0008دفع تسبيق ألحد العمال مبوجب الشيك رقم 
'ش'من الزبون 0300حتصيل شيك رقم 
'ع'من الزبون 0535حتصيل شيك رقم 

-
-

1800

400
2300

-

2059
)241(

1559

1650014941جمموع احلركة30/09/2020
1559-)مدين بـرصيد آخر الشهر(مدين بـرصيد اية املدة30/09/2020
1650016500رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 30/09/2020

2020سبتمرب) اخلارجي جلزائريلدى البنك" أ"احلساب البنكي للشركة (اخلارجي اجلزائري الوارد من البنك" أ"البنكي  للشركة كشف احلساب 

قيد التاريخ
رقم

الرصيداملبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
10/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
27/09/2020

)رصيد أول الشهر(الرصيد السابق 
0004دفع الشيك رقم 

0005شيك رقمدفع ال
0007دفع شيك رقم 

0515حتصيل شيك رقم 
)السحب من الشباك(حلساب البنكي سحب نقود من ا

حتصيل إيرادات مالية
0015تسديد ورقة الدفع رقم 

اقتطاع مصاريف مسك احلساب البنكي
0120خصم ورقة القبض رقم 

0120اقتطاع مصاريف خصم  ورقة القبض رقم 
اقتطاع اجلزء املستحق من القرض البنكي الطويل األجل

-
550

6466
1365

-
1000

-
1400
100

-
119

495.2

11250
-
-
-

4300
-

350
-
-

2500
-
-

11250
10700
4234
2869
7169
6169
6519
5119
5019
7519
7400

6904.98

11495.0218400جمموع احلركة30/09/2020
-6904.98)دائن بـرصيد آخر الشهر(دائن بـرصيد اية املدة  30/09/2020
1840018400رصيد اية املدة+ موع احلركة جم= اموع 30/09/2020
.يف ظل املعطيات السابقة يطلب منك إعداد جدول املقاربة البنكية:املطلوب

:احلل
لتسهيل عملية إعداد جدول املقاربة : 30/09/2020بتاريخ ' أ'للشركةإعداد كشف أو جدول املقاربة البنكية 

:طوات التاليةالبنكية، فإنه البد علينا من اتباع اخل
العمليات اليت سجلتها الشركة ومل يسجلها البنك، والعمليات اليت سجلها البنك ومل تسجلها نقوم بتحديد كل من -أوال

الشركة، وكذلك العمليات اليت أرتكب خطأ ما يف تسجيلها، ويتم هذا عن طريق إجراء مقارنة بني العمليات الواردة 
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، والتأشري باللون األمحر على )والذي نؤشر عليه باألخضر(آخر رصيد متساوي بينهما بالكشفني السابقني انطالقا من 
بكال الكشفني ولكن يوجد خظأ ، واللون األزرق على العمليات املسجلة بكال الكشفنيالعمليات املسجلة بشكل صحيح 

ى العمليات اليت سجلت فقط بأحد وعند اإلنتهاء من التأشري على العمليات املسجلة بكال الكشفني، فإنه تبقما ا،
:الكشفني، وهو مايظهر فيما يلي

2020سبتمرب)الشركةحساب البنك بدفاتر (املسخرج من دفترها الكبري " أ"للشركة احلساب البنكي كشف

قيد التاريخ
رقم

الرصيداملبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/09/2020
05/09/2020
09/09/2020
11/09/2020
13/09/2020
14/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
20/09/2020
21/09/2020
25/09/2020

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
'ب'للمورد0005شيك رقمدفع 

'س'للمورد 0007دفع شيك رقم 
'ع'من الزبون 0515حتصيل شيك رقم 

سحب نقود من احلساب البنكي ووضعها يف الصندوق
'هـ'للمورد 0015الدفع رقم تسديد ورقة

)القيمة الصافية(0120خصم ورقة القبض رقم 
0120تسديد مصاريف خصم  ورقة القبض رقم 

0008دفع تسبيق ألحد العمال مبوجب الشيك رقم 
'ش'من الزبون 0300حتصيل شيك رقم 
'ع'من الزبون 0535حتصيل شيك رقم 

10700
-
-
-

100
1400
2500

-
-
-

1800

-
6466
1356
4300

-
-
-

119
400

2300
-

10700
4234
2878

)1422(
)1322(

78
2578
2459
2059

)241(
1559

1650014941جمموع احلركة30/09/2020
مدين رصيد آخر الشهر(مدين بـرصيد اية املدة  30/09/2020

)بـ
-1559

1650016500املدةرصيد اية+ جمموع احلركة = اموع 30/09/2020

2020سبتمرب) اخلارجي جلزائريلدى البنك" أ"احلساب البنكي للشركة (اخلارجي اجلزائري الوارد من البنك" أ"البنكي  للشركة كشف احلساب 

الرصيداملبلغالبيـــــــــــانقيد رقمالتاريخ
دائنمدين

01/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
10/09/2020
12/09/2020
13/09/2020
15/09/2020

)رصيد أول الشهر(السابقرصيد ال
0004دفع الشيك رقم 

0005شيك رقمدفع ال
0007دفع شيك رقم 

0515حتصيل شيك رقم 
)السحب من الشباك(سحب نقود من احلساب البنكي 

ات ماليةحتصيل إيراد

-
550

6466
1365

-
1000

-

11250
-
-
-

4300
-

350

11250
10700
4234
2869
7169
6169
6519
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16/09/2020
18/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
27/09/2020

0015تسديد ورقة الدفع رقم 
مصاريف مسك احلساب البنكياقتطاع 

0120خصم ورقة القبض رقم 
0120اقتطاع مصاريف خصم  ورقة القبض رقم 

اجلزء املستحق من القرض البنكي الطويل األجلاقتطاع 

1400
100

-
119

495.2

-
-

2500
-
-

5119
5019
7519
7400

6904.98

11495.218400جمموع احلركة30/09/2020
-6904.8)بـدائنرصيد آخر الشهر(بـدائنرصيد اية املدة30/09/2020
1840018400رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 30/09/2020

بعد اإلنتهاء من حتديد العمليات غري املسجلة يف يومية الشركة واليت سجلها : نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكية-ثانيا
البنك، ومعرفة العمليات املسجلة يف يومية الشركة ومل يسجلها البنك، وكذلك العمليات اليت أرتكب خطأ ما عند 

ة والذي يأخذ الشكل التايلتسجيلها، نقوم بإعداد جدول املقاربة البنكي
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العمليات اليت وردت يف الكشف البنكي الوارد من البنك ومل تظهر يف كشف احلساب البنكي الذي أعدته تسجيل 
:الشركة

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

1356البنك/من حـ512

1356موردوا املخزونات/ إىل حـ401

07مبوجب الشيك رقمالتسديد علية إلغاء القيد اخلاطئ املتعلق ي
//

1365موردوا املخزونات/ من حـ401

1365لبنكا/ إىل حـ512

07يعلية التسديد مبوجب الشيك رقمد الصحيح املتعلق يتسجيل الق
//

4300البنك/من حـ512
4300الزبائن/حـإىل 411

515إلغاء القيد اخلاطئ املتعلق يعلية التحصيل مبوجب الشيك رقم
//

4300البنك/من حـ512
4300الزبائن/حـإىل 411

515تسجيل القيد الصحيح املتعلق يعلية التحصيل مبوجب الشيك رقم

//

100الصندوق/من حـ53

100البنك/إىل حـ512

كيإلغاء القيد اخلاطئ املتعلق بسحب النقود من احلساب الن

//

1000الصندوق/ من حـ53

1000البنك/ إىل حـ512
تسجيل القيد الصحيح املتعلق بسحب النقود من احلساب النكي

//

1400أوراق الدفع/ من حـ403
1400البنك/ إىل حـ512

15لغاء القيد اخلاطئ املتعلق يعلية الدفع مبوجب ورقة الدفع رقمإ
//

1400أوراق الدفع/ من حـ403
1400البنك/ إىل حـ512

15املتعلق يعلية الدفع مبوجب ورقة الدفع رقمالصحيحالقيد تسجيل
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//

350البنك/من حـ512

350إيرادات املسامهات/ إىل حـ761

تسجل اإليرادات املالة الناجتة عن األسهم

//

100مصاريف اخلدمات البنكية/ من حـ6275
100البنك/ إىل حـ512

مصاريف مسك احلساب البنكيتسجيل اقتطاع 
//

2300البنك/ حـمن 512
2300الزببائن/ إىل حـ411

30إلغاء القيد اخلاطئ املتعلق يعلية التحصيل مبوجب الشيك رقم 

//
2300البنك/ حـمن 512

2300الزببائن/ إىل حـ411
30تسجيل القيد الصحيح املتعلق يعلية التحصيل مبوجب الشيك رقم 

//

495.2قروض بنكية/من حـ164

495.2البنك/ إىل حـ512

من القرض البنكياملستحقزءاجلاقطاع تسجيل 
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متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم 

املسخرج من دفترها الكبري وكشف " الصفاء"كان كل من كشف احلساب البنكي ملؤسسة 31/01/2018بتاريخ 
:حساا البنكي الوارد من البنك الوطين اجلزائري كمايلي

)ؤسسةاملحساب البنك بدفاتر (املسخرج من دفترها الكبري " الصفاء"ؤسسة احلساب البنكي مل

)لدى البنك الوطين جلزائري"  س"كشف احلساب البنكي للمؤسسة (الوارد من البنك الوطين اجلزائري " الصفاء"ؤسسة ملاحلساب البنكي 
الدائناملدينالبيان التاريخ

5317042)الرصيد السابق(رصيد أول الشهر01/01/2018
161270.54شيك رقم 12/01/2018
540حتصيل شيك12/01/2018
1543.5حتصيل شيك14/01/2018
350السحب من الشباك15/01/2018
713.40اقتطاع القروض16/01/2018
1671302شيك رقم 23/01/2018
840.40إيرادات مالية ناجتة عن أسهم مشتراة يف شركة سونلغاز25/01/2018
7مصاريف مسك احلساب البنكي30/01/2018

2642.948241.32اموع
5598.38الرصيد اجلديد

ت السابقة يطلب منك إعداد جدول املقاربة البنكية لشهر جانفي، والقيام بالتسجيالت احملاسبية يف ظل املعطيا:املطلوب
".الصفاء"الالزمة يف دفتر اليومية العامة ملؤسسة 

:20مترين رقم 
املسخرج من دفترها الكبري ' SARL EASYTRAD'لشركةكان كل من كشف احلساب البنكي 30/06/2021بتاريخ 

:الوارد من البنك الوطين اجلزائري كمايلي' SARL EASYTRAD'لشركةالبنكي وكشف احلساب 
)حساب البنك بدفاتر الشركة(املعد بناء على دفتر يوميتها العامة' SARL EASYTRAD'كشف احلساب البنكي لشركة 

دائنمدينالبيانالتاريخ
5317.42رصيد أول الشهر01/01/2018
270.54لصاحل شركة الصفاء161شيك رقم 04/01/2018
150.45لصاحل املورد حممد162شيك رقم 04/01/2018
540علية من الزبون فريدمتحصل 325شيك رقم 10/01/2018
1543.50حتصيل شيك 12/01/2018
350سحب نقود من احلساب البنكي15/01/2018
1302لدفع الرسم على القيمة املضافة167شيك رقم 19/01/2018
5327.93رصيد مدين30/01/2018
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قيد التاريخ
رقم

املبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/06/2021
07/06/2021
10/06/2021
12/06/2021
15/06/2021
19/06/2021

)رصيد أول الشهر(رصيد مدين 
لصاحل املورد حممد016شيك رقم 
خالدمتحصل علية من الزبون 325شيك رقم 

أمحدمتحصل علية من الزبون 140رقم شيك
سحب نقود من احلساب البنكي

لدفع الرسم على القيمة املضافة017شيك رقم 

57300
14500

-
22000
15000

8700

-
-

65000
-
-
-

11750065000جمموع احلركة30/06/2021
52500-)رصيد مدين(رصيد اية املدة 30/06/2021
117500117500رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 30/06/2021

' SARL EASYTRAD'لشركةكشف احلساب البنكي (ائري الوارد من البنك الوطين اجلز' SARL EASYTRAD'لشركةكشف احلساب البنكي 
)لدى البنك الوطين جلزائري

قيد التاريخ
رقم

املبلغالبيـــــــــــان
دائنمدين

01/06/2021
03/06/2021
12/06/2021
15/06/2021
17/06/2021
20/06/2021
25/06/2021
30/06/2021
30/06/2021

)رصيد أول الشهر(ن ئرصيد دا
'ص'شركة اللصاحل 015شيك رقم 

325حتصيل شيك رقم 
السحب من الشباك

140رقم حتصيل شيك
البنكيقرضجزء من الاقتطاع 

حتصيل إيرادات مالية ناجتة عن أسهم مشتراة يف شركة سونلغاز
اقتطاع مصاريف مسك احلساب البنكي

مصاريف مسك احلساب البنكيعلى TVAاقتطاع 

-
13000

-
15000

-
30000

-
1260.5

239.5

70300
-

65000
-

22000
-

1170
-

59500158470جمموع احلركة30/06/2021
-98970)رصيد دائن(رصيد اية املدة 30/06/2021
158470158470رصيد اية املدة+ جمموع احلركة = اموع 30/06/2021

ن، والقيام بالتسجيالت احملاسبية جوااد جدول املقاربة البنكية لشهر يف ظل املعطيات السابقة يطلب منك إعد: املطلوب
.'SARL EASYTRAD'لشركةالالزمة يف دفتر اليومية العامة 
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املعاجله احملاسبيه الهتالك االصول الثابته املادية : الفصل الثاين
:ذيمته

، على أا )01(فها املعيار احملاسيب الدويل رقم متثل جزءا هاما من أصول املؤسسة، ولقد عرة ياملاداألصول التابثة 
امللموسة اليت حتتفظ ا املؤسسة إما الستخدامها يف إنتاج السلع أو نوفري اخلدمات، أو لتأجريها ) التثبيتات(املوجودات 

.للغري، أو الستخدامها يف األغراض اإلدارية، أو للحصول من جرائها على فوائد أو أرباح
جتدر ، كما ملدة تزيد عن السنة الواحدة) أو اإلحتفاظ ا(يتم استخدامها املادية إىل أن األصول التابثة وجتدر اإلشارة
حياة األصل الثابت املادي حمدودة وإن كانت يف بعض األحيان طويلة، ففي النهاية يفقد األصل قدرته اإلشارة إىل أن

اخلردة، وعليه فإن قيمة األصل التابت املادي تنقص كل سنة إما بسبب اإلنتاجية، وتكون قيمته متمثلة يف قيمة  النفاية أو
استخدامه أو بسبب تقادمه، وطبقا ملبدأ مقابلة التكاليف باإليرادات، فإن هذا النقص يف قيمته جيب توزيعه على فترة حياته 

حياته اإلنتاجية يسمى باالهتالك، والذي  ، وهذا التوزيع لقيمة األصل على)العمر املفيد املتوقع لألصل(اإلنتاجية املتوقعة 
. جيب أن يسجل حماسبيا ضمن قوائم املؤسسة أو الشركة حتت ما يسمى مبصروف االهتالك

إن االهتالك يستخدم يف احملاسبة كمصطلح للداللة على التناقص التدرجيي للمنافع االقتصادية اليت ميكن احلصول عليها من 
.أنه يستخدم لوصف تكلفة األصل الثابت املادي املستنفدة يف نشاط املؤسسة خالل فترة معينةاألصول الثابتة املادية، أي

ايه كل دوره حماسبيه ويتم يف،ن االهتالك يقصد به تدين أو نقص قيمه األصل الثابت املادي نتيجه استعماله أو تقادمهذإ
:من أجلستخدامه أو بسبب تقادمه، وهذامن جراء امن عمر منفعته تسجيل هذا التدين أو النقص يف قيمته

معرفه تكاليف املنتجات؛•
.أو الشركةدف اعطاء صوره صادقة للغري عن ممتلكات  املؤسسةاظهار األصل الثابت املادي بقيمته احلقيقيه وهذا•
.ةنتطرق فيما يلي إىل كل اجلوانب ذات الصله باملعاجله احملاسبيه الهتالك االصول الثابته املاديسو

-Iتعريف األصول التابثة املادية:
على أا كل كيان مادي ميكن ملسه ورؤيته بالعني (Les immobilisations corporelles)املادية تعرف األصول الثابتة 

اردة، يتم احلصول عليه من قبل املؤسسة دف استخدامه يف مزاولة نشاطها وليس دف إعادة بيعه، ويتم االستفادة من 
، مع احتمال كبري لبقاء احلالة املادية الظاهرة له عند *خلدمات الناجتة عنه بصورة تدرجيية وعلى مدار فترة زمنية طويلة نسبياا

وبصفة عامة تعرف األصول املادية الثابتة . **نفاد اخلدمات الكامنة به على نفس احلالة اليت كانت عليها عند احلصول عليه
اليت حتتفظ ا املؤسسة الستخدامها يف إنتاج أو توفري السلع و اخلدمات، أو لتأجريها للغري، أو بأا املوجودات امللموسة

.*استخدامها يف أغراض إدارية، ومن املنتظر أن يتم استخدامها ملدة تزيد عن فترة حماسبية واحدة

.على هذه الفترة بالعمر اإلنتاجي لألصلمبعىن أخر، أن األصل املادي الثابت جيب أن يكون لديه قدرة على أداء اخلدمات الكامنة به تدرجييا لفترة زمنية تزيد عن السنة، ويطلق *
إمنا ينصب على -كأحد األصول املتداولة ) املواد اخلام(بعكس احلال بالنسبة للمواد األولية - ) الشكل اخلارجي(الثابت ال ينصب على احلالة املادية له هذا يعين أن إهالك األصل املادي **

.اخلدمات الكامنة ذا األصل
ليت حتتفظ ا املؤسسة كموقع للمباين اليت تعتزم بنائها، تعترب استثمارات وليست أصول مادية ثابتة، تتميز هذه األصول عن غريها من االستثمارات، بأا تستخدم يف عمليات املؤسسة، فاألراضي ا*

.أما عندما يتم إجناز املبىن ويشرع يف استخدامه يف نشاط املؤسسة، فإن نفس األراضي تدرج ضمن جمموعة األصول املادية الثابتة



املعاجله احملاسبيه الهتالك االصول الثابته املادية:الفصل الثاين

34

ن أصول املؤسسة، مما جيعلها مؤثرة يف عرض متثل جزًءا هاما م) املمتلكات والتجهيزات واملعدات(واألصول املادية الثابتة 
أو مصروفا، له أثر ) أي يتم رمسلتها(مركزها املايل، عالوة على ذلك فإن حتديد ما إذا كانت النفقات املرتبطة ا متثل أصال 

:لتاليةكبري على نتيجة نشاط املؤسسة، ونعاجل هذا النوع من األصول التابثة حماسبيا من خالل التطرق إىل النقاط ا
-IIحىت  يتم االعتراف بأي عنصر من عناصر األصول الثابتة املادية كأصل البد :االعتراف األويل باألصول الثابتة املادية

:من
إن توفر الدرجة الكافية : أن يكون من احملتمل أن تتدفق إىل املؤسسة منافع اقتصادية متعلقة باألصل من جراء استخدامه- أ

فع االقتصادية املستقبلية سوف تتدفق إىل املؤسسة، يتطلب التأكد من أن املؤسسة سوف تستلم املنافع من التأكد بأن املنا
املرتبطة باألصول، وبأا سوف تأخذ على عاتقها املخاطر املرتبطة ا، وهذا التأكد عادة ما يتوفر فقط حينما تنتقل املنافع 

.لية امتالك األصل بدون غرامة مالية بالغة، وبالتايل ال يعترف باألصلواملخاطر إىل املؤسسة، إذ ميكن قبل ذلك إلغاء عم
عادة ما يتم استفاء هذا الشرط الثاين : أن يكون من املمكن قياس تكلفة األصل من قبل املؤسسة بشكل موثوق- ب

ا فإنه ميكن التوصل إىل لالعتراف، ألن عملية التبادل الدالة على شراء األصل تبني تكلفته، ويف حالة تشييد األصل داخلي
املدخالت األخرى جية المتالك املوارد والعمالة، ومقياس يعتمد عليه يف قياس التكلفة باالستناد إىل املعامالت مع أطراف خار

). التشييد(املستخدمة خالل عملية التصنيع 
-III ا :)حتديد تكلفة التسجيل األويل لألصل(القياس األويل لألصول املادية الثابتةا أولي إن حتديد التكلفة اليت يسجل

األصل عند حتقق شروط االعتراف به، تتوقف إىل حد كبري على الطريقة اليت مت حيازته ا، وبصفة عامة ميكن أن نلخص 
:هذه الطرق فيما يلي

-1-IIIفة األعباء اليت تتمثل تكلفة شراء األصل التابث املادي يف كا: القياس األويل لتكلفة األصل الذي مت شرائه
إذا كانت (مثن الشراء، الرسوم اجلمركية : تتحملها املؤسسة حىت يصبح األصل معدا وصاحلا لالستخدام، واليت تشمل األعباء

، ضرائب الشراء الغري قابلة لالسترجاع وأية تكاليف أخرى ميكن أن تنسب مباشرة إىل جتهيز األصل لالستخدام )مستوردة
املكان، تكاليف النقل، تكاليف التركيب، األعباء املقدمة للمعماريني واملهنيني، التكلفة ) يئة(فة إعداد املقصود منه، مثل تكل

. إخل...املقدرة لتفكيك وإزالة األصل واستعادة املوقع
صل عليها وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب أن يطرح تكلفة شراء األصل التابث املادي كل التخفيضات والتنزيالت التجارية املتح

.عند  شراء هذا األصل
:يتم استبعاد املصاريف التالية من ضمن تكلفة شراء األصل التابث املادي: مالحظة

يطلق عليها كذلك تكاليف اإلعداد للتشغيل أو ما قبل اإلنتاج، ووفقًا لقواعد :مصاريف التشغيل التجرييب لألصل
لدولية للمحاسبة، فإنه ينبغي أال تضاف هذه التكاليف لتكلفة األصل ما مل تكن النظام احملاسيب املايل املستمدة من املعايري ا

ضرورية بشكل مطلق وأكيد جلعل األصل يف حالة قابلة للعمل، وبغض النظر عن هذه القواعد فإن هذه النقطة تضل جماال 
نة مثل تلك املرتبطة باملواد املستخدمة مفتوحا لالجتهاد الذايت، ففي كثري من الظروف سيكون هناك تربير إلضافة تكاليف معي

يف اختبار أو ضبط وتعديل اآلالت أو املعدات متهيدا إلدخاهلا يف اإلنتاج الفعلي، فإذا كانت هذه التكاليف كبرية وكان 
تكبدها ضروريا الستخدام األصل، كان حينئذ من الضروري رمسلتها ضمن تكلفة األصل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
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كن رمسلة اخلسائر املتكبدة يف املراحل املبكرة من التوظيف الفعلي لألصل ضمن النشاط العادي، بل جيب اعتبارها ال مي
. كمصاريف ألا ال متثل منافع اقتصادية سوف تعود الحقا على املؤسسة

املعيار احملاسيب الدويل رقم توافقا مع –لقد نص النظام احملاسيب :تكاليف االقتراض املتكبدة من جراء احلصول على األصل
كمعاجلة -على وجوب االعتراف بتكاليف االقتراض كمصاريف يف الفترة اليت يتم تكبدها فيها، ولكن مع إمكانية -)23(

رمسلة تكاليف االقتراض اليت ميكن أن تنسب مباشرة القتناء أو إنشاء األصل عندما يكون متوقعا أن تتسبب يف خلق - بديلة
صادية مستقبلية للمؤسسة، ويكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بشكل ميكن االعتماد عليه، وتعترب تكاليف االقتراض منافع اقت

. األخرى مصاريف حتمل على الفترة اليت تكبدت خالهلا
: ولتطبيق هذه املعاجلة البديلة فإنه جيب أن نأخذ يف االعتبار ما يلي

األصل املؤهل لتحمل تكلفة االقتراض هو ذلك األصل :كلفة االقتراض املتعلقة امواصفات األصول املؤهلة لرمسلة ت-أ
الذي يتطلب بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام يف األغراض احملددة له أو بيعه، ومن أمثلة األصول املؤهلة 

وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب استبعاد . يةاملصانع وحمطات توليد الطاقة  واالستثمارات العقار: لتحمل تكلفة االقتراض
االستثمارات األخرى وعناصر املخزون اليت تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة يف فترة زمنية قصرية من األصول املؤهلة 
لتحمل تكلفة االقتراض، كذلك ال تعترب من األصول املؤهلة لتحمل تكلفة االقتراض تلك األصول اليت تكون جاهزة 

.دام يف األغراض احملددة هلا، أو للبيع يف نفس تاريخ استحقاقهالالستخ
تبدأ رمسلة تكلفة االقتراض كجزء من تكلفة األصل املؤهل لتحمل :الفترة اليت يتم خالهلا رمسلة تكلفة االقتراض-ب

يف األغراض احملددة له أو تكلفة االقتراض عندما يتم اإلنفاق على األصل، وتكون األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام
.لبيعه للغري، حمل تنفيذ يف الوقت احلايل

على وجوب إيقاف رمسلة تكلفة االقتراض، خالل الفترات اليت ) 23(من معيار احملاسبة الدويل رقم 25وقد نصت الفقرة 
تم االنتهاء من كل األنشطة تتعطل فيها أعمال اإلنشاء الفعالة لألصل، كما جيب التوقف عن رمسلة هذه التكلفة عندما ي

.اجلوهرية الالزمة إلعداد األصل املؤهل لتحمل تكلفة االقتراض لالستخدام يف األغراض احملددة له أو لبيعه للغري
إذا قامت املؤسسة باقتراض أمواال خصيصا لغرض احلصول على أصل بعينه مؤهل :حتديد املبلغ الذي تتم رمسلته-ت

فإنه جيب حتديد قيمة تكلفة االقتراض اليت يتم رمسلتها على هذا األصل، واليت تتمثل يف تكلفة لتحمل تكلفة االقتراض،
االقتراض الفعلية اليت تتكبدها املؤسسة خالل الفترة، بسبب عملية االقتراض مطروحا منها أي إيراد حتقق من االستثمار 

.املؤقت لألموال املقترضة
ة وتستخدم هذه األموال املقترضة يف اقتناء أو إنشاء أصل مؤهل لتحمل تكلفة االقتراض، أما عندما يتم االقتراض بصفة عام

فإنه جيب حتديد قيمة تكلفة االقتراض اليت ميكن رمسلتها باستخدام معدل للرمسلة على اإلنفاق اخلاص ذا األصل، وجيب أن 
ة عن القروض القائمة خالل الفترة، وذلك بعد حيسب هذا املعدل على أساس املتوسط املرجح لتكلفة االقتراض للمؤسس

استبعاد القروض اليت مت إبرامها حتديدا لغرض اقتناء أو إنشاء هذا األصل، وجيب أن ال تزيد قيمة تكلفة االقتراض املرمسلة 
.خالل فترة ما عن قيمة تكلفة االقتراض اليت مت تكبدها خالل تلك الفترة
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ال يتم يف العادة ختصيصها لعمليات متلك األصول الثابتة، رغم أن بعض هذه التكاليف هذه التكاليف:التكاليف اإلدارية
مثل مرتبات األفراد الذين يقيمون األصول يف إطار عمليات االستحواذ املقترحة، يتم تكبدها يف الواقع كجزء من عملية 

أو العمولة املدفوعة لوكيل معني بغرض تقدمي االستحواذ، وكمبدأ عام فإن التكاليف اإلدارية مثل األتعاب االستشارية، 
. املساعدة إلمتام إجناز عملية احلصول على األصل، جيوز أن تعامل كتكلفة جزئية ضمن تكلفة األصل

-2-III إن تكلفة األصل الذي مت إنتاجه من قبل :من قبل املؤسسة) إنتاجه(القياس األويل لتكلفة األصل الذي مت إنشائه
بنفس طريقة حتديد تكلفة األصل الذي متت حيازته عن طريق الشراء، مع وجوب استبعاد اهلذر غري العادي املؤسسة، حتدد

.من املواد األولية والعمالة وأية موارد أخرى مستعملة) الضياع(
-3-III عقد ):راملمول بعقد اإلجيا(القياس األويل لتكلفة األصل الذي مت احلصول عليه يف إطار االستئجار التمويلي

اإلجيار التمويلي هو عقد حتول بواسطته إىل املستعمل لألصل املعين املزايا واألخطار املرتبطة مبلكيته بصفة شبه تامة، مع 
بعض الشروط الواجب توفرها حىت يعترب عقد اإلجيار عقد IAS17حتويل أو عدم حتويل امللكية يف اية العقد، ولقد قدم 

: متويلي، وأمهها هي
ل املزايا واألخطار املرتبطة باألصل للمستعملحتوي .
 تغطي اجلزء األكرب من مدة منفعة األصل، أي مدة العقد مهمة بالنسبة ملدة حياة األصل) العقد(مدة اإلجيار .
 ا من القيمة العادلة لألصل) احملدثة(القيمة احلاليةملدفوعات اإلجيار، متثل جزًءا مهم.

، على أن يتم تسجيل تكلفة األصول اليت مت حيازا يف إطار عقود )عقود اإلجيار) (17(الدويل رقم ولقد نص املعيار احملاسيب
.والقيمة احلالية لدفعات اإلجيار) سعر بيعها يف السوق(اإلجيار التمويلية وفق أقل قيمة بني القيمة العادلة هلا 

-4-IIIتوافقا مع املعيار –لقد نص النظام احملاسيب املايل :كوميةالقياس األويل لتكلفة األصل املمول بواسطة املنح احل
، على أنه يتم معاجلة املنح - )احملاسبة عن املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدة احلكومية) (20(احملاسيب الدويل رقم 

: احلكومية املتعلقة باألصول التابثة وفق ما يلي
ارها كإيراد مؤجل يتم االعتراف به على أساس معقول ومنتظم خالل إما أن يتم إدراجها ضمن تكلفة األصل، واعتب

.العمر اإلنتاجي لألصل
وإما أن يتم طرحها من قيمة األصل للتوصل إىل القيمة الدفترية له.

-IVالتكاليف الالحقة(لتكاليف املتكبدة بعد الشراء أو اإلنشاء الذايت العاجلة احملاسبية ل:(
ن التكاليف أتناء استخدامها لألصول املادية الثابتة، وتكون املشكلة بالنسبة لتلك التكاليف تتحمل املؤسسة الكثري م

وميكننا القول بصفة عامة يف هذا . هي هل حتمل على إيرادات الدورة، أم يتم رمسلتها من خالل إضافتها إىل تكلفة األصل
من األصل، ) سابقًا(قتصادية زائدة عن تلك املتوقعة أصالً الصدد أن النفقات اليت يترتب عليها احتمال احلصول على منافع ا

أو زيادة يف احلياة اإلنتاجية لألصل، جيب أن تعامل على أا نفقات رأمسالية، أما النفقات الضرورية لالحتفاظ باألصول يف 
رة اليت تتحملها فيها املؤسسة، حالة تشغيلية جيدة فيجب أن تعامل على أا مصاريف إرادية متعلقة بإنتاج اإليرادات يف الفت

:وهو ما يوضحه الشكل التايل
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.ما ينفق على األصل 

هل يترتب عليه زيادة أو 
.حتسني لطاقة األصل

هل يترتب عليه زيادة يف 
العمر اإلنتاجي املتبقي 

.لألصل 

تعاجل على أا نفقات 
أمسالية وتضاف لتكلفة ر

.األصل

تعاجل على أا نفقات 
/ رأمسالية وخيفض ا ح

.جممع إهالك األصل

تعاجل كمصروف 
إيرادي وجيعل ا 
حساب املصروفات 

.مدين

.التفرقة بني النفقات الرأمسالية والنفقات اإلرادية ): 02(شكل رقم 

من خالل هذا الشكل يتضح أن النفقات الرأمسالية هي كل ما ينفق على األصل، ويترتب عليه زيادة أو حتسن يف 
طاقته اإلنتاجية، أو زيادة يف عمره اإلنتاجي املقدر، أما املصاريف اإلرادية فهي كل ما ينفق على األصل بغرض تشغيله 

.واحملافظة على طاقته اإلنتاجية
-Vالقياس الالحق، إعادة التقييم(م األصول بعد القياس األويل حتديد قي:(

جيب على املؤسسة االختيار بني منوذج التكلفة أو منوذج إعادة التقييم كسياسة حماسبية إلعادة تقييم أصوهلا املادية 
: النموذجنيالثابتة، وجيب تطبيق السياسة اليت اختارا على فئة كاملة من األصول، وفيما يلي شرح هلذين 

V-1- املعاجلة املفضلة، (منوذج التكلفةLe Modèle de Cout:(
يتمثل يف تسجيل األصل بتكلفة احليازة منقوصا منها اإلستهالكات املتراكمة وأية خسائر متراكمة من اخنفاض 

.القيمة
V-2- ا، (منوذج إعادة التقييم املعاجلة البديلة املسموحLe Modèle de La Réévaluation:( يرخص للمؤسسة

إدراج أصوهلا احملققة لشروط االعتراف ا على أساس قيمة إعادة تقييمها، اليت تتمثل يف القيمة العادلة هلا بتاريخ إعادة 
ويف نفس الصدد جند أن املعيار احملاسيب الدويل رقم . *التقييم منقوصا منها اإلستهالكات وخسائر اخنفاض القيمة  الالحقة

عموما بأا ) 1(الدويل رقم ا ميكن مبادلة األصل بني أطراف يتوفر هلا املعرفة والرغبة، والتكافؤ يف إمتام املبادلة، وتعرف القيمة العادلة يف املعيار احملاسيبالقيمة العادلة هي القيمة اليت على أساسه*
حمترفون ومؤهلون، أما فيما ) مثمنون(السوق، ويتم حتديدها استنادا إىل تقدير جيريه مقومون لألراضي واملباين هي يف العادة واملألوف قيمتها يف) احلقيقية(القيمة السوقية لألصول، فمثل القيمة العادلة 

اإلحالل تم حساب القيمة العادلة لألصل على أساس تكلفة يتعلق بالقيمة العادلة ملعدات اإلنتاج فهي كذلك تساوي قيمتها يف السوق،  وعند االفتقار إىل مؤشرات تدل على قيمتها يف السوق فإنه ي
اليت تعرب عن اإلمكانية اخلدمية لألصل، أي ما ميثل حقا قيمة ) Cout de Remplacement  net d’amortissementالقيمة السليمة ، تكلفة التعويض اخلالصة من اإلهالك، (املهلكة 

. بالنسبة للمالك

.إذا كانت اإلجابة بنعم.بالنفيإذا كانت اإلجابة
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يشترط أنه مبجرد أن تقوم املؤسسة بإجراء عمليات إعادة التقييم، فإنه يصبح من الواجب عليها مواصلة القيام ا )16(
بانتظام كايف، وذلك حىت ال ختتلف القيمة الدفترية لألصول املادية الثابتة املعاد تقييمها سابقًا اختالفا كبريا عن قيمتها 

.احلقيقية يف تاريخ اإلقفال
لتنبيه إىل أنه عندما يعاد تقييم أي عنصر من األصول املادية الثابتة فإن اإلهالك املتراكم حىت تاريخ إعادة وجيب ا

:*التقييم جيب
حىت تكون القيمة املسجلة لألصل مساوية للقيمة أن يعاد احتسابه مبا يناسب التغري يف القيمة املسجلة اإلمجالية لألصل- أ

املعاد تقييمها، أو 
أي قيمة األصل ناقص جممع (ويتم بعد دلك تعديل املبلغ الصايف القيمة املسجلة اإلمجالية لألصل،خيفض من- ب

.إىل املبلغ املعاد تقييمه) اإلهالك
وجتدر اإلشارة إىل أنه إذا أدت إعادة التقييم إىل زيادة يف القيمة املسجلة لألصل، جيب أن تدرج هذه الزيادة ضمن 

ائض إعادة التقييم، ولكن جيب االعتراف بالزيادة الناجتة عن إعادة التقييم كإيراد يف حدود ما حقوق امللكية حتت حساب ف
الذي سبق وأن مت  اعتباره مصروفا، أما إذا أدت إعادة التقييم إىل اتج عن إعادة تقييم نفس األصل، ويقابل االخنفاض الن

كمصروف، ولكن جيب مقابلة اخنفاض إعادة التقييم مباشرة اخنفاض يف القيمة املسجلة لألصل فيجب االعتراف باالخنفاض 
.مبكاسب إعادة التقييم مبقدار ال يتعدى االخنفاض يف القيمة املدرجة كمكاسب إعادة التقييم اليت مت احتساا لنفس األصل

-VIالتسجيل احملاسيب لألصول التابثة املادية:
جتعل مدينة بتكلفة احلصول ) طريق الشراء، أو اإلنتاج، أو املنح احلكوميةإما عن (عند احلصول على األصول التابثة املادية 

:عليها، وذلك مقابل جعل أحد احلسابات التالية دائنا
.يف حالة الشراء: موردوا التثبيتات- 404/إما حـ
.من قبل املؤسسة) صنعها(إنشائها يف حالة : إنتاج أصل مادي تابت- 732/إما حـ
.يف حالة احلصول عليها يف شكل إعانة من الدولة: إعانات التجهيز- 131/إما حـ

-VIIدراسة بعض حسابات األصول التابثة املادية:
، الذي تسجل فيه خمتلف 21رقم تندرج حسابات األصول التابثة املادية وفق النظام احملاسيب املايل حتت احلساب الرئيسي

:املمتلكات والتجهيزات واملعدات اليت تسيطر عليها املؤسسة، ويضم هذا احلساب الرئيسي احلسابات الفرعية التالية
يسجل يف هذا احلساب قيمة خمتلف األراضي اليت حتوز عليها املؤسسة سواء بغرض ختصيصها :األراضي-211/حـ- 

.ا يضم هذا احلساب املقالع واملناجمللبناء أو ألغراض أخرى، كم
:جيعل هذا احلساب مدينا بتكلفة احلصول على األراضي، وذلك مقابل جعل أحد احلسابات التالية دائنا بنفس التكلفة

.يف حالة الشراء والتسديد بشيك بنكي: 512/إما حـ
.يف حالة الشراء والتسديد نقدا: 53/أو حـ
.ها كإعانة من الدولةيف حالة احلصول علي: 131/أو حـ

. 628، 627ص - ، ص5حملاسبية، اجلزء موسوعة املعايري ا: ملزيد من الفهم حول هذه التسوية ننصح بالرجوع إىل*



املعاجله احملاسبيه الهتالك االصول الثابته املادية:الفصل الثاين

39

:وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة بيع املؤسسة إلحدى أراضيها، فإنه البد من التسجيل حماسبيا كمايلي

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر

xxxالبنك/ حـمــن512
xxxالصندوق/ أوحـ53أو 
xxx)يف حالة البيع على احلساب(حقوق مترتبة عن التنازل على األصول التابثة / أوحـ462أو 

xxxاألراضي/إىل حـ211

يع األراضيالتسجيل احملاسيب لب

يسجل يف هذا احلساب تكلفة خمتلف املباين اليت تسيطر عليها املؤسسة، سواء كانت تستخدمها يف : املباين-213/حـ- 
.األغراض الصناعية أو التجارية أو اإلدارية

:يكون هذا احلساب مدينا عند احلصول على املباين، وذلك مقابل جعل أحد احلسابات التالية دائنا
.يف حالة الشراء والتسديد بشيك بنكي: 512/ـإما ح

.يف حالة الشراء والتسديد نقدا: 53/أو حـ
.يف حالة احلصول عليها كإعانة من الدولة: 131/أو حـ

: والتركيبات التقنية) اآلالت الصناعية، التجهيزات الصناعية(املعدات واألدوات الصناعية -215/حـ-
يف اليت تتحملها املؤسسة للحصول على اآلالت الصناعية، باإلضافة إىل تكلفة ماتتحمله يسجل يف هذا احلساب خمتلف التكال

.يتطلبها نشاطها اإلستغاليل) مثل تركيب حمطة كهربائية(املؤسسة من خالل قيامها بتركيبات تقنية 
وذلك مقابل جعل أحد يكون هذا احلساب مدينا بتكلفة احلصول على اآلالت الصناعية أو القيام بالتركيبات التقنية،

:احلسابات التالية دائنا
.يف حالة الشراء: 404/إما حـ
.يف حالة صنعها من قبل املؤسسة: 732/أو حـ
.يف حالة احلصول عليها كإعانة من الدولة: 131/أو حـ

الغري مدكورة يسجل يف هذا احلساب خمتلف األصول التابثة املادية األخرى : األصول التابثة املادية األخرى-218/حـ- 
وبصفة عامة يندرج حتت هذا احلساب . يف احلسابات السابقة، واليت تسيطر عليها املؤسسة وتستعملها يف نشاطها األساسي

: كل من
تركيب : وهي األشغال اليت تقوم ا املؤسسة حىت جتعل ظروف العمال جيدة مثل(التهيئات والتركيبات - 21842/خـ

).إخل...لتدفئةاملكيفات اهلوائية وأجهزة ا
معدات النقل- 21844/حـ

األغلفة املتداولة- 21846/حـ
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جتهيزات املكتب- 21851/حـ
وهي خمتلف التجهيزات اليت حتوز عليها املؤسسة بغرض ختصيصها يف أغراض (التجهيزات اإلجتماعية - 21855/حـ

).إخل...اجتماعية خاصة بعماهلا مثل جتهيزات املطاعم والنوادي الرياضية والثقافية
-VIIIدراسة بعض احلسابات األخرى املندرجة حتت األصول التابثة:

بصفة عامة وحسب ماورد يف مضامني النظام احملاسيب :أصول تابثة متحصل عليها عن طريق عقد اإلمتياز-22/حـ- 
املتحصل على (نوي إىل شخص طبيعي أو مع) مانح اإلمتياز(املايل، فإن عقد اإلمتياز هو عقد يسند مبوجبه شخص عمومي 

من ) إثاوات(تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته ملدة حمددة وطويلة على العموم، مقابل حق احلصول على مبالغ ) اإلمتياز
.مستعملي اخلدمة العمومية

حقوق -229/مدينا عند احلصول على األصل التابت املقدم من قبل مانح اإلمتياز، وذلك مقابل جعل حـ22/يكون حـ
يظهر يف امليزانية العامة ضمن اخلصوم الغري 229/اإلمتياز، دائنا بنفس املبلغ املسجل يف اجلهة املدينة، مع العلم أن حـمانح

.جارية
:كمايلي22/وميكن جمزئة حـ

.أراضي متحصل عليها عن طريق عقد اإلمتياز- 221/حـ
.مباين متحصل عليها عن طريق عقد اإلمتياز- 223/حـ
.تحصل عليها عن طريق عقد اإلمتيازآالت م- 225/حـ
.تثبيتات مادية أخرى متحصل عليها عن طريق عقد اإلمتياز- 228/حـ

يسجل يف هذا :، تسبيقات مدفوعة على طلبيات التثبيتات)الصنع(اإلجناز ) قيد(أصول تابثة جارية -23/حـ- 
ازها يف اية الدورة احملاسبية، كما يشمل هذا احلساب احلساب تكلفة إجناز األصول التابثة املادية واملعنوية اليت مل يكتمل إجن

23/ويتفرع حـ. قيمة التسبيقات املدفوعة من قبل املؤسسة إىل موردي التثبيتات قصد احلصول على أصل تابت يف املستقبل
:إىل احلسابات التالية

ن، /31/12ورة احملاسبية أي بتاريخ يستعمل هذا احلساب عادة يف اية الد:أصول تابثة مادية قيد اإلجناز-232/حـ- 
وذلك جبعله مدينا بقيمة مامت استالمه من قيمة األصل التابت املادي الذي مت الشروع يف إجنازه، مقابل جعل أحد احلسابني 

:التاليني دائنا
.يف حالة قيام الغري باإلجناز404/إما حـ
.حالة قيام املؤسسة باإلجناز بوسائلها اخلاصةيف732/أو حـ

ن، /31/12يستعمل هذا احلساب عادة يف اية الدورة احملاسبية أي بتاريخ :أصول تابثة معنوية قيد اإلجناز-237/حـ- 
احلسابني وذلك جبعله مدينا بقيمة مامت استالمه من قيمة األصل التابت املعنوي الذي مت الشروع يف إجنازه، مقابل جعل أحد

:التاليني دائنا
.يف حالة قيام الغري باإلجناز404/إما حـ
.يف حالة قيام املؤسسة باإلجناز بوسائلها اخلاصة731/أو حـ
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وعة من قبل يسجل يف هذا احلساب قيمة املبالغ الدف:تسبيقات مدفوعة على طلبيات شراء األصول التابثة-238/حـ- 
.املؤسسة إىل الغري كتسبيق على طلبية شراء أصل تابث

:مدينا بقيمة التسبيق املدفوع، وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا238/جيعل حـ
.يف حالة الدفع بشيك بنكي512/إما حـ
.يف حالة الدفع نقدا53/أو حـ

:، نسجل حماسبيا كمايلي)مثال آلة(استالم األصل التابت موضوع التسبيق وعند 
املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر

xxx)آالت صناعية(جتهيزات اإلنتاج/حـمــن215
xxxموردواالتثبيتات/إلـى حـ404

فاتورة شراء رقم

بنفس التاريخ

xxxموردوا التثبيتات/من حـ404

xxxتسبيق على طلبية شراء آلة /إىل حـ238

اقتطاع التسبيق املدفوع من فاتورة الشراء

IX-الثابته املاديهاهتالك األصول :
األصل املادي الثابت حمدودة وإن كانت يف بعض األحيان طويلة، ففي النهاية يفقد األصل قدرته اإلنتاجية، وتكون حياة

قيمته متمثلة يف قيمة  النفاية أو اخلردة، وطبقا ملبدأ مقابلة التكاليف باإليرادات يتم توزيع تكاليف األصول حمذوفا منها قيمة 
، وهذا التوزيع لقيمة األصل على حياته اإلنتاجية يسمى )العمر املفيد املتوقع لألصل(ية املتوقعة اخلردة على فترة حياا اإلنتاج

نص على وجوب توزيع قيمة األصل املادي ) 16(، ويف هذا الصدد جند أن معيار احملاسبة الدويل رقم )اإلهالك(باالستهالك 
القسط الثابت، القسط املتناقص، (اس منتظم، وذلك بالطريقة ، على العمر اإلنتاجي له وفق أس*الثابت القابل لالستهالك

اليت تتماشى مع وثرية االستهالك من طرف املؤسسة للمزايا االقتصادية املتعلقة باألصل، ) طريقة جمموع الوحدات املنتجة
ضمن قيمة أصل كما نص على وجوب االعتراف باالستهالك اخلاص بكل فترة على أنه مصروف، إال إذا كان سيتم إدراجه 

. أخر، وذلك وفق ما يتطلبه أو يسمح به معيار حماسيب دويل أخر
IX-1- أي ( كل األصول الثابته املاديه خاضعه لالهتالك باستثناء األراضي :صول الثابته املاديه املعنيه باالهتالكاألحتديد

، إذن كقاعدة )إخل...ئيا مثال بسبب اجنراف التربةتلك استثناال يدخل حتت هذا االستثناء املقالع واملناجم واألراضي اليت
.عامة فإنه باستثناء األراضي اليت هلا عمر غري حمدد، فإن كل األصول املادية الثابتة جيب أن يتم اهتالكها

IX-2-ونلخصها فيما يلي: العوامل احملددة حلساب قسط االهتالك

.باستثناء األراضي اليت هلا عمر غري حمدد، فإن كل األصول املادية الثابتة جيب أن يتم استهالكها*
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غالبا ما يتم حتديد الساس الذي حيسب يف ظله :)اهتالمهاالتكلفة املراد(األساس الذي حيسب عليه قسط االهتالك - 
قسط االهتالك، من خالل إجياد الفرق بني تكلفة احلصول على األصل املراد اهتالكه وقيمته املقدرة كخردة يف اية عمره 

النسبية هلا، فإن الكثري اإلنتاجي، وبسبب كترة مشاكل التقدير اليت تكتنف الوصول بدقة لتقدير قيمة اخلردة وضآلة األمهية 
.من املؤسسات والشركات غالبا ما تفترض عدم وجود قيمة حردة لألصل املادي الثابت يف اية عمره اإلنتاجي

إن املقصود هنا هو الفترة الزمنية اليت يتوقع أن تتدفق خالهلا املنافع واملزايا :العمر اإلنتاجي لألصل الثابت املادي- 
.باستخدام األصل الثابت املادياالقتصادية املرتبطة 

من ):عمره اإلنتاجي(ختيار الطريقة املناسبة التباعها يف توزيع تكلفة األصل القابلة لالهتالك على عمر منفعته ا- 
الناحية احملاسبية جيب توزيع تكلفة األصل القابلة لالهتالك بطريقة منظمة ومنطقية بني الفترات املستفيذة من خدماته، ويف 

نص على وجوب توزيع قيمة األصل املادي الثابت القابل لالهتالك، ) 16(لصدد جند أن معيار احملاسبة الدويل رقم هذا ا
على العمر اإلنتاجي له وفق أساس منتظم، وذلك بالطريقة اليت تتماشى مع وثرية االستهالك من طرف املؤسسة أو الشركة 

ت املعيار على وجوب االعتراف باالهتالك اخلاص بكل فترة على أنه للمزايا االقتصادية املتعلقة باألصل، كما نص ذا
.مصروف، إال إذا كان سيتم إدراجه ضمن قيمة أصل آخر، وذلك وفق ما يتطلبه أو يسمح به معيار حماسيب دويل أخر

:مالحظة هامة
: االعتبار النقاط التاليةإن اهتالك األصول الثابتة املادية وفق فلسفة املعايري الدولية للمحاسبة يأخذ بعني 

تعامل مكونات أصل ما على اعتبار أا مستقلة إذا ):Approche par Les Composants(املقاربة حسب املكونات - 
.كان عمرها اإلنتاجي خمتلف، وتولد مزايا اقتصادية خمتلفة، ويف هذه احلالة يتم اهتالك كل عنصر حسب مدة منفعته

مدة نفع األصل الثابت املادي جيب أن ختترب بصفة دورية إذا كانت :صل الثابت املاديإعادة اختبار مدة نفع األ- 
التوقعات ختتلف وبشكل جوهري عن التقديرات املسبقة، ويف حالة تغري مدة نفع األصل الثابت املادي البد من تعديل 

. يغطي مدة منفعة األصل الثابت املادي املتبقيةأقساط االهتالك للسنة اليت بدأ منها التغري  وتلك املتعلقة باملستقبل الذي
طريقة االهتالك املستخدمة جيب أن ختترب بصفة دورية يف حالة تسجيل تغريات :إعادة اختبار طريقة االهتالك املستخدمة- 

ك البد من تغيري هامة يف اإليقاع املنتظر لعملية االستفادة من املنافع االقتصادية لألصل، وإذا استلزم تغيري طريقة االهتال
.أقساط االهتالك للسنة اجلارية وتلك املتعلقة باملستقبل

IX-3-طرق حساب اقساط اهتالك األصول الثابته املادية:
لقد اعتمد النظام احملاسيب املايل ثالث طرق حلساب أقساط االهتالك، تتمثل يف كل من طريقة االهتالك اخلطي، طريقة 

.طاقة اإلنتاج أو اإلستخدامهتالك حسب االهتالك املتناقص وطريقة اال
وجتدر اإلشارة مرة أخرى إىل أن اختيار الطريقة املناسبة من بني الطرق الثالث، يتم على أساس أي من الطرق الثالث 

.تتماشى مع وثرية االستهالك من طرف املؤسسة أو الشركة للمزايا االقتصادية املتعلقة باألصل
من الدقة والتفصيل إىل استعراض كيفية حساب قسط االهتالك حسب كل طريقة من هذه وسنتطرق فيما يلي وبدرجة 

.الطرق الثالثة، وتسجيله حماسبيا
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IX-3-1- االهتالك اخلطي(حساب قسط االهتالك على أساس طريقه القسط الثابت(Amortissement
constant/linéaire:

ا استنادا اىل العالقه التاليةمتساويه ويتم حساقساط االهتالك تكونأحسب طريقه القسط الثابت فإن 

معدل االهتالكالقيمة القابلة لالهتالك= 

: حيث أن
مدة منفعته؛اية قيمة خردته املقدرة عند-تكلفة احلصول على األصل الثابث املادي= القيمة القابلة لالهتالك 

؛ )عمره اإلنتاجي( مدة االهتالك متثل مدة منفعة األصل التابث املادي 
.عمر متفعة األصل/ 100= ومعدل االهتالك 

:مالحظة هامة
إذا مت شراء األصل الثابت املادي قبل السادس عشر من شهر معني، فإن هذا الشهر يدخل عند حساب أقساط االهتالك 

.والعكس صحيح) االهتالك اخلطي(التابث باستخدام طريقه القسط
:مثال

ون،5100000على آله بتكلفه " س"حازت املؤسسة 2016/ 2/ 16بتاريخ 
، وأن العمر اإلنتاجي هلذه اآلله قدر خبمس سنوات، يف %19إذا علمت أن الرسم على القيمه املضافه يساوي :املطلوب

:يليون، يطلب منك ما100000ا قدرت بحني قيمه خرد
تسجيل عمليه احلصول على اآلله- 
).القسط الثابث(اهتالك اآلله باالعتماد على طريقه االهالك اخلطي ) خمطط(اعداد جدول - 

:احلل
تسجيل عمليه احلصول على اآلله

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
5100000جتهيزات صناعية/حـمــن215.

969000....        الرسم على القيمة املضافة امع على /حـ44570
6069000موردوا التثبيتات/إلـى حـ404

....تسجيل شراء اآللة مبوجب الفاتورة رقم

=قسط االهتالك 
القيمة القابلة لالهتالك

هتالكمدة اال
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إعداد جدول اهتالك اآلله حسب طريقه القسط الثابث
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط اإلهتالك عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

4166666.67 833333.33 833333.33 10 0.2 5000000 2010/12/31
3166666.67 1833333.33 1000000 12 0.2 5000000 2011/12/31
2166666.67 2833333.33 1000000 12 0.2 5000000 2012/12/31
1166666.67 3833333.33 1000000 12 0.2 5000000 2013/12/31
166666.67 4833333.33 1000000 12 0.2 5000000 2014/12/31

0 50000000 166666.66 02 0.2 5000000 2015/12/31

IX-3-2-االهتالك املتناقصحساب قسط االهتالك على أساس طريقه:
حسب هذه الطريقة فإنه يتم حتميل السنوات األوىل من عمر األصل الثابت املادي باجلزء األكرب من تكلفة احلصول عليه، 
وهذا ألن هذه الطريقة تفترض أن كفاءة األصل الثابت املادي تتناقص مبرور الزمن، إذ تكتر اإلصالحات والتعطالت 

ص مقدار مصاريف االهتالك السنوي فترة بعد فترة، إىل أن تصبح القيمة احملاسبية الصافية الباقية ، وعليه يتناق)التوقفات(
.معدومة، وهذا تطبيقا ملبدا مقابلة اإليرادات بالتكاليف

يب يف ظل كل من املعايري الدولية للمحاسبة والنظام احملاسهقسط االهتالك على أساس طريقه االهتالك املتناقص يتم حسابإن
باتباع إحدى الطريقتني التاليتني

IX -3-2-1 -طريقه املعدل املضاعف الثابت والرصيد املتناقص( الك املتناقص مبعدل مضاعف تطريقه االه(:
مبوجب هذه الطريقة يكون معدل االهتالك تابت، يف حني تكون القيمة املهتلكة متناقصة، ويتم احلصول على قسط اهتالك 

كلفة احلصول على األصل التابت املادي يف املعدل املضاعف، أما بالنسبة للسنوات املتبقية، فيتم السنة عن طريق ضرب ت
.احلصول على قسط االهتالك بضرب القيمة احملاسبية املتبقية لكل سنة يف املعدل املضاعف

بت يف املعامل اجلبائي، هذا يتم حتديد معدل االهتالك املضاعف من خالل ضرب معدل االهتالك الثاوجتدر اإلشارة إىل أنه 
:فقا ملا يليواالخري الذي حتدد قيمته 

= ل اجلبائي املعام

سنوات4مدة االهتالك سنوات 3: وهذا من أجل1.5إما 

سنوات6مدة االهتالك سنوات 5: وهذا من أجل2أو

سنوات6تتجاوزمدة االهتالك : وهذا من أجل2.5أو
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:هامةقواعد
):01(رقم قاعدة

حسب طريقه االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف فإن القيمه القابلة لالهتالك بالنسبه للسنه األوىل تساوي تكلفه احلصول 
).أي ال يتم استبعاد قيمه اخلردة(على اآللة 

):02(رقم قاعدة
.يؤخذ الشهر بعني االعتبار يف حاله االهتالك املتناقص مهما كان تاريخ احلصول على األصل الثابت املادي

):03(رقم قاعدة
يف حاله عدم وجود قيمه خردة لألصل حمل االهتالك وفقا لطريقه االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف،فإنه ابتداءا من السنه 

ايه العمر اإلنتاجي،يتم اعتماد طريقه االهتالك اخلطي أكرب من معدل االهتالك املضاعف وإىل غايهاليت يكون فيها معدل
.االهتالك اخلطي بدال من طريقه االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف

:مثال
دة ون، عمرها اإلنتاج قدر خبمس سنوات،  ليس هلا  أي قيمه خر12000بـ 2015/ 03/ 17آله مت شراؤها بتاريخ 

ايه عمرها اإلنتاجيمقدره يف
.مضاعفاهتالك هذه اآلله حسب طريقه القسط املتناقص مبعدل) خمطط( اعداد جدول :املطلوب

:احلل
:حتديد قيمة املعدل املضاعف- 

15 (2 =0.4( = 2) ن1= (املعدل املضاعف لدينا 
دل مضاعفإعداد جدول اهتالك اآلله حسب طريقه القسط املتناقص مبع- 

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط اإلهتالك عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

8000 4000 4000 10 0.4 12000 2015/12/31
4800 7200 3200 12 0.4 8000 2016/12/31
2880 9120 1920 12 0.4 4800 2017/12/31
1440 10560 1440 12 0.5 2880 2018/12/31

0 12000 1440 12 0.5 2880 2019/12/31

):04(رقم قاعدة
ايه مدة فإنه جيب يفيف حاله وجود قيمه خرده متعلقه باألصل حمل االهتالك وفق طريقه القسط املتناقص مبعدل مضاعف،

.ملتبقيه هلذا األصل مساوية لقيمه خردته املقدرةاالهتالك أن تكون القيمه احملاسبيه الصافية ا



املعاجله احملاسبيه الهتالك االصول الثابته املادية:الفصل الثاين

46

):05(رقم قاعدة
إن املشكلة احملاسبيه اليت تظهر عند استخدام طريقه االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف، هي أن القيمه احملاسبيه املتبقيه لألصل 

مما يستدعي من لقيمه خردته املقدرة،من مدة االهتالك، قد تكون يف أغلب األحيان غري مساوية ةايه السنة األخرييف
.احملاسب أن يقوم بتعديل قسط اهتالك السنه األخريه وفق ما يسمح بتساوي هاتني القيمتني

:مثال
هلذه ون، وقد قدر العمر اإلنتاجي60000آلة بلغت تكلفتها 2014/ 01/01اشترت شركة األجر والقرميد بتاريخ 

.ون1500خردة تقدر قيمتها ب اآلله خبمس سنوات، إذ تصبح بعدها
.مضاعفإعداد جدول اهتالك هذه اآلله خالل عمرها اإلنتاجي على أساس طريقه االهتالك املتناقص مبعدل:املطلوب

:احلل
:حتديد قيمة املعدل املضاعف- 

15 (2 =0.4( = 2) ن1= (املعدل املضاعف لدينا 
القسط املتناقص مبعدل مضاعفإعداد جدول اهتالك اآلله حسب طريقه - 

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط اإلهتالك عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

63000 24000 24000 12 0.4 60000 2014/12/31
21600 38400 14400 12 0.4 36000 2015/12/31
12960 47040 8640 12 0.4 21600 2016/12/31
7776 52224 5184 12 0.4 12960 2017/12/31
1500 58500 6276 12 0.8071 7776 2018/12/31

):06(رقم قاعدة
اية عمره اإلنتاجي، فإن أغلب ممارسي يف حالة اعتماد طريقة االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف على أصل له قيمة خردة يف

حملاسبة يف العديد من دول العامل يتفقون على أنه من األفضل أن يتم حتديد املعدل املضاعف بالطريقة الرياضية من مهنة ا
:خالل استخدام الصيغة التالية

تكلفة احلصول على األصل÷ قيمة خردة األصل ن- 1=املعدل املضاعف
هتالكن ميثل عدد سنوات عمر إنتاج األصل حمل اال:حيث أن
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:مثال
انطالقا من املثال السابق قم بإعداد جدول اهتالك اآللة السابقة طيلة عمرها اإلنتاجي على أساس طريقة االهتالك املتناقص 

.مبعدل مضاعف حمسوب رياضيا
:احلل
:حتديد معدل االهتالك رياضيا-

0.5218=1500÷560000- 1= معدل االهتالك املضاعف احملسوب رياضيا 

ياضيارإعداد جدول اهتالك اآلله حسب طريقه القسط املتناقص مبعدل مضاعف حمسوب -

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط اإلهتالك عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

28692 31308 31308 12 0.5218 60000 2014/12/31
13721 46279 14971 12 0.5218 28692 2015/12/31
6561 53439 7160 12 0.5218 13721 2016/12/31
3137 56863 3424 12 0.5218 6561 2017/12/31
1500 58500 1637 12 0.5218 3137 2018/12/31

IX-3-2-2- جمموع أرقام (سنوات استخدام األصل طريقة جمموع أرقام(طريقة االهتالك املتناقص مبعدل متناقص
)):اإلنتاجسنوات 

:يتم حساب أقساط االهتالك وفق هذه الطريقة من خالل اتباع اخلطوات التالية
املعدل املتناقص املطبق يف حساب قسط اهتالك سنة معينة حيسب : حتديد قيمة املعدل املتناقص بالنسبة لكل دورة حماسبية-أ

بالعالقة التالية

:ث أنحي

="ع"املعدل املتناقص للدورة 
عدد السنوات المعنیة باالھتالك

)العمر اإلنتاجي(مجموع أرقام سنوات استخدام األصل 

=جمموع أرقام سنوات استخدام األصل 
)1+ن(ن 

2
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.عدد سنوات العمر اإلنتاجي= عدد سنوات اإلهتالك= علما أن ن 
سنوات، فإن 5فإذا كان مثال العمر اإلنتاجي ألصل تابث مادي ما هو 

 =15

15= 5+4+3+2+1: كما ميكن حسابه كما يلي
:ريق إدراج اجلدول التايلأما معدل االهتالك املتناقص بالنسبة لكل سنة من السنوات اخلمسة فنعرضها عن ط

5 ÷15 1السنة 

4 ÷15 2السنة 

3 ÷15 3السنة 

2 ÷15 4السنة 

1 ÷15 5السنة 

حيسب قسط اهتالك كل سنة يف ظل تطبيق : حتديد قسط اهتالك كل سنة من السنوات الداخلة يف مدة االهتالك- ب
:طريقة االهتالك املتناقص مبعدل متناقص بالعالقة التالية

املعدل املتناقص املقابل ) اية مدة منفعتهقيمة خردته املقدرة يف–تكلفة احلصول على األصل= (قسط اهتالك السنة ن
.للسنة ن

:مثال
اية مدة ون، وقد قدرت قيمتها كخردة يف 825000مبلغ " س"بلغت تكلفة احلصول على شاحنة من قبل املؤسسة 

.01/01/2013سنوات، تاريخ حيازت الشاحنة هو 5ت مدة استخدامها بـ ون، يف حني قدر25000استخدامها بـ 
:املطلوب

).طريقة جمموع أرقام سنوات اإلستخدام(إعداد جدول اهتالك هذه الشاحنة وفقا لطريقة القسط املتناقص مبعدل متناقص 
:احلل

 =15

.ون800000= 25000–825000= القيمة القابلة لالهتالك 
جدول اهتالك الشاحنة حسب طريقة االهتالك املتناقص مبعدل متناقص

=األصل هذا جمموع أرقام سنوات استخدام 
5)5+1(

2

=الشاحنةجمموع أرقام سنوات استخدام 
5)5+1(

2
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القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط اإلهتالك املعدل 
املتناقص

عدد 
السنوات 

املعنية 
باالهتالك 

بمة القابلة الق
لالهتالك

السنوات

533333 266667 266667 5 ÷15 5 800000 2013/12/31
320000 480000 213333 4 ÷15 4 800000 2014/12/31
160000 640000 160000 3 ÷15 3 800000 2015/12/31
53333 746667 106667 2 ÷15 2 800000 2016/12/31

0 800000 53333 1 ÷15 1 800000 2017/12/31

IX-3-3-حساب قسط االهتالك على أساس طريقة طاقة اإلنتاج أو اإلستخدام:
ختتلف هذه الطريقة عن الطريقتني السابقتني يف كون أن العمر اإلنتاجي لألصل الثابت املادي ال يقاس بالزمن، وإمنا يقاس 

اليت ميكن إنتاجها، أو ساعات التشغيل اليت ميكن اشتغاهلا، أو استنادا إىل طاقته اإلنتاجية اليت يعرب عنها إما بوحدات اإلنتاج 
.عدد الكيلومترات اليت ميكن قطعها

إن هذه الطريقة تقوم على أساس استخدام عامل اإلنتاج كأساس الهتالك تكلفة األصل التابث، وذلك باستخدام إحدى 
:الطرق التالية

IX-3-3-1-حيسب قسط االهتالك يف ظل هذه الطريقة بالعالقة : جطريقة اإلهتالك على أساس وحدات اإلنتا
التالية

معدل االهتالكعدد الوحدات املنتجة فعال خالل السنة ن= قسط اهتالك السنة ن

:مثال
ون، وقد سددت لقاء 450000اشترت مؤسسة الصفاء آلة إنتاج الصناديق البالستيكية مببلغ 01/01/2012بتاريخ 

ون، 15000ون، مصاريف تركيب بـ 30000بـ مصاريف الشحن: خدام املصاريف التاليةجعلها قابلة لإلست
.ون50000اية مدة استخدامها بـ ون، وقد قدرت قيمة اآللة كخردة يف5000مصاريف نقل بـ 

:املطلوب
الكلية املقدرة هلذه قم بإعداد جدول اهتالك هذه اآللة باستخدام طريقة وحدات اإلنتاج، مع العلم أن عدد وحدات اإلنتاج

:  وحدة، يف حني أن عدد وحدات اإلنتاج الفعلية هلذه اآللة هي30000اآللة طيلة مدة استخدامها هي 

=حيث أن معدل االهتالك
ية عمره اإلنتاجيااملقدرة يف هقيمة خردت–تكلفة احلصول على األصل 

املقدر لوحدات اإلنتاج املنتجةالعدد الكلي
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، 2014اية سنة وحدة خالل6000، 2013اية سنة وحدة خالل7000،  2012اية سنة وحدة خالل8000
.2016نة اية سوحدة خالل4000، 2015اية سنة وحدة خالل5000

:احلل
ن و450000= 50000–500000= القيمة القابلة لالهتالك 

سا/ون15= 30000÷ 450000= معدل االهتالك 
إعداد جدول اهتالك اآللة  على أساس طريقة وحدات اإلنتاج

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط اإلهتالك معدل 
االهتالك

عدد 
الوحدات

املنتجة 

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

330000 120000 120000 15 8000 450000 2012/12/31
225000 225000 105000 15 7000 450000 2013/12/31
135000 315000 90000 15 6000 450000 2014/12/31
60000 390000 75000 15 5000 450000 2015/12/31

0 450000 60000 15 4000 450000 2016/12/31
IX -3-3-2 -طريقة اإلهتالك على أساس ساعات التشغيل:

حيسب قسط االهتالك يف ظل هذه الطريقة بالعالقة التالية
معدل االهتالكعدد ساعات التشغيل الفعلية لألصل خالل السنة ن=قسط اهتالك السنة ن 

حيث أن 

:مثال
ون، وقد سددت لقاء 450000آلة إنتاج الصناديق البالستيكية مببلغ اشترت مؤسسة الصفاء 01/01/2012بتاريخ 

ون، مصاريف 15000ون، مصاريف تركيب بـ 30000رسوم مجركية بـ : جعلها قابلة لإلستخدام املصاريف التالية
.ون50000اية مدة استخدامها بـ ون، وقد قدرت قيمة اآللة كخردة يف5000نقل بـ 
:املطلوب

اهتالك هذه اآللة، مع العلم أن عدد ساعات التشغيل الكلية املقدرة هلذه اآللة طيلة مدة استخدامها هي قم بإعداد جدول
،  2012اية سنة ساعة خالل15000:  ساعة، يف حني أن عدد ساعات التشغيل الفعلية هلذه اآللة هي50000
، 2015اية سنة ساعة خالل5000، 2014اية سنة ساعة خالل12000، 2013اية سنة ساعة خالل10000

.2016اية سنة ساعة خالل8000

=  معدل االهتالك 
اية عمره املقدرة يف هقيمة خردت–تكلفة احلصول على األصل 

اإلنتاجي
عدد ساعات التشغيل الكلية املقدرة
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:احلل
ون450000= 50000–500000= القيمة القابلة لالهتالك 

سا/ون9= 50000÷ 450000= معدل االهتالك 
إعداد جدول اهتالك اآللة  على أساس طريقة ساعات التشغيل

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

اط جمموع أقس
االهتالك

قسط اإلهتالك معدل 
االهتالك

عدد 
ساعات 
التشغيل 
الفعلية 

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

315000 135000 135000 9 15000 450000 2012/12/31
225000 225000 90000 9 10000 450000 2013/12/31
117000 333000 108000 9 12000 450000 2014/12/31
72000 378000 45000 9 5000 450000 2015/12/31

0 450000 72000 9 8000 450000 2016/12/31
:مالحظة هامة

يتم تطبيق طريقة االهتالك على أساس ساعات التشغيل أو اإلستخدام على اآلالت واملعدات اليت يتناقص عمرها اإلنتاجي 
إخل، وعليه فإن هذه الطريقة تتماشى مع ...والسفنمبقدار ساعات استخدامها مثل الطائرات والقطارات الكهرومغناطيسية 

.مبدأ أساس اإلستحقاق، إذ يتم حتميل الدورة احملاسبية بقسط اهتالك يتناسب تناسبا طرديا مع نسبة استخدام األصل
X-التسجيل احملاسيب ألقساط اهتالك األصول الثابتة املادية يف دفتر اليومية العامة:

من كل /13/12أي يف (على طول مدة اهتالك األصل الثابت املادي يف اية كل دورة حماسبية يف احلاالمت العادية يتم 
:حساب قسط اهتالكه وفقا لواحدة من طرق االهتالك السابقة، وتسجيله حماسبيا على النحو التايل) دورة
املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر

xxxأقساط اهتالك األصول الثابتة /حـمــن6811.
xxxجممع اهتالك األصول الثابتة/ إلـى حـ28

تسجيل قسط اهتالك األصل الثابت املادي خالل السنة ن

: مالحظة
على النحو التايل28/ميكن جتزئة حـ

ينجممع اهتالك املبا–2813/ حـ
جممع اهتالك اآلالت–2815/ حـ
جممع اهتالك معدات النقل–281844/ حـ
جممع اهتالك األغلفة املتداولة–281846/ حـ
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متارين حملولة
01: مترين رقم

، قامت إحدى الشركات املزاولة لنشاطها بوالية اجلزائر العاصمة بالعمليات التالية املتعلقة باألصول التابثة 2016خالل سنة 
:اديةامل
ا من أجل  جعل هذه اآللة قابلة ، مع العلم أ)HT(ون 250000اشترت بشيك بنكي آلة بسعر /07/04بتاريخ •

:لإلستخدام حتملت بنفس التاريخ املصاريف التالية
وسيلة الدفع اجلهة اليت قامت بالعملية املبلغ اسم املصروف

الدفع مل يتم بعد مؤسسة متخصصة يف النقل (HT)20000 اريف النقلمص

الدفع مل يتم بعد شركة متخصصة يف الشحن (HT)15000 مصاريف شحن اآللة

الدفع مل يتم بعد يئة املوقعشركة متخصصة يف (HT)15000 لآللة) املكان(يئة املوقع مصاريف

،القيمة )القسط الثابت(تالك اخلطي هذه الفترة وفقا لطريقة االها طيلة هالكهتسنوات ،ويتم ا05مدة استعمال اآللة هي 
.اية عمرها اإلنتاجي هي معدومة املتبقية لآللة يف

5حتصلت بشيك بنكي على معدات مكتب لتجهيز مكاتبها، فترة  استخدام هذه املعدات هي / 13/08بتاريخ •
اقص مبعدل ون، ويتم اهتالكها طيلة هذه الفترة وفقا لطريقة االهتالك املتن2000سنوات، ميكن بيعها بعدها بسعر 

، وقد قامت بتركيب هذه املعدات بفس التاريخ، وذلك مقابل حتملها )HT(ون42000مضاعف، مثن هذه املعدات هو 
:ملايلي

وقد مت استخدام عمال تابعني للمؤسسة التجارية اليت اشترت من عندها ، )HT(ون 6000مصاريف شحن بـ -
.املعدات، الفاتورة استلمت والدفع مل يتم بعد

ون 8000ف نقل املعدات إىل مصنع املؤسسة من قبل إحدى املؤسسات املتخصصة يف النقل بلغت مصاري-
)HT(،الفاتورة استلمت والدفع مل يتم بعد.
وقد مت استخدام عمال تابعني ملؤسسة متخصصة يف تركيب هذا ،)TTC(ون 7140مصاريف تركيب األجهزة بلغت -

.  مت بشيكالنوع من األجهزة، الفاتورة استلمت والدفع
:، فقم%19= املطبق عند شراء األصول الثابثة واحلصول على اخلدماتTVAإذا علمت أن معدل : ملطلوبا
.بإعداد خمطط االهتالك لكل من اآللة ومعدات املكتب•
.2016بالتسجيل احملاسيب لقسط اهتالك اآللة ومعدات املكتب  خالل سنة •
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:01حل التمرين رقم 
تالك اآللة حسب طريقة القسط التابثھإعداد خمطط ا

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

255000 45000 45000 9 0.2 300000 2016/12/31
195000 105000 60000 12 0.2 300000 2017/12/31
135000 165000 60000 12 0.2 300000 2018/12/31
75000 225000 60000 12 0.2 300000 2019/12/31
15000 285000 60000 12 0.2 300000 2020/12/31

0 300000 15000 3 0.2 300000 2021/12/31

مضاعفتالك املتناقص مبعدل ھتالك معدات املكتب حسب طريقة االھا) خمطط(إعداد جدول 
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

51667 10333 10333 5 0.4 62000 2016/12/31
31000 31000 20667 12 0.4 51667 2017/12/31
18600 43400 12400 12 0.4 31000 2018/12/31
11160 50840 7440 12 0.4 18600 2019/12/31
2000 60000 9160 12 0.8208 11160 2020/12/31

2016تالك اآللة ومعدات املكتب خالل سنة ھالتسجيل احملاسيب لقسط ا
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2016ح الدائن.رح املدين.ر

45000مصروف اهتالك اآللةقسط / حـمــن68115
45000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2016تسجيل قسط اهتالك اآللة خالل سنة 
31/12/2016

10333قسط مصروف اهتالك معدات املكتب/ حـمــن6811855.

281855
جممع أقساط اهتالك معدات / إلـى حـ

10333املكتب

2016تسجيل قسط اهتالك معدات املكتب خالل سنة 
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02: مترين رقم
o ون825000بلغت تكلفة شراء آلة 25/01/2016بتاريخ)HT(وقدرت قيمة خرد ،ا يف اية عمرها اإلنتاجي

سنوات، يتم اهتالك هذه اآللة وفقا لطريقة القسط املتناقص مبعدل 05عمرها اإلنتاجي فقد قدر بـ ون، أما25000بـ 
.متناقص

o ون300000بتكلفة 15/06/2016شاحنة مت شرائها بتاريخ) ،(HT تلك بطريقة القسط املتناقص مبعدل مضاعف
.اية مدة استخدامهاأي قيمة خردة يفسنوات، هذه الشاحنة ليس هلا 10على مدار مدة استخدامها املقدرة بـ 

o ون37000اشترت املؤسسة أغلفة متداولة بقيمة 25/01/2016بتاريخ)HT( 05، عمرها اإلنتاجي قدر بـ
ون، هذه األغلفة يتم اهتالكها وفقا 1000اية مدة استخدام هذه األغلفة ميكن للمؤسسة أن تبيعها بـ سنوات، يف

.ل مضاعف حمسوب وفقا للطريقة الرياضيةلطريقة القسط املتناقص مبعد
:ملطلوبا

:، فقم%19= املطبق عند شراء األصول الثابثة املاديةTVAإذا علمت أن معدل 
.بتسجيل كل العمليات املالية املتعلقة بشراء اآللة والشاحنة واألغلفة املتداولة يف دفتر اليومية•
.ألغلفة املتداولةبإعداد خمطط االهتالك لكل من اآللة والشاحنة وا•
.2017و2016بالتسجيل احملاسيب ألقساط االهتالك الالزمة خالل  سنيت •

:02حل التمرين رقم 
إعداد خمطط اهتالك اآللة حسب طريقة االهتالك املتناقص مبعدل متناقص

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

معدل االهتالك لسنوات عدد ا
املعنية 

باالهتالك

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

533333 266667 266667 15÷5 5 800000 2016/12/31

320000 480000 213333 15÷4 4 800000 2017/12/31

160000 640000 160000 15÷3 3 800000 2018/12/31

53333 746667 106667 15÷2 2 800000 2019/12/31

0 800000 53333 15÷1 1 80000 2020/12/31
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إعداد خمطط اهتالك الشاحنة حسب طريقة االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

256250 43750 43750 07 0.25 300000 2016/12/31
192187 107813 64063 12 0.25 256250 2017/12/31
144140 155860 48047 12 0.25 192187 2018/12/31
108105 191895 36035 12 0.25 144140 2019/12/31
81079 218921 27026 12 0.25 108105 2020/12/31
60809 239191 20270 12 0.25 81079 2021/12/31
45607 254393 15202 12 0.25 60809 2022/12/31

30404.67 269595.333 15202.33 12 0.333333 45607 2023/12/31
15202.34 284797.666 15202.33 12 0.333333 45607 2024/12/31

0 300000 15202.33 12 0.333333 45607 2025/12/31

إعداد خمطط اهتالك األغلفة املتداولة حسب طريقة االهتالك املتناقص مبعدل مضاعف حمسوب وفق الطريقة الرياضية

0.5143= 1000÷537000- 1= املعدل املضاعف احملسوب رياضيا 

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

معدل 
االهتالك

د أشهر عد
استخدام اآللة 

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

17971 19029 19029 0.5143 12 37000 2016/12/31

8729 28271 9242 0.5143 12 17971 2017/12/31

4240 32760 4489 0.5143 12 8729 2018/12/31

2059 34941 2181 0.5143 12 4240 2019/12/31

1000 36000 1059 0.5143 12 2059 2020/12/31

2017و2016التسجيل احملاسيب ألقساط االهتالك الالزمة خالل  سنيت 
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املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2016ح الدائن.رح املدين.ر
329446مصروف أقساط اهتالك األصول الثاتبة/ حـمــن6811

266667جممع أقساط اهتالك اآللة/ ى حـإلـ2815
43750جممع أقساط اهتالك الشاحنة/ حـ281844
19029جممع أقساط اهتالك األغلفة/ حـ281846

2016دية خالل سنة تسجيل أقسط اهتالك األصول الثابتة املا
31/12/2017

286638مصروف أقساط اهتالك األصول الثاتبة/ حـمــن6811.
213333جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

64063اهتالك الشاحنةجممع أقساط/ حـ281844
9242جممع أقساط اهتالك األغلفة/ حـ281846

2017تسجيل أقسط اهتالك األصول الثابتة املادية خالل سنة 

03: مترين رقم
على مدار عمرها اإلنتاجي املقدر بأربع ون، يتوقع أن تشتغل 180000اشترت الشركة آلة مببلغ 01/01/2014بتاريخ 
ون، يتم اهتالك هذه اآللة على 20000اية مدة استخدامها بـ ساعة، كما يتوقع أن يتم بيعها يف40000: سنوات

).اإلستخدام(أساس طريقة ساعات التشغيل 
:ملطلوبا
إذا علمت أن عدد ساعات التشغيل الفعلية هلذه اآللة عند ساعة، فقم حبساب قسط 10000هي 2014اية سنة

. اهتالك األلة خالل هذه السنة
إذا علمت أن عدد ساعات التشغيل الفعلية هلذه اآللة عند اية كل سنة من السنوات الثالث املتبقية من عمرها اإلنتاجي

ه األلة طيلة ساعة، فقم بإعداد اجلدول املبني الهتالك هذ7000ساعة ،8000ساعة ،15000: هي على التوايل كمايلي
.عمرها اإلنتاجي

03: حل التمرين رقم
:على اساس طريقة ساعات التشغيل2014حساب قسط اهتالك اآللة خالل سنة 

حيسب قسط االهتالك يف ظل هذه الطريقة بالعالقة التالية
معدل االهتالك2014عدد ساعات التشغيل الفعلية لألصل خالل سنة = 2014قسط االهتالك لسنة

أن حيث

 =4سـا/ون

 ون40000= 4× 10000= 2014قسط االهتالك لسنة

=  معدل االهتالك 
اية عمره املقدرة يف هقيمة خردت–تكلفة احلصول على األصل 

اإلنتاجي
دد ساعات التشغيل الكلية املقدرةع

=  معدل االهتالك 
180000–20000

40000
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إعداد خمطط اهتالك اآللة حسب طريقة ساعات التشغيل
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

معدل االهتالك ساعات 
التشغيل الفعلية

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

120000 40000 40000 4 10000 160000 2014/12/31

60000 100000 60000 4 15000 160000 2015/12/31

28000 132000 32000 4 8000 160000 2016/12/31

0 160000 28000 4 7000 160000 2017/12/31
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متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم 

ون، قدرت عدد الوحدات اليت ميكن إنتاجها باستخدام 24000آلة بتكلفة 01/01/2013بتاريخ " س"اشترت املؤسسة 
وحدة، يتم اهتالك هذه اآللة على أساس طريقة 15000اية عمرها اإلنتاجي البالغ مخس سنوات بـ هذه اآللة إىل غاية

.وحدات اإلنتاج
:املطلوب

لة عندإذا علمت أن عدد الوحدات املنتجة فعليا بواسطة هذه اآل وحدة، فقم حبساب قسط 4000هي 2013اية سنة
. اهتالك األلة خالل هذه السنة

إذا علمت أن عدد الوحدات املنتجة فعليا بواسطة هذه اآللة عند اية كل سنة من السنوات األربعة املتبقية من عمرها
وحدة، فقم بإعداد اجلدول 1000وحدة ،2000وحدة ،3500وحدة ،4500: اإلنتاجي هي على التوايل كمايلي

.املبني الهتالك هذه األلة طيلة عمرها اإلنتاجي
:02مترين رقم 

، تلك خطيا )خارج الرسم(ون 360000بشيك بنكي آلة بتكلفة بلغت " ص"اشترت الشركة 14/04/2014بتاريخ 
.ون60000=، قيمتها الباقية املقدرة يف اية عمرها اإلنتاجي%20مبعدل 

:طلوب القيام بهالعمل امل
، قم بتسجيل عملية شراء هذه اآللة، مث قم بإعداد خمطط %19= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة 

.اهتالكها
03: مترين رقم

ون، 275000اية عمرها اإلنتاجي بـ ا يف، وقدرت قيمة خرد)HT(ون1175000بلغت تكلفة شراء آلة 30/01/2019بتاريخ 
.سنوات، يتم اهتالك هذه اآللة وفقا لطريقة القسط املتناقص مبعدل متناقص05اإلنتاجي فقد قدر بـ أما عمرها 

:العمل املطلوب القيام به
.، وقم بتسجيل مايلزم بنفس التاريخ31/12/2019بتاريخ اهتالك اآللةإعداد خمطط قم ب•
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األصول التابثة املاديةقيمة ) تدهور(املعاجلة احملاسبية الخنفاض :الفصل الثالث
:متهيد

حلسابات أن تقوم بتقدير وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على اخنفاض يف اعلى املؤسسة عند حلول تاريخ إقفال 
،  فإذا تبت وجود مثل هذا املؤشر فإن املؤسسة تقوم بتقدير القيمة املكن حتصيلها من األصل التابثة املاديةقيمة األصول

. ألصل والقيمة النفعية لهلبيع الصايف ال، واليت متثل أعلى قيمة بني متن )Valeur Recouvrableالقابلة للتغطية، القيمة (
.قيمة األصول التابثة املادية) تدهور(الخنفاض نتطرق فيما يلي إىل كل اجلوانب ذات الصله باملعاجله احملاسبيه سو
I- املبلغ املمكن احلصول عليه من عنالتابت املاديألصل لبيع الصايف المثن يعرب:يالتابت املادألصللبيع الصايف المثن تعريف

بيع أي أصل عند إبرام أي صفقة ضمن ظروف املنافسة العادية بني أطراف على علم تام ودراية ومراضاة، منقوصا منه 
. تكاليف البيع

II- احملينة، احملدثة(القيمة احلالية   عنالتابت املاديألصل للنفعيةالقيمة اتعرب :التابت املاديألصللالقيمة النفعيةتعريف (
للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املنتظرة من استعمال األصل املادي الثابت بشكل متواصل، إضافة إىل مبلغ بيعه يف اية 

.مدة االنتفاع منه
:مالحظة هامة

ل، فإن قيمته القابلة للتحصيل ستعترب كما لو كانت مساوية لقيمته النفعية، إذا حدث وتعذر تقدير مثن البيع الصايف لألص
ويف حالة األصل الذي ال يتولد عنه تدفق نقدي بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة للتحصيل حتدد استنادا إىل الوحدة املنتجة 

.لألموال واليت ينتسب إليها
III-صول التابتة املاديةخطوات املعاجلة احملاسبية الخنفاض قيمة األ:

من األصل نقوم مبقارنتها بالقيمة الدفترية، فإذا وجدنا أن ) استردادها(بعد الفراغ من حساب القيمة اليت ميكن حتصيلها 
، فإن هذه القيمة األخرية جيب إنزاهلا )القيمة احملاسبية الصافية(القيمة القابلة للتحصيل من األصل أقل من قيمته الدفترية 

إىل قيمتها القابلة للتحصيل، وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة الدفترية عن القيمة املكن حتصيلها خسارة يف ) هاختفيض(
. القيمة، يتم تسجيلها كمصروف ضمن أعباء املؤسسة

ة اية دورة حماسبية معينة، نتيجيف حالة تسجيل اخنفاض يف قيمة أصل معني خاللوكخالصة وحوصلة ملا سبق ذكره، فإنه 
أصغر من قيمته الصافية احملاسبية ) القيمة القابلة للتغطية، القيمة السليمة، تكلفة اإلحالل املهلكة(كون قيمته القابلة للتحصيل 

، البد من جعل هذه األخرية تعادل القيمة القابلة للتحصيل، أي بعبارة أخرى جيب ختفيض القيمة الصافية )القيمة الدفترية(
دار اإلخنفاض املسجل يف قيمته، وذلك من خالل تسجيل هذا اإلخنفاض كخسارة قيمة ضمن مصاريف احملاسبية لألصل مبق

:املؤسسة وفقا ملا هو مبني يف التسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
xxxقسط اخنفاض قيمة األصل التابث/حـمــن6812.

xxxجممع اخنفاض قيمة األصل التابث/إلـى حـ291

تسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة األصل التابث
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وتبقى املؤسسة عند كل إقفال للحسابات تقوم بتقدير ما إذا كان هناك مؤشرا يدل على أن اخلسارة يف القيمة املدرجة يف 
هملتعلقة بأصل ما خالل السنوات السابقة، مل تعد موجودة أو أا اخنفضت، وإذا كان مثل هذا املؤشر موجودا فإناحلسابات ا

املؤسسة أن تقوم بتقدير قيمة األصل القابلة للتحصيل، فإن وجدت أا أصبحت أعلى من قيمته احملاسبية الصافية ى البد عل
كإيراد يتم قيمة مبا يساوي اخلسارة يف القيمة املسجلة يف السنوات السابقة، كان من الواجب عليها اعتبار الزيادة يف ال

إدراجه ضمن عناصر حساب النتيجة، و أن تعمل كذلك على رفع القيمة احملاسبية لألصل إىل قيمته القابلة للتحصيل اليت مت 
ية لألصل يف حالة لو أنه مل يتم تسجيل أي تسجيلها من جراء عملية إعادة التقييم، لكن دون جتاوز القيمة احملاسبية الباق

.خسارة يف قيمته خالل السنوات السابقة
IV-التابثةاألصولقيمةالخنفاضاحملاسبيةاملعاجلةيفاجليدمكللتحاتباعهاجيبهامةقواعد:

ية املعنية بأحداث اخنفاض اية الدورة احملاسباسبية الصافية املستخدمة يف املقارنة خاللالقيمة احمل):01(رقم القاعدة
.يتم حتديدها بعد اقتطاع قسط االهتالك اخلاص بتلك الدورة احملاسبيةالقيمة،
:عند حدوث اخنفاض يف قيمة أصل معني بتاريخ معني، فإنه جيب أن يتم):02(رقم القاعدة

جعل قيمته احملاسبية الصافية الواجب طرح مبلغ هذا االخنفاض من القيمة احملاسبية الصافية هلذا األصل، وهذا من أجل- أ
القيمة القابلة ) تساوي(إظهارها يف كل من امليزانية العامة وخمطط االهتالك ابتداء من تاريخ حدوث اإلخنفاض، هي نفسها 

؛)القيمة القابلة لالسترداد(للتحصيل 
.لقيد احملاسيب املشار إليه سابقاتسجيل مبلغ هذا اإلخنفاض املسجل يف قيمة األصل ضمن مصاريف املؤسسة وفقا ل- ب

بعد تسجيل مبلغ اإلخنفاض املسجل يف قيمة أصل معني ضمن مصاريف املؤسسة، جيب تعديل قيمة ):03(رقم القاعدة
أقساط اهتالك هذا األصل يف الدورات احملاسبية املتبقية، وهذا انطالقا من حساب قيمة قسط اهتالك الدورات املتبقية على 

.على العمر املتبقي لألصل) القيمة القابلة للتحصيل= املعدلة (القيمة احملاسبية الصافية اجلديدة أساس توزيع
سبق وأن تعرض الخنفاض يف قيمته (إذا حدث وأن كانت القيمة القابلة للتحصيل من أصل معني ):04(رقم القاعدة

:بأكرب من قيمته احملاسبية الصافية، فإنه جي)الدورات السابقةخالل
، ويتم هذا عن يف السنوات السابقة) املسجلة(ا قيمته املعترف ) خسارة، تدين(إلغاء كل أو جزء من مبلغ اخنفاض - أ

طريق تسجيل مبلغ فائض القيمة القابلة للتحصيل عن القيمة احملاسبية الصافية كإيراد، وفقا ملا هو مبني يف التسجيل احملاسيب 
:التايل

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
xxxجممع اخنفاض قيمة األصل التابث/حـمــن219.

xxxقيمة األصل التابثاسترجاع خسارة/إلـى حـ7811

يف قيمة ةاملسجل)قيمة اإلخنفاض(خسارة القيمة استرجاع تسجيل 
األصل التابث
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، وهذا حتت شرط أن ال تتعدى قيمته ب جعل القيمة احملاسبية الصافية هلذا األصل مساوية لقيمته القابلة للتحصيلجي- ب
) خسارة(احملاسبية الصافية لو مل حيدث له أي اخنفاض يف قيمته، أي بعبارة أخرى جيب االعتراف مببلغ استرجاع اخنفاض 

لو مل يكن قد حصل ) قيمته احملاسبية الصافية(ليه املبلغ املسجل به األصل القيمة مبقدار يصل فقط إىل ما جيب أن يكون ع
اخنفاض يف قيمته؛

وهذا انطالقا من توزيع القيمة احملاسبية الصافية اجلديدة هلذا األصل جيب تعديل أقساط االهتالك للفترات املتبقية،- ت
.على عمره املتبقي
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:متارين حملولة
01: ين رقممتر

ون80000آلة إنتاج بتكلفت " ع"اشترت الشركة 01/01/2010بتاريخ  تلك خطيا وال يتوقع أن يتم إعادة بيعها ،
.سنوات10اية عمرها اإلنتاجي املقدر بـ عند 
يف تلك مت تسجيل اخنفاض يف الطاقة اإلنتاجية هلذه اآللة، وهو األمر الذي جعل سعر بيعها الصايف2011اية سنة عند

.ون57000ون، أما قيمة منفعتها فتساوي 60000= اللحظة 
= مت تسجيل اخنفاض جديد يف الطاقة اإلنتاجية هلذه اآللة، وقد أدى هذا إىل جعل سعر بيعها الصايف 2014اية سنة عند

.ون30000= ون، وقيمة منفعتها 25000
تصليح على اآللة، وهو األمر الذي ترتب عنه أن أصبح بأعمال " ع"قامت الشركة 2015خالل الشهر األخري من سنة 

.ون39000= ون، أما قيمة منفعتها فأصبحت 40000= اية هذه السنة سعر بيعها الصايف عند
:العمل املطلوب القيام به

؛TVA =17%قم بتسجيل عملية شراء اآللة مع العلم أن -
بتسجيل ما يلزم بنفس التاريخ؛ن وقم 31/12/2010قم بإعداد خمطط اهتالك اآللة بتاريخ -
، وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة 31/12/2011حدد تأثري اخنفاض الطاقة اإلنتاجية لآللة على قيمتها بتاريخ -

بنفس التاريخ؛
ية ، وقم بإجراء األعمال احملاسب31/12/2014حدد أثر اإلخنفاض اجلديد يف الطاقة اإلنتاجية لآللة على قيمتها بتاريخ -

الالزمة بنفس التاريخ؛
.، وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس التاريخ31/12/2015حدد أثر أعمال تصليح اآللة على قيمتها بتاريخ -

:احلل
:التسجيل احملاسيب لعملية شراء اآللة-1

املبلغ الدائناملبلغ املدين16/02/2016ح الدائن.رح املدين.ر
80000جتهيزات صناعية/ـحمــن215.

13600....        الرسم على القيمة املضافة امع على /حـ44570
93600موردوا التثبيتات/إلـى حـ404

....تسجيل شراء اآللة مبوجب الفاتورة رقم
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0.1تلك خطيا مبعدل اآللة:31/12/2010تاريخ إعداد خمطط اهتالك اآللة ب-2
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

72000 8000 8000 12 0.1 80000 2010/12/31
64000 16000 8000 12 0.1 80000 2011/12/31
56000 24000 8000 12 0.1 80000 2012/12/31
48000 32000 8000 12 0.1 80000 2013/12/31
40000 40000 8000 12 0.1 80000 2014/12/31
32000 48000 8000 12 0.1 80000 2015/12/31
24000 56000 8000 12 0.1 80000 2016/12/31
16000 64000 8000 12 0.1 80000 2017/12/31
8000 72000 8000 12 0.1 80000 2018/12/31
0 80000 8000 12 0.1 80000 2019/12/31

:31/12/2010التسجيل احملاسيب بتاريخ 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2010ح الدائن.رح املدين.ر

8000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115

8000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2010الك اآللة خالل سنة تسجيل قسط اهت

، وإجراء األعمال احملاسبية الالزمة 31/12/2011حتديد أثر اخنفاض الطاقة اإلنتاجية لآللة على قيمتها بتاريخ -3
بنفس التاريخ

: 31/12/2011حتديد أثر اخنفاض الطاقة اإلنتاجية لآللة على قيمتها بتاريخ -3-1
مع قيمتها 31/12/2010ة لآللة يتم من خالل مقارنة قيمتها احملاسبية الصافية بتاؤيخ إن حتديد أثر اخنفاض الطاقة اإلنتاجي

القابلة للتحصيل بنفس التاريخ، فإذا وجدنا أن القيمة احملاسبية الصافية أكرب من القيمة القابلة للتحصيل فإننا نقول أنه هناك 
.تاجيةاخنفاض يف قيمة اآللة بسبب االخنفاض املسجل يف طاقتها اإلن

ون، أما القيمة القابلة للتحصيل من اآللة بنفس 64000= 31/12/2010ومبا أن القيمة احملاسبية الصافية لآللة بتاريخ 
ون، فإن هذا يدل على حدوث اخنفاض يف قيمة اآللة مبقدار الفرق بني قيمتها احملاسبية الصافية وقيمتها 60000= التاريخ 

.القابلة للتحصيل
ون4000= 60000-64000= القيمة القابلة للتحصيل–القيمة احملاسبية الصافية= قيمة إذن اخنفاض ال

.ون4000إذن نقول أن اخنفاض الطاقة اإلنتاجية هلذه اآللة أدى إىل اخنفاض قيمتها بـ 



قيمة األصول التابثة املادية) تدهور(املعاجلة احملاسبية الخنفاض :الفصل الثالث

64

:31/12/2010إجراء األعمال احملاسبية الالزمة بتاريخ -3-2
وذلك ) تعديل خمطط االهتالك السابق(لة يف ظل اإلخنفاض املسجل يف قيمتها جيب إعادة إعداد خمطط اهتالك جديد لآلأوال

:كما يلي
القيمة 

احملاسبية 
الصافية 

املتبقية

مبلغ 
اخنفاض 

القيمة

جمموع 
أقساط 

االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة 
القابلة 

لالهتالك

السنوات

72000 - 8000 8000 12 0.1 80000 2010/12/31
60000 4000 16000 8000 12 0.1 80000 2011/12/31
52500 - 23500 7500 12 0.125 60000 2012/12/31
45000 - 31000 7500 12 0.125 60000 2013/12/31
37500 - 38500 7500 12 0.125 60000 2014/12/31
30000 - 46000 7500 12 0.125 60000 2015/12/31
22500 - 53500 7500 12 0.125 60000 2016/12/31
15000 - 61000 7500 12 0.125 60000 2017/12/31
7500 - 68500 7500 12 0.125 60000 2018/12/31
0 - 76000 7500 12 0.125 60000 2019/12/31

:ثانيا القيام بالتسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2011ح الدائن.رح املدين.ر

8000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115
8000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2011اهتالك اآللة خالل سنة تسجيل قسط 
31/12/2011

4000قسط اخنفاض قيمة األصل التابث/ حـمــن68125.
4000جممع اخنفاض قيمة اآللة/ إلـى حـ2915

2011خالل سنة تسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة

، وإجراء األعمال احملاسبية الالزمة 31/12/2014حتديد أثر اخنفاض الطاقة اإلنتاجية لآللة على قيمتها بتاريخ -4
بنفس التاريخ

إن حتديد أثر اخنفاض الطاقة : 31/12/2014حتديد أثر اخنفاض الطاقة اإلنتاجية لآللة على قيمتها بتاريخ -4-1
مع قيمتها القابلة للتحصيل بنفس 31/12/2014احملاسبية الصافية بتاريخ اإلنتاجية لآللة يتم من خالل مقارنة قيمتها 



قيمة األصول التابثة املادية) تدهور(املعاجلة احملاسبية الخنفاض :الفصل الثالث

65

التاريخ، فإذا وجدنا أن القيمة احملاسبية الصافية أكرب من القيمة القابلة للتحصيل فإننا نقول أنه هناك اخنفاض يف قيمة اآللة 
.بسبب االخنفاض املسجل يف طاقتها اإلنتاجية

، أكرب من القيمة القابلة للتحصيل من )ون37500= واليت(31/12/2014صافية لآللة بتاريخ ومبا أن القيمة احملاسبية ال
، فإننا نقول أن هذا اإلخنفاض اجلديد يف الطاقة اإلنتاجية لآللة، أدى إىل حدوث )ون60000= واليت(اآللة بنفس التاريخ 

:اخنفاض جديد يف قيمتها باملقدار احملسوب وفقا ملا يلي
.ون7500= 30000-37500= القيمة القابلة للتحصيل–القيمة احملاسبية الصافية=فاض يف قيمة اآللة قيمة االخن

:31/12/2010إجراء األعمال احملاسبية الالزمة بتاريخ -4-2
) تعديل خمطط االهتالك السابق(جيب إعادة إعداد خمطط اهتالك جديد لآللة يف ظل اإلخنفاض اجلديد املسجل يف قيمتها أوال

:وذلك كما يلي
القيمة 

احملاسبية 
الصافية 

املتبقية

مبلغ 
اخنفاض 

القيمة

جمموع 
أقساط 

االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة 
القابلة 

لالهتالك

السنوات

72000 - 8000 8000 12 0.1 80000 2010/12/31
60000 4000 16000 8000 12 0.1 80000 2011/12/31
52500 - 23500 7500 12 0.125 60000 2012/12/31
45000 - 31000 7500 12 0.125 60000 2013/12/31
30000 7500 38500 7500 12 0.125 60000 2014/12/31
24000 - 44500 6000 12 0.2 30000 2015/12/31
18000 - 50500 6000 12 0.2 30000 2016/12/31
12000 - 56500 6000 12 0.2 30000 2017/12/31
6000 - 62500 6000 12 0.2 30000 2018/12/31
0 - 68500 6000 12 0.2 30000 2019/12/31

:ثانيا القيام بالتسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2014ح الدائن.رح املدين.ر

7500قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115
7500جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2014اهتالك اآللة خالل سنة تسجيل قسط 
31/12/2014

7500قسط اخنفاض قيمة األصل التابث/ حـمــن68125.
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7500جممع اخنفاض قيمة اآللة/ إلـى حـ2915

2014خالل سنة تسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة

، والقيام بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2015حتديد أثر أعمال تصليح اآللة على قيمتها بتاريخ -5
:التاريخ

:31/12/2015حتديد أثر أعمال تصليح اآللة على قيمتها بتاريخ -5-1
حملاسبية الصافية بتاريخ هذه اإلصالحات أدت إىل أن أصبحث القيمة القابلة للتحصيل من هذه اآللة أكرب من قيمتها ا

.ون16000ون، أي هناك فائض قيمة بـ 16000بـ 31/12/2015
ون، وهو أصغر من فائض القيمة بـ 11500= 7500+ 4000= ومبا أن جمموع اإلخنفاض املسجل يف قيمة هذه اآللة 

ون، ألنه 11500أن ال يتعدى ون، إذن املبلغ الواجب تسجيله كإيراد ناتج عن اإلرتفاع يف قيمة هذه اآللة جيب 4500
ا اآللة ضمن امليزانية العامة هناك شرط آخر حيدد قيمة اإلسترجاع وهو يتعلق بالقيمة احملاسبية الصافية الواجب إظهار

.وخمطط االهتالك
هتالك بعد هذا أما فيما يتعلق مببلغ القيمة احملاسبية الصافية الواجب إظهارها كقيمة لألصل ضمن امليزانية العامة وخمطط اال

:اإلرتفاع يف قيمة اآللة فيتم حتديدها وفقا للحالتني التاليتني
القيمة القابلة للتحصيل وهذا يف حالة القيمة القابلة للتحصيل أصغر من القيمة = القيمة احملاسبية الصافية اجلديدة :1احلالة 

قيمتها؛احملاسبية الصافية لآللة يف حالة عدم تعرضها ألي اخنفاض سابقا يف
القيمة احملاسبية الصافية لآللة يف حالة عدم تعرض اآللة ألي اخنفاض سابقا يف = القيمة احملاسبية الصافية اجلديدة :2احلالة 

قيمتها، وهذا يف حالة القيمة القابلة للتحصيل أكرب من القيمة احملاسبية الصافية لآللة يف حالة عدم تعرضها ألي اخنفاض سابقا 
.ايف قيمته

ولتحديد القيمة احملاسبية الصافية الواجب إظهارها كقيمة لآللة ضمن امليزانية العامة وخمطط االهتالك يف حالة ارتفاع القيمة 
البد من مقارنة القيمة القابلة للتحصيل بالقيمة احملاسبية الصافية لآللة لو مل تتعرض إىل أي اخنفاض يف قيمتها، حيث أن 

= ون، يف حني أن القيمة احملاسبية الصافية لآللة لو مل تتعرض إىل أي اخنفاض يف قيمتها 40000= ل القيمة القابلة للتحصي
اية ا اآللة عندون، وهي أصغر من القيمة القابلة للتحصيل، إذن القيمة احملاسبية الصافية اليت ستظهر32000

.ون32000= 31/12/2015
.ون8000= 24000–32000= تج عن ارتفاع قيمة اآللة يف حني أن املبلغ الواجب تسجيله كإيراد نا

:31/12/2015إجراء األعمال احملاسبية الالزمة بتاريخ -5-2
:وذلك كما يلي) تعديل خمطط االهتالك السابق(جيب إعادة إعداد خمطط اهتالك جديد لآللة يف ظل ارتفاع قيمتها أوال



قيمة األصول التابثة املادية) تدهور(املعاجلة احملاسبية الخنفاض :الفصل الثالث

67

القيمة 
احملاسبية 

الصافيةاملتبقية

املبلغ 
سترجع امل

من 
اخنفاض 

القيمة

مبلغ 
اخنفاض 

القيمة

جمموع 
أقساط 

االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة 
القابلة 

لالهتالك

السنوات

72000 - - 8000 8000 12 0.1 80000 2010/12/31
60000 - 4000 16000 8000 12 0.1 80000 2011/12/31
52500 - - 23500 7500 12 0.125 60000 2012/12/31
45000 - - 31000 7500 12 0.125 60000 2013/12/31
30000 - 7500 38500 7500 12 0.125 60000 2014/12/31
32000 8000 - 44500 6000 12 0.2 30000 2015/12/31
24000 - - 52500 8000 12 0.25 32000 2016/12/31
16000 - - 60500 8000 12 0.25 32000 2017/12/31
8000 - - 68500 8000 12 0.25 32000 2018/12/31
0 - - 76500 8000 12 0.25 32000 2019/12/31

:ثانيا القيام بالتسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2015ح الدائن.رح املدين.ر

6000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115
6000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2015اهتالك اآللة خالل سنة تسجيل قسط 
31/12/2015

8000جممع اخنفاض قيمة اآللة/ حـمــن2915.
8000استرجاع تدين قيمة اآللة/ إلـى حـ781

تسجيل استرجاع خسارة قيمة األصول التابثة

02: مترين رقم
o اشترت شركت 01/01/2014بتاريخSARL SOPHAMALGERIERآلة لنسيج األغطية بتكلفت

سنوات، يتم اهتالكها طيلة هذه املدة وفقا لطريقة القسط التابت، واليتوقع أن يتم 8ون، قدر عمرها االنتاجي بـ80000
.اية عمرها اإلنتاجيإعادة بيعها يف

o وجود اخنفاض يف قيمة هذه اآللة، وبعد إجرائها الختبار تدهور ظهر للشركة مؤشرات تدل على2016عند إقفال سنة
ون، وأن تكاليف البيع اليت سيتم تكبدها لبيع هذه 40000قيمة هذه اآللة، وجد أن السعر الذي ميكن به بيع هذه اآللة هو 
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عة من استخدام هذه اآللة ون، وقد مت كذلك بنفس التاريخ تقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوق3000اآللة هي 
.ون45000،فبلغت 

o توقفت الدولة اجلزائرية عن استرياد هذا النوع من اآلالت، وهو ماجعل سعر البيع الصايف هلذه 31/12/2017بتاريخ
.ون35000ون، أما القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من استخدام هذه اآللة، فبلغت 45000= اآللة

:القيام بهالعمل املطلوب
 19= قم بتسجيل عملية شراء هذه اآللة إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة.%
 وقم بتسجيل مايلزم بنفس التاريخ31/12/2014قم بإعداد خمطط اهتالك األلة بتاريخ ،.
 ية الالزمة بنفس ، وقم بإجراء األعمال احملاسب31/12/2016حدد مقدار االخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ

.التاريخ
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة 31/12/2017حدد مقدار االرتفاع يف قيمة اآللة الواجب استرجاعه بتاريخ ،

.بنفس التاريخ
:احلل

:التسجيل احملاسيب لعملية شراء اآللة
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/01/2014ح الدائن.رح املدين.ر
80000جتهيزات صناعية/حـمــن215.

15200....        الرسم على القيمة املضافة الواجب استرجاعه /حـ44562
95200موردوا التثبيتات/إلـى حـ404

....تسجيل شراء اآللة مبوجب الفاتورة رقم

0.125تلك خطيا مبعدلاآللة: 31/12/2014الك اآللة بتاريخ إعداد خمطط اهت-
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

70000 10000 10000 12 0.125 80000 2014/12/31
60000 20000 10000 12 0.125 80000 2015/12/31
50000 30000 10000 12 0.125 80000 2016/12/31
40000 40000 10000 12 0.125 80000 2017/12/31
30000 50000 10000 12 0.125 80000 2018/12/31
20000 60000 10000 12 0.125 80000 2019/12/31
10000 70000 10000 12 0.125 80000 2020/12/31
0 80000 10000 12 0.125 80000 2021/12/31

:31/12/2014التسجيل احملاسيب بتاريخ 
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املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2014ح الدائن.رح املدين.ر
10000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115

10000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2014هتالك اآللة خالل سنة تسجيل قسط ا

، وإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس التاريخ31/12/2016حتديد مقدار اإلخنفاض يف قيمة اآللة بتاريخ -
:، حيدد بالعالقة التالية31/12/2016مقدار اإلخنفاض يف قيمة اآللة بتاريخ 

–31/12/2016قيمة احملاسبية الصافية املتبقية بتاريخ ال= 31/12/2016مقدار اإلخنفاض يف قيمة اآللة بتاريخ 
القيمة القابلة للتحصيل من اآللة

القيمة احلالية للتدفقات النقدية وسعر البيع الصايف لأللةبني كل من أكرب قيمةهي القيمة القابلة للتحصيل من اآللةحيث أن 
ون45000=القيمة القابلة للتحصيل املتوقعة من استخدام اآللة 

ون450005000–50000= مقدار اإلخنفاض يف قيمة اآللة
.ون4000اخنفاض قيمتها بـ إذن نقول أن اخنفاض الطاقة اإلنتاجية هلذه اآللة أدى إىل 

:31/12/2016إجراء األعمال احملاسبية الالزمة بتاريخ 
وذلك ) تعديل خمطط االهتالك السابق(سجل يف قيمتها جيب إعادة إعداد خمطط اهتالك جديد لآللة يف ظل اإلخنفاض املأوال

:كما يلي
القيمة 

احملاسبية 
الصافية 

املتبقية

مبلغ 
اخنفاض 

القيمة

جمموع 
أقساط 

االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة 
القابلة 

لالهتالك

السنوات

70000 - 10000 10000 12 0.125 80000 2014/12/31
60000 - 20000 10000 12 0.125 80000 2015/12/31
45000 5000 30000 10000 12 0.125 80000 2016/12/31
36000 - 39000 9000 12 0.2 45000 2017/12/31
27000 - 48000 9000 12 0.2 45000 2018/12/31
18000 - 57000 9000 12 0.2 45000 2019/12/31
9000 - 66000 9000 12 0.2 45000 2020/12/31
0 - 75000 9000 12 0.2 45000 2021/12/31
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:ثانيا القيام بالتسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2016ح الدائن.رح املدين.ر

10000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115
10000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2016ط اهتالك اآللة خالل سنة تسجيل قس
31/12/2016

5000قسط اخنفاض قيمة األصل التابث/ حـمــن68125.
5000جممع اخنفاض قيمة اآللة/ إلـى حـ2915

2016خالل سنة تسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة

03:مترين رقم
ون250000آلة بتكلفة " ص"اشترت الشركة 01/01/2006بتاريخ  اية ، قيمتها الباقية يف%20تلك خطيا مبعدل ،

.0=عمرها اإلنتاجي
oعند ون، وقد 96000= ، أظهر اختبار تدهور قيمة أجري على هذه اآللة أن سعر بيعها الصايف املقدر 2008اية سنة

.ون85000اريخ تقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من استخدام هذه اآللة، فبلغت مت كذلك بنفس الت
:العمل املطلوب القيام به

%:17= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة 
 زم بنفس ، وقم بتسجيل مايل31/12/2006قم بتسجيل عملية شراء هذه اآللة، مث قم بإعداد خمطط اهتالكها بتاريخ

.التاريخ
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2008حدد مقدار االخنفاض املسجل يف قيمة هذه اآللة بتاريخ ،

.التاريخ
:احلل

:التسجيل احملاسيب لعملية شراء اآللة-1
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/01/2006ح الدائن.رح املدين.ر
250000جتهيزات صناعية/حـمــن215.

42500....        الرسم على القيمة املضافة الواجب استرجاعه /حـ44562
292500موردوا التثبيتات/إلـى حـ404

....تسجيل شراء اآللة مبوجب الفاتورة رقم
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31/12/2006يخ تالك بتارھإعداد خمطط اال
القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

200000 50000 50000 12 0.2 250000 2006/12/31

150000 100000 50000 12 0.2 250000 2007/12/31

100000 150000 50000 12 0.2 250000 2008/12/31
50000 200000 50000 12 0.2 250000 2009/12/31

0 250000 50000 12 0.2 250000 2010/12/31

2006التسجيل احملاسبی الالزم عند اية سنة 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2006ح الدائن.رح املدين.ر

5000روف اهتالك اآللةقسط مص/ حـمــن68115
5000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2006تسجيل قسط اهتالك اآللة خالل سنة 

س التاريخ، وإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنف31/12/2008حتديد مقدار اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ 
:31/12/2008حتديد مقدار اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ 

ذا التاريخ مع قيمتها القابلة للتحصيل إن حتديد أثر هذا اإلخنفاض يتم عن طريق مقارنة القيمة احملاسبية الصافية املتبقية لآللة
.بنفس التاريخ

:ويتم حساب هذا اإلخنفاض وفقا ملا يلي
القيمة القابلة للتحصيل من اآللة–31/12/2008القيمة احملاسبية الصافية املتبقية بتاريخ = اض يف قيمة اآللةقيمة اإلخنف

ون4000= 96000–100000= قيمة اإلخنفاض يف قيمة اآللة
:31/12/2008إجراء األعمال احملاسبية الالزمة بتاريخ -3-2

) تعديل خمطط االهتالك السابق(آللة يف ظل اإلخنفاض املسجل يف قيمتها أوال جيب إعادة إعداد خمطط اهتالك جديد ل
:وذلك كما يلي
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القيمة  مبلغ  جمموع 
أقساط 

االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات
احملاسبية 
الصافية 

املتبقية

اخنفاض 
القيمة

200000 - 50000 50000 12 0.2 250000 2006/12/31
150000 - 100000 50000 12 0.2 250000 2007/12/31
96000 4000 150000 50000 12 0.2 250000 2008/12/31
48000 - 198000 48000 12 0.5 96000 2009/12/31
0 - 246000 48000 12 0.5 96000 2010/12/31

:حملاسيب التايلثانيا القيام بالتسجيل ا
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2008ح الدائن.رح املدين.ر

5000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـمــن68115
5000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2008تسجيل قسط اهتالك اآللة خالل سنة 
31/12/2008

4000قسط اخنفاض قيمة األصل التابث/ حـمــن68125.
4000جممع اخنفاض قيمة اآللة/ إلـى حـ2915

2008خالل سنة تسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة
: 04مترين رقم

o الشركةاقتنت 14/01/2018بتاريخ"swaf " ون، يتم اهتالكها خطيا، قيمتها 100000بتكلفة آلةبشيك بنكي
.سنوات5= ، عمرها اإلنتاجي 0= الباقية يف اية عمرها اإلنتاجي 

o اية سنة وجد أن سعر بيعها الصايف املقدر وبعد اجراء اختبار تدهور القيمة على هذه اآللة، 2020عند =
.ون32000القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من استخدام هذه اآللة، فبلغت حني أنيفون، 35000

o اية سنة ظهر للشركة مؤشرات تدل على أن السعر الذي ،اآللةوصيانة متت علىأعمال تصليحوبسبب 2021عند
ون، وقد مت كذلك 3000يع هذه اآللة هي ون، وأن تكاليف البيع اليت سيتم تكبدها لب30000ميكن به بيع هذه اآللة هو 

.ون25000فبلغت بنفس التاريخ تقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة من استخدام هذه اآللة
:العمل املطلوب القيام به

 وقم بتسجيل مايلزم بنفس التاريخ31/12/2018قم بإعداد خمطط اهتالك األلة بتاريخ ،.
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2020املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ حدد مقدار االخنفاض ،

.التاريخ
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وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2021اآللة على قيمتها بتاريخ وصيانةحدد أثر أعمال تصليح ،
.التاريخ

:احلل
0.2تلك خطيا مبعدل لةاآل: 31/12/2018إعداد خمطط اهتالك اآللة بتاريخ -

القيمة احملاسبية 
الصافية املتبقية

جمموع أقساط 
االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام اآللة

معدل االهتالك القبمة القابلة 
لالهتالك

السنوات

80000 20000 20000 12 0.2 100000 2018/12/31
60000 40000 20000 12 0.2 100000 2019/12/31
40000 60000 20000 12 0.2 100000 2020/12/31
20000 80000 20000 12 0.2 100000 2021/12/31

0 100000 20000 12 0.2 100000 2022/12/31

:31/12/2020بتاريخ املسجل يف قيمة اآللةخنفاضاالمقدارحتديد -
اآللة هذه ون، أما القيمة القابلة للتحصيل من 40000= 31/12/2020لآللة بتاريخ املتبقية مبا أن القيمة احملاسبية الصافية 

ون، فإن هذا يدل على حدوث اخنفاض يف قيمة اآللة مبقدار الفرق بني قيمتها احملاسبية الصافية 35000= بنفس التاريخ 
.وقيمتها القابلة للتحصيل

ون5000= 35000- 40000= القيمة القابلة للتحصيل–القيمة احملاسبية الصافية= إذن اخنفاض القيمة 
.ون4000إذن نقول أن اخنفاض الطاقة اإلنتاجية هلذه اآللة أدى إىل اخنفاض قيمتها بـ 

:31/12/2020إجراء األعمال احملاسبية الالزمة بتاريخ -
وذلك ) تعديل خمطط االهتالك السابق(جيب إعادة إعداد خمطط اهتالك جديد لآللة يف ظل اإلخنفاض املسجل يف قيمتها أوال

:كما يلي
القيمة 

احملاسبية 
الصافية 

املتبقية

مبلغ 
اخنفاض 

القيمة

جمموع 
أقساط 

االهتالك

قسط 
اإلهتالك

عدد أشهر 
استخدام 

اآللة

معدل 
االهتالك

القبمة 
القابلة 

لالهتالك

السنوات

80000 - 20000 20000 12 0.2 100000 2018/12/31
60000 - 40000 20000 12 0.2 100000 2019/12/31
35000 5000 60000 20000 12 0.2 100000 2020/12/31
17500 - 77500 17500 12 0.5 35000 2021/12/31

0 - 95000 7500 12 0.5 35000 2022/12/31
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:القيام بالتسجيل احملاسيب التايل- ثانيا
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

20000قسط مصروف اهتالك اآللة/ حـــنم68115
20000جممع أقساط اهتالك اآللة/ إلـى حـ2815

2020تسجيل قسط اهتالك اآللة خالل سنة 
//

5000قسط اخنفاض قيمة األصل التابث/ حـمــن68125.
5000جممع اخنفاض قيمة اآللة/ إلـى حـ2915

2020خالل سنة تسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة

:31/12/2021اآللة على قيمتها بتاريخ وصيانة حتديد أثر أعمال تصليح -
أكرب من قيمتها احملاسبية ون وهي27000= ن هذه اآللةهذه اإلصالحات أدت إىل أن أصبحث القيمة القابلة للتحصيل م

.ون16000ون، أي هناك فائض قيمة بـ 9500بـ املتبقية بنفس التاريخالصافية 
، وهو أصغر من فائض القيمة بـ ون5000= إىل غاية هذا التاريخومبا أن جمموع اإلخنفاض املسجل يف قيمة هذه اآللة

إال أنهون، 11500جيله كإيراد ناتج عن اإلرتفاع يف قيمة هذه اآللة جيب أن ال يتعدى ون، إذن املبلغ الواجب تس4500
ا اآللة ضمن امليزانية العامة هناك شرط آخر حيدد قيمة اإلسترجاع وهو يتعلق بالقيمة احملاسبية الصافية الواجب إظهار

لصافية الواجب إظهارها كقيمة لألصل ضمن مبلغ القيمة احملاسبية احيث ينص هذا الشرط على أن .وخمطط االهتالك
:امليزانية العامة وخمطط االهتالك بعد هذا اإلرتفاع يف قيمة اآللة فيتم حتديدها وفقا للحالتني التاليتني

ة القيمة القابلة للتحصيل وهذا يف حالة القيمة القابلة للتحصيل أصغر من القيم= القيمة احملاسبية الصافية اجلديدة :1احلالة 
احملاسبية الصافية لآللة يف حالة عدم تعرضها ألي اخنفاض سابقا يف قيمتها؛

القيمة احملاسبية الصافية لآللة يف حالة عدم تعرض اآللة ألي اخنفاض سابقا يف = القيمة احملاسبية الصافية اجلديدة :2احلالة 
سبية الصافية لآللة يف حالة عدم تعرضها ألي اخنفاض سابقا قيمتها، وهذا يف حالة القيمة القابلة للتحصيل أكرب من القيمة احملا

.يف قيمتها
ولتحديد القيمة احملاسبية الصافية الواجب إظهارها كقيمة لآللة ضمن امليزانية العامة وخمطط االهتالك يف حالة ارتفاع القيمة 

مل تتعرض إىل أي اخنفاض يف قيمتها، حيث أن البد من مقارنة القيمة القابلة للتحصيل بالقيمة احملاسبية الصافية لآللة لو
= ون، يف حني أن القيمة احملاسبية الصافية لآللة لو مل تتعرض إىل أي اخنفاض يف قيمتها 27000= القيمة القابلة للتحصيل 

ة ايا اآللة عندون، وهي أصغر من القيمة القابلة للتحصيل، إذن القيمة احملاسبية الصافية اليت ستظهر20000
.ون20000= 31/12/2021

.ون2500= 17500–20000= يف حني أن املبلغ الواجب تسجيله كإيراد ناتج عن ارتفاع قيمة اآللة 
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ارين مقترحة للحلمت
01: مترين رقم

o 12.5ون، يتم اهتالكها خطيا مبعدل 50000معدات نقل بتكلفة " ع"اقتنت املؤسسة 02/01/2006بتاريخ% ،
.0= اية عمرها اإلنتاجي يفقيمتها الباقية

oعند وبعد اجراء اختبار التدهور القيمة، وجد أن املبلغ الصايف الذي ميكن حتصيله من جراء بيع هذه 2009اية سنة
.من تكلفة شرائها% 30اآللة يساوي 

oعند من هذه املعدات وبعد اجراء اختبار التدهور القيمة، تبني للمؤسسة أن القيمة القابلة للتحصيل2011اية سنة
.ا املؤسسة على هذه اآللةمن تكلفة شرائها، وهذا بسبب أعمال تصليح قامت% 25تساوي 

:العمل املطلوب القيام به
 17= قم بتسجيل عملية شراء هذه اآللة إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة.%
 يل مايلزم بنفس التاريخ، وقم بتسج31/12/2006قم بإعداد خمطط اهتالك األلة بتاريخ.
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2009حدد مقدار االخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ ،

.التاريخ
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس التاريخ31/12/2011حدد أثر أعمال تصليح اآللة على قيمتها بتاريخ ،.

02: مترين رقم
ون250000آلة بتكلفة " ص"اشترت الشركة 01/01/2006تاريخ ب اية ، قيمتها الباقية يف%20تلك خطيا مبعدل ،

.0=عمرها اإلنتاجي
oعند أظهر اختبار تدهور قيمة أجري على هذه اآللة أن سعر بيعها الصايف املقدر 2007اية سنة ، =

الية للتدفقات النقدية املتوقعة من استخدام هذه اآللة، فبلغت ون،وقد مت كذلك بنفس التاريخ تقدير القيمة احل114000
.ون100000

o ون، أما القيمة احلالية للتدفقات النقدية 96000= أصبح سعر البيع الصايف املقدر هلذه اآللة 31/12/2008بتاريخ
.ون85000املتوقعة من استخدامها، فبلغت 

:العمل املطلوب القيام به
%:17= لرسم على القيمة املضافة إذا علمت أن معدل ا

 وقم بتسجيل مايلزم بنفس 31/12/2006قم بتسجيل عملية شراء هذه اآللة، مث قم بإعداد خمطط اهتالكها بتاريخ ،
.التاريخ

 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2007حدد مقدار االخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ ،
.التاريخ

وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة 31/12/2008قدار االرتفاع يف قيمة اآللة الواجب استرجاعه بتاريخ حدد م ،
.بنفس التاريخ
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03: مترين رقم
o 12.5ون، يتم اهتالكها خطيا مبعدل 50000معدات نقل بتكلفة " ع"اقتنت املؤسسة 02/01/2006بتاريخ.%

.0= ي اية عمرها اإلنتاجقيمتها الباقيةيف
oعند وبعد اجراء اختبار التدهور القيمة، وجد أن املبلغ الصايف الذي ميكن حتصيله من جراء بيع هذه 2009اية سنة

.من تكلفة شرائها% 30اآللة يساوي 
oعند وبعد اجراء اختبار التدهور القيمة، تبني للمؤسسة أن القيمة القابلة للتحصيل من هذه املعدات 2011اية سنة

.ا املؤسسة على هذه اآللةمن تكلفة شرائها، وهذا بسبب أعمال تصليح قامت% 25ي تساو
:العمل املطلوب القيام به

 17= قم بتسجيل عملية شراء هذه اآللة إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة.%
 يخ، وقم بتسجيل مايلزم بنفس التار31/12/2006قم بإعداد خمطط اهتالك األلة بتاريخ.
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2009حدد مقدار االخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ ،

.التاريخ
 وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس التاريخ31/12/2011حدد أثر أعمال تصليح اآللة على قيمتها بتاريخ ،.

:04مترين رقم 
تلك خطيا طيلة عمرها اإلنتاجي ون، هذه اآللة750000آلة بتكلفة " ص"رت الشركة اشت01/01/2015بتاريخ 
أظهر اختبار تدهور قيمة 2017اية سنة ون، عند50000= اية عمرها اإلنتاجي ، قيمتها الباقية يف%20مبعدل 

= عها الصايف أصبح سعر بي31/12/2018ون، وبتاريخ 22000= أجري على هذه اآللة أن سعر بيعها الصايف 
.ون170000

:العمل املطلوب القيام به
، 2015اية كل من سنة ، وقم بتسجيل ما يلزم عند01/01/2015قم بإعداد خمطط اهتالك هذه اآللة بتاريخ -1

؛2016
، وقم بإجراء األعمال احملاسبية الالزمة بنفس 31/12/2017حدد مقدار اإلخنفاض املسجل يف قيمة اآللة بتاريخ -2

.خالتاري
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املعاجلة احملاسبية خلسائر اخنفاض قيمة األصول اجلارية: الفصل الرابع
:متهيد

عند قيام املؤسسة بأعمال اجلرد والتسوية يف اية الدورة احملاسبية، قد حيدث وأن تكون األسعار الصافية لبيع بعض خمزوناا 
 ذا التاريخ منخفضة مقارنة بأسعار شرائها، كما قد حيدث أقل من تكلفة شرائها أو إنتاجها، وأسعار بعض األوراق املالية

وأن يكون هناك احتمال تعذر بعض الزبائن من دفع جزء أو كل ما عليهم من ديون بسبب إفالسهم أو وضعيتهم املالية 
.الصعبة

احلذر، أن تقوم بتسجيل ويف مجيع احلاالت السابقة الذكر، فإنه جيب على املؤسسة يف إيطار االلتزام بتطبيق مبدأ احليطة و
.خسائر اخنفاض القيمة املسجلة يف قيمة خمزوناا وحقوقها لدى الغري

عن قيمته ل ماأا فائض القيمة احملاسبية ألصعلى القيمة خسارة7- 112النظام احملاسيب املايل يف املادة عرف ولقد
).القابلة للتحصيلالصافية القيمة (حتصيلها الصافية املمكن

:فيمايلي نتطرق بدرجة من الدقة والتفصيل وفقا ملا هو موضح يف النقاط التالية، إىل املعاجلة احملاسبية لكل منو
اخنفاض قيمة املخزونات؛
الغريعلىاحلقوققيمةاخنفاض.

I -املعاجلة احملاسبية للخسائر الناجتة عن اخنفاض قيمة املخزونات
-1-Iمرةأولجيلهاتستكلفةوحتديداملخزوناتتعريف:

، فإن املخزونات هي أصول مت االستحواذ عليها بغرض بيعها أو )IAS2(02حسب ما جاء يف املعيار احملاسيب الدويل رقم 
استخدامها يف عملية إنتاج السلع أو اخلدمات وهي تشمل البضاعة املشتراة بغرض البيع، واألراضي واملمتلكات األخرى اليت 

...كما تتضمن املواد األولية واللوازم واملنتجات التامة الصنع واملنتجات قيد الصنعحيتفظ ا بغرض البيع،
وتشمل تكلفة املخزونات مجيع التكاليف املطلوبة إليصاهلا إىل املكان واحلالة اليت توجد عليها، وميكن تصنيف هذه التكاليف 

: إىل
الرسومواملردودات،التجاريةالتخفيضاتهمنمطروحاالشراءمثنالشراءتكاليفتشمل: الشراءتكاليف

والتنزيل) التحميل(والشحنالنقلمصاريفلإلسترجاع،قابلةالغريوالرسوموالضرائباجلمركية
أدخلالذيالتعديلوفقمتولقد. املخزوناتشراءبعمليةمباشرةعالقةهلاأخرىمصاريفوأيةوالتخليص،

احليازةعندحتدثاليتالعملةحتويلفروقالتكلفةهذهنضممناستبعاد،2003يفIAS21على
احملاسيبللمعيارالبديلةاملعاجلةحسبااملسموحالنادرةاحلاالتيفاألجنبية،بالعملةللمخزوناتاملباشرة
.)األجنبيةالعملةأسعاريفالتغريأثار) (21(رقمالدويل

األجورمثلاملنتجةبالوحداتاملتعلقةاملباشرةالتكاليفخزوناتاملإنتاجتكاليفتشمل: اإلنتاجتكاليف
املباشرةغريللتكاليفاملنتظمالتحميلتشملكمااملنتوج،تركيبةيفالداخلةواللوازماألوليةواملواداملباشرة
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غرياإلنتاجتكاليفيلحتمويتم. تاممنتوجإىلاألوليةاملوادحتويلعننتجتاليت،*واملتغريةالثابتةالصناعية
والذي،)العقالينالتحميل(العاديةاإلنتاجيةالطاقةمستوىأساسوفقاملنتجةالوحداتعلىالثابتةاملباشرة
اعتبارويتمالعادية،الظروفظليففتراتعدةخالل) املتوسط(املعدليفحتقيقهاملتوقعاإلنتاجيفيتمثل

اليتالفترةعلىحتملكمصاريفاملنتوج،لتكلفةحتميلهايتمملاليتملباشرةاالغريالثابتةاإلنتاجتكاليف
اإلنتاجتكاليففصلواستحالواحد،آنيفواحدمنتوجمنأكترإنتاجمتإذاماحالةويف. فيهاحدثت

منتوجورئيسيمنتوجإنتاجعندأومشتركة،منتجاتإنتاجعندذلكمثال(واضحبشكلمنتوجلكل
القيمةأساسعلىالتوزيعميكنفمثالومتناسق،معقولبشكلاملنتجاتبنيفيماتوزيعهايتمفإنه،)رعيف

اكتمالعندأومستقل،بشكلللتحديدقابلةاملنتجاتتصبححينمااإلنتاجمرحلةخاللمنتوجلكلالبيعية
القيمةبصايفتقيماحلالةهذهويفيا،نسبأمهيةذاتغريبطبيعتهاتكونالفرعيةاملنتجاتومعظماإلنتاج،
القيمةتكونلذلكالرئيسي،املنتوجتكلفةإىلللوصلالكليةاإلنتاجتكلفةمنالقيمةهذهوختصماحملصلة،
. تكلفتهعنجوهرياخمتلفةغريالرئيسيللمنتوج) الدفترية(املرحلة

جعلأجلمنحتملهايتمعندمافقطاملخزوناتتكلفةيفاألخرىالتكاليفتدخل: أخرىتكاليف
حمددينلعمالءاملنتجاتتصميمتكاليفإضافةميكنفمثالعليها،هياليتوظروفهامكاايفاملخزونات

املخزونتكلفةيفاالقتراضتكاليفبتضمنييسمححمددةظروفيفأنهكمااملخزونات،تكاليفضمن
ااالعترافيتمأي(املخزوناتتكلفةمنالتاليةالنفقاتداستبعاوجيب). IAS23من13الفقرةأنظر(

): خالهلاحدثتاليتالفترةختصكمصاريف
oواألجوراألوليةاملوادمن) الضياع(للفاقدالعاديةغريالقيم .
oأخرىإنتاجيةمرحلةتسبقاليتاإلنتاجيةللعملياتضروريةكانتإذاإالالتخزين،تكاليف .
oاإىلاملخزوناتإيصاليفتسهمالاليتداريةاإلالتكاليفعليههياليتوحاهلامكا.
oتكاليف البيع .

) التكاليف املعيارية(هذه التكاليف حتسب إما على أساس التكاليف احلقيقية، وإما على أساس تكاليف حمددة سلفا :مالحظة
.اليت يتم مراجعتها بانتظام تبعا للتكاليف احلقيقية

-2-Iاية السنة املالية تسعري عند اجلرد(املخزونات عند خروجها من املخزن أو يف:(
يتم تقييم السلع املتماثلة عند خروجها من املخزن أو عند اجلرد إما باعتبار السلعة األوىل يف الدخول هي األوىل يف 

ريقة املستعملة لتسعري املخزونات أو ، وإما مبتوسط تكلفة شرائها أو إنتاجها، وجيب تبيان الط)PEPS ou FIFO(اخلروج 
.متابعتها يف امللحق

-3-Iقائمة حسابات املخزونات حسب ماجاء يف النظام احملاسيب املايل:
:الذي جزء إىل العناصر التالية3تندرج حسابات العناصر املكونة للمخزونات وفق النظام احملاسيب املايل حتت الصنف رقم 

أما تكاليف اإلنتاج . معداته، وتكاليف إدارة املصنع وتشغيلهمتثل التكاليف غري املباشرة تلك اليت بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى اإلنتاج، مثل االستهالك، نفقات صيانة مباين املصنع و*
. باشرةغري املباشرة املتغرية فهي تتمثل يف تلك التكاليف اليت تتغري مباشرة بتغري حجم اإلنتاج، مثل املواد غري املباشرة و األجور غري امل
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ا املؤسسة من أجل إعادة بيعها على حالتها دون ويعرب : بضاعة خمزنة-30/حـهذا احلساب عن السلع اليت اشتر
.إجراء أي تغيري عليها

ا املؤسسة من أجل إدخاهلا يف العملية : مواد أولية ولوازم-31/حـويشتمل هذا احلساب على السلع اليت اشتر
هذه املواد تدخل يف تركيبة (ة لالستهالك أو اإلستخدام اإلنتاجية وإجراء تغيريات عليها حىت تصبح عبارة عن منتجات صاحل

).املنتجات
أو اإلستغالل ) الصنع(ويشتمل هذا احلساب على املواد واألشياء اليت تساهم يف اإلنتاج : متوينات أخرى-32/حـ

-322/الك، حـاملواد القابلة لالسته- 321/حـ: دون أن تدخل يف تكوين املنتجات املصنوعة، ويتفرع هذا احلساب إىل
).األعلفة املستهلكة(األغلفة القابلة لالستهالك -326/اللوازم القابلة لالستهالك، حـ

من السنة ن، /31/12وهي تلك املنتجات اليت مل يكتمل تصنيعها بعد إىل غاية ): الصنع(سلع قيد اإلنتاج -33/حـ
منتجات قيد - 331/حـ: وينقسم هذا احلساب إىلوالزالت عملية إكمال إنتاجها تتطلب وقت إضايف من السنة املوالية،

.أعمال قيد اإلنتاج- 332/اإلنتاج، حـ
ويعرب هذا احلساب عن كل املنتجات القابلة للتخزين أو البيع أو الرمي اليت قامت املؤسسة : منتجات خمزنة-35/حـ

-358/ة الصنع، حـمنتجات تام- 355/منتجات نصف مصنعة، حـ- 351/حـ: بإنتاجها، ويتفرع هذا احلساب إىل
).فضالت ومهمالت(بقايا العملية اإلنتاجية 

ويشتمل هذا احلساب على العناصر املفككة أو املسترجعة من التثبيتات املادية: خمزونات متأتية من التثبيتات-36/حـ.
اية الدورة وميتل هذا احلساب السلع اليت مت شرائها ومل يتم استالمها بعد إىل غاي: خمزونات لدى الغري-37/حـ ة

.احملاسبية
مشتريات املخزونات-38/حـ
خسائر قيمة عن املخزونات-39/حـ

-4-Iاملخزوناتقيمةالخنفاضاحملاسبيةاملعاجلة :
فيما يتعلق بعدم إظهار املخزونات بأكتر من قيمتها املتوقع احلصول واحلدربدأ احليطةيف إطار التجسيد والتحقيق الفعلي مل

عداد القوائم نص كل من النظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية للمحاسبة، على أنه عند إ، عها أو استخدامهاعليها عند بي
بالقيمة قوائمها املالية خمزوناا ضمن كافة ، جيب على املؤسسة أو الشركة أن تظهر )السنة(اسبية املالية يف اية كل دورة حم

قيمة إجنازها (القيمة الصافية القابلة للتحقق من هذه املخزوناتوخزوناتتكلفة احلصول على هذه املبني األقل
عن السعر املقدر لبيع خمزون معني يف سياق النشاط العادي، مطروحا منه كل هذه األخرية اليت هي عبارة، )الصافية

:من
بعد؛تصنيعهيكتململإذاماحالةيفاملخزونهذاتصنيعإلمتاماملقدرةالتكاليف
التسويقتكاليف(البيععمليةإلمتاماملقدرةالضروريةوالتكاليف  .(
التكلفة + هتكلفة إكمال تصنيع(–سعر البيع املقدر هلذا املخزون= للتحقق من خمزون معنيالقيمة الصافية القابلةأي أن 

)هالضرورية املقدرة إلمتام عملية بيع
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ت  القيمةإذا كاناحملاسبية، يف حالة مايف اية الدورةمعنيزونقيمة خم)تدين(إخنفاضالناجتة عن سارةاخلتسجيليتم إذن 
ه، وفيما يلي نبني املعاجلة احملاسبية لعملية حتديد أو تكلفة إنتاجئهأقل من تكلفة شراالقابلة للتحقق من هذا املخزونالصافية

.تعماهلاأو اسقيمة املخزونات وتعديلها)تدين(إخنفاض وتسجيل خسارة
-1-4-Iحماسبياوتسجيلهااملخزوناتقيمةاخنفاضعنالناجتةاخلسارةحتديد :

قد حيتمل أن يكون من غري املمكن استرداد تكلفة خمزون معني إذا أصيب بتلف أو أصبح متقادما كليا أو جزئيا أو تناقصت 
معني إذا زادت التكلفة املقدرة إلمتام صنعه أو أسعار بيعه، كما قد حيتمل أن ال يكون من املمكن إسترداد تكلفة خمزون

.التكلفة املقدرة اليت سيتم تكبدها إلمتام بيعه
مقارنة بني تكلفة بإجراء تقوم اية كل دورة حماسبية، أن على املؤسسة عند حلولويف ظل هذه اإلحتماالت فإنه البد 

سواء تكلفة الشراء (ا كانت تكلفة احلصول على هذا املخزون احلصول على خمزون معني وقيمته الصافية القابلة للتحقق، فإذ
أقل من قيمته الصافية القابلة للتحقق، فإنه ال توجد أي خسارة يف قيمة هذا املخزون، وبالتايل هذا املخزون يبقى ) أو اإلنتاج

.مسجل ضمن ميزانية املؤسسة بتكلفة احلصول عليه
، )سواء تكلفة الشراء أو اإلنتاج(تحقق من هذا املخزون أقل من تكلفة احلصول عليه أما إذا كانت القيمة الصافية القابلة لل

:ه جيب على املؤسسةفإن
تكلفة احلصول على هذا ) ختفيض(هذا املخزون يف ميزانيتها بقيمته الصافية القابلة للتحقق، أي جيب إنزال أن تظهر

هذاقيمةاخنفاضعنالناجتةاخلسارةمبلغعن طريق طرحاملخزون إىل قيمته الصافية القابلة للتحقق؛ ويتم هذا 
العامةامليزانيةيفإظهارهاالواجبالصافيةاحملاسبيةقيمتهجعلأجلمنوهذاتكلفة احلصول عليه،مناملخزون

قيمته الصافية القابلة للتحقق؛) تساوي(نفسهاهياإلخنفاض،حدوثتاريخمنابتداء
كلفة احلصول على هذا املخزون وقيمته الصافية القابلة للتحقق كخسارة قيمة تدرج ضمن بالفرق بني تأن تعترف

اخنفاضعنالناجتةاخلسارةاملصاريف الظاهرة بقائمة حساب نتيجتها للدورة، أي جيب أن تقوم بتسجيل مبلغ
. مصاريفهاضمناملخزونهذاقيمة

اية دورة حماسبية معينة، نتيجة معني خاللخمزوناخنفاض يف قيمة يف حالة تسجيلذكره، فإنه وكخالصة وحوصلة ملا سبق
، البد من جعل هذه األخرية تعادل القيمة )الدفتريةتهقيم(تكلفة احلصول عليهأصغر من للتحققالقابلة الصافية كون قيمته 

اخلسارة الناجتة عن ر مبلغ مبقدااحلصول على املخزونتكلفة ، أي بعبارة أخرى جيب ختفيض للتحققالقابلة الصافية 
املسجل يف قيمته، وذلك من خالل تسجيل هذا اإلخنفاض كخسارة قيمة ضمن مصاريف املؤسسة وفقا ملا هو خنفاض اال

:مبني يف التسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر

Aاملخزوناتمؤونة تدين قيمة/حـمــن6853

Aخسائر القيمة عن املخزونات واملنتوجات قيد التصنيعجممع /إلـى حـ39

املخزونتسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة 
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:حيث أن
A=لتحققالقابلة لالصافية قيمته –تكلفة احلصول على املخزون=إخنفاض قيمة املخزونمبلغ خسارة

:قواعد هامة
:01قاعدة رقم 

يف حالة وجود بضاعة متعاقد على بيعها ألطراف خارجية، فيتم االعتماد على أسعار التعاقد لتطبيق مبدأ التكلفة أو القيمة 
ملخزونات الصافية القابلة للتحقق، وذلك بالقدر الذي يتعلق بالكمية املتعاقد على بيعها، أما باقي املخزونات فيتم معاملتها كا

العادية، أما يف حالة كون الكمية املتعاقد على بيعها تزيد عن كمية املخزون لدى املؤسسة، فيتم معاجلة هذه احلالة حسب 
).املخصصات واإللتزامات واألصول احملتملة(37معيار احملاسبة الدويل رقم 

:02قاعدة رقم 
منتوج ما، إذا كان من املتوقع أن سعر بيع املنتوج التام سيكون على ال يتم ختفيض قيمة املواد األولية اليت تدخل يف تصنيع

األقل بالتكلفة أو أعلى من التكلفة، أما يف حالة كون تكلفة املنتوج التام ستتجاوز قيمته الصافة القابلة للتحقق، فيتم يف هذه 
دار ارتفاعها عن القيمة الصافية القابلة للتحقق من مبقاحلالة تنزيل قيمة خمزون املواد األولية الداخلة يف صناعة هذا املنتوج 

.هذا املنتوج التام
:01رقم مثال
ون، وقد قدر سعر بيع هذه البضاعة بنفس التاريخ 77000بضاعة خمزنة بقيمة ' س'كان لدى الشركة 31/12/2020يف 

.ون2000ون، كما قدرت تكاليف بيع هذه البضاعة بـ70000بـ 
: املطلوب

البضاعة؛هذهقيمةاخنفاضعناملترتباخلسارةومقدارالبضاعة،منللتحققالقابلةيمة الصافيةحتديد الق- 
البضاعة؛قيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
.31/12/2020بتاريخالشركةميزانيةيفالبضاعةهذهاسظهراليتالقيمةحتديد- 

:احلل
ون68000= 2000–70000= البضاعةمنللتحققالقابلةالقيمة الصافية- 
للتحققالقابلةالصافيةقيمتها–)الدفتريةقيمتها(املخزونعلىاحلصولتكلفة=الضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ- 
ون9000= 68000–77000= الضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ.

البضاعةقيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.ردينح امل.ر

9000الضاعةمؤونة تدين قيمة /حـمــن6853

9000الضاعةخسائر القيمة عن جممع /إلـى حـ390

الضاعةتسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة 
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:02مثال رقم 
يف خمزا ما قيمته ' ع'لدى الشركة 31/12/2020بإنتاج األحدية وبيعها، وقد كان بتاريخ 'ع'تقوم الشركة 

وقد قدرت الشركة بنفس التاريخ أن عملية تصنيع كل هذه املواد ون من املواد األولية الداخلة يف صناعة األحدية، 31000
سعر الببع املقدر ون، كما قدرت الشركة أن 6000األولية املتاحة مبخازا تتطلب مصاريف تصنيع إضافية أخرى بقيمة 

عملية بيع ون، وأن 35000= اليت ميكن أن تتحصل عليها من تصنيع املواد األولية املتاحة مبخازالألحدية التامة الصنع 
بقيمة ) عتوزي(هذه األحدية اليت ميكن أن تتحصل عليها من تصنيع املواد األولية املتاحة مبخازا تتطلب مصاريف بيع 

.ون1000
: املطلوب

املواداستظهراليتوالقيمة،31/12/2020بتارخإنتاجهامتلواألحديةمنللتحققالقابلةحتديد القيمة الصافية- 
.31/12/2020مميزانيةيفاألولية

.31/12/2020بتارخإنتاجهامتلواألحديةقيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
:احلل
:31/12/2020بتارخإنتاجهامتلواألحديةمنللتحققالقابلةحتديد القيمة الصافية- 

تصنيعإلكمالاملقدرةاإلضافيةاملصاريف(–لألحديةاملقدرالبيعسعر= األحديةمنللتحققالقابلةالصافيةالقيمة
)األحديةلبيعاملقدرةالضروريةاملصاريف+ األحدية
ون28000) = 1000+ 6000(–35000= األحديةمنللتحققالقابلةالصافيةالقيمة.

: 31/12/2020مميزانيةيفاألحديةتصنيعيفالداخلةاألوليةاملواداستظهراليتحتديد القيمة- 
ون3000بـ ون، فيجب اإلعتراف خبسارة اخنفاض قيمة األحدية املقدرة 31000= مبا أن تكلفة املواد األولية 

.ون28000ستكون 31/12/2020، وبالتايل فإن قيمة املواد األولية اليت ستظهر ا يف ميزانية )28000–31000(
تصنيعهاسيتماليتاألحديةقيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

3000الضاعةتدين قيمة مؤونة/حـمــن6853

3000املواد األوليةخسائر القيمة عن جممع /إلـى حـ391

املواد األوليةتسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة 

:03مثال رقم 
وحدة الواحدة، وقد ون لل8وحدة بتكلفة 200بلغ عدد وحدات املنتوج أ لدى شركة الصفاء 31/12/2020بتاريخ 

ون للوحدة الواحدة دون أن تتحمل أي مصاريف إلمتام عملية 7وحدة لشركة بيسبال بسعر 100كان للشركة عقد لبيع 
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ون على 0.3ون للوحدة الواحدة، وهذا مقابل أن تتحمل مصاريف إلمتام عملية البيع بـ 7.5البيع، ويبلغ سعر البيع املقدر 
.الوحدة الواحدة

:املطلوب
.31/12/2020مميزانيةيفاسيظهراليتوقيمتهاملنتوج أ،منللتحققالقابلةحتديد القيمة الصافية- 

:احلل
:املنتوج أمنللتحققالقابلةحتديد القيمة الصافية- 

))1007 + ()100)7.5–0.3= (املنتوج أمنللتحققالقابلةالصافيةالقيمة
ون1420= 720+ 700= 

: 31/12/2020مميزانيةيفاملنتوج أاسيظهراليتحتديد القيمة
ون 180بـ املنتوج أ، فيجب اإلعتراف خبسارة اخنفاض يف قيمة )2008(ون 1600= املنتوج أمبا أن تكلفة 

ون، واليت متثل 1420ستكون 31/12/2020ا يف ميزانية اليت سيظهر املنتوج أ، وبالتايل فإن قيمة )1420–1600(
.املنتوج أالقيمة الصافية القابلة للتحقق من 

املنتوج أقيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

180الضاعةمؤونة تدين قيمة /حـمــن6853

180املنتوج التام أخسائر القيمة عن جممع /إلـى حـ3955

املنتوج التام أتسجيل قيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة 

4-I -2- إعادة النظر يف قيمة اخلسارة(إخنفاض قيمة املخزون مبلغ خسارةتعديل:(
بالنسبة لكل أصل) أي املسجلة ( مراجعة اخلسارة املدرجةوجوب على 9_112ة املاديف النظام احملاسيب املايللقد نص 

القابلة الصافية تبعا لتطور القيمة وذلك ،أو إلغائهااخلسارة أو ختفيضهاوهذا دف زيادة قيمة،الالحقةيف اية السنة
.ألصل املعينمن اتحصيل لل

زون سبق وأن تعرض خلسارة اخنفاض قيمة، مما قيمة خمإخنفاضخسارةظر يف مبلغ يعاد النعند اية كل دورة مقبلةوعليه فإنه 
لعنصر املخزون املسجل له حسب نتائج عملية إعادة التقييم اجلديديؤدي إما إىل زيادة مبلغها أو إنقاصها أو إلغائها، وهذا

:من احلاالت التاليةوبالتايل نستخلص مما سبق ذكره أنه ميكن أن نكون أمام حالة خسارة سابقا، 
تسجيل اخنفاض يف قيمة إذا مت يف اية دورة حماسبية معينة:إخنفاض قيمة املخزون قيمة املخزونالرفع يف مبلغ خسارة-1احلالة 

قيمة إخنفاضخسارةبقدر أكرب من اإلخنفاض املسجل يف قيمته يف الدورة السابقة، فإن هذا يستدعي الرفع يف مبلغ خمزون معني 
. اجلديد) التدين(ذا املخزون مبقدار الزيادة املسجلة يف قيمة اإلخنفاض ه
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قيمة خمزون معني املترتب عن تسجيل زيادة يف تدين قيمته، بنفس القيد إخنفاضخسارةويتم حماسبيا تسجيل الرفع يف مبلغ 
:ا هو مبني يف التسجيل احملاسيب التايلوفقا ملاحملاسيب لتسجيل عملية حتديد خسارة اخنفاض قيمة املخزونات ألول مرة، أي 

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
Bمؤونة تدين قيمة املخزونات/حـمــن6853

Bخسائر القيمة عن املخزونات واملنتوجات قيد التصنيعجممع /إلـى حـ39

املخزونقيمة إخنفاضفع يف مبلغ خسارةالرتسجيل 

:حيث أن
A= إخنفاض قيمة املخزون خسارة=نخالل الدورة احملاسبيةإخنفاض قيمة املخزونخسارةالرفع يف مبلغ مبلغ

1-ناحملاسبيةإخنفاض قيمة املخزون املسجلة خالل الدورةخسارة–ناملسجلة خالل الدورة احملاسبية

:04رقم مثال
ون، وقد قدر سعر بيع هذه البضاعة 320000بضاعة يف خمازا بقيمة ' س'كان لدى الشركة 31/12/2020بتاريخ 

.ون2000ون، كما قدرت تكاليف بيع هذه البضاعة بـ312000بنفس التاريخ بـ 
: املطلوب

البضاعةهذهقيمةاخنفاضعنرتباملتاخلسارةومقدارالبضاعة،منللتحققالقابلةحتديد كل من القيمة الصافية- 
خالل' س'الشركةيوميةدفتريفتسجيلهالواجبالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغوكذلك2020دورةخالل
ون؛7000بـالبضاعةهذهقيمةيفخسارةتسجيلالسابقةالدورةيفمتقدأنهالعلممع،2020دورة

البضاعة؛قيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
.31/12/2020بتاريخالشركةميزانيةيفالبضاعةهذهاسظهراليتالقيمةحتديد- 

:احلل
.ون310000= 2000–312000= البضاعةمنللتحققالقابلةالقيمة الصافية- 
–)الدفتريةقيمتها(البضاعةعلىاحلصولتكلفة=احلاليةالدورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ- 

للتحققالقابلةالصافيةقيمتها
ون10000= 310000–320000= احلاليةالدورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ.
الرفعمناحلاليةالدورةخاللالبدفإنهون،7000بقيمةالسابقةالدورةيفالبضاعةهلذهقيمةخسارةتسجيلمتأنهومبا
بالعالقةحيسبوالذي) التدين(اإلخنفاضقيمةيفاملسجلةالزيادة) بقدر(بقيمةالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةبلغميف

:التالية
البضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ= 2020دورةخاللالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغيفالرفعمقدار

2019دورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةضإخنفاخسارةمبلغ-2020دورةخاللاملسجلة
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2020دورةخاللالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغيفالرفعمقدار=
.ون3000= 7000–10000

احلاليةالدورةخاللالبضاعةقيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
ملبلغ الدائنااملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

3000الضاعةمؤونة تدين قيمة /حـمــن6853

3000الضاعةخسائر القيمة عن جممع /إلـى حـ390

الضاعةقيمة اإلخنفاض املسجل يف قيمة الرفع يف تسجيل 

.ون310000هي 31/12/2020نية الشركة بتاريخ القيمة اليت سظهر ا هذه البضاعة يف ميزا
إذا مت يف : )إنقاص مبلغ اخلسارة، إسترجاع جزء من اخلسارة(إخنفاض قيمة املخزون ختفيض مبلغ خسارة- 2احلالة 

ة السابقة من خمزون معني مقارنة بالدورة احملاسبيالقابلة للتحصيل الصافية القيمة تسجيل ارتفاع يف اية دورة حماسبية معينة
يتم لتكلفة احلصول عليه أو تتساوى معها، فإنه ) اجلديدةالقابلة للتحصيل أي قيمته الصافية (هلا، لكن دون أن تتجاوز 

عن طريق استرجاع جزء )الغاء اجلزء الذي مل تعد املؤسسة حباجتهأي (إخنفاض قيمة املخزون مبلغ خسارة) إنقاص(ختفيض 
اسيب التايلتسجيل القيد احملمنها من خالل 

املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
XXXخسائر القیمة عن النخزونات والمنتوجات قید التنفیذ/حـمــن39.

XXX.المخزونات-استرجاعات االستغالل عن خسائر القیمة والمؤونات/إلـى حـ7853

استرجاع جزء من خسارة اخنفاض قيمة املخزوناتتسجيل 

:05رقم مثال
ون، وقد قدر سعر بيع هذه البضاعة 320000بضاعة يف خمازا بقيمة ' س'كان لدى الشركة 31/12/2020بتاريخ 

.ون1000ون، كما قدرت تكاليف بيع هذه البضاعة بـ316000بنفس التاريخ بـ 
: ب القيام بهالعمل املطلو

ون، يطلب منك7000بـالبضاعةهذهقيمةيفخسارةتسجيلمتقدالسابقةالدورةيفأنهعلمتإذا
اخنفاضعناملترتباخلسارةومقدار،2020دورةخاللالبضاعةمنللتحققالقابلةالصافيةالقيمةمنكلحتديد- 

اجلزءأي(البضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ) إنقاص(ختفيضمقداروكذلك2020دورةخاللالبضاعةهذهقيمة
؛)البضاعةقيمةاخنفاضخسارةمنإلغائهالواجب

؛2020دورةخالل) إلغائه(استرجاعهالواجبالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغتسجيل- 
.31/12/2020بتاريخالشركةميزانيةيفالبضاعةهذهاسظهراليتالقيمةحتديد- 
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:احلل
.ون315000= 1000–316000= البضاعةمنللتحققالقابلةالقيمة الصافية- 
–)الدفتريةقيمتها(البضاعةعلىاحلصولتكلفة=2020دورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ- 

للتحققالقابلةالصافيةقيمتها
ون5000= 315000–320000= 2020دورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ.
مناحلاليةالدورةخاللالبدفإنهون،7000بقيمةالسابقةالدورةيفالبضاعةهلذهقيمةخسارةتسجيلمتأنهومبا

) التدين(اإلخنفاضقيمةيفاملسجلةالنقصان) بقدر(بقيمةالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغيف) التخفيض(اإلنقاص
:التاليةبالعالقةسبحيوالذي
البضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ= 2020دورةخاللالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغيفاإلنقاصمقدار

2020دورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ-2019دورةخاللاملسجلة

2020دورةلخالالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغيفاإلنقاصمقدار=
.ون2000= 5000–7000

احلاليةالدورةخاللالبضاعةقيمةيفاإلخنفاضعنالناجتةاخلسارةتسجيل- 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

2000البضاعةخسائر القیمة عن /حـمــن390

2000.المخزونات-استرجاعات االستغالل عن خسائر القیمة والمؤونات/إلـى حـ7853

استرجاع جزء من خسارة اخنفاض قيمة البضاعةتسجيل 

.ون315000هي 31/12/2020القيمة اليت سظهر ا هذه البضاعة يف ميزانية الشركة بتاريخ 
القيمةمعينةحماسبيةدورةايةيفأصبحثإذا): إسترجاع اخلسارة كليا(إخنفاض قيمة املخزونإلغاء خسارة-3احلالة 
فإنهعليه،احلصولتكلفةتساويأوأكربقيمة،اخنفاضخلسارةتعرضوأنسبقمعنيخمزونمنللتحصيلالقابلةالصافية

.اسابقاملخزونهذاباسماملسجلةالقيمةإخنفاضسارةخلكليإسترجاعأوإلغاءيتم
احملاسيبالقيدتسجيلطريقعنخمزونأيباسماملسجلةالقيمةإخنفاضسارةخلالكلياإلسترجاعتسجيلحماسبيايتمو

التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
XXXخسائر القیمة عن النخزونات والمنتوجات قید التنفیذ/حـمــن39.

XXX.المخزونات-استرجاعات االستغالل عن خسائر القیمة والمؤونات/إلـى حـ7853

االسترجاع الكلي خلسارة قيمة املخزونتسجيل 
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:06مثال رقم 
بيع هذه البضاعة ون، وقد قدر سعر320000بضاعة يف خمازا بقيمة ' س'كان لدى الشركة 31/12/2020بتاريخ 

.ون1500ون، كما قدرت تكاليف بيع هذه البضاعة بـ321500بنفس التاريخ بـ 
: العمل املطلوب القيام به

:ون، يطلب منك7000بـالبضاعةهذهقيمةيفخسارةتسجيلمتقدالسابقةالدورةيفأنهعلمتإذا
اخنفاضعناملترتباخلسارةومقدار،2020دورةخاللالبضاعةمنللتحققالقابلةالصافيةالقيمةمنكلحتديد- 

اجلزءأي(البضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ) إنقاص(ختفيضمقداروكذلك2020دورةخاللالبضاعةهذهقيمة
؛)البضاعةقيمةاخنفاضخسارةمنإلغائهالواجب

؛2020دورةخالل) ئهإلغا(استرجاعهالواجبالبضاعةهذهقيمةإخنفاضخسارةمبلغتسجيل- 
.31/12/2020بتاريخالشركةميزانيةيفالبضاعةهذهاسظهراليتالقيمةحتديد- 

:احلل
.ون320000= 1500–321500= البضاعةمنللتحققالقابلةالقيمة الصافية- 
–)الدفتريةهاقيمت(البضاعةعلىاحلصولتكلفة=2020دورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ- 

للتحققالقابلةالصافيةقيمتها
ون0= 320000–320000= 2020دورةخاللاملسجلةالبضاعةقيمةإخنفاضخسارةمبلغ.
يتمأناحلاليةالدورةخاللالبدفإنهون،7000بقيمةالسابقةالدورةيفالبضاعةهلذهقيمةخسارةتسجيلمتأنهومبا
الكلياإلسترجاعتسجيلحماسبيايتمو، سابقاالبضاعةهذهباسماملسجلةالقيمةإخنفاضسارةخلكليإسترجاعأوإلغاء

التايلاحملاسيبالقيدتسجيلطريقعنالبضاعةهذهباسماملسجلةالقيمةإخنفاضسارةخل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

7000البضاعةسائر القیمة عن خ/حـمــن390

7000.المخزونات-استرجاعات االستغالل عن خسائر القیمة والمؤونات/إلـى حـ7853

االسترجاع الكلي خلسارة قيمة البضاعةتسجيل 

، بيع أو استعمال عنصر من عناصر املخزوناتعند:سابقااملخزون املسجل له خسارة قيمةاستعمال بيع أو -4احلالة 
على احملاسب عند تسجيله فإن النظام احملاسيب املايل يفرض يف الدورة احملاسبية السابقة، خسارة قيمةكان موضوع سبق وأن

بترصيد قوم تسليمها إىل الزبائن، أن يالتصنيع أو إرساهلا إىل ورشات وبعملية إخراج املخزونات من املخزن املتعلقللقيد 
وذلك وفقا ملا هو موضح فيما يلياملخزون املعين، / حـ، من خالل طرح قيمة اخلسارة املسجلة به من قيمة39/حـ
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املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
Aخسائر القيمة عن املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ/حـمــن39.

Bمشتريات البضاعة املباعة/ حـ600
مواد أولية ولوازم مستهلكة/أو حـ601

تغري خمزون املنتجات/أو حـ724.
Cالبضاعة/إلـى حـ30
مواد أولية ولوازم/ أو حـ31

املنتجات/ أو حـ35.

..وصل تسليم رقم

:حيث أن
A = خسارة اخفاض قيمة املخزون؛مبلغ
B =خسارة اخفاض قيمة املخزون؛مبلغ –ن تكلفة احلصول على املخزو
C =تكلفة احلصول على املخزون.

:07مثال رقم 
تكلفة شراء هذه أنالعلممعون،660000بضاعة بسعر " ب"للمؤسسة " أ"باعت املؤسسة 07/03/2020بتاريخ 

.تاريخ عملية البيعون، وأنه مت إرسال كال من البضاعة والفاتورة بنفس670000هي " أ"البضاعة من قبل املؤسسة 
:العمل املطلوب القيام به

و أن معدل الرسم على القيمة ون10000بـالبضاعةهذهقيمةيفخسارةتسجيلمتقدالسابقةالدورةيفأنهعلمتإذا
".أ"طلب منك تسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة ي، %19=املضافة 

:احلل
"أ"التسجيل يف دفتر يومية املؤسسة 

املبلغ الدائناملبلغ املدين07/03/2020ح الدائن.رح املدين.ر

785400الزبائن/حـمــن411
125400م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/إلـى حـ44570

660000بضاعة مباعة/حـ700

فاتورة بيع رقم
//

660000البضاعة خسائر القيمة عن /من حـ390
10000مشتريات البضاعة املباعة/حـ600

670000بضاعة/إىل حـ30
متعلق بإرسال البضاعة املباعة إىل الزبون... وصل تسليم رقم 
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II-املعاجلة احملاسبية للخسائر الناجتة عن اخنفاض قيمة احلقوق على الزبائن :
-1-IIتعريف الزبائن وحتديد التسجيل احملاسيب للحقوق املترتبة عليهم أول مرة:

يعرب مصطلح الزبائن يف احملاسبة عن حقوق املؤسسة لدى األفراد الذين تتعامل معهم نتيجة بيعها هلم املخزونات أو تقدمي
اخلدمات، وعليه جيعل هذا احلساب مدينا باملبلغ املستحق القبض املوجود يف فواتري بيع السلع أو تقدمي اخلدمات، وذلك 

:مقابل جعل كال من
املبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة واملبيعات من اخلدمات واملنتوجات - .70/ حـ

؛)لبيع النهائي املتفق عليهسعر ا(دائنا بصايف الدفع التجاري األخري : امللحقة
دائنا مببلغ الضمان الواجب استالمه على سالمة األغلفة : الزبائن الدائنون- 419/حـ

املتداولة املرسلة مع السلعة املباعة؛
دائنا مببلغ : الرسم على القيمة املضافة امع على املبيعات لصاحل الدولة- 44570/حـ

.الرسم على القيمة املضافة
د الزبون ملا عليه من ديون سواء بنفس تاريخ حترير الفاتورة أو يف تاريخ الحق، جيعل هذا احلساب دائنا، وذلك وعند تسدي

.53/أو حـ512/إما ح: مقابل جعل أحد احلسابني التاليني مدينا
:جيعل دائنا411/حـوجتدر اإلشارة إىل أن 

حلسابات الفرعية للحساب مببلغ املردودات من السلع املباعة، وذلك مقابل جعل أحد ا-
: املبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة واملبيعات من اخلدمات واملنتوجات امللحقة-70

مدينا مببلغ املردودات،
مببلغ التخفيضات التجارية أو املالية اليت متنحها املؤسسة للزبون يف فاتورة مستقلة عن -

س املبلغ،مدينا بنف709/فاتورة البيع، وذلك مقابل جعل حـ
) السفتجة(عند تسديد الزبائن للمستحقات املترتبة على عاتقهم إما عن طريق الكمبيالة -

.أو السند ألمر
-2-IIجرد احلقوق على الزبائن واملعاجلة احملاسبية خلسارة اخنفاض قيمتهم

:هيفئاتثالثإىلتصنفزبائنهاعلىحقوقهافإنسنة،كلمن/31/12يفاجلردبأعمالاملؤسسةقيامعند
-1-2-II ون بوضعية مالية تضمن جمموعة الزبائن الذين يتمتعوهي الفئة اليت ت:)حقوق على الزبائن عادية(حقوق جيدة

.مرحية، تسمح هلم بالوفاء بديوم يف آجاهلا احملددة
-2-2-II لذين توقفوا عن الدفع وهي الفئة اليت تتضمن جمموعة الزبائن ا):حقوق على الزبائن لن حتصل(حقوق معدومة

حقوق بتصنيفها كتتحملها املؤسسةحتميةخسارة يعتربإما بسبب اإلفالس أو املوت، وبالتايل فإن مبلغهم بشكل ائي، 
معدومة، ويتم تسجيلها حماسبيا على النحو التايل
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املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
XXXخسائر عن حسابات مدینة غیر قابلة للتحصیل/حـمــن654

XXXالرسم على القیمة المضافة المجمع لصالح الدولة/ حـ44570
XXX.الزبائن/إلـى حـ411

لن حتصل وكذلك الضرائب املرتبطة اترصيد احلقوق على الزبائن اليت

-3-2-II جمموعة وهي الفئة اليت تتضمن :)حقوق على الزبائن مشكوك يف حتصيلها(حقوق مشكوك يف حتصيلها
تراجع يف مبيعام، مشاكل مع مصاحل الضرائب، (رون بوضعية مالية صعبةميرون بفترة إعسار مايل أي ميالزبائن الذين

هي ، وهذه الفئة)خسارة حمتملة(من دينهم أو كله جزءيتمكنوا من تسديدأال يف املستقبل حيتمل و، ...)نوكمشاكل مع الب
، ويعاجل هذا احلدث املايل على الزبوناحلقوق علىمن حتصيلهدم بقيمة املبلغ احملتمل عتسجيل خسارةاليت تكون موضوع 

النحو التايل
الزبائن -416/حـ(ملشكوك يف حتصيلها يف حساب خاص ا أال وهو جيب تسجيل هذه الفئة من احلقوق ا-أ

ويكون تسجيل عملية حتويل هذه .، وهذا ألا تتطلب املتابعة والتقييم املستمر من قبل املؤسسة)املشكوك يف حتصيل ديوم
احلقوق من حقوق عادية إىل حقوق مشكوك يف حتصيلها على النحو التايل

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخنح الدائ.رح املدين.ر
XXXالزبائن المشكوك في تحصیل دیونھم/حـمــن416

XXX.الزبائن/إلـى حـ411

إىل مشكوك يف حتصيلهاتسجيل حتويل احلقوق على الزبائن من عادية

: للجزء احملتمل عدم حتصيله من احلقوق على الزبائن املشكوك يف حتصيلهاخسارة قيمةتسجيل-ب
وجتدر اإلشارة إىل أن النظام احملاسيب املايل نص الزبون، من طرفبقيمة املبلغ احملتمل عدم تسديده خسارة القيمةيتحدد مبلغ

.تمل عدم تسديده جيب أن يكون خارج الرسم على القيمة املضافةعلى أن هذا املبلغ احمل
على النحو التايلللجزء احملتمل عدم حتصيله من احلقوق على الزبائن املشكوك يف حتصيلهاخسارة قيمةتسجيلويتم 

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
XXXؤونات خلسارة القيمة عن الزبائنخمصصات امل/حـمــن6854

XXX.خسارة القيمة عن حسابات الزبائن/إلـى حـ4911

قيمة الزبائناخنفاض تسجيل خسارة 
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:01مثال رقم 
، هذا األخري الذي وصلت 'ع'لزبون ون على ا2380000حق بقيمة '' س''كان للشركة 31/12/2019بتاريخ 

معلومات مؤكدة حوله تفيد بأنه مير بوضعية مالية صعبة وأنه من احملتمل أن يتم تصفية نشاطه قضائيا، وهذا بسبب تأخره 
.يف دفع ديونه

، أن هذه 'س'كة يرى املسؤولني عن اإلدارة املالية يف الشر' ع'ويف ظل املعطيات املتعلقة بالوضعية املالية الصعبة للزبون 
.فقط من حقوقها لدى هذا الزبون%70األخرية ستحصل 

:العمل املطلوب القيام به
.فقم مبا يلزم من تسجيالت حماسبية يف ظل املعطيات املقدمة لك' س'بصفتك املسؤول عن احملاسبة يف الشركة 

:احلل
ائناملبلغ الداملبلغ املدين31/12/2019ح الدائن.رح املدين.ر

2380000الزبائن املشكوك فيهم/من حـ416
2380000الوبائن/ إىل حـ411

من زبون عادي إىل زبون مشكوك فيه' ع'حتويل الزبون 
//

60000قسط اخنفاض قيمة الزبائن/من حـ6851
60000'ع'جممع خسارة قيمة الزبون / إىل حـ4911

'ع'تسجيل خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون 
:'ع'شرح كيفية حساب مبلغ خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون 

نسبة خسارة القيمة املختملةHT' ع'احلق املستحق على الزبون = 'ع'بون مبلغ خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الز
 2380000(='ع'مبلغ خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون1.19 (0.3 =600000ون.

-3-II إعادة النظر يف قيمة اخلسارة(تعديل أو إلغاء مبلغ خسارة إخنفاض قيمة املخزون:(
يف قيمة احلقوق على ) اخلسارة(ملواجهة التدين خسارة قيمةتسجيلاحملاسبية الالحقة للدورة اليت مت خالهلا ية الدورةيف ا

:  إحدى احلاالت التاليةا تظهر لن، وهنايف الدورة السابقةاملسجلةيف قيمة هذه اخلسارة)تقدير(النظر يعاد الزبائن،
II-3 -1- اخنفاض قيمة الزبائن املسجلة يف الدورة السابقة دون إحداث أي تغيري عليهااحملافظة على مبلغ خسارة:

خسارة اخنفاض يف قيمة تسجلأن وضعية الزبون بقيت مستقرة فال تلغى وال احملاسبيةإذا تبني أثناء اجلرد يف اية الدورة
.  وهي حالة نادرة احلدوث. جديدةالزبائن 

II-3 -2- وهي احلالة اليت تزداد :غ خسارة اخنفاض قيمة الزبائن املسجلة يف الدورة السابقةيف مبل) الرفع(الزيادة
حبيث يكون املبلغ احملتمل عدم حتصيله من الزبون يف الدورة احلالية أكرب من املبلغ الذي كان من ،فيها وضعية الزبون سوءا

إضافية بالفرق بني املبلغني خنفاض يف قيمة الزبائن خسارة ااحملتمل عدم حتصيله منه يف الدورة السابقة، وهنا جيب تسجيل 
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، وهذا من أجل ضمان التغطية املناسبة والكافية حلجم اخلسارة *احملتمل عدم حتصيلهما من الزبون خالل هاتني الدورتني
. احملتملة يف احلقوق على الزبائن

عند معاينتها خسارة اخنفاض قيمة الزبائنتسجيل يتم تسجيل هذه الزيادة يف قيمة تدين احلقوق على الزبائن بنفس طريقةو
ألول مرة، أي على النحو التايل

املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر
XXXخمصصات املؤونات خلسارة القيمة عن الزبائن/حـمــن6854

XXX.سارة القيمة عن حسابات الزبائنخ/إلـى حـ4911

قيمة الزبائناخنفاض تسجيل خسارة 
:02مثال رقم 

معلومات تفيد بأن الوضعية '' س''وصلت إىل الشركة 31/12/2020، نفرض أنه بتاريخ 01انطالقا من حل املثال رقم 
، يرون أنه سيتم 'س'ولني عن اإلدارة املالية يف الشركة قد تدهورت أكثر، وهو األمر الذي جعل املسؤ' ع'للزبون املالية

.'ع'من حقوق الشركة لدى الزبون%50حتصيل فقط 
:العمل املطلوب القيام به

فقم مبا يلزم من تسجيالت حماسبية وهذا يف ظل املعطيات اجلديدة املقدمة ' س'بصفتك املسؤول عن احملاسبة يف الشركة 
.'ع'حول الوضعية املالية للزبون

:احلل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

400000قسط اخنفاض قيمة الزبائن/ من حـ6851
400000'ع'جممع خسارة قيمة الزبون / إىل حـ4911

القيمة احملتملة من احلق املستحق على تسجيل الرفع يف خسارة 
'ع'الزبون 

الواجب تسجيلها خالل اية 'ع'شرح كيفية حساب مبلغ خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون 
:2020دورة 

2019لغ خسارة القيمة احملتملة املسجلة خاللمب-2020مبلغ خسارة القيمة احملتملة خالل= 2020مبلغ خسارة القيمة احملتملة الواجب تسجيلها خالل 

 2380000([=2020مبلغ خسارة القيمة احملتملة الواجب تسجيلها خالل1.19 (0.5[-])23800001.19 (0.3[
 2380000(=2020مبلغ خسارة القيمة احملتملة الواجب تسجيلها خالل1.19()0.5–0.3( =400000ون.
II-3 -3- إذا تبني :يف مبلغ خسارة اخنفاض قيمة الزبائن املسجلة يف الدورة السابقة) اإلنقاص، استرجاع(ختفيض

، مبلغ أكرب مما قدر يف الدورة السابقةتسديدأن يتمكن من حيتمل وحتسنت مقارنة بالدورة السابقة، قدأن وضعية الزبون

نة سابقااخلسارة املعاٌ- ا ياخلسارة احملتملة حالٌ= دة يامبلغ الز:أي أن*
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، وهذابلغ خسارة اخنفاض قيمة الزبائن املسجلة يف الدورة السابقةمع جزءا من استرجأن يتم ايف هذه احلالة فإنه جيب
.أصبح غيـر مربرأن هذا اجلزءباعتبار

مبلغ خسارة اخنفاض ومبلغ خسارة اخنفاض قيمة الزبائن املسجلة يف الدورة السابقةالفرق بني هذا اجلزء بإجياد سب حيو
مبلغ خسارة اخنفاض قيمة من زءتسجيل احملاسيب لعملية استرجاع هذا اجل، ويكون الاحلاليةقيمة الزبائن املسجلة يف الدورة 

:كما يليالزبائن املسجلة يف الدورة السابقة
املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر

XXX.خسارة القيمة عن حسابات الزبائن/حـمــن4911

XXX.احلقوق على الزبائن-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ7854

تسجيل استرجاع جزء من املؤونة

:03مثال رقم 
معلومات تفيد بأن الوضعية '' س''وصلت إىل الشركة 31/12/2020، نفرض أنه بتاريخ 01انطالقا من حل املثال رقم 

، يرون أنه سيتم 'س'قد حتسنت نوعا ما، وهو األمر الذي جعل املسؤولني عن اإلدارة املالية يف الشركة ' ع'بون للزاملالية
.'ع'من حقوق الشركة لدى الزبون%90حتصيل فقط 

:العمل املطلوب القيام به
ملعطيات اجلديدة املقدمة فقم مبا يلزم من تسجيالت حماسبية وهذا يف ظل ا' س'بصفتك املسؤول عن احملاسبة يف الشركة 

.'ع'حول الوضعية املالية للزبون 
:احلل

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
400000'ع'جممع خسارة قيمة الزبون / من حـ4911

400000'ع'استرجاع خسارة قيمة الزبون / إىل حـ78511

تسجيل املبلغ املسترجع من خسارة القيمة احملتملة من احلق 
'ع'املستحق على الزبون 

خالل ) إلغائه(الواجب استرجاعه 'ع'شرح كيفية حساب مبلغ خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون 
:2020اية دورة 

2020مبلغ خسارة القيمة احملتملة خالل-2019خاللاملسجلة مبلغ خسارة القيمة احملتملة = 2020جب استرجاعها خاللمبلغ خسارة القيمة احملتملة الوا

2380000([=2020مبلغ خسارة القيمة احملتملة الواجب استرجاعها خالل1.19 (0.3[-])23800001.19 (0.1[
2380000(=2020لها خالل مبلغ خسارة القيمة احملتملة الواجب تسجي1.19()0.3–0.1( =400000ون.
II-3 -4- اية الدورة احملاسبية :مبلغ خسارة اخنفاض قيمة الزبائن املسجلة يف الدورة السابقةإلغاء مت التأكد إذاعند

، أنه عليه يف الدورة السابقةخسارة اخنفاض يف قيمة احلقوق املترتبة من طرف املؤسسة بأن الزبون الدي سبق وأن سجلة له 
ح غري قادر على تسديد أي مبلغ من بإما سيتمكن من تسديد مجيع املستحقات املترتبة على عاتقه أو أنه قد أفلس وأص
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املستحقات املترتبة على عاتقه فإنه جيب على املؤسسة أن تقوم بإلغاء كلي خلسارة اخنفاض القيمة اخلاصة ذا الزبون، وذلك 
: هو مبني يف احلالتني التاليتنيوفقا ملا
خسارة اخنفاض يف قيمة احلقوق املترتبة مت التأكد من طرف املؤسسة بأن الزبون الدي سبق وأن سجلة له إذااألوىلاحلالة 

حل ، أنه قد حتسنت وضعيته املالية، وأنه سيتمكن من تسديد مجيع املستحقات املترتبة على عاتقه لصاعليه يف الدورة السابقة
، فإنه جيب على املؤسسة أن تقوم بإلغاء خسارة اخنفاض القيمة اخلاصة )قادرا على تسديد كل دينهأي أنه أصبح (املؤسسة 

، وذلك عن )زبائن عاديني(الزبائن /الزبائن املشكوك يف حتصيل ديوم إىل حـ/ حـمــنذا الزبون، وأن حتول حسابه 
طريق تسجيل القيدين التاليني

املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.ردينح امل.ر
XXXالزبائن /حـمــن411

XXXالزبائن املشكوك يف حتصيل ديوم/ إلـى حـ416

وك يف حتصيلها إىل عاديةتسجيل حتويل احلقوق على الزبائن من مشك

ن/31/12
XXX.خسارة القيمة عن حسابات الزبائن/ حـمــن4911

XXX.احلقوق على الزبائن-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ7854

سارة اخنفاض القيمةبلغ خمليكلالسترجاع االتسجيل 

خسارة اخنفاض يف قيمة احلقوق املترتبة مت التأكد من طرف املؤسسة بأن الزبون الدي سبق وأن سجلة له إذانيةاحلالة الثا
ح غري قادر على تسديد أي مبلغ من املستحقات املترتبة على عاتقه،لصاحل ب، أنه قد أفلس وأصعليه يف الدورة السابقة

، فإنه جيب )تتحملها املؤسسةحتميةخسارة يعتربوبالتايل فإن مبلغهقادرا على تسديد كل دينهأنه أصبح غري أي(املؤسسة 
الزبائن املشكوك / حـمــنعلى املؤسسة أن تقوم بإلغاء خسارة اخنفاض القيمة اخلاصة ذا الزبون، وأن حتول حسابه 

، وذلك عن طريق تسجيل القيدين التاليني)حتصلحقوق لن (احلقوق املعدوة/يف حتصيل ديوم إىل حـ
املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر

XXXخسائر عن حسابات مدینة غیر قابلة للتحصیل/حـمــن654
الرسم على القیمة المضافة المجمع لصالح الدولة/ حـ44570

XXXالزبائن املشكوك يف حتصيل ديوم/ إلـى حـ416

وكذلك الضرائب املرتبطة اشكوك يف حتصيلها املاحلقوق على الزبائن ترصيد 

ن/31/12
XXX.خسارة القيمة عن حسابات الزبائن/ حـمــن4911

XXX.احلقوق على الزبائن-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ7854

بلغ خسارة اخنفاض القيمةمليكلالسترجاع االتسجيل 
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:مالحظة هامة
:التايليبس، فإنه البد من تسجيل القد احملاستقبليف املعند قيام الزبون الذي اعترب دينه يف حكم املعدوم بتسديد كل دينه أو جزء منه 

املبلغ الدائناملبلغ املدينتاريخ التسديدح الدائن.رح املدين.ر
xxxالبنك/ من حـ512

الصندوق/حـ53أو 
xxت التسيريإيرادات استثنائية عن عمليا/ إىل حـ756

xالرسم على القيمة املضافة امع لصاحل الدولة / حـ44570
احلقوق املعدومةتسجيل املبلغ املسترجع من 

:04مثال رقم 
من املستحقات املترتبة %50قد سدد 01/04/2020بتاريخ ' ع'، نفرض أن الزبون 01انطالقا من حل املثال رقم 

.'س'ومل يتم تسجيل ذلك حماسبيا يف دفتر يومية الشركة ' س'اه الشركة على عاتقه جت
قد مت إشهار إفالسه ' ع'معلومات تفيد بأن الزبون '' س''وصلت إىل الشركة 31/12/2020كما نفرض أنه بتاريخ 

املالية يف بصفة رمسية ومت كذلك تصفية نشاطه وشطب سجله التجاري، وهو األمر الذي جعل املسؤولني عن اإلدارة
.'ع'، يرون أنه لن يتم حتصيل أي مبلغ من حقوق الشركة املتبقية لدى الزبون'س'الشركة 

:العمل املطلوب القيام به
فقم مبا يلزم من تسجيالت حماسبية وهذا يف ظل املعطيات اجلديدة املقدمة ' س'بصفتك املسؤول عن احملاسبة يف الشركة 

.'ع'حول الوضعية املالية للزبون 
:احلل

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

600000'ع'جممع خسارة قيمة الزبون / من حـ4911
600000'ع'استرجاع خسارة قيمة الزبون / إىل حـ78511

سارة القيمة احملتملة من خليالكل) اإلسترجاع(اإللغاء تسجيل 
'ع'احلق املستحق على الزبون 

//
190000الرسم على القيمة املضافة الواج إلغائه/من حـ44551
1000000حقوق معدومة/ حـ654

1190000زبائن مشكوك فيهم/ إىل حـ416
تسجيل احلقوق املعدومة

09/03/2015
1190000البنك/من حـ512

1190000زبائن مشكوك فيهم/إىل حـ416
تسجيل اجلزء من احلق الذي مت قبضه
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متارين حملولة
:01مترين رقم

، اليت تلخص معلومات هامة حول وضعية زبائن مؤسسة الصفاء خالل الدورتني 3، و1،2م نقدم إليك فيمايلي املالحق رق
:2020و2019احملاسبيتني 

:01امللحق رقم 
)2019دورة (مستخرج من ميزان املراجعة قبل اجلرد والتسوية 

األرصدةاملبالغإسم احلسابرقم احلساب
دائنةمدينةدائنمدين

41101
41108
41112
41124
41165
41187

الزبون أمحد
الزبون حممد
الزبون فريد 
الزبون خالد
الزبون عمر

الزبون توفيق

47600
107100

23800
95200
35700
23800

47600
107100

23800
95200
35700
23800

3332000.003332000.00اموع
:02امللحق رقم 

31/12/2019وضعية زبائن املؤسسة بتاريخ 
عند اجلرد لزبائن املؤسسة مت التوصل إىل املعلومات التالية املتعلقة بالوضعية املالية لبعض زبائن املؤسسة الظاهرة 

:وجود أعالهامل01أرصدم بامللحق رقم 
وجد هذا الزبون أنه حتت التسوية القضائية، وأنه لن يدفع الدين املستحق على عاتقه لصاحل : الزبون فريد

.املؤسسة
وجد هذا الزبون أنه مير بوضعية مالية صعبة، وهو األمر الذي جعل املسؤولني عنن اإلدارة املالية : الزبون أمحد

.من حقوق املؤسسة لدى هذا الزبون%60ط يف املؤسسة يرون أنه سيتم حتصيل فق
وجد هذا الزبون يف حالة التوقف عن الدفع، وهو األمر الذي جعل املسؤولنن عن اإلدارة املالية يف : الزبون خالد

.من حقوق املؤسسة لدى هذا الزبون%30املؤسسة يرون أنه سيتم حتصيل فقط 
و األمر الذي جعل املسؤولنن عن اإلدارة املالية يف املؤسسة يعرف هذا الزبون نقص يف السيولة، وه: الزبون عمر

.من حقوق املؤسسة عليه%50يرون أنه لن يتمكن من تسديد إال 
.أما الزبائن املتبقني فقد وجد أم يتمتعون بوضعية مالية تسمح هلم بتسديد مجيع حقوق املؤسسة عليهم
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:03امللحق رقم 

:وب القيام بهالعمل املطل
:باستخدام املالحق املقدمة لك أعاله وامللحق املقدم لك أدناه، يطلب منك القيام مبا يلي

؛31/12/2019إعداد قائمة الزبائن املشكوك فيهم والغري قادرين غلى الدفع بتاريخ - 
ئن؛فيما يتعلق باحلقوق على الزبا31/12/2019القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 
؛31/12/2020إعداد قائمة الزبائن املشكوك فيهم والغري قادرين غلى الدفع بتاريخ - 
فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن؛31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 

:04امللحق رقم 
20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن املشكوك فيهم و

احلقوق على الزائن عند نالزبائ
اية الدورة احملاسبية

اخنفاض القيمة خالل 
الدورة احلالية

غري قابلة (احلقوق املعدومة 
)للتحصيل

اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

31/12/2020وضعية زبائن املؤسسة بتاريخ 
عن املالية واحملاسبة يف مؤسسة الصفاء أنه من الضروري عرض هذه بعد اجلرد لزبائن املؤسسة، وجد املسؤولني

:املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية لبعض زبائن املؤسسة
ائيا، مع العلم أنه بتاريخ : الزبون أمحد وجد هذا الزبون أنه قد مت تصفية نشاطه وأغلقة مؤسسته

.حلقوق املترتبة على عاتقه لصاحل املؤسسةون من ا23800قد سدد بشيك بنكي ملبلغ 05/04/2020
مازالت وضعيته املالية نوعا ما صعبة، وهو األمر الذي جعل املسؤولني عن اإلدارة املالية يف : الزبون خالد

من رصيد احلقوق املستحقة على هذا الزبون، مع العلم أن هذا %30مؤسسة الصفاء يرون أنه سيتم حتصيل فقط 
.من احلقوق املترتبة على عاتقه لصاحل املؤسسةون38080ملبلغ 01/07/2020بنكي بتاريخ األخري قد سدد بشيك 

حتسنت وضعيته املالية نوعا ما، وهو األمر الذي جعل املسؤولني عن اإلدارة املالية يف املؤسسة يرون : الزبون عمر
.لهافقط من حقوق املؤسسة على هذا الزبون هي اليت من احملتمل عدم حتصي%30أن 

من احلقوق املترتبة على عاتقه لصاحل املؤسسة%70هذا الزبون سيتمكن فقط من تسديد : الزبون توفيق.
ون 83300للؤسسة على هذا الزبون حق بقيمة : )41195رقم حسابه (الزبون محزةTTC وقد طلب من ،

باملؤسسة إىل اختاذ قرار بتسجيل خسارة املؤسسة بأن متدد له يف أجل تسديد املبلغ املستحق عليه، وهو األمر الذي أدى
.من حقوق املؤسسة على هذا الزبون%20قيمة بـ 
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:احلل
31/12/2019إعداد قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غلى الدفع بتاريخ - 1

31/12/2019قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن املشكوك فيهم و
احلقوق على الزائن عند الزبائن

اية الدورة احملاسبية
لقيمة خالل اخنفاض ا

الدورة احلالية
غري قابلة (احلقوق املعدومة 

)للتحصيل
اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

الرفع فييالرسم
مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

ترجاع سا
من مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

4760040000401600016000الزبون أمحد
10710090000الزبون حممد
2380020000200003800الزبون فريد
9520080000705600056000الزبون خالد
3570030000501500015000الزبون عمر

2380020000توفيقالزبون
3332002800008700020000380087000اوع

فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن31/12/2019القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 2

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2019ح الدائن.رح املدين.ر
178500الزبائن املشكوك فيهم/من حـ416

47600بون أمحدلزا/ إىل حـ41101
95200لزبون خالدا/ حـ41124
35700لزبون عمرا/ حـ41165

من مشكوك فيهائإىل زبنين عاديائحتويل زب
//

87000فاض قيمة الزبائنقسط اخنأ/من حـ685411
87000ن ائجممع خسارة قيمة الزب/ إىل حـ4911

'ع'تسجيل خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون 
//

3800الرسم على القيمة املضافة الواجب إلغائه/من حـ44551
20000حقوق معدومة/ حـ654

41112
زبائن مشكوك / إىل حـ

23800فيهم
تسجيل احلقوق املعدومة

31/12/2020العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غلى الدفع بتاريخ الزبائنإعداد قائمة - 3
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31/12/2020قادرين على الدفع بتاريخ الغري م وقائمة الزبائنالعاديني واملشكوك فيه
احلقوق على الزائن عند الزبائن

اية الدورة احملاسبية
اخنفاض القيمة خالل 
الدورة احلالية

غري قابلة (احلقوق املعدومة 
)للتحصيل

اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

الرفع فييالرسم
مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

ترجاع سا
من مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

238002000000.002000038001600016000الزبون أمحد
571204800070336005600022400الزبون خالد
3570030000309000150006000الزبون عمر

23800200003060006000توفيقالزبون
8330070000201400014000محزةالزبون

22372018800062600200003800870002000044400اوع
فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 4

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
23800البنك/من حـ512

23800الزبائن املشكوك فيهم/حـإىل 416
تسديد الزبون

//
107100الزبائن املشكوك فيهم/من حـ416

23800لزبون توفيقا/ إىل حـ41187
83300لزبون محزةا/ حـ41195

من مشكوك فيهائإىل زبنين عاديائحتويل زب
//

20000قسط اخنفاض قيمة الزبائنأ/من حـ68541
20000ن ائالزبجممع خسارة قيمة/ إىل حـ4911

تسجيل خسارة القيمة احملتملة من احلق املستحق على الزبون 
'ع'

//
44400نائجممع خسارة قيمة الزب/ حـمن 4941

44400ن ائاسترجاع خسارة قيمة الزب/ إىل حـ78541

نائاسترجاع خسارة قيمة الزبتسجيل
//

3800الرسم على القيمة املضافة الواجب إلغائه/من حـ44551
20000حقوق معدومة/ حـ654

23800الزبون أمحد/ إىل حـ41101
تسجيل احلق املعدوم على الزبون أمحد
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:02مترين رقم 
، طلب منك مدير املالية واحملاسبة يف هذه الشركة أن تقوم SARL EASYOFTر تربصك كمحاسب بشركة يف إطا

بالتسويات احملاسبيية الالزمة املتعلقة حبقوق الشركة على زبائها يف اية الدورة احملاسبية، وهذا انطالقا من املعطيات 
:املعروضة يف املالحق التالية

:01امللحق رقم 
31/12/2019ن الشركة بتاريخ وضعية زبائ

نسبة اخنفاض قيمة الزبائن الواجب تسجيلهااملبلغ متضمن الرسمالزبائن
الزبون حممد
الزبون فارس
الزبون صاحل
الزبون عمر
الزبون علي

الزبون رشيد
الزبون خالد

107100
83300
77350
68425
58310
38080

104244

35
50
40
65
35
70
30

536809

:02مللحق رقم ا
31/12/2020بتاريخ الشركة وضعية زبائن 

بعد اجلرد لزبائن املؤسسة، وجد املسؤولني عن املالية واحملاسبة يف مؤسسة الصفاء أنه من الضروري عرض هذه املعلومات 
:الشركةاملتعلقة بالوضعية املالية لزبائن 

:عليهمالزبائن الذين سددوا خالل الدورة جزء من احلقوق املستحقة-أ
ون من احلقوق املترتبة على عاتقه لصاحل الشركة، ويرى املسؤولني عن 23800سدد هذا الزبون : الزبون حممد

.من الرصيد املتبقي%40= الشركة بضرورة جعل خسارة القيمة احملتملة من احلقوق على هذا الزبون اإلدارة املالية يف
قوق املترتبة على عاتقه لصاحل الشركة، ويرى املسؤولني عن ون من احل35700سدد هذا الزبون : الزبون فارس

.من الرصيد املتبقي%25= الشركة بضرورة جعل خسارة القيمة احملتملة من احلقوق على هذا الزبون اإلدارة املالية يف
من احلقوق ون من احلقوق املترتبة على عاتقه لصاحل الشركة،، أما ما تبقى 47600سدد هذا الزبون : الزبون صاحل

.عليه فلن يسددها بسبب إفالسه وتصفية شركته
:التعديالت الواجب القيام ا فيما يتعلق خبسائر قيمة احلقوق على الزبائن املسجلة خالل الدورة السابقة-ب
 من احلقوق %50هذا الزبون سيتمكن فقط من تسديد الشركة أن يرى املسؤولني عن اإلدارة املالية يف: عمرالزبون

.ترتبة على عاتقه لصاحل الشركةامل
من حقوق الشركة لدى هذا %15الشركة أنه لن يتم حتصيل يرى املسؤولني عن اإلدارة املالية يف: الزبون علي

. الزبون
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مت إشهار إفالسه من طرف اجلهات القضائية والشركة لن حتصل أي مبلغ من حقوقها لديه هذا الزبون : الزبون رشيد
.)حق معدوم(

من حقوق الشركة لدى هذا %60الشركة أنه لن يتم حتصيل يرى املسؤولني عن اإلدارة املالية يف: خالدبون الز
. الزبون
):احلالية(الزبائن الذين أصبحوا زبائن مشكوك فيهم خالل الدورة اجلارية -ت
 ون 47600للشركة على هذا الزبون حق بقيمة : هشامالزبون)TTC(لومات تفيذ ، وقد وصلت إىل الشركة مع

بأن هذا الزبون مير بوضعية مالية صعبة، وهو األمر الذي أدى مبسؤويل اإلدارة املالية يف الشركة إىل اختاذ قرار بتسجيل 
.من احلق املستحق على هذا الزبون%45خسارة قيمة بـ 

ون 61880للشركة على هذا الزبون حق بقيمة : الزبون فاروق)TTC( ،يسدد هلا يف وقد أعلم الشركة أنه لن
%35األجل املتفق عليه، وهو األمر الذي أدى مبسؤويل اإلدارة املالية يف الشركة إىل اختاذ قرار بتسجيل خسارة قيمة بـ 

.من احلق املستحق على هذا الزبون
ون 73780للشركة على هذا الزبون حق بقيمة : الزبون عبد القادر)TTC( ،وحيتمل املسؤويل عن اإلدارة املالية

.على هذا الزبوناملستحقةقوق احلمن فقط %70يف الشركة أنه سيتم حتصيل 
:الزبائن الذين لن يسددوا احلقوق املترتبة على عاتقهم لصاحل الشركة-ث
 ون 34510للشركة على هذا الزبون حق بقيمة : عبد اهللالزبون)TTC( وهذا الزبون لن يقوم بتسديد أي مبلغ ،

.من هذا احلق
ون 111860للشركة على هذا الزبون حق بقيمة : الزبون رابح)TTC( ، وهذا الزبون لن يقوم بتسديد احلقوق

.املستحقة على عاتقه
:العمل املطلوب القيام به

:باستخدام املالحق املقدمة لك أعاله وامللحق املقدم لك أدناه، يطلب منك القيام مبا يلي
؛31/12/2019ين غلى الدفع بتاريخ إعداد قائمة الزبائن املشكوك فيهم والغري قادر- 
فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن؛31/12/2019القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 
؛31/12/2020إعداد قائمة الزبائن املشكوك فيهم والغري قادرين غلى الدفع بتاريخ - 
لق باحلقوق على الزبائن؛فيما يتع31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 

:03امللحق رقم 
20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و

احلقوق على الزائن عند الزبائن
اية الدورة احملاسبية

اخنفاض القيمة خالل 
الدورة احلالية

غري قابلة (احلقوق املعدومة 
)للتحصيل

اخنفاض 
القيمة 

الل خ
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 

اخنفاض 
القيمة
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:احلل
31/12/2019إعداد قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وغري القادرين على الدفع بتاريخ - 1

31/12/2019قادرين على الدفع بتاريخ الغري ة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وقائم
احلقوق على الزائن عند الزبائن

اية الدورة احملاسبية
اخنفاض القيمة خالل 
الدورة احلالية

غري (احلقوق املعدومة 
)قابلة للتحصيل

اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

تضمن م
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

الرفع فييالرسم
مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

ترجاع سا
من مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

10710090000353150031500مدحمالزبون 
8330070000503500035000فارسالزبون 
7735065000402600026000صاحلالزبون 
6842557500653737537375عمرالزبون 
5831049000351715017150عليالزبون 
3808032000702240022400رشيدالزبون
10424487600302628026280خالدالزبون

536809451100195705195705اوع
فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن31/12/2019القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 2

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2019ح الدائن.رح املدين.ر
536809الزبائن املشكوك فيهم/من حـ416

107100لزبون حممدا/ إىل حـ41101
83300لزبون فارسا/ حـ41102
77350لزبون صاحلا/ حـ41103
68425لزبون عمرا/ حـ41104
58310لزبون عليا/ حـ41105

38080ديلزبون رشا/ حـ41106
104244لزبون خالدا/ حـ41107

من مشكوك فيهائإىل زبنين عاديائحتويل زب
//

195705قسط اخنفاض قيمة الزبائنأ/من حـ68541
195705ن ائجممع خسارة قيمة الزب/ إىل حـ4911

ن ائعلى الزبةاملستحقوقتسجيل خسارة القيمة احملتملة من احلق
31/12/2020العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غلى الدفع بتاريخ الزبائنإعداد قائمة - 3
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31/12/2020غري القادرين على الدفع بتاريخ قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و
احلقوق على الزبائن عند الزبائن

اية الدورة احملاسبية
اخنفاض القيمة خالل 

الدورة احلالية
غري قابلة (احلقوق املعدومة 

)للتحصيل
اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

رج خااملبلغ%
الرسم

الرفع فييالرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

استرجاع 
من مبلغ 
اخنفاض 

القيمة
83300700004028000315003500الزبون حممد
476004000025100003500025000الزبون فارس
29750250002500047502600026000الزبون صاحل
68425575008046000373758625الزبون عمر
58310490005024500171507350الزبون علي

38080320003200060802240022400الزبون رشيد
1042448760060525602628026280الزبون خالد
4760040000451800018000الزبون هشام
6188052000351820018200الزبون فاروق

7378062000301860018600بون هيثمالز
3451029000290005510الزبون عبداهللا
111860940009400017860الزبون رابح

759339638100215860180000342001957059705576900اوع

احلقوق على الزبائنفيما يتعلق ب31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 4

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
23800البنك/من حـ512

23800الزبائن املشكوك فيهم/حـإىل 416
تسجيل تسديد الزبون حممد جلزء من املبلغ املستحق عليه

//
35700البنك/من حـ512

35700الزبائن املشكوك فيهم/حـإىل 416
تسجيل تسديد الزبون فارس جلزء من املبلغ املستحق عليه

//
47600البنك/من حـ512

47600فيهمالزبائن املشكوك /حـإىل 416
تسجيل تسديد الزبون صاحل جلزء من املبلغ املستحق عليه

//
183260الزبائن املشكوك فيهم/من حـ416

47600امشلزبون ها/ إىل حـ41108
61880فاروقلزبون ا/ حـ41109

73780لزبون هيثما/ حـ41110
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من مشكوك فيهائإىل زبنين عاديائحتويل زب
//

97055قسط اخنفاض قيمة الزبائنأ/من حـ68541
97055ن ائمة الزبجممع خسارة قي/ إىل حـ4911

ن ائعلى الزبةاملستحقوقتسجيل خسارة القيمة احملتملة من احلق
//

76900نائجممع خسارة قيمة الزب/ حـمن 4941
76900ن ائاسترجاع خسارة قيمة الزب/ إىل حـ78541

نائمة الزباسترجاع خسارة قيتسجيل
//

10830الرسم على القيمة املضافة الواجب إلغائه/من حـ44551
57000حقوق معدومة/ حـ654

67830زبائن مشكوك فيهم/ إىل حـ416
تسجيل احلق املعدوم على الزبائن املشكوك فيهم

//
5510الرسم على القيمة املضافة الواجب إلغائه/من حـ44551

29000حقوق معدومة/ حـ654
34510الزبون عبد اهللا/ إىل حـ41111

تسجيل احلق املعدوم على الزبون عبد اهللا
//

17860مة املضافة الواجب إلغائهالرسم على القي/من حـ44551
94000حقوق معدومة/ حـ654

111860الزبون رابح/ إىل حـ41112
تسجيل احلق املعدوم على الزبون رابح
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:متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم 

31/12/2020ن مؤسسة اهلناء يف اجلدول التايل يبني وضعية زبائ
خالل مبلغ احلق الزبون

)TTC(الدورة 
خسارة القيمة يف 

31/12/2019
التسديد خالل دورة 

2020
الوضعية املالية يف 

31/12/2020
حيتمل عدم تسديده 1596502900023400الزبون أمحد

من الرصيد %30لـ
املتبقي

دم تسديده حيتمل ع1661401800035100الزبون حممد
من الرصيد %10لـ

املتبقي
سيسدد كل ما عليه2100001370090000الزبون خالد
؟11700015000117000الزبون ظارق
حالة إفالس ائي1755007500029250الزبون فريد

حالة إفالس ائي702003500058500الزبون رشيد
حيتمل عدم تسديده --95940الزبون عمر

من دينه%25لـ
أعلن إفالسة ولن --84240الزبون عبد القادر

يسدد
:العمل املطلوب القيام به

:باستخدام امللحق املقدم لك أدناه، يطلب منك القيام مبا يلي
، أي صنف الزائن حسب 31/12/2020إعداد قائمة الزبائن املشكوك فيهم والغري قادرين غلى الدفع بتاريخ - 

وضعيتهم املالية؛
فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن؛31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 
:امللحق

20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و
احلقوق على الزائن عند الزبائن

اية الدورة احملاسبية
اخنفاض القيمة خالل 

اليةالدورة احل
غري قابلة (احلقوق املعدومة 

)للتحصيل
اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 

اخنفاض 
القيمة
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:02مترين رقم 
:يف اجلدولني التاليني31/12/2020خيص وضعية زبائنها بتاريخ قامة شركة اإلخوة رحيم بتل

)غري القادرين على الدفع(وضعية الزبائن املشكوك فيهم واملفلسني : 01اجلدول رقم 
خالل مبلغ احلق الزبون

)TTC(الدورة 
خسارة القيمة يف 

31/12/2019
التسديد خالل دورة 

2020
الوضعية املالية يف 

31/12/2020
حيتمل عدم تسديده 154700500095200ن أمحدالزبو

من الرصيد %30لـ
املتبقي

فقط حيتمل تسديده 1975406200078540الزبون حممد
من الرصيد %10لـ

املتبقي
-13090038500130900صديقالزبون 
أعلن إفالسه535501350035700عليالزبون 

امل دينهسيسدد ك19040040000107100الزبون طاهر
أعلن إفالسه952004760065450عثمانالزبون 

.لقد مت تسجيلها حماسبيا2020بالنسبة للتسديدات اليت متت خالل دورة 
وضعية الزبائن العادين: 02اجلدول رقم 

31/12/2020الوضعية املالية يف )TTC(مبلغ احلق خالل الدورة الزبائن
من %30تسديده لـحيتمل عدم464100عبد اهللالزبون 

الرصيد املتبقي
أعلن إفالسه321300جميدالزبون 

:العمل املطلوب القيام به
:وباستخدام امللحق املقدم لك أدناه، يطلب منك القيام مبا يلي%19= إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة 

، أي صنف الزائن 31/12/2020الدفع بتاريخ إعداد قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غلى - 
حسب وضعيتهم املالية؛

فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن، مع تربير العمليات 31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 
.احلسابية

، مع تربير 31/12/2020سجل قيود التسوية احملاسبية اخلاصة باحلقوق على الزبائن املطلوب تسجيلها بتاريخ - 
.العمليات احلسابية



املعاجلة احملاسبية خلسائر اخنفاض قيمة األصول اجلارية: الفصل الرابع

107

:امللحق
20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و

احلقوق على الزائن عند الزبائن
اية الدورة احملاسبية

اخنفاض القيمة خالل 
الدورة احلالية

غري قابلة (احلقوق املعدومة 
)للتحصيل

اخنفاض 
يمة الق

خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

:03مترين رقم 
:احلسابات املبينة فيما يليملؤسسة الصفاءميزان املراجعة قبل اجلرد والتسوية استخرجت من 31/12/2020بتاريخ 

مبلغ دائنمبلغ مدينإسم احلسابرقم احلساب 
411
416
491

الزبائن
زبائن مشكوك فيهم

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

571200
254660

 -107000
:دولني التالينيوقد كانت املعلومات املتوصل إليها بعد اإلنتهاء من عملية جرد احلقوق على الزبائن ملخصة يف اجل

)غري القادرين على الدفع(وضعية الزبائن املشكوك فيهم واملفلسني : 01اجلدول رقم 
خالل مبلغ احلق الزبون

)TTC(الدورة 
خسارة القيمة يف 

31/12/2019
التسديد خالل دورة 

2020
الوضعية املالية يف 

31/12/2020
سديده حيتمل عدم ت42840%119000020عبد اخلالقالزبون 

من الرصيد %40لـ
املتبقي

أعلن إفالسه1975402400099960إدريسالزبون 
فقط حيتمل تسديده 114240؟130900حممدالزبون 

من الرصيد %50لـ
املتبقي

وضعية الزبائن العادين: 02اجلدول رقم 
31/12/2020الوضعية املالية يف )TTC(مبلغ احلق خالل الدورة الزبائن
من %20حيتمل عدم تسديده لـ150535عبد اهللالزبون

الرصيد املتبقي
من الرصيد %70حيتمل تسديده لـ381990خالدالزبون 
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املتبقي
:العمل املطلوب القيام به

:باستخدام امللحق املقدم لك أدناه، يطلب منك القيام مبا يلي
، أي صنف الزائن 31/12/2020ى الدفع بتاريخ إعداد قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غل- 

حسب وضعيتهم املالية؛
فيما يتعلق باحلقوق على الزبائن، مع تربير العمليات 31/12/2020القيام بالتسجيالت احملاسبية الالزمة بتاريخ - 

.احلسابية
، مع تربير 31/12/2020سجل قيود التسوية احملاسبية اخلاصة باحلقوق على الزبائن املطلوب تسجيلها بتاريخ - 

.%19= أن معدل الرسم على القيمة املضافة العمليات احلسابية، علما أن كل التسديدات مت تسجيلها حماسبيا و
:امللحق

20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و
احلقوق على الزائن عند الزبائن

يةاية الدورة احملاسب
اخنفاض القيمة خالل 

الدورة احلالية
غري قابلة (احلقوق املعدومة 

)للتحصيل
اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

:04قم رمترين
:ملؤسسة األصيل احلسابات املبينة فيما يليميزان املراجعة قبل اجلرد والتسوية استخرجت من 31/12/2020بتاريخ 

مبلغ دائنمبلغ مدينإسم احلسابرقم احلساب 
411
416
491

الزبائن
زبائن مشكوك فيهم

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

265370
283220

 -140000
:ت املعلومات املتوصل إليها بعد اإلنتهاء من عملية جرد احلقوق على الزبائن ملخصة يف اجلدولني التالينيوقد كان

)غري القادرين على الدفع(وضعية الزبائن املشكوك فيهم واملفلسني : 01اجلدول رقم 
خالل مبلغ احلق الزبون

)TTC(الدورة 
خسارة القيمة يف 

31/12/2019
التسديد خالل دورة 

2020
الوضعية املالية يف 

31/12/2020
حيتمل عدم تسديده 168980%16؟فريدالزبون 

من الرصيد %40لـ
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املتبقي
سيسدد كل دينه47600080000380800عبد الرمحانالزبون 
سدد كامل دينه12000595000؟يعقوبالزبون 

وضعية الزبائن العادين: 02اجلدول رقم 
31/12/2020الوضعية املالية يف )TTC(الل الدورة مبلغ احلق خالزبائن
من %25حيتمل عدم تسديده لـ146370زكرياالزبون 

الرصيد املتبقي
:العمل املطلوب القيام به

:باستخدام امللحق املقدم لك أدناه، يطلب منك القيام مبا يلي
، أي صنف الزائن 31/12/2020ع بتاريخ إعداد قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غلى الدف- 

حسب وضعيتهم املالية؛
، مع تربير 31/12/2020سجل قيود التسوية احملاسبية اخلاصة باحلقوق على الزبائن املطلوب تسجيلها بتاريخ - 

.%19= أن معدل الرسم على القيمة املضافة العمليات احلسابية، علما أن كل التسديدات مت تسجيلها حماسبيا و
:مللحقا

20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و
احلقوق على الزائن عند الزبائن

اية الدورة احملاسبية
اخنفاض القيمة خالل 

الدورة احلالية
غري قابلة (احلقوق املعدومة 

)للتحصيل
اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)ديالتالتع(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 

اخنفاض 
القيمة

:05قم رمترين
:لشركة العمالق احلسابات املبينة فيما يلياجلرد والتسوية قبلميزان املراجعة استخرجت من 31/12/2020بتاريخ 

مبلغ دائنمبلغ مدينإسم احلسابب رقم احلسا
411
416
491

الزبائن
زبائن مشكوك فيهم

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

595000
346290

 -96000
:وقد كانت املعلومات املتوصل إليها بعد اإلنتهاء من عملية جرد احلقوق على الزبائن ملخصة يف اجلدولني التاليني

)غري القادرين على الدفع(لزبائن املشكوك فيهم واملفلسني وضعية ا: 01اجلدول رقم 
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خالل مبلغ احلق الزبون
)TTC(الدورة 

خسارة القيمة يف 
31/12/2019

التسديد خالل دورة 
2020

الوضعية املالية يف 
31/12/2020

حيتمل عدم تسديده -%24؟هشامالزبون 
من الرصيد %20لـ

املتبقي
علن إفالسهأ-66000؟حممدالزبون 

وضعية الزبائن العادين: 02اجلدول رقم 
31/12/2020الوضعية املالية يف )TTC(مبلغ احلق خالل الدورة الزبائن
أعلن إفالسه309996أمحدالزبون 
دينهمن %75لـفقط حيتمل تسديده 238000خالدالزبون

:العمل املطلوب القيام به
:يطلب منك القيام مبا يليباستخدام امللحق املقدم لك أدناه،

، أي صنف الزائن 31/12/2020إعداد قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم وغري قادرين غلى الدفع بتاريخ - 
حسب وضعيتهم املالية؛

، مع تربير 31/12/2020سجل قيود التسوية احملاسبية اخلاصة باحلقوق على الزبائن املطلوب تسجيلها بتاريخ - 
.%19= أن معدل الرسم على القيمة املضافة ابية، علما أن كل التسديدات مت تسجيلها حماسبيا والعمليات احلس

:امللحق
20ن/31/12قادرين على الدفع بتاريخ الغري قائمة الزبائن العاديني واملشكوك فيهم و

احلقوق على الزائن عند الزبائن
اية الدورة احملاسبية

اخنفاض القيمة خالل 
اليةالدورة احل

غري قابلة (احلقوق املعدومة 
)للتحصيل

اخنفاض 
القيمة 
خالل 
الدورة 
السابقة

)التعديالت(التسوية 

متضمن 
الرسم

خارج 
الرسم

خارج املبلغ%
الرسم

زيادة     الرسم
مبلغ 
اخنفاض 
القيمة

اترجاع 
من مبلغ 
اخنفاض 
القيمة
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31/12/2019وذلك بتاريخ ' س'للشركة يل وضعية الزبائن املشكوك فيهم يلخص اجلدول التا:06رقم مترين

الدينمبلغ الزبائن
متضمن الرسم

الدينمبلغ 
خارج الرسم

يفخسارة قيمة 
31/12/2018

يفخسارة قيمة 
31/12/2019

تعديل خسارة القيمة

استرجاعختصيصمبلغ%مبلغ%
............525020......................40950هشام

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

........................2522500...........40..............................ممحمد
........................10000.................12...............................أمحد

: القيام بهباملطلوالعمل 
%19الرسم على القيمة املضافة مع العلم أن أعالهدول اجلأكمل- 
31/12/2019سجل قيود التسوية الضرورية يف - 

31/12/2020يف والتسويةاجلردإجناز أعمال قبل وهذا ' أ'املؤسسة راجعة نقدم إليك فيما يلي ميزان م:07مترين رقم 
411
416
491

الزبائن
املشكوك فيهمالزبائن 

خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

409500
140400

78000
وضعية الزبائن املشكوك فيهم

مبلغ متضمن اسم الزبون
الرسم

خسارة قيمة يف
31/12 /2019

مبلغ مسدد خالل 
2020سنة 

الوضعية يف
31/12/2020

من الرصيد%30يد حيتمل عدم تسد17550احلقمن % 20...............خالد
من الرصيد%70حيتمل تسديد 35100احلقمن % 40...............فاتح
حالة إفالس ائي936004000052650عمر

: القيام بهاملطلوبالعمل 
%19الرسم على القيمة املضافة مع العلم أن أعالهدول اجلأكمل- 
31/12/2020سجل قيود التسوية الضرورية يف -
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)املخصصات(ات لمؤونلاملعاجلة احملاسبية : الفصل اخلامس
:متهيد
، احملاسبيةاملعلواتا اخلصائص النوعية إلعداد وعرض من املفاهيم الرئيسية اليت تتطلبهوم احليطة واحلذر فهيعد م

م وعدم املبالغة يف القوائذههة وبالتايل زيادة الثقة يف وم إىل تعزيز موثوقية القوائم املاليهذا املفهحيث يؤدي تطبيق 
خسائر أو مصاريف مستقبلية ناجتة عن أحداث تتعلق بالفترة املالية املؤسسةفقد تتكبد . النتائج احملاسبيةر اإظه

.ا من أرباح الفترة احلاليةاحلالية مما يستلزم يف بعض احلاالت اقتطاع خمصص هل
ات وقرائن تدل على إمكانية تعرض املؤسسة يف املستقبل فقد حيدث يف اية دورة حماسبية معينة وأن تظهر مؤشر

حالية، لكن غري حمددة القيمة ) خسائر وأعباء(لدفع مبالغ مالية ناجتة عن إلتزامات ) الدورة الالحقة(القريب 
:والتاريخ بشكل دقيق، تنشأ يف أغلب األحيان إما عن

؛)طبيعيةوغريطبيعية(الوقوعحمتملةأخطار- 
املقدمة؛اخلدمةأوملنتوجاضمانإلزام- 
عروض وهدايا دعائية؛- 
للزبائن؛الدخولتذاكرأرقامعلىسحوباتبإجراءالتسوقمراكزبعضقيام- 
عندخصوماتأوجمانيةتذاكرتقدمحيثالطريان،شركاتمنالعديدتعرضهااليتالدائماملسافرنقاط- 

النقاط؛منحمددعددجتميع
والعمال؛واملوردينالزبائنمعاحملاكمأماماملنازعات- 
.اإلمتيازعقودإطاريفعليهااملتحصلالتابثةباألصوليتعلقفيمااالقيامالواجبوالصيانةالترميمأشغال- 

ويف مجيع احلاالت السابقة الذكر، فإنه جيب على املؤسسة يف إيطار االلتزام بتطبيق مبدأ احليطة واحلذر، أن تقوم 
من إيراداا ملواجهة هذه اخلسائر واألعباء احلالية احملتملة الوقوع يف املستقبل ) ؤونات، خمصصاتم(بتكوين مبالغ 

.القريب
، قد كان هناك غياب كبري لقواعد واضحة 37وجتدر اإلشارة إىل أنه قبل إصدار معيار احملاسبة الدويل رقم 

وهو األمر الذي مسح للمؤسسات والشركات أن ،)املخصصات(لالعتراف والقياس احملاسيب فيما يتعلق باملؤونات 
تسجل مع مصاريفها عدد هائل من املؤونات املبالغ فيها، وهذا بغية التالعب بالنتائج احملاسبية واألداء املايل، فقد 
كان يتم استخدام مصطلح املؤونات دون التقيد بأي أسس أو شروط عند إعداد القوائم املالية يف اية الدورة 

.بيةاحملاس
وفيمايلي نتطرق بدرجة من الدقة والتفصيل إىل املعاجلة احملاسبية املطلوبة للمؤونات، وهذا حسب أسس وقواعد 

كل من الظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية للمحاسبة، حسب ما هو موضح يف النقاط التالية
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-Iتكوينهاوشروط) املخصصات(املؤوناتتعريف  :
-1-Iأو ما (املؤونات ، فإن 37حسب ما جاء يف املعيار احملاسيب الدويل رقم ):املخصصات(وناتاملؤتعريف

نافعة،(استنتاجيةأوقانونية(املؤسسةعلىحاليةإلتزاماتتعرف على أا ) يصطلح عليه كذلك باملخصصات
تدفقتسويتهاعننجميأنويتوقعسابقة،أحداثعنناشئةغريمؤكدين،ومبلغهاتوقيتها،))ضمنيةبنائة،
.6الغريلصاحلاملؤسسةمنصادراقتصاديةمنافعتتضمنملوارد

ملواجهة اإللتزامات يف اية دورة حماسبية معينة، كما عرفت املؤونات على أا املقابل النقدي الواجب تكوينه 
لكنها مؤكدة الوقوعهي زامات اإللتهذه ف، وتاريخ وقوعهاعدم اليقني بالنسبة ملبلغها باليت تتصف) عباءاأل(

حىت تكون ، وهذاالدورةهذه لذلك البد من تسجيلها حماسبيا يف اية اجلارية، الدورة احملاسبية ايةخاللبرزت
.  وواضحة وصادقةدقيقةاملؤسسةقبلاحملددة من احملاسبيةالنتيجة

، ناجتة عن أحداث سابقة تظهر اهلدف والطبيعةةوحمددمؤكدة الوقوعإللتزامات هي تقدير حماسيب إذن املؤونة 
:، فبصفة عامة املؤونةائيةودقيقةبصفةنيمبلغها غري معروفتوقيتها و، غري أن جليا أثناء القيام بعملية اجلرد


وهنا جيب التنبيه : نسبة احتمال وقوعه أكرب من نسبة احتمال عدم وقوعه)عبء(إلتزام دف إىل تقدير 

فإنه ينبغي عليها تسجيل ،مؤكد بشكل ائيإلتزام وجوبا أن تتحملاملؤسسة علىلة ما إذا كانإىل أنه يف حا
أن املؤونة ميكن إلغاؤها جيب التنبيه كذلك إىل كما . لهوليس تكوين مؤونةكمصروف واجب الدفع لتزام هذا اإل

؛جزئيا أو كليا إذا أصبحت بدون هدف أي غري مربرة


اإللتزاماتال ميكن تكوين مؤونة شاملة جلميع وهذا مفاده أنه : اهلدف بدقةلطبيعة واجيب أن تكون حمددة 

تكون مؤونة خاصة بكل جيب أن وإمنا ،وتاريخ وقوعهاعدم اليقني بالنسبة ملبلغها باليت تتصف) عباءاأل(احلالية 
؛وتاريخ وقوعهاملبلغها عدم اليقني بالنسبةباليت تتصف) عباءاأل(احلالية اإللتزاماتمن عناصر إلتزام 


إلتزام حايل  أي تغطية لمؤونة تكوينال ميكن وهذا مفاده أنه : جيب أن ترتبط بأحداث نشأت أثناء اجلرد

.يف بدايتها أو أثنائهاوليساحملاسبية،إال يف اية الدورة،وتاريخ وقوعهعدم اليقني بالنسبة ملبلغه بيتصف
I-2- اإلعتراف املؤوناتشروط (ؤونات املشروط تكوين(:

، على أنه يتم اإلعتراف باملؤونات 37لقد نص كل من النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل رقم 
:إذا، وفقط إذا، مت استيفاء مجيع الشروط التالية) املخصصات(

-1-2-I يعترب ):حدث ملزم(نتيجة حلدث سابق ) قانوين أو استنتاجي ( أن يكون على املؤسسة التزام حايل
أي حدث ماضي مسببا ألي إلتزام حايل إذا كان احتمال احلدوث أكرب من احتمال عدم احلدوث، وعليه فإنه 

:و التزام يكون إماھ• Contingent Liability :االلتزام االحتمايل6 التزام حمتمل ينشأ عن أحداث سابقة و ال يتأكد وجوده إال من خالل وقوع أو عدم وقوع حدث –
إما • :ھالتزام حايل ناشئ عن أحداث سابقة و ال يتم االعتراف ب•، أو ذه األحداث بالكامل حتت سيطرة املنشأة معدة التقارير املالية ھمستقبلي أو أكثر غير مؤكد و ال تقع 

.ال يمكن قياس مبلغ االلتزام مبوثوقية كافيةھأو أن• .ذا االلتزام حدوث تدفق يف املوارد إىل اخلارجھمن غير احملتمل أن يتطلب تسوية ھألن
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ليست كل األحداث السابقة مؤدية إىل وجود إلتزام حايل، ولكن فقط احلدث امللزم هو الذي يؤذي إلتزام حايل، 
على أنه احلدث الذي ال يترك أمام املؤسسة أي خيار واقعي 37قم هذا األخري الذي يعرفه معيار احملاسبة الدويل ر

.سوى أن تسوي اإللتزام
إذن احلدث امللزم كما سبق أن ذكرنا، هو احلدث الذي يؤذي إىل إلتزام حايل، ومن هذا املنطلق فإن األحداث 

:فقطاملاضية اليت متثل أحداثا ملزمة فإنه جيب اإلقرار واإلعتراف ا كمؤونات وهذا 
قانوحنيثأوتشريعأيمنعادةالقانونيةاإللتزاماتتنشأ: القانونمبوجباإللتزامتنفيذفرضيتمعندما-

البيع؛بعدماضمانعقدمثلعقدأوجود
املمارساتمنينتجإلتزامهواإلستنتاجياإللتزام): تنباطيساإلاحلكمي،(تنتاجيساإلاإللتزامحالةيفأو-

تنشأعامةوبصفةعقد،وجودالغريدونأوللزبائناملعلنةبتعهداااملؤسسةإلتزامإىلتشرياليتةللمؤسسالسابقة
:التالينيالشرطنيتوفرعندفقطاإلستنتاجيةاإللتزامات

املستقرالسلوكضوءيفاألخرىلألطرافاملؤسسةمنالصادرةاملؤشراتمنكلأن:األولالشرط
تبنيكافية،بصورةاحملددةاحلاليةالبياناتأواملنشورةوالسياساتاملؤسسة،اقامتيتالالسابقةللممارسات

ضوءيفوذلكاألخرىاألطرافلدىاستنتاجاتحدوثأيمعينة،مبسؤولياتتقومسوفأاإىلوتشري
مواردهابواسطةمعينةإلتزاماتبتسويةاملستقبليفتقومسوفاألخريةهذهبأنللمؤسسة،السابقةالتعامالت
.االقتصاديةللمنافعاملتضمنة

السابقةاملمارسةمنثابتمنطوجودضرورةهوالشرط،ذايتعلقفيماكالممنسبقماومضمونمفادإن
للغريتتعهداملؤسسةأنأيمعينة،مسؤولياتستقبلبأاأخرى،ألطرافطرفهامناملعلنةالسياسةأوللمؤسسة

نيتهاعنالتصرحياتخاللمنبالتعهدالنفطشركاتإحدىقياممثلمعينة،إلتزاماتبتنفيذتلتزمسبأا
.ذلكعلىجيربهاقانوينإلتزاموجوددونوهذاالقادمة،السنةخاللبالشركةاحمليطةاملنطقةبتنظيف
احمليطةاملنطقةسكان(خرىاألاألطرافجانبمنصحيحوتوقعانطباعأوجدتقداملؤسسةأن:الثاينالشرط

.التعهداتهذهبتنفيذتلتزمسوفأا) مثالالبيئيالثلوثمناملتضررينأو
:01مثال رقم 
، 'اكسسويل'هي شركة تعمل يف جمال التنقيب عن النفط بالقرب من شواطئ جزر ' أكسلنت انك'إن شركة 

ن النفط، ورغم حرصها الشديد وكافة وقد وظفت خرباء من خمتلف دول العامل متخصصني يف التنقيب ع
اجلهود املبذولة من قبلها للحفاظ على نظافة البيئة، كان هناك تسرب كبري للنفط  أثار انتباه وسائل اإلعالم كما 
أثار احتجاج كبري من طرف علماء البيئة، وهو األمر الذي أدى بالشركة إىل تشكيل جلنة خرباء قانونيني لتقدم 

.ل العواقب القانونية املترتبة عن هذا التسربهلا اإلستشارة حو
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وقد أفادت هذه اللجنة القانونية يف تقريرها بأنه ال يوجد أي قانون يقتتضي من الشركة أن تقوم بدفع أي شئ 
مقابل تسرب النفط، كما أفادت نفس اللجنة أن برملان جزيرة اكسسويل يدرس سن مثل هذا القانون، إال أنه 

. تغرق عاما لتتم صياغته بالصورة النهائية من تاريخ تسرب النفطمن احملتمل أن يس
مع العلم أنه يف السابق عند وقوع الشركات يف مثل هذه املشاكل كانت تقوم بإجراء تسوية مع علماء البيئة عن 

يف ' أكسلنت انك'طريق دفع مبالغ ضخمة من خالل تسويات تتم خارج احملاكم، وهو األمر الذي دفع بشركة 
كثري من إعالناا التلفزيونية ونشراا التروجيية إىل التصريح بوضوح بأا مدركة متام اإلدراك ملسؤوليتها جتاه 
البيئة وأا ستعوض أي أضرار أو خسائر قد تنشأ نتيجة عملية التنقيب، وقد مت اإلعالن عن هذه السياسة بشكل 

االجتماعات الرمسية واللقات الصحفية عندما طرح عليه واسع وأقر املدير التنفيدي للشركة ذه السياسة يف
.العامة أسئلة حول هذه القضية

:العمل املطلوب القيام به
تكوين خمصص معني لتكلفة ' أكسلنت انك'هل ما ورد أعاله يؤذي إىل نشوء حدث ملزم يقتضي من شركة 

.التعويض عن مسألة تسرب النفط) مصاريف(
:احلل

:اله يتضحمن خالل ما ورد أع
أنه هناك إلتزام حايل نتيجة حدث ملزم سابق، واحلدث امللزم هو تسرب النفط وألنه ال يوجد بعد تشريع -

معمول به يلزم أي شركة تعمل يف جزر اكسسويل بتنظيف التسرب فإنه ال يوجد إلتزام قانوين، إال أن الظروف 
أوجدت الشركة من خالل سياستها املعلنة وبياناا احمليطة بالقضية تشري بوضوح إىل وجود إلتزاما نافعا، حيث

العامة توقعا لدى اجلمهور عموما بأا ستقوم بتلبية إلتزاماا البيئية؛
وأنه من احملتمل حدوث تدفق صادر من املوارد اليت متثل املنافع االقصادية؛-

.املتسربإذن ينبغي أن يتم اإلعتراف مبخصص معني ألفضل تقدير لتكلفة تنظيف النفط
-2-2-Iتسوية هذا اإللتزام ) احلدوثعدماحتمالمنأكرباحلدوثاحتمالأنأي(يكون من احملتمل أن

: )اإللتزاملتسويةخارجتدفقحدوثاملتوقعمن(بواسطة موارد املؤسسة املتضمنة للمنافع االقتصادية 
ظهارها بالقوائم املالية، فإنه من الضروري أن ترتبط حىت يتم اإلعتراف باملؤونة وتسجيلها يف الدفاتر احملاسبية وإ

هذه املؤونة بالتزام حايل، وأيضا ينبغي أن يكون حمتمال أن يتم تسديد هذا اإللتزام لصاحل أطراف أخرى بواسطة 
ألغراض املؤونات، إىل أن ' حمتمل'حدوث تدفق خارج من املؤسسة ملوارد متضمنة منافع اقتصادية؛ ويشري مفهوم 

مالية حدوث التدفق الصادر مثل دفع مبالغ نقدية يف املستقبل هي احتمالية مرجحة، أي أن احتمالية حدوثه احت
%.50مرجحة أكثر من عدم حدوثه، أي فرص حدوثه تتجاوز نسبة 
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-3-2-Iأن يكون من املمكن تقدير مبلغ اإللتزام (تقدير موثوق به ملبلغ االلتزام جراءأن يكون من املمكن إ
):وقيةمبوث

، على أنه جيب حتديد املبلغ املعترف به كمؤونة على أساس أفضل تقدير 37لقد نص املعيار احملاسيب الدويل رقم 
للنفقة املطلوبة لتسوية اٌإللتزام احلايل يف تاريخ إعداد امليزانية العامة، أي أنه جيب حتديد أفضل تقدير للنفقات 

خ إعداد القوائم املالية، وهذا من خالل اإلعتماد على اخلربة السابقة أو من املطلوبة لتسوية اإللتزام احلايل بتاري
خالل اإلعتماد على اخلرباء القانونيني أو الفنيني، وإذا كانت عملية حتديد املبلغ املطلوب لتسديد اإللتزام غري 

.حمتملة) إلتزامات(ق عن خصوم موثوقة،فإنه يف هذه احلالة ال يتم اإلعتراف باملؤونة، وإمنا يتم اإلفصاح يف امللح
كما نص نفس املعيار يف ذات السياق على أنه ميكن توقع أن بعض من النفقات أو كلها املطلوبة لتشكيل املؤونة 

.سوف تسدد عن طريق طرف آخر مثال بواسطة املطالبات التأمينية، التعويضات أو ضمانات موردين
:كما يليويتم معاجلة عمليات السداد يف هذه احلالة 

الدفعةاستالمسيتمأنهفعالةبصورةمؤكدايكونعندمااآلخرالطرفمنتلقيهايتمدفعاتبأياإلعتراف-
اإللتزام؛بتسويةاملؤسسةقامتإذا
معاملة الدفعة كأصل منفصل؛-
ةقائميفوذلكالثالثالطرفمنالدفعةخصمبعداملبلغبصايفباملؤونةاملرتبطاملصروفعرضيكمن-

.النتيجةحساب
:02مثال رقم 

متلك وكالة جتارة السيارات ورشة عمل تستخدمها لصيانة السيارات مبوجب كفالة، ويف إعدادها لبياناا املالية، 
حتتاج وكالة جتارة السيارات للتحقق من خمصص الكفالة الذي يطلب منها تقدميه يف اية السنة، وفيما يلي 

:مطالبات الكفالةاخلربة السابقة للشركة يف 
من السيارات املباعة يف السنة ال تشتمل على أي خلل،% 60-
من السيارات املباعة يف السنة تشتمل على خلل عادي، % 25-
.من السيارات املباعة يف السنة تشتمل على خلل كبري% 15-

جلة اخللل الكبري يف ون، كما تبلغ تكلفة معا10000تبلغ تكلفة معاجلة اخللل العادي يف السيارة ما قيمته 
.ون30000السيارة 

:العمل املطلوب القيام به
.حساب مبلغ خمصص الكفاالت املطلوب تكوينه يف اية العام

:احلل
:القيمة املتوقعة ملخصص الكفاالت املطلوب يف اية السنة هو

)]60 %0) + (25 %10000) + (15 %30000 = [(7000ون.
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:03رقم مثال 
2014ركة العربية ببيع احلواسيب، ويتم منح الزبائن كفاالت ملدة سنة من تاريخ البيع، وخالل عام تقوم الش

:جهاز كمبيوتر، ومن اخلربة السابقة للشركة فإن400باعت الشركة 
من األجهزة املباعة ال يتم إعادا من قبل الزبائن إلجراء صيانة ضمن فترة الكفالة؛% 40
عة يتم إجراء صيانة بسيطة هلا ضمن فترة الكفالة؛من األجهزة املبا% 50
.من األجهزة املباعة يتم إجراء صيانة جوهرية هلا ضمن فترة الكفالة% 10

ون، يف حني تكلفة الصيانة اجلوهرية للجهاز الواحد فتبلغ 50تبلغ تكلفة الصيانة البسيطة للجهاز الواحد 
.ون100

:العمل املطلوب القيام به
.31/12/2014صص الكفاالت الواجب تكوينه بتاريخ أحسب مبلغ خم

:احلل
40040 %0) + (40050 %50) + (400= (القيمة املتوقعة ملخصص الكفاالت 

10 %100 = (14000ون.
:مالحظات هامة

:01مالحظة رقم 
وين املؤونة هلا، أي جيب استخدام الميكن استخدام املؤونات اليت مت تكوينها لتسوية التزامات غري النفقة اليت مت تك

.أي مؤونة يف تسوية اإللتزامات املتعلقة بالنفقة اليت مت تكوينها من أجلها واليت مت اإلعتراف ا
:02مالحظة رقم 

ال ميكن اإلعتراف مبؤونات خلسائر التشغيل املستقبلية، حيث أن أي توقع هلا يعترب دليال على أن أصول معينة 
.هو الذي سيطبق حنئذ36ل سوف تنخفض قيمتها، وبالتايل فإن املعيار املخاسيب الدويل رقم متعلقة بالتشغي

-IIاحلسابات املستعملة يف ظل النظام احملاسيب املايل عند املعاجة احملاسبية للمؤونات :
واملعايري الدولية عندما تطرقنا إىل تعريف املؤونات، اتضح لنا جليا أن املؤونات يف ظل النظام احملاسيب املايل 

للمحاسبة هي ذلك املصطلح الذي يعرب عن إلتزامات قائمة إال أا تتصف بعدم اليقني فيما يتعلق مببلغها وتاريخ 
جعل املؤونات يف ظل النظام احملاسيب املايل تصنف إىل قسمني ) أي تاريخ اإلستحقاق(استحقاقها، وهذا األخري 

:نوضحهما فيما يلي
-1-IIيف أجل أقصاه ملكونة لإللتزامات اليت ميكن أن يترتب عن تسديدها خروج تدفقات نقديةاؤوناتامل

لقد عرفها النظام احملاسيب املايل بأا تعرب عن إلتزامات مالية تتصف بعنصر عدم التأكد واليقني : اثنا عشر شهرا
عشر شهرا املقبلة على تاريخ اية أن يقع استحقاقها خالل اثيناملمكنبالنسبة ملبلغها أو لتحقق حدوثها، ومن 
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مؤونة اخلصوم -481/، ولقد خصص هلا النظام احملاسيب املايل حـوهذا كحد أقصى لتاريخ وقوعهاالدورة
.اجلارية

يكون يتال)اإللتزامات(ولقد نص النظام احملاسيب املايل على أنه عند إقفال حسابات دورة مالية معينة فإن اخلصوم
د واليت من احملتمل أن يقع استحقاقها خالل اثين عشر شهرا، تكون موضوع تسجيل حماسيب يف مبلغها غري مؤك

:ومن أمثلثها نذكر، 481اجلانب الدائن من احلساب 
عنكتعويضاتللغرياملؤسسةتدفعهااليتاملبالغوهي: احملاكمأمامالغريمعاملنازعاتتغطيةمؤونة

عاملمعالنزاعأوعليها،املتفقالسلعةنوعيةحولواملوردينالزبائنمعكالنزاعمعهم،قضائيةنزاعات
.توقيفهبسبب

مؤونة الضمانات املقدمة للزبائن
يفاجلبائيةللمستحقاتالدفعوعدمالتأخربسببالضرائبمصلحةاجتاهاملاليةالغراماتتغطيةمؤونة

احملددوقتها
-2-IIيتعدىأجليفنقديةتدفقاتخروجتسديدهاعنيترتبأنميكناليتلإللتزاماتاملكونةاملؤونات

:شهراعشراثنا
اليت نشأت خالل الدورة احملاسبية اجلارية، واليت ال ميكن أن تتحملها اإللتزاماتاألموال املكونة قصد مواجهة هي

:دورة حماسبية واحدة، وهذا بسبب طبيعتها وأمهيتها، ومن أمثلتها نذكر
-II2-1-املعاشاتمؤونات- 153/حـهلاخصصولقد:التقاعدإلتزاماتملواجهةاملخصصةوناتاملؤ

التقاعدومكمالتاملعاشاتجماليفاملؤسسةإلتزاماتمبلغاحلسابهذايفويسجلاملماثلة؛واإللتزامات
كائهاوشرلديهاتخدمنيساملألفراداملماثلةاملنافعأوالتقاعدإىلاإلنصرافبسببوالتعويضات

منيقتضيذلكشابهماأوالتقاعدعلىواإلحاالتاملعاشمناألنظمةهذهواحتساب.ووكالئهااإلجتماعيني
:املؤسسة

يفاملستخدمنيأفراديستحقهااليتاملنافعمبلغصحيحةبصورةتقدرلكياحلسابيةالتقنياتتستخدمأن-
حولتتمأنجيبالتقديراتفإنوعليه. السابقةنواتالسأواملاليةالسنةطوالأدوهااليتاخلدماتمقابل

الرعايةتكالفوارتفاعاألجوريفاملستقبليةالزيادات(واملالية) املستخدمنيودورانالوفيات(الدميغرافيةاملغريات
).الطبية

.وأمثاهلمللمستخدمنياملستحقةاملنافعهلذهاملعنيةالقيمةحتددأن-
-II2-2-ويسجلللضرائب؛املؤونات-155/حـهلاخصصولقد:الضرائبملواجهةصصةاملخاملؤونات

العاميفودفعهاإستحقاقهااملمكنالضريبيةواألعباءباإللتزاماتللوفاءاملكونةاملؤوناتمبلغاحلسابهذايف
منالنوعهذامثللتكوينامللزمةاألحداثومناجلارية،السنةخاللاحملققةبالعملياتمرتبطةولكنهااملقبل

:نذكراملؤونات
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يفمبلغهاحتديديتمملجديدةضريبةبتطبيقمتعلقجبائيتعديلبسببمنتظرإضايفضرييب) إلتزام(عبء-
اجلارية؛السنةاية

كاناليتالضريبيةاإلعفاءاتمناإلستفادةمنمنعهاإىلتؤذياليتاألنشطةببعضالقيامعلىاملؤسسةإقدام-
عليها؛احلصولخيوهلانونالقا
للمعدلالضرييباإلخضاعاميازعلىاحلصولمنمتنعهااليتاألنشطةببعضالقيامعلىاملؤسسةإقدام-

املخفض؛
-II2-3-ولقد:اإلمتيازعقودإبرامإطاريفعليهااملتحصلالتابثةاألصوللتجديداملخصصةاملؤونات

كونتهااليتاملؤوناتلتسجيلاحلسابهذاويستعمللتابثة؛ااألصولجتديدمؤونة- 156/حـهلاخصص
اإلمتيازيفاملذكورةالثبيتاتتصلحأوجتددأنتعاقديةواجباتمبوجبعليهايتعنياليتاإلمتياز،ذاتاملؤسسة
.رىأخأطرافإىلحتوهلاأواإلمتيازمانحإىلالعقدمدةانقضاءعندبإرجاعهاتقومأنقبلهلا،املمنوح

-II2-4-لألعباء،األخرىاملؤونات- 158/حـهلاخصصولقد:األخرىلألعباءاملوجهةاملؤونات
:جنداحلسابهذاحتتهلااملكونةاملؤوناتتندرجاليتاألخرىاألعباءهذهأهمبنيومناجلارية،غرياخلصوم

املؤسسةتدفعهااليتاملبالغوهي):للغريويضاتالتع(احملاكمأمامالغريمعاملدةالطويلةاملنازعاتتغطيةمؤونة
أوعليها،املتفقالسلعةنوعيةحولواملوردينالزبائنمعكالنزاعمعهم،قضائيةنزاعاتعنكتعويضاتللغري

.توقيفهبسببعاملمعالنزاع
كلجتدالشركات،بنيةاملنافساشتدادظليف:للزبائناملقدمةالبيعبعدماخبدماتاملتعلقةالضماناتمؤونة

يفيدضمانعقدمنحمهمخاللمنسلعهااقتناءعلىالربائنحتفيزسياسةانتهاجعلىجمربةنفسهاشركة
.معينةفترةخاللاشتروهااليتالسلعةوتصليحبصيانةيتعلقفيماحمددةفترةطيلةجمانيةخدمةعلىحبصوهلم

الضمان،ماحنةاملؤسسةأوللشركةللمحاسبةالدوليةواملعايرياملاليةيباحملاسالظاممنكليسمحاحلالةهذهويف
اتقومأنميكناليتاانيةوالتصليحالصيانةمصاريفملواجهةمؤونةنالسنةايةيفإراداامنتكونأن

.1+نالسنةخالل
فإنهالبيئي،باحمليطاإلضرارإىليؤديقدمامؤسسةنشاطكانإذاماحالةيف:البيئيةواملخاطراألضرارمؤونة

مجيعوإصالحمعاجلةمصاريفتغطيةهوهدفهاإيراداامنمؤونةبتكوينتقومأناملؤسسةهذهعلىجيب
.كبريةبنسبةتقيصهااألقلعلىأواليئي،باحمليطاملؤسسةنشاطأحلقهااليتاألضرار

مبوجباحلاليةاإللتزاماتأنعلىالدويلاحملاسيباملعيارنصلقد):فالتكالي(باألعباءاملثقلةالعقودمؤونة
بالتكاليفاملثقلةالعقودأنالعلممعكمؤونات،واعتبارهاااإلعترافيتمأنجيببالتكاليف،املثقلةالعقود

املتوقعاالقتصاديةافعاملنمنأكربالعقدبالتزاماتللوفاءاإللزاميةالتكاليففيهاتكوناليتالعقودتلكهي
.منهعليهااحلصول
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إدارةلهختططالذيالربنامجبأنهاهليكلةإعادة،37رقمالدويلاحملاسبةمعياريعرف: اهليكلةإعادةمؤونة
الذيالعملونطاقجماليفإماجوهريةتغيرياتحدوثإىليؤذيوالذيعليه،وتسيطر) الشركةأو(املؤسسة

.العملبذلكالقيامطريقةأواملؤسسةبهتقوم
ومن األمثلة على إعادة اهليكلة نذكر بيع خط أعمال أو إيقافه أو غلق مواقع العمل يف منطقة معينة وتغيري موقع 
األنشطة التجارية والتغيريات يف هيكل اإلدارة مثل تغيري يف املسميات الوظيفية وتعديل الوصف الوظيفي بشكل 

.كبري
ار على أنه يتم اإلعتراف مبؤونة إعادة اهليكلة عند الوفاء بشروط اإلعتراف العادية للمؤونات، وقد نص هذا املعي

وكذلك إذا كانت هناك خطة رمسية مفصلة إلعادة اهليكلة تبني نطاق العمليات اليت سيتم إعادة هيكلتها، واملواقع 
.ا للموظفني املتوقع اإلستغناء عنهم الرئيسية املتأثرة بعملية إعادة اهليكلة، والتعويضات املتوقع دفعه

وتتضمن مؤونة إعادة اهليكلة التكاليف املباشرة احملتملة عن إعادة اهليكلة، وال تتضمن املبالغ املرتبطة باألنشطة 
.املستثمرة وتكاليف إعادة تدريب املوظفني والتسويق وتكاليف األنظمة اجلديدة

إعادة اهليكلة ينشأ فقط عندما تكون املؤسسة لديها خطة رمسية مفصلة وجتدر اإلشارة إىل أن اإللتزام الناشئ عن
إلعادة اهليكلة، وقد أثارت توقعا فعليا بأا سوف تنفذ عملية إعادة اهليكلة عن طريق البدأ يف تنفيذ تلك اخلطة أو 

.اإلعالن عن خصائصها األساسية لتلك املتأثرة ا
-IIIاملعاجلة احملاسبية للمؤونات:

من تكوينها، فإن معاجلتها حماسبيا تتطلب التحكم يف معاجلة ) اهلدف(ما اختلفت طبيعة املؤونات والغرض مه
:النقاط التالية

تكوين املؤونة؛
؛)املؤونةتعديل(إلغائهاأوإنقاصهاأواملؤونةقيمةزيادة
استعمال املؤونة.

ستعمال املؤونة، وهذا حسب طبيعة املؤونة واهلدف من وفيما يلي نعاجل حماسبيا كال من عملية تكوين وتعديل أو ا
تكوينها

-1-IIIتكوين املؤونة:
كما سبق وأشرنا إليه يف بداية هذا الفصل، قد حيدث وأن تظهر مؤشرات وقرائن يف اية دورة حماسبية معينة، 

الية ناجتة عن إلتزامات لدفع مبالغ م) الدورة الالحقة(تدل على إمكانية تعرض املؤسسة يف املستقبل القريب 
:حالية، لكن غري حمددة القيمة والتاريخ بشكل دقيق، تنشأ يف أغلب األحيان إما عن) خسائر وأعباء(
؛)طبيعيةوغريطبيعية(الوقوعحمتملةأخطار- 
املقدمة؛اخلدمةأواملنتوجضمانإلزام- 
عروض وهدايا دعائية؛- 
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للزبائن؛الدخولتذاكررقامأعلىسحوباتبإجراءالتسوقمراكزبعضقيام- 
عندخصوماتأوجمانيةتذاكرتقدمحيثالطريان،شركاتمنالعديدتعرضهااليتالدائماملسافرنقاط- 

النقاط؛منحمددعددجتميع
والعمال؛واملوردينالزبائنمعاحملاكمأماماملنازعات- 
.اإلمتيازعقودإطاريفعليهااملتحصلالتابثةولباألصيتعلقفيمااالقيامالواجبوالصيانةالترميمأشغال- 

ويف مجيع هذه احلاالت، فإنه جيب على املؤسسة يف إيطار االلتزام بتطبيق مبدأ احليطة واحلذر، أن تقوم بتكوين 
احلالية املمكن وقوعها يف ) اخلسائر واألعباء(من إيراداا ملواجهة هذه اإللتزامات ) مؤونات، خمصصات(مبالغ 

:ستقبل القريب، وذلك عن طريق تسجيل أحد القيدين احملاسبيني التاليني وهذا حسب احلالتني التالينيامل
احلالية من املمكن أن يقع استحقاقها خالل اثين عشر ) اخلسائر واألعباء(إذا كانت هذه اإللتزامات -1احلالة 

:فيتم تسجيلها حماسبيا وفقا للقيد التايلعها،شهرا املقبلة على تاريخ اية الدورة وهذا كحد أقصى لتاريخ وقو
املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
XXXاألصول اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـمــن685.

XXXاخلصوم اجلارية- املؤونات /حـإلـى 481
تكوين املؤونةتسجيل

احلالية من املمكن أن يترتب عن تسديدها خروج ) اخلسائر واألعباء(إذا كانت هذه اإللتزامات -2احلالة 
:فيتم تسجيلها حماسبيا وفقا للقيد التايليف أجل يتعدى اثنا عشر شهرا،تدفقات نقدية

املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
XXXاألصول غري اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـنم681.

األصول املوضوعة موضع اإلمتياز–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـأو   682
XXXخصوم غري جارية–مؤونات لألعباء /إلـى حـ15.

تكوين املؤونةتسجيل 

: 04مثال رقم 
تظلم مكتوب من الزبون حممد مفاده عدم رضاه عن اإلعطاب ' س'وصل إىل الشركة 07/06/2019بتاريخ 

، ويطلب فيه من الشركة أن تقدم  له تعويض 01/05/2019املسجلة بالبضاعة اليت اشتراها من عندها بتاريخ 
سياسة معلنة هلا لشركة اون، وقد قابلة الشركة هذا الطلب بالرفض وهذا بالرغم من أن 20000بقيمة 

بتعويض الزبائن غري الراضني عن املنتجات غري املطاقة للمواصفات املطلوبة من طرفهم، وهو األمر الذي دفع 
.وء إىل القضاءبالزبون حممد إىل اللج

وهذا بعد التنسيق مع املسؤولني عن (قدر القائمني على شؤون املنازعات القانونية 31/12/2019بتاريخ 
.ون13000قيمة التعويض الذي ستدفعه الشركة للزبون حممد بـ )اإلدارة املالية يف الشركة
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:العمل املطلوب القيام به
ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون حممد؛31/12/2019حدد مبلغ املؤونة الواجب تكوينها بتاريخ - 1
ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون 31/12/2019سجل حماسبيا عملية تكوين املؤونة املكونة بتاريخ - 2

.حممد
:احلل

=ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون حممد 31/12/2019مبلغ املؤونة الواجب تكوينها بتاريخ - 1
.ون13000

ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون 31/12/2019التسجيل احملاسيب لعملية تكوين املؤونة بتاريخ - 2
:حممد

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2019ح الدائن.رح املدين.ر
13000األصول غري اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـنم681.

13000خصوم غري جارية–مؤونات أخري لألعباء /إلـى حـ158

تكوين املؤونة لتعويض الزبون حممدتسجيل 

-2-III زيادة قيمتها أو إنقاصها أو إلغائها(تعديل املؤونة:(
دورةكلايةعنداملؤسسةعلىجيبأنهعلىة،للمحاسبالدوليةواملعايرياملايلاحملاسيبالنظاممنكلنصلقد

بأفضلاملاليةقوائمهايفإظهارهادفوهذاسابقا،كونتهااليتاملؤوناتوتعديلمبراجعهتقومأن،حماسبية
لتسويةاالقتصاديةللمنافعاملتضمنةللمواردصادرتدفقسيطلبأنهاحملتملمنيعدملوإذاهلا،حايلتقدير
.املؤونةهذهإلغاءجيبفانهزامااللت

، مما يؤدي إما إىل املؤونات املكونة يف الدورات السابقةوعليه فإنه عند اية كل دورة مقبلة يعاد النظر يف مبلغ 
وبالتايل نستخلص مما سبق ذكره أنه ميكن أن نكون أمام حالة من احلاالت زيادة مبلغها أو إنقاصها أو إلغائها، 

:التالية
أن مبلغ املؤونة املكونة يف إذا الحظت املؤسسة يف اية دورة حماسبية معينة:الرفع يف مبلغ املؤونة-1لة احلا

احلالية اليت من املمكن أن يترتب عن تسديدها ) اخلسائر واألعباء(إلتزاماا الدورة السابقة مل يعد كافيا لتغطية 
املؤونةخ بشكل دقيق، فإنه جيب عليها أن ترفع مبلغ هذه لكن غري حمددة القيمة والتاريخروج تدفقات نقدية

املكونة يف الدورة السابقة باملقدار احملسوب وفقا للعالقة التالية
–ناملؤونة الواجب تسجيلها خالل الدورة احملاسبية=نمقدار الرفع يف قيمة املؤونة خالل الدورة احملاسبية

1-ناحملاسبيةاملؤونة املسجلة خالل الدورة
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وفقا ، بنفس القيد احملاسيب لتسجيل عملية تكوين املؤونة ألول مرة، أي املؤونةالرفع يف مبلغ ويتم حماسبيا تسجيل 
:ملا هو مبني يف التسجيل احملاسيب التايل

املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
Aاألصول غري اجلارية–ات وخسائر القيمة خمصصات اإلهتالكات واملؤون/حـنم681.

األصول املوضوعة موضع اإلمتياز–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة / أو  حـ682أو 
األصول اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة / أو  حـ685أو 

Aخصوم غري جارية–مؤونات لألعباء /حـإىل15.
اخلصوم اجلارية–مالؤونات/حـأو  481

الرفع يف مبلغ املؤونة املكونة سابقاتسجيل 

:حيث أن
A= خالل الدورة الواجب تسجيلهااملؤونة=نسبيةخالل الدورة احملاالرفع يف قيمة املؤونةمبلغ

1- ناحملاسبيةاملسجلة خالل الدورةاملؤونة–ناحملاسبية

:05رقم مثال
، نفرض أن النزاع القائم بني الشركة والزبون حممد مل يتم الفصل فيه قضائيا إىل 04انطالقا من حل املثال رقم 

وهذا بعد التنسيق مع (قائمني على شؤون املنازعات القانونية ال، وهو األمر الذي جعل 2020غاية اية سنة 
قيمة التعويض الذي ستدفعه الشركة للزبون حممد يرون بضرورة رفع )املسؤولني عن اإلدارة املالية يف الشركة

.ون13000بدال من ون17000إىل
:العمل املطلوب القيام به

ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون حممد؛2019نةسخاللاملكونةاملؤونةقيمةيفحدد مبلغ الرفع- 1
ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض 2019سنةخاللاملكونةاملؤونةقيمةيفسجل حماسبيا عملية الرفع- 2

.الزبون حممد
:احلل

ةالدورخاللتسجيلهاالواجباملؤونة=2020احملاسبيةالدورةخاللاملؤونةقيمةيفالرفعمقدار- 1
2019احملاسبيةالدورةخاللاملسجلةاملؤونة–2020احملاسبية

ون4000= 13000–17000=2020مقدار الرفع يف قيمة املؤونة خالل الدورة احملاسبية
ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض 2019سنةخاللاملكونةاملؤونةقيمةيفالتسجيل احملاسيب لعملية الرفع- 2

:الزبون حممد
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
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4000األصول غري اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـنم681.

4000خصوم غري جارية–مؤونات أخرى لألعباء /إلـى حـ158
ونة املكونة لتعويض الزبون حممدالرفع يف مبلغ املؤتسجيل 

إذا الحظت املؤسسة يف اية : )إنقاص مبلغ املؤونة، إسترجاع جزء من املؤونة(ختفيض مبلغ املؤونة -2احلالة 
إلتزاماا أن مبلغ املؤونة املكونة يف الدورة السابقة أصبح زائدا عما هو مطلوب لتغطية دورة حماسبية معينة

لكن غري حمددة القيمة احلالية اليت من املمكن أن يترتب عن تسديدها خروج تدفقات نقدية) باءاخلسائر واألع(
املكونة يف الدورة السابقة باملقدار احملسوب املؤونة، فإنه جيب عليها أن ختفض مبلغ هذه 7والتاريخ بشكل دقيق

وفقا للعالقة التالية
–1- ناحملاسبيةاملؤونة املسجلة خالل الدورة=ناسبيةيف قيمة املؤونة خالل الدورة احملالتخفيضمقدار 

ناملؤونة الواجب تسجيلها خالل الدورة احملاسبية

:وفقا ملا هو مبني يف التسجيل احملاسيب التايل، املؤونةيف مبلغ التخفيضويتم حماسبيا تسجيل 
املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
XXXخصوم غري جارية–مؤونات لألعباء /حـمــن15.
اخلصوم اجلارية–املؤونات/ أو حـ481أو 

XXX.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781
األصول جارية-القيمة واملؤوناتاسترجاعات االستغالل عن خسائر/أو   حـ785أو 

تسجيل استرجاع جزء من املؤونة

:حيث أن
XXX= املؤونة املسجلة خالل الدورة=نيف قيمة املؤونة خالل الدورة احملاسبيةالتخفيضمقدار

ناملؤونة الواجب تسجيلها خالل الدورة احملاسبية–1-ناحملاسبية

:06مثال رقم 
فصل فيه قضائيا إىل يمل لزال ، نفرض أن النزاع القائم بني الشركة والزبون حممد 04من حل املثال رقم انطالقا

وهذا بعد التنسيق مع (القائمني على شؤون املنازعات القانونية ، وهو األمر الذي جعل 2020غاية اية سنة 
ة التعويض الذي ستدفعه الشركة للزبون حممد قيميرون بضرورة ختفيض )املسؤولني عن اإلدارة املالية يف الشركة

.ون13000بدال من ون10000إىل
:العمل املطلوب القيام به

ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون 2019سنةخاللاملكونةاملؤونةقيمةيفحدد مبلغ التخفيض- 1
حممد؛

مبالغا فيه ويتجاوز مبلغ اخلسارة احملتملةأي أن مبلغ املؤونة املكونة يف الدورة السابقة أصبح 7
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ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض 2019سنةخاللاملكونةاملؤونةقيمةيفسجل حماسبيا عملية التخفيض- 2
.الزبون حممد

:احلل
الدورةخاللاملسجلةاملؤونة=2020احملاسبيةالدورةخاللاملؤونةقيمةيفالتخفيضمقدار- 1

2020احملاسبيةالدورةخاللتسجيلهاالواجباملؤونة–2019احملاسبية

ون3000= 10000–13000=2020بيةاحملاسالدورةخاللاملؤونةقيمةيفالتخفيضمقدار
ملواجهة اإللتزام املتعلق 2019سنةخاللاملكونةاملؤونةقيمةيفالتسجيل احملاسيب لعملية التخفيض- 2

:بتعويض الزبون حممد
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر

3000م غري جاريةخصو–لألعباء أخرى مؤونات /حـمــن158
3000.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781

املكونة لتعويض الزبون حممدتسجيل استرجاع جزء من املؤونة

أن مبلغ يف اية دورة حماسبية معينةإذا الحظت املؤسسة): كليااملؤونةإسترجاع (إلغاء املؤونة -3احلالة 
اخلسائر (إلتزامات املؤونة املكونة يف الدورة السابقة أصبح بدون هدف وغري مربر، أي مل يعد على عاتقها أي 

لكن غري حمددة القيمة والتاريخ بشكل حالية ميكن أن يترتب عن تسديدها خروج منها تدفقات نقدية) واألعباء
.املكونة يف الدورة السابقةاملؤونةا أن تلغي كامل مبلغ هذه دقيق، فإنه جيب عليه
:وفقا ملا هو مبني يف التسجيل احملاسيب التايل، )اإلسترجاع الكلي(املؤونةبلغ ملاإللغاء الكليويتم حماسبيا تسجيل 

املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12ح الدائن.رح املدين.ر
XXXخصوم غري جارية–ت لألعباء مؤونا/حـمــن15.
اخلصوم اجلارية–املؤونات/ أو حـ481أو 

XXX.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781
صول جاريةاأل-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/أو   حـ785أو 

ؤونةللمالكليسترجاع االتسجيل 

:07مثال رقم 
قد فصلت فيه احملكمة بتاريخ ، نفرض أن النزاع القائم بني الشركة والزبون حممد 04انطالقا من حل املثال رقم 

وهذا احلكم هو حكم ، بإصدار حكم عدم أحقية الزبون حممد مبطالبة الشركة بأي تعويض1/04/2020
.ائي وغري قابل للطعن فيه
:العمل املطلوب القيام به



)املخصصات(ات لمؤونلاسبية املعاجلة احمل: الفصل اخلامس

126

.قم بالتسجيل احملاسيب الالزم- 1
:احلل

ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون 2019سنةخاللاملكونةاملؤونةالتسجيل احملاسيب لعملية إلغاء- 1
:حممد

ئناملبلغ الدااملبلغ املدين01/04/2020ح الدائن.رح املدين.ر
13000خصوم غري جارية–لألعباء أخرى مؤونات /حـمــن158

13000.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781

املكونة لتعويض الزبون حممداملؤونةإلغاءتسجيل 

-3-IIIإستخدام املؤونة:
النظام احملاسيب املايل على أنه جيب ترصيد املؤونة مباشرة وهذا يف حالة حتقق وقوع العبء الذي كونت لقد نص

من أجله هذه املؤونة، ويف احلقيقة هذا الكالم أدى إىل تعدد واختالف آراء ووجهات نظر احملاسبني فيما يتعلق 
.العبء الذي كونت من أجلهبالتسجل احملاسيب الواجب اتباعه عند إلغاء املؤونة اليت حتقق

فهناك من فسر هذا الكالم على أنه ال داعي إىل تسجيل العبء الذي كونت من أجله مؤونة حسب طبيعته، وإمنا 
512/إما حـ: يكتفى بتسجيل فقط قيد إلغاء املؤونة وذلك جبعلها مدينة مقابل جعل أحد احلسابات التالية دائنا

.أو أحد حسابات الدائنني53/أو حـ
يرون فيه بضرورة تسجيل العبء املكون له - وهو الرأي الذي نرى به–وهناك رأي آخر موعة من احملاسبني 

مؤونة عند حتققه حسب طبيعته، مت بعد ذلك يتم تسجيل قيد آخر ترصد من خالله املؤونة املكونة هلذا العبء 
ا تسمح ملستخمي القوائم املالية بتتبع الذي حتقق وقوعه، وهذه املعاجلة احملاسبية حسب تصورنا نرى أ

صحةاألحدات املؤدية إىل التسجيالت احملاسبية، وتضمن لك حتقق كل من خاصية سهولة فهم املعلومة احملاسبية 
.وموثوقيتها

ب على املؤسسة يف كل األحوال أن تلغي جياملكون له مؤونة، فإنه ) اإللتزام(وعلى العموم فإنه عند حتقق العبء 
ونة أثناء الدورة اليت حتقق فيها هذا العبء، وهذا ألن مقدار وتوقيت هذا اإللتزام يصبحان معلومان، وتتم املؤ

:املعاجلة احملاسبية هلذا احلدث وفق اخلطوات التالية
تسجيل العبء املكون له مؤونة حسب طبيعته-اخلطوة األوىل:

ة عند ظهورها ألول مرة أو زيادة قيمتها، وتكون حسابات املصاريف تكون مدينتنص القاعدة العامة على أن 
يكون تبعا بضفة عامة وعليه فالتسجيل احملاسيب للتكاليف . دائنة عند تسديدها سواء كلها أو جزء منها فقط

:للحالتني التاليتني
ابل جعل املصروف املعين مدينا باملبلغ املقابل له، وذلك مق/جيعل حـ: عند ظهورها ألول مرة أو زيادة قيمتها

:أحد احلسابات التالية دائنا بنفس املبلغ
.يف حالة استحقاق دفع أجور العمال: أجور مستحقة الدفع- 421/حـإما
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الضرائب على األرباح املستحقة الدفع- 444/أو حـ
:جيعل أحد احلسابات التالية مدينا باملبلغ املدفوع: عند تسديدها سواء كلها أو جزء منها فقطو

.يف حالة استحقاق دفع أجور العمال: أجور مستحقة الدفع- 421/حـإما
.الضرائب على األرباح املستحقة الدفع- 444/أو حـ

يف حالة التسديد بشيك بنكي، أو 512/إما حـ: وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا بنفس املبلغ
.يف حالة التسديد نقدا53/حـ
كونة للعبءترصيد املؤونة امل-اخلطوة الثانية:

وهنا البد من مقارنة مبلغ املؤونة املكونة مع مبلغ العبء املقابل هلا املتحقق وقوعه، وميكن أن نكون أمام إحدى 
:الفرضيات الثالثة التالية

العبء املقابل هلا املتحقق وقوعهمبلغ = املؤونة املكونة مبلغ :ة األوىليالفرض
العبء املقابل هلا املتحقق وقوعهمبلغ >ة املؤونة املكونمبلغ :الثانيةة يالفرض
العبء املقابل هلا املتحقق وقوعهمبلغ <املؤونة املكونة مبلغ :الثالثةة يالفرض

وعلى العموم يتم إلغاء املؤونة املكونة يف السنة السابقة يف ظل هذه الفرضيات الثالث، عن طريق تسجيل القيد 
:احملاسيب التايل

املبلغ الدائناملبلغ املدينن/31/12دائنح ال.رح املدين.ر
XXXخصوم غري جارية–مؤونات لألعباء /حـمــن15.
اخلصوم اجلارية–املؤونات/ أو حـ481أو 

XXX.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781
األصول جارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/أو   حـ785أو 

املؤونةترصد حساب

:08رقم مثال
قد فصلت فيه احملكمة ،والزبون حممد'س'، نفرض أن النزاع القائم بني الشركة04انطالقا من حل املثال رقم 

للزبون حممد ' س'ي وغري قابل للطعن فيه، يفيد بوجوب دفع الشركة بإصدار حكم ائ1/04/2020بتاريخ 
:تعويض بقيمة
ون؛13000: احلالة األوىل
ون؛25000: احلالة الثانية
.ون9000: احلالة الثالثة

:العمل املطلوب القيام به
.قم بالتسجيل احملاسيب الالزم حسب كل حالة من احلاالت الثالث- 2
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:احلل
وقوعهاملتحققهلااملقابلالعبءمبلغ= املكونةاملؤونةمبلغ:احلالة األوىل

:ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون حممد2019سنةخاللاملكونةاملؤونةالتسجيل احملاسيب لعملية إلغاء
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/04/2020ح الدائن.رح املدين.ر

13000انات مقدمة، تربعاتغرامات، عقوبات، إع/ حـ656
13000الزبائن الدائنون، التعويضات املطلوب احلصول عليها/ حـ419

تسجيل التعويض املستحق للزبون حممد

01/04/2020
13000ةخصوم غري جاري–لألعباء أخرى مؤونات /حـمــن158

13000.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781

املكونة لتعويض الزبون حممداملؤونةرصيد حسابت

وقوعهاملتحققهلااملقابلالعبءمبلغ> املكونةاملؤونةمبلغ:احلالة الثانية
:ملواجهة اإللتزام املتعلق بتعويض الزبون حممد2019سنةخاللاملكونةاملؤونةاحملاسيب لعملية إلغاءالتسجيل 

املبلغ الدائناملبلغ املدين01/04/2020ح الدائن.رح املدين.ر
25000غرامات، عقوبات، إعانات مقدمة، تربعات/ حـ656

25000الزبائن الدائنون، التعويضات املطلوب احلصول عليها/ حـ419
تسجيل التعويض املستحق للزبون حممد

01/04/2020
13000خصوم غري جارية–لألعباء أخرى مؤونات /حـمــن158

13000.األصول غري اجلارية-ئر القيمة واملؤوناتاسترجاعات االستغالل عن خسا/إلـى حـ781

املكونة لتعويض الزبون حممداملؤونةرصيد حسابت

وقوعهاملتحققهلااملقابلالعبءمبلغ< املكونةاملؤونةمبلغ:احلالة الثالثة
:تزام املتعلق بتعويض الزبون حممدملواجهة اإلل2019سنةخاللاملكونةاملؤونةالتسجيل احملاسيب لعملية إلغاء

املبلغ الدائناملبلغ املدين01/04/2020ح الدائن.رح املدين.ر
9000غرامات، عقوبات، إعانات مقدمة، تربعات/ حـ656

9000عليهاالزبائن الدائنون، التعويضات املطلوب احلصول / حـ419
تسجيل التعويض املستحق للزبون حممد

01/04/2020
13000خصوم غري جارية–لألعباء أخرى مؤونات /حـمــن158

13000.األصول غري اجلارية-استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات/إلـى حـ781

املكونة لتعويض الزبون حممداملؤونةرصيد حسابت
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متارين حملولة
:01مترين رقم 

عينت شركة الصفاء خبري استراتيجي يف جمال التسويق بعقد ملدة ثالث سنوات مقابل 01/01/2018بتاريخ 
.ون سنويا يف بداية كل سنة من سنوات العقد60000أن تدفع له 

إلستغاء عن خدمات اخلبري اإلستراتيجي الذي عينته بتاريخ قررت إدارة الشركة ا07/08/2018بتاريخ 
01/01/2018.

:العمل املطلوب القيام به
.2020و2019ماهي املعاجلة احملاسبية املناسبة املتعلقة حبقوق اخلبري للعامني 

:احلل
قد هو عقد مثقل ، فإن هذا الع37حسب ماجاء يف كل من النظام احملاسيب املايل ومعيار احملاسبة الدويل رقم 

باألعباء، وهذا نظرا لوجود أعباء مستقبلية لتفيذه، دون وجود منافع مستقبلية منه، وعليه فإنه جيب على شركة 
ون ملواجهة األعباء املترتبة عن هذا العقد، وذلك 120000أن تكون مؤونة مببلغ 2018الصفاء يف اية سنة 

:من خالل تسجيل القيد احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2018ح الدائن.رح املدين.ر

120000األصول غري اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـنم681.

120000خصوم غري جارية–مؤونات أخري لألعباء /إلـى حـ158

ملواجهة األعباء املترتبة عن عقد تعيني اخلبريتكوين املؤونة تسجيل 

:02مترين رقم 
أبرمت شركة دار وائل إتفاقية مع شركة أخرى ملدة أربع سنوات لإلستفادة من حقوق 14/12/2019بتاريخ 

ون سنويا يف بداية كل سنة من سنوات العقد، هذا األخري الذي 250000نشر جملد معني مقابل أن تدفع هلا 
.2020ل حيز التنفيذ بداية من سنة يدخ

.قررت إدارة الشركة عدم اإلستمرار يف عملية النشر21/11/2020بتاريخ 
:العمل املطلوب القيام به

.ماهي املعاجلة احملاسبية املناسبة املتعلقة حبقوق نشر الد
:احلل

، فإن هذا العقد هو عقد مثقل 37قم حسب ماجاء يف كل من النظام احملاسيب املايل ومعيار احملاسبة الدويل ر
باألعباء، وهذا نظرا لوجود أعباء مستقبلية لتفيذه، دون وجود منافع مستقبلية منه، وعليه فإنه جيب على شركة 
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ون ملواجهة األعباء املترتبة عن هذا العقد، وذلك 750000أن تكون مؤونة مببلغ 2020دار وائل يف اية سنة 
:حملاسيب التايلمن خالل تسجيل القيد ا

املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
750000األصول غري اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـنم681.

750000خصوم غري جارية–مؤونات أخري لألعباء /إلـى حـ158

النشرملواجهة األعباء املترتبة عن عقد تكوين املؤونة سجيل ت

:03مترين رقم 
عليها قضية تعويض ' ع'إشعار من احملكمة يفيذ برفع الشركة ' س'وصل إىل الشركة 01/10/2020بتاريخ 

ي ، ال توجد أ'س'ون، وحسب تقديرات اخلرباء القانونيني يف الشركة 1000000أضرار قدرت قيمتها بـ 
.يف املستقبل ضعيفة' ع'، أي أن احتمالية دفع تعويض للشركة 'س'مسؤولية تقع على عاتق الشركة 

:العمل املطلوب القيام به
.31/12/2020يف ' س'ماهي املعاجلة احملاسبية املناسبة املتعلقة بالقضية املقامة على الشركة 

:احلل
اإللتزام احملتمل، ويتم اإلفصاح فقط عن التزامات حمتملة يف حسب املعطيات فإنه ال يتم تكوين أي مؤونة ملواجهة

.2020امللحق لعام 
:04مترين رقم 

، ومن بني القرارات اليت صدرت عن هذا اإلجتماع، IBCاجتمع جملس إدارة شركة 15/12/2020بتاريخ 
كما مت من قبل جملس اإلدارة صياغة قرار إغالق فروعها الدولية، ونقل عملياا الدولية ودجمها مع عملياا احمللية، 

.ون1000000واعتماد خطة رمسية مفصلة  إلاء العمليات الدولية يف مدة سنتني وبتكلفة 
إىل الزبائن واملوردين والعاملني رسائل ختربهم فيها بقرار إغالق IBCأرسلت شركة 16/12/2020بتاريخ 

.عملياا احملليةفروعها الدولية، ونقل عملياا الدولية ودجمها مع
اجتماعا ملناقشة خصائص اخلطة الرمسية إلاء العمليات الدولية، IBCعقدت شركة 20/12/2020بتاريخ 

.وقد حضر هذا االجتماع ممثلني عن كافة األطراف املعنية
:احلل

اخلطة إىل ناقش وصاغ خطة رمسية إلاء العمليات الدولية، ومت إبالغ هذهIBCمبا أن جملس إدارة شركة 
ستباشر بتنفيد خطتها إلاء IBCاألطراف املتأثرة، وقد أوجدت توقعات صحيحة يف أدهام بأن شركة 

العمليات الدولية، فإنه حسب الشروط املنصوص عليها يف كل من النظام احملاسيب املايل ومعيار احملاسبة الدويل رقم 
ون ملواجهة األعباء املترتبة 1000000مؤونة مببلغ أن تكون2020يف اية سنة IBC، جيب على شركة 37

:عن عملية إعادة اهليكلة، وذلك من خالل تسجيل القيد احملاسيب التايل
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املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
1000000ريةاألصول غري اجلا–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـنم681.

1000000خصوم غري جارية–مؤونات أخري لألعباء /إلـى حـ158

عملية إعادة اهليكلةملواجهة األعباء املترتبة عن تكوين املؤونة تسجيل 

:05مترين رقم 
ليت صدرت عن ، ومن بني القرارات اBIAMOTORSاجتمع جملس إدارة شركة 21/12/2020بتاريخ 

عرب وسائل اإلعالم عن حتديد الفترة املمتدة مابني 23/12/2020هذا اإلجتماع هو اإلعالن بتاريخ 
2020إلستقبال مجيع الزبائن الذين باعت هلم الشركة سيارة خالل سنة 31/03/2021و01/03/2021

ون تتمثل يف تغليف كراسي وأرضية 8000بورشات الصيانة التابعة هلا، من أجل أن تقدم هلم خدمة جمانية بقيمة 
:2020السيارة، مع العلم أن الشركة باعت خالل سنة 

ون1500000سيارة بسعر 100000
ون1800000سيارة بسعر 30000
.ون2500000سيارة بسعر 40000

:هالعمل املطلوب القيام ب
ملواجهة مصاريف اخلدمة اانية 31/12/2020حدد قيمة املؤونة اليت جيب على الشركة أن تكوا بتاريخ - 

.2020املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 
ية صاريف اخلدمة اانملواجهة اإللتزام املتعلق مب31/12/2020بتاريخ سجل حماسبيا عملية تكوين املؤونة - 

.2020املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 
:احلل

ملواجهة مصاريف اخلدمة اانية 31/12/2020قيمة املؤونة اليت جيب على الشركة أن تكوا بتاريخ - 
= 2020املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 

)100000 +30000 +40000 (8000 =1360000000ون.
صاريف اخلدمة ملواجهة اإللتزام املتعلق مب31/12/2020بتاريخ عملية تكوين املؤونة لاحملاسيبل يسجالت- 

.2020اانية املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 
املبلغ الدائناملبلغ املدين31/12/2020ح الدائن.رح املدين.ر
1360000000األصول اجلارية–خمصصات اإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة /حـمــن685.

1360000000اخلصوم اجلارية-املؤونات /إلـى حـ481

تكوين املؤونةتسجيل
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:06مترين رقم 
بني القرارات اليت صدرت عن ، ومنBIAMOTORSاجتمع جملس إدارة شركة 10/12/2020بتاريخ 

عن منح الزبائن الذين اشترو سيارة من عندها خالل سنة 11/12/2020هذا اإلجتماع هو اإلعالن بتاريخ 
ون، تتعلق بتغيري زيت احملرك ومجيع املستلزمات املرتبطة ذا التغيري، وهذا 4000، صيانة جمانية تكلفتها 2020

. قبلةبداية من الفاتح مارس من السنة امل
:العمل املطلوب القيام به

ملواجهة مصاريف الصيانة اانية 31/12/2020حدد قيمة املؤونة اليت جيب على الشركة أن تكوا بتاريخ - 
، مع العلم أن الشركة مل تبع وال سيارة 2020املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 

.2020خالل سنة 
:احلل

ملواجهة مصاريف 31/12/2020ات هذا التمرين فإنه ال ميكن للشركة أن تكون مؤونة بتاريخ حسب معطي
، وهذا بسبب عدم حتقق 2020الصيانة اانية املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 

التمرين يتمثل يف بيع شرط وجود إلتزام حايل نتيجة حلدث سابق ملزم، إذ أن احلدث السابق امللزم حسب هذا 
، إذن ال يوجد عليها أي إلتزام 2020، والشركة مل تبع وال سيارة خالل سنة 2020السيارات خالل سنة 

.حايل
:07مترين رقم 

هي شركة ذات مسؤولية حمدودة متخصصة يف بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر EASYHARDشركة 
أن تنشر إعالن بداية من الفاتح جانفي من السنة 2019ولوازمها، وقد قررت إدارة هذه الشركة خالل سنة 

القادمة، تعلم فيه زبائنها بأم سيستفيدون من صيانة جمانية لكل جهاز كمبيوتر اشتروه من عند الشركة خالل 
.2019سنة 

:العمل املطلوب القيام به
كة حنو زبائنها بصيانة جهاز للوفاء بالتزام الشر31/12/2019حدد مقدار املؤونة الواجب تكوينها بتاريخ 

.كمبيوترهم جمانا
:احلل

ملواجهة مصاريف 31/12/2019حسب معطيات هذا التمرين فإنه ال ميكن للشركة أن تكون مؤونة بتاريخ 
، وهذا بسبب عدم حتقق 2019الصيانة اانية املمكن أن تقدمها للزبائن الذين باعت هلم سيارة خالل سنة 

رط وجود إلتزام حايل نتيجة حلدث سابق ملزم، إذ أن الزبائن ال ينتظرون يف اية سنة ش31/12/2019بتاريخ 
، ويف هذه 2019من الشركة أي وفاء ذا اإللتزام وهذا لعدم علمهم به، ألنه مل ينشر قبل اية سنة 2019

.احلالة جيب اإلفصاح يف امللحق عن إلتزام حايل
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متارين مقترحة للحل
:01مترين رقم 

هي شركة ذات مسؤولية حمدودة متخصصة يف بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر EASYHARDشركة 
، 01/07/2019أن تنشر إعالن يف اجلرائد بتاريخ 2019ولوازمها، وقد قررت إدارة هذه الشركة خالل سنة 

مبيوتر اشتروه من مبنحها تعلم لزبائنها صيانة جمانية لكل جهاز ك01/03/2020يفيد بالتزام الشركة بداية من 
.ون5000، وقد قدرت تكلفة هذه الصيانة بـ 2019عندها خالل سنة 

:العمل املطلوب القيام به
، فيطلب منك حتديد 2019مل تبع وال جهاز كمبيوتر خالل سنة EASYHARDإذا علمت أن شركة 

ائنها بصيانة جهاز كمبيوترهم للوفاء بالتزام الشركة حنو زب31/12/2019مبلغ املؤونة الواجب تكوينها بتاريخ 
.جمانا

:02مترين رقم 
نظرا لألضرار البيئية اليت تسبب ا مصنع اإلمسنت برايس محيدو، صرح مدير هذا املصنع للصحافة بتاريخ 

، أن مصنعه سيلتزم بتنظيف املنطقة احمليطة به، كما صرح ذات املدير أنه توجد يف الوقت 10/12/2020
.نع تسرب الغبار الناتج عن صناعة اإلمسنت من املصنعاحلاضر آالت عملها م

:العمل املطلوب القيام به
للوفاء بالتزام املصنع بتنظيف املنطقة 31/12/2020حدد مقدار املؤونة الواجب مصنع اإلمسنت تكوينها بتاريخ 

احمليطة به
:03مترين رقم 

إنتاج السميد والفرينة، وهي تستفيذ من شركة الوردة الزرقاء هي شركة ذات مسؤولية حمدودة متخصصة يف
إعفاء ضرييب جزئي فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات، وهذا طاملا بقيت متارس فقط نشاط إنتاج السميد 

.والقمح
أرسلتوقدالعجائن،صناعةممارسةطريقعننشاطهاتوسعأنالشركةقررت01/07/2020وبتاريخ
تتحملأناملمكنمنأنهترىاحملاسبةمصلحةجعلالذياألمروهواحملاسبة،ةمصلحإىلالقرارمننسخة

.ون300000بقيمةتقريباإضايفضرييب) إلتزام(عبءنشاطهاتوسعةبسببالشركة
تبني ملصلحة احملاسبة بعد اإلستفسار والبحث، أن الشركة مل توسع نشاطها وبقيت تنتج 30/04/2021بتاريخ 

نة فقطالسميد والفري
:العمل املطلوب القيام به

) لتزاماإل(عبء الملواجهة 31/12/2020حدد قيمة املؤونة اليت جيب على الشركة أن تكوا بتاريخ - 
. الضرييب اإلضايف املمكن دفعه ملصلحة الضرائب بسبب توسعة النشاط
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الضرييب اإلضايف ) املتزاإل(عبء الملواجهة 31/12/2020بتاريخ سجل حماسبيا عملية تكوين املؤونة - 
. املمكن دفعه ملصلحة الضرائب بسبب توسعة النشاط

:04مترين رقم 
عرب وسائل اإلعالم مبنحها لزبائنها ملدة سنة واحدة فقط، ضمانا ' س'صرحت السركة 31/12/2019بتاريخ 

الشركة قيمة الضمان ، وهذا فيما يتعلق باألعطاب امليكانيكية والكهربائية، ولقد قدرت 2019على مبيعات سنة 
= 2019ون، مع العلم أن عدد السيارات املباعة خالل سنة 20000املتعلق بالسيارة الواحدة بـ 

.سيارة300000
من السيارات املباعة خالل سنة %30قامت الشركة بنفسها بصيانة جمانية لـ 31/12/2020بتاريخ 
ون 8000ون مقابل قطع الغيار املستبدلة و12000:، وأن هذه الصيانة كلفة الشركة عن كل سيارة 2019

.دفعة لعمال الصيانة بشيك بنكي
:العمل املطلوب القيام به

ملواجهة التزامها بتقدمي صيانة 31/12/2019حدد قيمة املؤونة اليت جيب على الشركة أن تكوا بتاريخ - 
الة تسجيل أعطال ميكانيكية أو ، وهذا يف ح2019جمانية لزبائنها الذين اقتنو من عندها سيارة خالل سنة 

.كهربائية بسارام
،  2020و2019قم بالتسجيالت احملاسبية الالزمة خالل سنيت - 

:05مترين رقم 
) ضمانات خدمة بعد البيع(ببيع الغساالت، ومتنح يف مقابل ذلك لزبائنها كفاالت CIMABIPتقوم الشركة

السابقة ) اخلربة(غسالة، ومن التجربة 500ت الشركة باع2020ملدة سنة من تاريخ البيع، وخالل عام 
:فإنللشركة

يتم إعادا من قبل الزبائن إلجراء عليها صيانة ضمن فترة الصيانةاملباعة ال الغساالتمن % 60
يتم إجراء صيانة بسيطة هلا ضمن فترة الصيانةاملباعة الغساالتمن % 1.35
ء صيانة جوهرية هلا ضمن فترة الصيانةيتم إجرااملباعة الغساالتمن %  2.15
ون900الصيانة البسيطة املقدرة للغسالة الواجدة تبلغ تكلفة .3
ون1400الصيانة اجلوهرية املقدرة للغسالة الواجدة تبلغ تكلفة .4

:العمل املطلوب القيام به
.ل احملاسيب هلذه املؤونة، وإجراء التسجي31/12/2020حتديد مبلغ مؤونة الكفاالت الواجب تكوينه بتاريخ –
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:06مترين رقم 
ون للسيارة، وتقدم 12000سيارة بسعر 60باعت الشركة الدولية لتجارة السيارات 2010خالل عام 

الشركة ضمان صيانة السيارات جمانا ملدة سنتني من تاريخ البيع، ووفقا لتقديرات الشركة فإن تكلفة صيانة 
.ون شاملة أجور التصليح وقطاع الغيار300باملتوسط السيارة خالل فترة الضمان تبلغ

ون، 5000ون، و4000وقد بلغت تكاليف الصيانة الفعلية اليت حتملتها الشركة واملتعلقة بالسيارات املباعة 
.على التوايل2012و2011و2010ون لألعوام 83000و

:العمل املطلوب القيام به
.2012-2010يع والضمان خالل الفترات إثبات قيود اليومية املتعلقة بعملية الب
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تصحيح األخطاء احملاسبية وإجراء تسوية التكاليف واإليرادات: الفصل السادس
:متهيد

طرق تصحيحها، كما يهدف هذا الفصل وخمتلف األخطاء احملاسبية مبفهومالطالبتعريفإىلالفصلهذايهدف
وهذا وفقا ملا ينص ،عند اية الدورة احملاسبيةتكاليف اليرادات وإلتسوية اناسبة لتوصيف املعاجلة احملاسبية املإىل 

.عليه كل من النظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية للمحاسبة
I-احملاسبيةاألخطاءتصحيح:

-1-Iاحملاسبيةاألخطاءوأنواعمفهموم:
احملاسبيةبالقواعداجليداإلملامعدممنهاأسبابعدةإىليرجعاألخطاءوقوعأنالقولميكنعامةبصفة

.وترحيلهاوتسجيلهاالعملياتحتليلعندتطبيقهاجيباليتعليهااملتعارف
وعدمالعملياتبعضإغفالعليهيترتبممااحملاسيبالعملأداءيفوالتقصرياإلمهالنتيجةاألخطاءتقعقدكما

.األستاذدفترإىلترحيلهاتكرارأومعينةعمليةقيدتكرارأوترحيلهاعدمأوقيدها
متعمدبشكلاحملاسبيةالبياناتيفالتزويرأوالتالعبيعينفالغش،الغشعنخيتلفاخلطأأنإىلاإلشارةوجتدر
بقصدحقيقتهغريعلىللمنشأةاملايلواملركزاألعمالنتائجإظهاربغرضأوالسرقةأواالختالسبغرضوحيدث

.املشروعةغرياألغرضمنغريهاأوالضرييبلتهربا
عالقتهاأساسعلىأواحملاسبيةبالعملياتعالقتهاأساسعلىإمااحملاسبونفيهايقعاليتاألخطاءتصنيفوميكن
إىلتبويبهاميكنفإنهاحملاسبيةبالعملياتاألخطاءربطمتماوإذا،املراجعةميزانتوازنعدمأوبتوازن

-1-1-Iأخطاء يف التسجيل:
، ومنها أخطاء ينعكس أثرها عمليات املالية إىل دفتر اليوميةتشمل األخطاء اليت حتدث عند إجراء عملية إدخال ال

:على توازن ميزان املراجع وأخطاء ليس هلا أثر على توازن ميزان املراجعة وميكن حصر أخطاء التسجيل فيما يلي
عندحتدثأواليوميةدفتريفالتسجيلعندحتدثاليتاألخطاءهيو: العمليةقيمةتسجيليفخطأ•

املراجعة،ميزانإىلاألستاذدفترمناألرصدةنقلعنداخلطأحيدثقدأواألستاذإىلاليوميةمنالترحيل
بمبلغالعملیةتسجیلیتمكنولون20000بمبلغأثاثاً املؤسسةشتريتقداملثالسبيلفعلى

.اخلاطئةالقيمةبنفساألستاذلدفترالترحيلويتمخاطئةبقيمةاليوميةقيديسجلتايلوبالون2000
.احلساباسمتسجيليفخطأ•
.أخطاء احلذف •
معاجلةمثلعليها،املتعارفاحملاسبيةباملبادئاحملاسبإملامعدمنتيجةاألخطاءهذهوتقع: فنيةأخطاء•

يف،املؤسسةختصمصروفاتأاعلىالشخصيالستخدامهسسةاملؤصاحببسحبهايقوماليتاملبالغ
.املؤسسةمالرأساخنفاضإىلتؤديشخصيةمسحوباتباعتبارهاهلاالسليمةاملعاجلةتقضيحني
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-2-1-Iاألستاذدفترإىلالترحيلأخطاء:
ترصيد حسابات األستاذ تشمل األخطاء اليت حتدث يف عملية الترحيل من اليومية إىل األستاذ أو يف عملية 

وهذه األخطاء منها ما يعكس أثره على توازن ميزان املراجعة ، ومنها ما ال أثر له على توازن ميزان املراجعة 
:وميكن حصر أخطاء الترحيل فيما يلي

املسجلة؛العمليةقيمةترحيليفخطأ•
؛احلسابيفالعكسياجلانبإىلالترحيلنتيجةخطأ•
؛الصحيحاحلسابغريحسابإىلالترحيلنتيجةخطأ•
؛القيدطريفأحدترحيلعدمنتيجةخطأ•
.خطأ يف ترصيد احلساب •

-3-1-Iأخطاء ال يظهرها ميزان املراجعة:
تشمل األخطاء اليت حتدث وليس هلا أثر على توازن ميزان املراجعة مبعىن أن هذه األخطاء رغم حدوثها فإن 

موع األرصدة املدينة واألرصدة الدائنة أو يف جمموع احلسابات الدائنة ميزان املراجعة متساوياَ سواء يف جم
:وجمموع احلسابات املدينة وميكن أن حيدث هذا النوع من األخطاء يف األنواع األتيه 

.الصحيحاحلسابغريحسابإىلالترحيلمنالناجتةاألخطاء•
.أخطاء احلذف •
.األخطاء املتكافئة•
.األخطاء الفنية•

-4-1-Iأخطاء يظهرها ميزان املراجعة:
) مراقب احلسابات ( أو مبعرفة املراجع اخلارجي املؤسسةتشمل األخطاء اليت تترتب إما مبعرفة موظفي 

وذلك يف حالة املشروعات اليت تستعني خبدمات املراجع اخلارجي ويدل عدم توازن ميزان املراجعة على 
اتر احملاسبية وينتج عدم توازن ميزان املراجعة من اختالف وجود خطأ أو أخطاء يف إثبات العمليات بالدف

جمموع األرصدة املدينة عن جمموع األرصدة الدائنة يف امليزان أو اختالف إمجاليات احلسابات املدينة مع 
.إمجاليات احلسابات الدائنة وذلك يف حالة إعداد ميزان املراجعة بااميع 

زن ميزان املراجعة ، فإنه يتم مراجعة العمليات بطريقة عكسية للطريقة والكتشاف األخطاء يف حالة عدم توا
اليت مت ا إدخال هذه العمليات يف الدفاتر احملاسبية ومن املعروف أن إدخال العمليات للدفاتر احملاسبية يبدأ 

ذ وترصيدها ، مث بتسجيلها من واقع املستندات بدفتر اليومية مث ترحيلها إىل احلسابات املختصة بدفتر األستا
إعداد ميزان املراجعة متهيداّ إلعداد احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل وبالتايل فإن اكتشاف األخطاء 

:يتطلب إتباع اخلطوات التالية 
.التجميعصحةمنللتأكدحسابيةمراجعةاملراجعةميزانجانيبمراجعة-أ
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صحةمنالتأكدجيبفإنه،بامليزانالواردةألرصدةاأحدضعفيساويامليزانيفالفرقكانإذا- ب
منالصحيحاجلانبيفوضعمديناَأودائناَكانإذاالرصيدأنمنالتأكدمبعىنامليزانرصيدوضع

يففرقإىليؤديبامليزاناملدينةاألرصدةجانبيفدائنحسابقيدوضعألنوذلكبامليزاناألرصدة
اجلانبخفضناأننابسببوذلكالرصيدهذاقيمةضعفيساوي،بامليزاناملدينةاألرصدةجمموع
يففرقإىليؤديهلذااملديناجلانبإىلالرصيدقيمةنفسوأضفناالرصيدهذاقيمةبامليزانالدائن
.الرصيدهذاقيمةضعفتساويبقيمةالدائنةواألرصدةاملدينةاألرصدةبنيامليزان

معاملراجعةميزانإىلاألستاذدفترمنمعاَكليهماأواحلساباتأرصدةنقلأويعاامنقلمراجعة- ت
منللتأكدوذلكاملراجعةميزانمنالصحيحاجلانبيفاحلساباتوأرصدةجماميعبوضعاالهتمامإعادة
.املنقولةاألرقاميفعكسأواألرصدةيفحذفوجودعدم

أنمنوالتأكداملدةأولأرصدةنقلصحةحيثمنوذلكتاذاألسبدفتراحلساباتترصيدمراجعة- ث
. صحيحةبصورةمتاحلساباتجانيبجتميع

أيأوحذفأخطاءوجودعدممنللتأكدوذلكاألستاذدفترإىلاليوميةدفترمنالترحيلمراجعة-ج
.أخرىأخطاء

.املركزيةالقيوديفمجعأخطاءوجوددمعمنللتأكد) والدائناملدين( اليوميةدفترجانيبجتميعمراقبة-ح
األصليةللخطواتطبقاَشاملةمراجعةإجراءمنبدفالامليزانيففرقهناكوظلاخلطأيكتشفملإذا-خ

وذلكاحلساباتوترصيداألستاذدفترإىلوالترحيلاليوميةودفترالقيودصحةفنراجعاحملاسبيةللعملية
.احملاسبيةبالدفاترتصحيحهجيبفإنهاخلطأافاكتشمتوإذاتفصيليةبصورة

-2-Iاحملاسبيةاألخطاءتصحيحطرق:
ناحية،مناخلطأفيهحدثالذيالسجلعلىالتصحيحطريقةوتتوقفاكتشافها،مبجرداألخطاءتصحيحجيب
حساباتيفونيكقدكمااليوميةدفتريفاخلطأحيدثفقدأخرى،ناحيةمناخلطأهذااكتشافتوقيتوعلى

.القوائمهذهإعدادقبلالتصحيحيتموبالتاىلفيهاوقعاليتالسنةخاللاخلطأيكتشفوقدفقطاألستاذ
أواملراجعةمبيزانتتعلقاألخطاءكانتفإذاوموقعهاخلطأنوعباختالفاألخطاءتصحيحآلياتختتلفو

احملاسبيقومأنعلىالتصحيحمثالشطبطريقعناألخطاءتصحيحميكنفإنهوالترصيد،الترحيلبعمليات
طريقتنيوهناك.الشطبأوالكشطميكنفالالقيديفاألخطاءكانتإذاأماالتصحيح،جبانببالتوقيعاملختص
:ومهاأالالدفاتر،إقفالوقبلاملاليةالسنةأثناءتكتشفاليتاحملاسبيةاألخطاءلتصحيح

-1-2-Iبتسجيلاخلاطئاحملاسيبالقيدحدفعلىالطريقةهذهتعتمد:احلدفيقةطرباستخدامالتصحيح
:ذلكيشرحالتايلواملثال.الصحيحالقيدبتسجيلذلكبعدنقوممثأوىل،كخطوةلهعكسيقيد

احملاسبسجلوقداملوردين،أحدإىلون70000مبلغبنكيبشيكالتسديدمت14/05/2020بتاريخ
:كمايليالعملية
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املبلغ الدائناملبلغ املدين14/05/2020ح الدائن.رح املدين.ر

70000موردوا املخزونات واخلدمات/من حـ401

70000الصندوق/ إىل حـ53

تسديد مستحقات أحد املوردين بشيك

اخلطأتصحيحمنكيطلباحلدفطريقةباستخدام: بهقيامالاملطلوبالعمل
:احلل

:احلذفطريقةباستخداماحملاسيباخلطأتصحيح

املبلغ الدائناملبلغ املدين14/05/2020ح الدائن.رح املدين.ر

70000الصندوق/ من حـ53

70000واخلدماتموردوا املخزونات / إىل حـ401

إلغاء القيد اخلاطئ املتعلق بتسديد مستحقات أحد املوردين 
بشيك

//

70000موردوا املخزونات واخلدمات/من حـ401

70000البنك/ إىل حـ512

تسجيل القيد الصحيح املتعلق بتسديد مستحقات أحد املوردين 
بشيك

-2-2-Iالنظاميفاملعتمدةهيالطريقةهده:الصفرياملتممطريقةباستخداماحلسابيةاألخطاءتصحيح
الصفرياملتممدامباستخوذلكاخلاطئاحملاسيبالقيدإلغاءخاللمناحلسابيةاألخطاءلتصحيحاملايلاحملاسيب
.اجلربي

اجلمع مساوية للصفر، أضيف إىل األول كانت نتيجةإن املتمم الصفري اجلربي لعدد ما، هو عدد أخر حبيت إذا
يكتب بشكل أخر تسهل ، ولكن املتمم اجلربي حماسبيا)10- (هو 10فاملتمم اجلربي إىل الصفر رياضيا لـ
:يكون باخلطوات التالية) 156(للعددتمم اجلربي إىل الصفرمعه إضافته إىل مبالغ موجبة، فمثال امل

:على النحو التايل) 9(من .....) املئات , العشرات (والباقي أي) 10(من ) 156(نطرح أحاد العدد 
9910

615-
1844-
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أنه رقم سالب للداللة على ) - (سالبة من اليسار مصحوبا من األعلى بإشارة) 1(نظيف إىل النتيجة الرقم 
فيكون الناتج 156مع العدد -1844، وهكذا إذا مجعنا العدد -1844هو156فيصبح لدينا متمم العدد 

:صفرا
156

1844 -+
0000

دج2673.00دج وليس 2763.00املبلغ الصحيح هو لنقم بتصحيح العملية التالية ألن:مثال

المبلغ الدائنالمبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر

2673مصاريف التأمني/من حـ616

2673البنك/ إلى حـ512

تسديد مصارف التأمني بشيك بنكي
: احلل

عن طريق املتمم اجلربي إىل الصفريتم أوال إلغاء القيد اخلاطئ
المبلغ الدائنالمبلغ المدینالتاریخالدائنح.رح المدین.ر

- 17327مصاريف التأمني/من حـ616

- 17327البنك/ إلى حـ512

إلغاء القيد اخلاظئ لتسديد مصارف التأمني بشيك بنكي

:كمايليالصحيحمث ثانيا نقوم بتسجيل القيد
المبلغ الدائنالمبلغ المدینالتاریخح الدائن.رح المدین.ر

2763مصاريف التأمني/من حـ616

2763البنك/ إلى حـ512

تسديد مصارف التأمني بشيك بنكي

ون بشيك بنكي، 42785قامت املؤسسة أ بتسديد مثن شراء بضاعة مببلغ 17/02/2019بتاريخ : 2مثال 
:ولكن احملاسب سجل العملية كمايلي

المبلغ الدائنالمبلغ المدین17/02/2019ح الدائن.رح المدین.ر

42875موردوا المخزونات والخدمات/من حـ401

42875البنك/ إلى حـ512

تسديد مستحقات موردوا املخزونات بشيك بنكي
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الصفرإىلاجلربياملتممطريقةباستخدامتصحيح اخلطأ: العمل املطلوب القيام به
: احلل
الصفرإىلاجلربياملتممطريقعناخلاطئالقيدإلغاءأواليتم

المبلغ الدائنالمبلغ المدین17/02/2019لدائنح ا.رح المدین.ر

-157125موردوا المخزونات والخدمات/من حـ401

-157125البنك/ إلى حـ512

إلغاء القيد اخلاطئ لتسديد مستحقات موردوا املخزونات بشيك

:كمايلييا نقوم بتسجيل القيد الصحيحمث ثان
المبلغ الدائنالمبلغ المدین17/02/2019ح الدائن.رح المدین.ر

42785موردوا المخزونات والخدمات/من حـ401
42785البنك/ إلى حـ512

املخزونات بشيك بنكيتسديد مستحقات موردوا

II-التسوية احملاسبية حلسابات املصاريف واإليرادات
:يف اية الدورة احملاسبية يتم حماسبيا تسوية حسابات املصاريف واإليرادات، بتصنيفها إىل

؛)الدفعواجبةمصاريف(بعدتسجلملولكنهااحلاليةالدورةإىلتعودمصاريف
مسجلةإيرادات(القادمةللدورةيعودمنهاجزءاًلكنواحلالية،رةالدوخاللسجلتمصاريف

؛)مسبقا
؛)بعدفواتريهاحتررملاليتواإليراداتستكتسبإيرادات(بعدتسجلمللكنوالدورةإىلتعودإيرادا
بقامسمسجلةإيرادات(القادمةللدورةيعودمنهاجزءاًولكناحلالية،الدورةخاللسجلتإيرادات(.

وجتدر اإلشارة إىل أن اهلدف من هذا التصنيف حلسابات املصاريف واإليرادات، هو ربط وحتميل املصاريف 
مبدئي استقاللية الدورات وأساس االستحقاق، هذ واإليرادات بالدورة احملاسبية اليت ختصها، وذلك استنادا إىل 

.يتعلق بكل دورة حماسبيةالذين حيرصان على احلصول على نتيجة صحيحة فيما األخريين 
-1-IIالتسوية احملاسبية حلسابات املصاريف :

يف املبالغ املالية اليت سددا أو ستسددها املؤسسة خالل السنة املالية مقابل املواد تتمثل املصاريف بصفة عامة 
اشر مثل بعض واملنتجات واخلدمات اليت استهلكتها يف عمليات اإلنتاج  واالستغالل، أو بدون مقابل مب

ومن املصاريف ما هي غري نقدية مثل االهتالكات . الضرائب والرسوم املسددة إىل الدولة وإىل اجلماعات احمللية
واملؤونات، أما إذا جئنا إىل تعريهفا حسب ماورد يف املعايري الدولية للمحاسبة والنظام احملاسيب املايل فنجدها تعرب 
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تدهور، (ادية خالل الفترة املالية، املتخذة شكل تدفقات خارجة أو استنفاذ اإلخنفاضات يف املنافع االقتصعن 
إىل و تنقسم املصاريف. *لألصول، أو نشوء خصوم تؤدي إىل اخنفاض يف األموال اخلاصة) إهتالك، نقص

: **قسمني
للحصول على سلع أو أصول أو منافع طويلة األجلاملؤسسة هي مبالغ تدفعها :رأمساليةمصاريف 

، وبعبارة أخرى هي املصاريف اليت يستفاد منها ألكثر من سنة "مثل شراء األراضى، املباين، السيارات"
.مالية واحدة، ومثاهلا ترميم مبىن حيث تغطى منفعتها فترة تتجاوز السنة الواحدة

السلععلىاحلصوللغرضاملؤسسةتنفقهامبالغوهي):إستغالليةإيرادية،(تشغيليةمصاريف 
احلصوللغرضوذلكالواحدةاملاليةالفترةالتتعدىواليتاألجلقصريةاإلستخداماتذاتاخلدماتو

.السنوياإليرادعلى
وتكون حسابات املصاريف مدينة عند ظهورها ألول مرة أو زيادة قيمتها، وتكون دائنة عند تسديدها سواء 

:يف بضفة عامة يكون تبعا للحالتني التاليتنيوعليه فالتسجيل احملاسيب للتكال. كلها أو جزء منها فقط
املصروف املعين مدينا باملبلغ املقابل له، وذلك مقابل جعل /جيعل حـ:عند ظهورها ألول مرة أو زيادة قيمتها

:أحد احلسابات التالية دائنا بنفس املبلغ
والغاز، املاء، يف حالة وصول فاتورة النقل، الكهرباء: موردو املخزونات واخلدمات- 401/إما حـ

إلـخ...اهلاتف
.يف حالة استحقاق دفع أجور العمال: أجور مستحقة الدفع- 421/أو حـ
.أقساط اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها عن العمال-43/.أو حـ
.الضرائب املباشرة الواجب اقتطاعها من أجور العمال لصاحل الدولة- 442/أو حـ
رباح املستحقة الدفعالضرائب على األ- 444/أو حـ

:جيعل أحد احلسابات التالية مدينا باملبلغ املدفوع:وعند تسديدها سواء كلها أو جزء منها فقط

.ماعدا تلك املتعلقة بالتوزيعات على أصحاب املؤسسة، أي ال يدخل ما يوزع لصاحل املسامهني يف األموال اخلاصة*
: معاير التميز بني املصاريف االيرادية والرأمسالية**
سنة مالية يعترب رأمساليا، اما املصروف الذي ال يستفاد منه ألكثر من سنة مالية يعترب مصروفا ايراديااملصروف الذي يستفاد منه ألكثر من -:معيار املدة الزمنية -
صرف اىل ذا مل يؤدي املاي موجود ثابت يف املشاريع له عمر انتاجي مقدر فاذا ادى املصرف اىل اطالة العمر االنتاجي هلذا االجل اعترب املصروف رأمساليا اما ا-:العمر االنتاجي -

اطالة العمر االنتاجي هلذا االجل اعترب مصروفا ايراديا
اما اذا مل يؤدي املصروف اىل زيادة الطاقة ). مصاريف تبديل قطع غيار: مثل(اذا ادى اىل زيادة الطاقة االنتاجية لألصل الثابت اعترب املصروف رأمساليا - :الطاقة االنتاجية -

)مصروف تشحيم االلة: مثل(صروف ايراديا االنتاجية لألصل الثابت اعترب امل
كمصروف تبديل احملرك (اذا كانت قيمة املصروف كبرية نسبيا مقارنة بقيمة االصل املتفق علية هذا املصروف اعترب املصروف رأمساليا : قيمة املصروف مقارنة بقيمة االصل -

نار، اما اذا كانت قيمة املصروف قليلة نسبيا مقارنة بقيمة االصل املتفق علية هذا املصروف اعترب املصروف دي4000000عاما بأن قيمة السيارة ) دينار800000للسيارة بقيمة 
)دينار4000000مقارنة بقيمة السيارة البالغة 1000كمصروف الوقود للسيارة بقيمة ( ايراديا
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يف حالة وصول فاتورة النقل، الكهرباء والغاز، املاء، : موردو املخزونات واخلدمات- 401/إما حـ
إلـخ...اهلاتف

.دفع أجور العماليف حالة استحقاق : أجور مستحقة الدفع- 421/أو حـ
.أقساط اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها عن العمال-43/أو حـ
.الضرائب املباشرة الواجب اقتطاعها من أجور العمال لصاحل الدولة- 442/أو حـ
.الضرائب على األرباح املستحقة الدفع- 444/أو حـ

يف حالة التسديد بشيك بنكي، أو 512/إما حـ:وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا بنفس املبلغ
.يف حالة التسديد نقدا53/حـ

املطلوبة يف إيطار النظام احملاسيب املايل لبعض التسوية احملاسبيةوفيما يلي نتطرق بدرجة من الدقة والتفصيل إىل 
: حسابات املصاريف

-1-1-IIاملصاريف املستحقة الدفع:
حين وقت احملاسبية احلالية للمؤسسة ولكنها مل الدورةملصروفات اليت ختص هي ااملصاريف املستحقة الدفع

ومن األمثلة على املصروفات .وبالتايل مل تسجل بالدفاتر احملاسبية للمؤسسة خالل الفترة احلالية،بعدهاديتسد
: املستحقة الدفع جند

الدورةخاللدفعهاسيتمولكنةاحلاليالدورةإىلتعوداليتاالجتماعيالضمانواقتطاعاتالضرائب- 
القادمة؛

؛حماسبياتسجلوملاحملاسبيةالدورةايةغايةإىلقيمتهاتدفعملواليتالغريمناملقدمةاخلدمات- 
؛القادمةالدورةخاللستدفعواليتاجلاريةللدورةالعائدةالقروضفوائد- 
اجلاريةاحملاسبيةالدورةمناألخريةباألشهراملتعلقةءواملااهلاتفوالغاز،الكهرباءمثلاملستهلكةاملواد- 

فواتريإىلاستناداًوتسجيلهاتكلفتهاتقديريتماملوادفهذهالقادمة،الدورةخاللفواتريهاستصلواليت
؛.السابقةاألشهر

.األخريالشهرعناملستحقةاملرتباتمصاريف- 
فإنه جيب على املؤسسة تسجيل تلك ،االستحقاقمبدأوإليراداتالتكاليف باقابلةممبدأ كل من واستنادا إىل 
وفقا ملا هو مبني يف القيد احملاسيب التايلاحملاسبية الدورةعند ايةاملصروفات 

املبلغ الدائناملبلغ املدينتارخ حدوث املصروفح الدائن.رح المدین.ر

XXXاملصروف املعن/ حـنم6.
XXXم الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563

XXXموردو املخزونات واخلدمات/ حـإىل 401أو
أجور مستحقة الدفعا/أو حـ421أو 
أقساط اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها عن العمالال/أو  حـ43أو
رائب املباشرة الواجب اقتطاعها من أجور العمال لصاحل الدولةالض-/حـأو442أو
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الضرائب على األرباح املستحقة الدفع-/حـأو444أو
املستحقة الدفعالفوائد -/حـأو518أو

-2-1-II املصاريف املقيدة سلفا(املصاريف املدفوعة مقدما(
املدفوعة مقدما خالل الفترة احملاسبية احلالية للحصول على املصاريفعلى أاسلفااملصاريف املقيدة تعرف 

.سلع أو خدمات سيتم اإلستفادة منها مستقبال
مصاريف أنه هنالك املصاريف، حسابات تبني للمؤسسة بعد اعداد ميزان املراجعة ومراجعة إذا في حالة ما ف

استنادا إىل كل من مبدأ أساس اإلستحقاق ص الفترة املالية القادمة، فإنه قامت بدفعها يف الفترة احلالية ولكنها خت
عدم حتميل املصاريف املدفوعة عن الفترة املالية القادمة استقاللية الدورات احملاسبية، جيب على املؤسسة مبدأ و

فقط من تلك املصاريف حتميل ما خيص الدورة احملاسبية احلالية أي جيب على املؤسسة املالية احلالية، للفترة
وإقفاهلا يف حساب النتيجة، أما ما خيص الدورات احملاسبية القادمة فريحل إىل الدورة أو الدورات القادمة، 

.واعتبارها كأصول متداولة تظهر يف قائمة املركز املايل ضمن األصول املتداولة حتت إسم مصاريف مقيدة سلفا
:قيدة سلفا يف ظل النظام احملاسيب املايل وفق ثالث مراحلويتم التعامل حماسبيا مع املصاريف امل

يسجل الصروف عند حدوثه بشكل عادي وفق القيد التايل:تهعتسجيل املصروف حسب طبي-1املرحلة
املبلغ الدائناملبلغ املدينتارخ حدوث املصروفح الدائن.رح املدين.ر

XXXاملصروف املعن/ حـمــن6.
XXXم الواجب استرداده على املشتريات.ق.ر/حـ44563

XXXموردو املخزونات واخلدمات/ حـ401
الببنك/أو حـ512أو 

الصندوق/أو  حـ53أو

تسجيل املصروف عند حدوثه

:يف اية الدورة احملاسبيةإىل أصل متداول مسبقا تهحسب طبيغسجل حتويل املصروف امل: 2املرحلة 
حماسبية تقوم املؤسسة يف اية كل دورة ،"احملاسبيةية الدورات اللملبدأ استق"حتراما كما سبق وأشرنا إليه، فإنه ا

هذا يتم وة،احملاسبية الالحقالتابعة للدورة أو الدورات احلالية واحملاسبية الدورة خاللاملصاريف املسجلة حبدف
املصروف املسجل (ي خيص الدورة الالحقة الذاملصروف مببلغ مصاريف مقيدة سلفا مدينا 486جبعل احلساب 

املصروف ويتم حساب . بنفس املبلغدائنا)املصاريف(احلساب املعين يف اموعة السادسة جعل و،)مسبقا
:يلكما يسجل مسبقا امل

املدة املتعمقة )  املدة اإلمجاليةناملسجل خالل الدورة) HT(إلمجايل املصروف ا= (املصروف املسجل مسبقا
1+نةبالدور



تصحيح األخطاء احملاسبية وإجراء تسوية التكاليف واإليرادات: الفصل السادس

145

:القيد التايلن /31/12نسجل يفاملصروف املسجل مسبقامبلغ وبعد حساب 
المبلغ الدائنالمبلغ المدینن/31/12ح الدائن.رح المدین.ر

XXXمصاريف مقيدة سلفا/ حـمــن486.
XXXاملصروف املعن/حـ6.

إىل أصل جارياملصروف املسجل مسبقاحتويل 

إعادة حتميل الدورة الالحقة باملصاريف املقيدة سلفا: 3ة لاملرح
ل احلساب املعين يف عجنبتسجيل عكس القيد السابق أي تهايف بدايمصاريفها نقوم الدورة املقبلة حىت تتحمل 

.مصاريف مقيدة سلفا دائنا486اموعة السادسة مدينا و احلساب 
:مثال

، 30/06/2021إىل غاية شاحنة ' ع'من عند املؤسسة ' س'استأجرت الشركة 01/07/2020بتاريخ 
مع العلم ،ضافةخارج الرسم على القيمة املون5000وهذا مقابل أن تدفع هلا عن كل شهر من مدة اإلجيار مبلغ 

بنفس مت استالمها املتعلقة باستأجار األلة هي األخرى 012564رقم الفاتورة ،عقد اإلجيار مت حتريره بنفس اليومأن 
اليوم، 

بلغ املسحق يف الفاتورة رقم امل، 935551بشيك بنكي رقم' س'الشركة سددت 10/07/2020بتاريخ 
012564.

:القيام بهالعمل املطلوب
وبداية 2019م بالتسجيالت احملاسبية املتعلقة ذه العملية عند تاريخ إبرام العقد وعند اية الدورة احملاسبية القيا

.2021الدورة احملاسبية 
:احلل

المبلغ الدائنالمبلغ المدین01/07/2020ح الدائن.رح المدین.ر

60000مصاريف اإلجيار/ حـمــن613
11400م الواجب استرداده على اخلدمات.ق.ر/حـ44563

71400موردو املخزونات واخلدمات/ حـ401

فاتورة استأجار الشاحنةتسجيل 

10/07/2020
71400موردو املخزونات واخلدمات/ مــن حـ401

71400البنك/ حـ512

بشيك بنكيستحقات استأجار الشاحنةتسديد م
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31/12/2020
30000مصاريف مقيدة سلفا/ حـمــن486.

30000مصاريف اإلجيار/حـ613

حتويل املصروف املسجل مسبقا إىل أصل جاري
01/01/2021

3000يف اإلجيارمصار/حـ613
3000مصاريف مقيدة سلفا/ حـ486

إعادة حتميل الدورة الالحقة باملصاريف املقيدة سلفا

-2-II اإليراداتالتسوية احملاسبية حلسابات:
اإلطار الفكرييف) االستثنائيةاملكاسب + اإليرادات من األنشطة العادية (اإليراداتتعريفلقد مت

الدورةخاللاالقتصاديةاملنافعيفالزيادةأا، علىللنظام احملاسيب املايلالقوائم املاليةوعرضبإعداداخلاص
امللكيةحقوقيفزيادةعنهااخلصوم، ينتجيفنقصاألصول أويفزيادةأوداخلةتدفقاتصورةاحملاسبية يف

.مسامهاتمناملالكمهيقدماخبالفوذلك
التدفقات (املداخيلكلعلىالدولية للمحاسبة  تشتملاإليرادات وفق املعىن الدقيق هلا يف املعايريو
املبيعات،مثلخمتلفةمسمياتباستخدامإليهاواليت يشار،*للمؤسسةالعاديةاألنشطةعنالناجتة) الداخلة

) اإليرادات) (18(ة، وهلذا عند ختصيص املعيار احملاسيب الدويل رقم وإيرادات حقوق امللكيالفوائدالعموالت،
اإليرادات، مت حتديد جمال نطاق تطبيقه على أنه يشمل اإليرادات من قبل جلنة معايري احملاسبة الدولية ملعاجلة

: الناجتة عن
يعها للغري، والسلع ويندرج ضمنها كال من السلع والبضائع املنتجة بواسطة املؤسسة بغرض ب:بيع السلع

.املشتراة دف إعادة بيعها للغري
فترةخاللتعاقدياحمددةمهامبأداءاملؤسسةقيامعادةاخلدماتتأديةيتضمن: تأدية اخلدمات للغري

تكونقداخلدماتتأديةعقودبعض.فترةمنأكثرخاللأوواحدةفترةخاللاخلدماتتقدموقدعليها،متفق
واملهندسنياملشروعاتمديريخدماتعقودذلكعلىمثال،)املقاوالت(التشييدبعقوداشرةمبعالقةذات

كعقودالعقودتلكمعاجلةيتمحيثالعقود،تلكمثلعنالناتجاإليراداملعيارهذايتناولوالواملعماريني،
".املقاوالتعقود"الدويل احلادي عشراحملاسيباملعياربشأاويطبقمقاوالت

لإليراداتالتاليةاألشكالألصول املؤسسةالغرياستخداميترتب عن: استخدام الغري ألصول املؤسسة:
.للمؤسسةمستحقةمبالغأو نقدية معادلة أونقديةاستخداممقابلأعباءعنعبارة: الفوائد- أ

واخلدمات اليت قدمتها املؤسسة إىل الغري أو بدون مقابل مثل اإلعانات املستلمة، كما تشمل اإليرادات على اإليرادات هي املبالغ املالية احملصلة أو اليت ستحصل، مقابل املنتجات*
..وهذه احلسابات األخرية ال متثل  مقبوضات  نقدية) 78حساب(وحساب استرجاع خسائر القيمة  واملؤونات ) 73و72احلسابان (حسابات تكاليف اإلنتاج 
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مثلللمؤسسةجلاألاألصول طويلةبعضاستخداممقابلأعباءعنعبارةوهي: إيرادات حقوق االمتياز- ب
.احلاسبوبرامجالطبعحقوقالتجارية،العالماتاالختراع،براءات

.املالرأسيف حصصهمحسباملسامهنيعلىتوزيعات أرباحعنعبارة: أرباح األسهم- ت
املطلوبة يف إيطار النظام احملاسيب املايل التسوية احملاسبيةوفيما يلي نتطرق بدرجة من الدقة والتفصيل إىل 

: لبعض حسابات اإليرادات
-1-2-IIرادات املقيدة سلفاياإل(ا قدمماإليرادات احملصلة:(

، و خدمات سيتم تأديتها مستقبالأهي اإليرادات احملصلة مقدما خالل الفترة احملاسبية احلالية، مقابل سلع 
يف وتسجلهااسبية احلالية، خالل الفترة احملاملؤسسة ن اإليرادات املقدمة هي اإليرادات اليت حتصل عليها أأي 

).و اخلدمةأبتأدية السلعة القيامحىت يتم املؤسسة وتعترب يف هذه احلالة التزام ودين على ( ن تتحقق أدفاترها قبل 
فإنه جيب على ،احملاسبيةية الدورات اللاستقمبدأواإليرادات بالتكاليفقابلةممبدأ كل من ىل إاستنادا و

ما ما خيص الفترات أالنتيجة،قفاله يف حساب إفقط من تلك االيرادات واحلالية الفترة حتميل ما خيصاملؤسسة 
.كالتزامعن طريق تسجيله و الفترات القادمة أىل الفترة إالقادمة فريحل 

)يلقائمة املركز املا(امليزانية العامة مبثابة التزام متداول يظهر يف مقدماخر تعترب اإليرادات احملصلةآمبعىن 
.إيرادات مقيدة سلفاحتت بند )االلتزامات املتداولة(اخلصوم اجلارية ضمن 

، العموالت الدائنة احملصلة رادات االجيار احملصلة مقدماإي: ا نذكرقدمماإليرادات احملصلةعلى مثلة األمن و
ة سلفا يف ظل النظام احملاسيب املقيداإليراداتويتم التعامل حماسبيا مع . امار احملصلة مقدمإيرادات االستثمقدما،
:مراحلثالثوفق املايل 

بشكل عادي وفق القيد التايلحتققهعند اإليراد يسجل :تهاإليراد حسب طبيعتسجيل -1املرحلة
المبلغ الدائنالمبلغ المدینتارخ حدوث اإليرادح الدائن.رح المدین.ر

xxxالزبائن/حـمــن411
الببنك/حـأو512أو 
الصندوق/أو  حـ53أو

xxxعلى املبيعات امع للدولةTVA/إلـى حـ44570
xxxاإليراد املعين/حـ7.

عند حدوثهاإليراد تسجيل 

:يف اية الدورة احملاسبيةخصم متداول إىل مسبقا تهحسب طبيعسجل املاإليرادحتويل : 2املرحلة 
تقوم املؤسسة يف اية كل دورة ،"احملاسبيةية الدورات اللملبدأ استق"حتراما كما سبق وأشرنا إليه، فإنه ا

احملاسبية الالحقة،التابعة للدورة أو الدورات احلالية واحملاسبية الدورة خاللاملسجلة اإليرادات حماسبية حبدف
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احلساب و،املسجل مسبقااإليرادمببلغ مدينا )اإليرادات(ة بعاملعين يف اموعة الساجبعل احلساب هذا يتم و
:يلكما يسجل مسبقا املاإليرادويتم حساب . بنفس املبلغدائنامقيدة سلفاإيرادات- 487

1+نقة بالدورةلاملدة املتع)  اليةاملدة اإلمجناملسجل خالل الدورة) HT(اإلمجايل اإليراد= (املسجل مسبقااإليراد

:القيد التايلن /31/12نسجل يفاملسجل مسبقااإليرادمبلغ وبعد حساب 
المبلغ الدائنالمبلغ المدینن/31/12ح الدائن.رح المدین.ر

XXXاإلیراد المعني/ حـمــن7.
XXXمقیدة سلفااتإیراد/حـ487

إىل خصم جارياملسجل مسبقاحتويل اإليراد

املقيدة سلفاإليراداتإعادة حتميل الدورة الالحقة با: 3ة لاملرح
عل احلساب املعين يف جنبتسجيل عكس القيد السابق أي تهايف بداينقوم بإيراداا،الدورة املقبلة حتمل حىت 

.مقيدة سلفا دائناإيرادات- 487و احلساب مديناالسابعةاموعة 
-2-2-IIالتحصيلاإليرادات املستحقة:

بالرغم من مؤسسة لليتم تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية ملو،هي اإليرادات اليت ختص الفترة احملاسبية احلالية
.احلاليةالفترة احملاسبيةاية

فإنه جيب على ،احملاسبيةية الدورات اللاستقمبدأوكاليفاإليرادات بالتقابلةممبدأ كل من ىل إاستنادا و
تسجللكنها مل احلالية ختص الفترة اليت يرادات اإلأي(اإليرادات املستحقة بحتميل ما خيص هذه الفترة املؤسسة 

.النتيجةحساب قائمة قفاله يف إو) بعد
قائمة املركز املايل ضمن األصول املتداولة صل متداول يظهر يفأمبثابة خر تعترب اإليرادات املستحقةآمبعىن

.خرىأمدينة حساباتحتت
ت املستحقة مدين وحساب اإليرادات املستحقة بقيد تسوية يتم مبوجبه جعل حساب اإليراداتسجيليتم و
حسابقائمة قفال كل ما خيص الفترة من إيرادات يف إمث يتم بعد ذلك يف اية الفترة ، دائناملعين اإليرادا
والقيد احلاسبيب التايل يوضح ذلك. النتيجة

اإليرادات املستحقة/ من حـ 
املعيناإليراد/ اىل حـ

: نذكراإليرادات املستحقةعلى مثلة األمن و
-1-2-2-IIاية السنة احلقوق اليت اكتسبتها (احلقوق املترتبة عن التخفيضات حمل الوعد إىل غاية
عندما توعد املؤسسة باإلستفادة من ختفيضات : )تعاملها مع موردي املخزونات واخلدماتاملؤسسة نتيجة 
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، واليتم تنفيد هذا )السنة املالية(جتارية أو مالية من قبل موردي املخزونات واخلدمات، وتنتهي الدورة احملاسبية 
:الوعد، فإنه البد من إجراء التسجيالت احملاسبية التالية

مدينا بقيمة التخفيض املوعود به وذلك مقابل جعل : ستكتسب)حسومات(فيضات خت- 4098/جيعل حـ
.دائنا بقيمة التخفيض املوعود به: حسومات وتنزيالت ومرجتعات متحصل عليها- 609/حـ
مثال

على فاتورة شراء قيمتها % 3وعد أحد املوردين املؤسسة مبنحها ختفيض جتاري بنسبة 31/12/2016بتاريخ 
.ون330000

، فقم %17إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق عند شراء وبيع السلع واخلدمات هو : طلوبامل
.بتسجيل العمليات يف دفتر يومية املؤسسة

:احلل
المبلغ الدائنالمبلغ المدین31/12/2016ح الدائن.رح المدین.ر

11583ستكتسب)سوماتح(ختفيضات املوردون املدينون، / حـمــن4098

44563
م الواجب استرداده على .ق.ر/إىل حـ

1683املشتريات
9900.املتحصل عليها...التخفيضات، التنزيالت / حـ609

تسجيل تعهد أحد املوردين مبنح املؤسسة ختفيض جتاري

-2-2-2-IIيعرب هذا احلساب عن ):إجنازها(تبة عن األشغال أو اخلدمات اجلاري تقدميها احلقوق املتر
احلقوق اليت اكتسبتها املؤسسة من جراء إبرام العقود الطويلة األجل، اليت تلتزم مبوجبها بتقدمي خدمات معينة للغري 

.خالل مدة معينة، لقاء مبلغ متفق عليه بكل وضوح
-بلغ اإلبرادات الصافية اجلزئية اليت متت معاينتها أثناء إبرام عقد طويل األجل وعليه فهذا احلساب جيعل مدينا مب

، وذلك مقابل جعل  أحد احلسابات الفرعية - غري أنه الميكن من اجلانب التعاقدي أن تكون موضوع إعداد فواتري
.غدائنا بنفس املبل) املقصود هنا املبيعات من اخلدمات واملنتوجات امللحقة(70للحساب 

هي خارج الرسم على القيمة املضافة، أي اليتم حتميل 417/وجتدر اإلشارة إىل أن املبالغ اليت تسجل يف حـ
.الرسم على القيمة املضافة للزبون إال يف الفاتورة فقط

: مدينا، وذلك مقابل جعل كال من411/عند انتهاء مدة العقدى وبالتايل إعداد الفاتورة، جيعل حـ: مالحظة
دائنا مببلغ اإلبرادات الصافية اليت متت معاينتها أثناء إبرام العقد، 417/حـ

دائنا مببلغ الرسم على القيمة املضافة احملسوب على أساس مبلغ اإلبرادات الصافية اليت متت 44570/وحـ
.معاينتها أثناء إبرام العقد
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تلتزم مبوجبه بنقل عمال أبرمت إحدى املؤسسات عقد مع مؤسسة أخرى01/04/2015بتاريخ : مثال
.ون شهريا، الدفع اليتم إال بعد انتهاء مدة العقد75000املؤسسة األخرى ملدة سنة كاملة، مقابل مبلغ 

إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق على عمليات شراء وبيع السلع واخلدمات هو : املطلوب
.وبتاريخ اكتماله، فقم بتسجيل هذا العقد بتاريخ إبرامه 17%
:احلل
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/04/2015ح الدائن.رح املدين.ر

900000)إجنازها(احلقوق املترتبة عن األشغال أو اخلدمات اجلاري تقدميها /حـمــن417

900000إيرادات األنشطة امللحقة/إلـى حـ708

)إجنازها(احلقوق املترتبة عن األشغال أو اخلدمات اجلاري تقدميها تسجيل 

01/05/2016
1053000الزبائن/من حـ411

900000إجنازها(احلقوق املترتبة عن األشغال أو اخلدمات اجلاري تقدميها /إىل حـ417
153000لصاحل الدولة على املبيعاتم امع .ق.ر/ حـ44570

إجنازها(إعداد فاتورة احلقوق املترتبة عن األشغال أو اخلدمات اجلاري تقدميها 

-3-2-2-II يسجل يف هذا احلساب مبلغ املبيعات ):فواتري قيد اإلعداد(اإليرادات اليت مل تعد فواتريها بعد
ية السنة املالية، حيت جيعل هذا احلساب مدينا مقابل جعل أحد اليت مل ترسل فواتريها إىل الزبائن عند ا

املبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة واملبيعات من اخلدمات واملنتوجات -70/احلسابات الفرعية ل حـ
.دائنا: امللحقة

.ينامد411/وعند حترير الفاتورة خالل الدورة الالحقة جيعل هذا احلساب دائنا، وذلك مقابل جعل حـ
ون إىل أحد الزبائن دون إرفاقها بفاتورة 600000مت تسليم بضاعة مباعة بسعر 30/11/2009بتاريخ : مثال

.ون480000البيع، تكلفة شراء هذه البضاعة املباعة هي 
إذا علمت أن معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق على عمليات شراء وبيع السلع واخلدمات هو : املطلوب

، فقم 02/01/2010الدورة احملاسبية انتهت وفاتورة البيع مل يتم إرساهلا إىل الزبون إىل غاية ، وأن17%
.بتسجيل مايلزم يف دفتر يومية املؤسسة

:احلل
املبلغ الدائناملبلغ املدين30/11/2009ح الدائن.رح املدين.ر

480000مشتريات البضاعة املباعة/حـمــن600

480000بضاعة/إلـى حـ30

متعلق بإرسال البضاعة املباعة إىل الزبون.. وصل تسليم رقم 
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31/12/2009

418
فواتري قيد (الزبائن، اإليرادات اليت مل تعد فواتريها بعد /من حـ

600000)اإلعداد
600000بضاعة مباعة /إىل حـ700

تسجيل مبلغ املبيعات اليت مل ترسل فواتريها إىل الزبائن

02/01/2010
702000الزبائن/من حـ411

418
فواتري قيد (الزبائن، اإليرادات اليت مل تعد فواتريها بعد /إىل حـ

600000)اإلعداد
102000م امع لصاحل الدولة على املبيعات.ق.ر/ ـح44570

حترير فاتورة املبيعات اليت مت إرساهلا إىل الزبائن

-4-2-2-II يعرب هذا احلساب عن احلقوق املترتبة سواء عن ): املطلوب استالمها(اإلعانات اليت ستستلم
دميها من طرف الغري ومل يتم استالمها عند اية السنة املالية، إعانات اإلستغالل أو إعانات اإلستثمار اليت وعد بتق

، أو اليت تستويف املؤسسة شروط احلصول عليها عند قفل )مانح اإلعانة(واليت هي حمل إلتزام من الطرف األخر 
.السنة املالية

نات اإلستغالل واحلقوق املترتبة إن املعاجلة احملاسبية الدقيقة هلذا احلساب تتطلب الفصل بني احلقوق املترتبة عن إعا
:عن إعانات االستثمار، وذلك وفقا ملا هو موضح فيما يلي

-1-4-2-2-IIإن هذه اإلعانات اهلدف من ورائها :املعاجلة احملاسبية للحقوق املترتبة عن إعانات اإلستغالل
ائر وقعت، فهي عبارة عن دعم هو إعادة التوازن إىل نتيجة املؤسسة، من خالل توجيهها إىل تغطية أعباء أو خس

.مايل عاجل للمؤسسة
مدينا مببلغ اإلعانات اليت سيتم احلصول عليها لتعويض اخلسائر 441/وعليه فإنه عند قفل السنة املالية جيعل حـ

:أو التكاليف اليت حتملها أو سيتحملها املستفيد، وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا بنفس املبلغ
إعانات التوازن،- 741/حـإما 

.إعانات اإلستغالل األخرى- 748/أو حـ
وعند استالم مبلغ اإلعانة يرصد هذا احلساب جبعله دائنا، وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني مدينا بنفس 

.53/، أو حـ512/إما حـ: املبلغ
على أن اإلعانات املوجهة لتغطية 13من الصفحة 3- 124لقد نص النظام احملاسيب املايل يف الفقرة : مالحظة

أعباء أو خسائر سبق حصوهلا، أو اليت هي عبارة عن دعم مايل عاجل للمؤسسة، تدرج يف قائمة حساب النتيجة 
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، دون إحلاقها بتكاليف مستقبلية بغية تعويضها إلقصاء أثرها على *كإيرادات يف التاريخ الذي مت اكتساا فيه
.**النتيجة

-2-4-2-2-IIيندرج حتت إعانات االستثمار : عاجلة احملاسبية للحقوق املترتبة عن إعانات االستثمارامل
: بصفة عامة كال من

إعانات التجهيز اليت تعرب عن اإلعانات اليت تستفيد منها املؤسسة من أجل اقتناء تثبيتات معينة أو -
إنشائها، 

ها املؤسسة بغية متويل أنشطتها الطويلة األجل، إعانات االستثمار اليت تعرب عن اإلعانات اليت تستفيد من-
.إخل...مثل إقامة مؤسسات يف اخلارج، البحث عن أسواق جديدة 

مدينا مببلغ اإلعانات اليت سيتم احلصول عليها سواء من أجل 441/وعليه فإنه عند قفل السنة املالية جيعل حـ
ل، وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا بنفس اقتناء التثبيتات أو من أجل متويل األنشطة الطويلة األج

:املبلغ املوجود يف اجلهة املدينة
إعانات التجهيز،- 131/إما حـ
.إعانات االستثمار األخرى- 132/أو حـ

جبعله دائنا، وذلك مقابل جعل أحد احلسابات التالية 441/، يرصد حـ)أي تنفيد الوعد(وعند استالم اإلعانة 
:مدينا
عندما تكون اإلعانة عبارة عن حتويل جماين للتثبت إىل صاحل املؤسسة،: 2أحد حسابات الصنف إما 

.عندما تقدم اإلعانة نقدا53/عندما تقدم اإلعانة بشيك بنكي، أو حـ512/أو حـ
رادات تدرج اإلعانات املوجهة إىل اقتناء أو إنشاء تتبيت قابل لإلهتالك يف قائمة حسابات النتيجة كإي: مالحظة

إعانات االستثمار اليت حتول إىل إيراد، بنفس املبلغ املضمن يف قسط اإلهتالك ) جزء(حصة -754/ضمن حـ
.للتثبيت املعين والذي ميكن نسبه إىل اإلعانة

. هو التاريخ الذي تكون اإلعانة فيه حمل إلتزام من الطرف املانح، أو التاريخ الذي تستويف فيه املؤسسة شروط احلصول على اإلعانة: اكتساب اإلعانة فيهمعىن التاريخ الذي مت*
.13، الصفحة 3- 124الفقرة النظام احملاسيب املايل، **
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متارين حملولة
:01مترين رقم

االقتصادية على النحو التايلالتابعني إلحدى املؤسسات العمومية العمال، كان كشف أجرة أحد 31/12/2019بتاريخ 
يتم بشيك للعامل تسديد األجر الصايف وأن ، عامل250إذا علمت أن عدد عمال املؤسسة هو :العمل املطلوب القيام به

.بالتسوية احملاسبية الالزمة العلقة بأجرة هذا العاملفقم ،04/01/2020بتاريخ ويكون ذلك بنكي 
:احلل

واليت تتحملها املؤسسةالعامل أجرةشف الراتب واألعباء امللحقة بعامة للعناصر الظاهرة بكالتسجيل يف دفتر اليومية ال
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
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2616,81ضرائب على الدخل اإلمجايل/ حـ4420

تسجيل املستحقات املترتبة عن راتب املوظف

//

6597,57اشتراكات يف الضمان اإلجتماعي/ حـ635

6597,57قسط صاحب العمل- اشتراكات اجتماعية / حـ4311
تسجيل اشتراكات الضمان اإلجتماعي الواجب دفعها من طرف املؤسسة 

عن املوظف

:02مترين رقم
قد " س"، مع العلم أن الشركة "س"آلة من عند الشركة "ع"استأجرت الشركة 01/01/2014بتاريخ 

ون، وفيما يلي نقدم تفاصيل عقد اإلجيار املربم بني 100000مببلغ 01/01/2014اشترت هذه اآللة بتاريخ 
":س"والشركة " ع"كل من الشركة 

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

سنوات4العقدمدة 
سنوات5العمر اإلنتاجي املقدر لآللة

" ع"قيمة الدفعة السنوية الواجب تسديدها من 
"س"لـ 

25000

01/01/2014تاريخ دفع دفعة السداد األوىل 
10000القيمة املتبقاة املضمونة

15000قيمة اآللة املقدرة يف اية مدة العقد
%8ضايفمعدل الفائدة على اإلقتراض اإل

، أي "س"إىل الشركة " ع"ون، وقد أعادا الشركة 11000= يف اية مدة العقد كانت القيمة العادلة لآللة 
.قررت عدم شرائها

:العمل املطلوب القيام به
هل هذا العقد هو عقد اجيار عادي أم عقد اجيار متويلي؟- 
.املستأجرماهي التكلفة اليت تسجل ا هذه األلة املستأجلرة بدفاتر - 
.أرسم جدول يبني بالنسبة لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجيار- 
).إجناز املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار(01/01/2018إىل غاية 01/01/2014سجل القيود الالزمة من - 
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:02حل التمرين رقم 
باآللة حمل عقد اإلجيار، ومبا أن مبا أن الشركة املستأجرة هي اليت تستفيد من املزايا وتتحمل األخطار املرتبطة- 1

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

.و عقد إجياري متويليه" ع"والشركة " س"
":ع"حتديد القيمة اليت يتم ا تسجيل اآللة حمل العقد ضمن أصول الشركة - 2

بالقيمة األقل بني كل من " ع"مبا أن هذا العقد هو عقد إجياري متويلي، فإن اآللة تسجل ضمن أصول الشركة 
.دفعها إىل الشركة املؤجرةالقيمة العادلة هلذه اآللة والقيمة احلالية للحد األدىن للدفعات الواجب

؛)سعر شراء اآللة بتاريخ إبرام عقد كراء اآللة(ون 100000من املعطيات القيمة العادلة هلذه اآللة هي 
والقيمة احلالية للحد األدىن للدفعات الواجب دفعها إىل الشركة املؤجرة يف ظل شروط إبرام هذا العقد حتسب 

:وفقا للصيغة التالية
VA = R  [1+ (1-1(1+i)n-1)] + VRg (1+i)-n

i
 /VA =القيمة احلالية للحد األدىن للدفعات الواجب دفعها؛

R =؛=الدفعات املتساوية
VRg =القيمة املتبقية املضمونة؛

n = سنوات؛4= مدة العقد
i =ار ومعدل الفائدة على اإلقتراض اإلضايف، مع العلم املعدل األقل بني كل من معدل الفائدة الضمين لعقد اإلجي

؟= ، يف حني معدل الفائدة الضمين %8= أن معدل الفائدة على اإلقتراض اإلضايف من املعطيات 
:إذن جيب حساب معدل الفائدة الضمين هلذا العقد يف ظل املعطيات اخلاصة به، وذلك كما يلي

إلجيار التمويلي هو املعدل الذي جيعل كال من القيمة احلالية لدفعات حنن نعلم أن معدل الفائدة الضمين لعقد ا
اإلجيار 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+1-(1(1+i)n-1)] + VRg (1+i)-n = 100000

i
 25000 [1 + (1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 15000 (1+i)-n -100000 = 0
 25000 +25000 [(1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 15000 (1+i)-n -200000 = 0
 25000 [(1-(1/(1 + i)n-1)/i)] + 15000 (1+i)-n – 75000 = 0

:نستعمل طريقة احلصر وذلك وفقا ملا هو مبني فيما يليiقيمة من أجل إجياد 
Si  i = 8℅  64427.42468 + 11025.44779 – 75000 = 452.87247  0
Si  i = 9℅  63282.36665 +10626.37817 – 75000 = - 1091.255184  0
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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 

:وذلك وفقا ملا هو مبني فيما يليسدادها حتسب على أساس معدل الفائدة لإلقتراض اإلضايف
VA = 25000  [1+ (1-1(1+0.08)3)] + 10000 (1+0.08)-4

0.08
 VA = 25000 + 64427.42468 + 7350.298528 = 96777.72  96778

:رسم اجلدول الذي يبني لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجيار- 3

الفائدة على إلجياردفعة االتاريخ
اإلجيار

املبلغ املسدد من 
اإلجيار

املبلغ املتبقي من دين عقد اإلجيار

01/01/2014 ---- ---- ----96778
01/01/201425000 ----2500071778
01/01/20152500057421925852520
01/01/20162500042022079831722
01/01/2017250002538224629260
01/01/201810000741925910

التسجيل يف دفتر اليومية العامة
01/01/2014

96778جتهيزات اإلنتاج/حــــ215
96778ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/ـح167

تسجيل احلصول على اآللة يف إيطار عقد اإلجيار التمويلي
01/01/20014

25000ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حــــ167
25000الصندوق/حــــ53

1%  (-452.87247)

-1544.127654
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تسديد الدفعة األوىل نقدا
31/12/2014

5742مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
5742فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518

عن الدفعة الثانيةالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
31/12/2014

21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815

األوىلسنةالتسجيل قسط اهتالك 
01/01/2015

19258يون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويليد/حـــ167
5742فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

25000الصندوق/حــــ53
تسديد الدفعة الثانية والفوائد املستحقة 

31/12/2015
4202مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

4202وائد بنكية مستحقة الدفعف/حـــ518
عن الدفعة الثالثةالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

31/12/2015
21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815
الثانيةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

01/01/2016
20798ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حــــ167
4202فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

25000الصندوق/حــــ53
والفوائد املستحقةالثالثةتسديد الدفعة 

31/12/2016
2538د البنكيةمصاريف الفوائ/حـــ661

518
فوائد بنكية مستحقة /حــــ

2538الدفع
عن الدفعة الرابعةالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
31/12/2016

21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حــــ2815

الثالثةسنةالتسجيل قسط اهتالك 
01/01/2017

22462ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـــــ167
2538فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

25000الصندوق/حــــ53
الرابعةتسديد الدفعة 
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والفوائد املستحقة

31/12/2017
741مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

741فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
عن دفعة خيار الشراءالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
31/12/2017

21694.5خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
21694.5جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815

الرابعةسنةالتسجيل قسط اهتالك 

01/01/2018
86778جممع أقساط اإلهتالك اآللة/حـــــ2815
9259ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـــــ167
741عفوائد مستحقة الدف/حـــــ518

96778جتهيزات اإلنتاج/حــــ215
تسجيل إرجاع اآللة إىل املؤجر يف 

اية مدة العقد

:03مترين رقم 
عقد إجيار ملدة ستة سنوات، تدفع SARL EASYSOFTأبرمت شركت 30/06/2010بتاريخ 

إنتاج ذات عمر إنتاجي قدر بثمانية ون، وهذا يف إطار احلصول على آلة 44762مبقتضاه نقدا سنويا مبلغ 
سنوات، مع اإلستفادة من كل املزايا وحتمل كافة األخطار املتعلقة باستعمال اآللة، وإمكانية اختيار الشراء يف 

اية مدة العقد،
= إذا علمت أنه بتاريخ إبرام العقد مت استالم اآللة ودفع الدفعة األوىل، وأن القيمة العادلة لآللة :املطلوب

SARL EASYSOFTون وقيمتها املتبقاة املقدرة يف اية مدة العقد واليت ضمنتها شركت 200000
ون، وأن الشركة قد أرجعت هذه اآللة إىل 13000= ون، وقيمتها العادلة يف اية مدة العقد 12000=

:يطلب منك مايلياملؤجر، 
هل هذا العقد هو عقد اجيار عادي أم عقد اجيار متويلي؟- 
.ب معدل الفائدة الضمين هلذا العقدأحس- 
، مع العلم أن معدل اإلقتراض )القيمة احلالية للحد األدىن من الدفعات(أحسب القيمة احلالية هلذا العقد - 

.%18=اإلضايف 
.ماهي التكلفة اليت تسجل ا هذه األلة املستأجلرة بدفاتر املستأجر- 
.ق من اإلجيارأرسم جدول يبني بالنسبة لكل دورة املبلغ املستح- 
).إجناز املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار(30/06/2016إىل غاية 30/06/2010سجل القيود الالزمة من - 
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:03حل التمرين رقم 
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 
ومبا أن هذه العقد ينص على إمكانية الشراء من قبل املستأجر يف اية العقد؛

.إذن العقد التأجريي هو عقد إجياري متويلي
:حساب معدل الفائدة الضمين هلذا العقد- 2

يمة احلالية لدفعات حنن نعلم أن معدل الفائدة الضمين لعقد اإلجيار التمويلي هو املعدل الذي جيعل كال من الق
اإلجيار والقيمة احلالية للقيمة املتبقية املقدرة لآللة يف اية العقد، تتساوى مع القيمة العادلة لآللة حمل العقد بتاريخ 

:التاليةإبرام العقد، وهذا يعرب عنه رياضيا بالصيغة
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
 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 
دل املطبق يف احلساب هو املعدل األدىن مابني معدل الفائدة الضمين للعقد ومعدل الفائدة مع العلم أن املع

لالقتراض 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

التكلفة اليت تسجل ا هذه اآللة املستأجرة ضمن دفاتر املستأجر هي القيمة األقل بني كل من القيمة العادلة - 4
هلذه اآللة بتاريخ إبرام العقد والقيمة احلالية للحد األدىن من الدفعات 

ون200000= ضمن دفاتر املستأجر إذن التكلفة اليت تسجل ا هذه اآللة املستأجرة 
:رسم اجلدول الذي يبني لكل دورة املبلغ املستحق من اإلجيار- 5
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املبلغ املسدد من الفائدة على اإلجياردفعة اإلجيارالتاريخ
اإلجيار

املبلغ املتبقي من دين عقد 
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

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
تسديد الدفعة األوىل نقدا

31/12/2010
11643مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

11643فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518
عن 2010خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

الدفعة الثانية 
31/12/2010

15666.66خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
15666.66جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815

األوىلسنةالتسجيل قسط اهتالك 
30/06/2011

11643مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
11643تحقة الدفعفوائد بنكية مس/حــ518

عن 2011خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
الدفعة الثانية

30/06/2011
21476ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
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23286فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518
44762الصندوق/حــــ53

تسديد الدفعة الثانية والفوائد املستحقة 
31/12/2011

10032مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
10032فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــ518

عن الدفعة 2011الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
الثالثة

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

عن 2012خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
الدفعة الثالثة

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 2012خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

الدفعة الرابعة
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 2013خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 
الدفعة الرابعة

30/06/2013
28402ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
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16360فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518
44762الصندوق/حــــ53

الرابعةديد الدفعة تس
والفوائد املستحقة

31/12/2013
6049.5مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

6049.5فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـ518
عن 2013خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

الدفعة اخلامسة
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 اخلامسةالفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

30/06/2014
32663ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
12099فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518

44762الصندوق/حــــ53
امسةاخلتسديد الدفعة 

والفوائد املستحقة

31/12/2014
3600مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661

3600فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـ518
عن 2014خالل الفوائد املستحقة الدفعاجلزء من تسجيل 

الدفعة السادسة
31/12/2014

31333.33خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681
31333.33جممع أقساط اإلهتالك/حـــــ2815

السادسةسنةالتسجيل قسط اهتالك 
30/06/2015

3600مصاريف الفوائد البنكية/حـــ661
3600عفوائد بنكية مستحقة الدف/ـحـ518

عن الدفعة السادسة2015خالل تسجيل الفوائد املستحقة الدفع
30/06/2015
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37562ديون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويلي/حـ167
7200فوائد بنكية مستحقة الدفع/حـــــ518
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خمصصات أقساط اإلهتالك/حـــ681

15666.66جممع أقساط اإلهتالك اآللة/ـحـــ2815
201615666.66الستة أشهر من تسجيل قسط اهتالك 

30/06/2016
188000جممع أقساط اإلهتالك اآللة/حـــــ2815
10437يون مترتبة عن عقد اإلجيار التمويليد/حـــــ167
1566فوائد مستحقة الدفع/حـــــ518

20000جتهيزات اإلنتاج/حــ215
تسجيل إرجاع اآللة إىل 
املؤجر يف اية مدة العقد
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املعاجلة احملاسبية لألصول التابثة املالية: الفصل السابع
:متهيد

) االعتراف(أسس اإلثبات ) االعتراف والقياس: األدوات املالية) (39(د أرسى املعيار احملاسيب الدويل رقم لق
: والقياس املتعلقة باألصول املالية، مستثنيا من جمال تطبيقه كل أداة مالية هلا صلة مبا يلي

الشركات التابعة والزميلة واملشروعات املشتركة.
جياراتحقوق والتزامات عقود اإل .
خطط األصول وااللتزامات املتعلقة خبطط منافع العاملني .
اخلطط وااللتزامات يف ظل عقود التأمني .
عقود الضمان املايل املرتبطة بفشل املدين يف الدفع إىل حني السداد .
عقود األمور احملتملة من اندماج منشآت األعمال .

ألصول املالية حماسبيا وفق ما يتماشى مع فلسفة املعايري الدولية على معاجلة امن خالل هذا الفصل وسوف نعمل 
: للمحاسبة من خالل التطرق إىل ما يلي

-Iاألصول التابثة املاليةمفهوم اوتقسيما:
تتمثل األصول التابثة املالية يف خمتلف األسهم والسندات اليت تشتريها مؤسسة ما يف مؤسسات أخرى، واليتم 

نقضاء مدة زمنية طويلة، كما تتمثل يف خمتلف احلقوق املالية املترتبة لصاحل مؤسسة ما من جراء بيعها إال بعد ا
.إقراضات طويلة األجل للغري

حق تعاقدي الستالم النقود أو أصول : وبصفة عامة تعرف األصول التابثة املالية على أا كل ما يكون يف صورة
األدوات املالية مع مؤسسة أخرى مبوجب شروط مواتية، أوأداة مالية من مؤسسة أخرى، أوحق تعاقدي لتبادل

ولقد مت تصنيف األصول التابثة املالية وفق املعايري الدولية للمحاسبة يف ).األسهم(حقوق ملكية ملؤسسة أخرى 
: أربعة أصناف هي

ا للمتاجرة توليد ربح من هي األصول اليت مت امتالكها بشكل رئيسي لغرض :األصول املالية احملتفظ
التقلبات القصرية األجل يف السعر، أي لتحقيق هامش ربح من املتاجرة ا يف األجل القصري، وجيب تصنيف 
األصول املالية على أا حمتفظ ا للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتالكها إذا كانت جزءا من حمفظة يوجد دليل 

.القصري األجلعلى أا هلا منطًا فعليا حديثا لتحقيق الربح 
ا حىت تاريخ االستحقاق هي األصول املالية اليت ينجر عنها استالم دفعات ثابتة أو :االستثمارات احملتفظ

مثل السندات ذات فائدة ثابتة وحمدد (قابلة للتحديد، يتم استحقاقها من قبل املؤسسة خالل التاريخ املتفق عليه 
).ميعاد سدادها

ا املؤسسة عن طريق تقدمي :ليت أحدثتها املؤسسةالقروض والذمم املدينة اهي األصول املالية اليت أوجد
أموال أو سلع  أو خدمات مباشرة إىل الغري، مستثىن منها تلك اليت مت إجيادها دف بيعها مباشرة أو على املدى 
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ة اليت أوجدا املؤسسة ال القصري، أو اليت جيب تصنيفها على أا حمتفظ ا للمتاجرة، والقروض والذمم املدين
.تدخل ضمن االستثمارات احملتفظ ا حىت االستحقاق

هي تلك األصول املالية اليت ال تدخل يف الفئات الثالثة السابقة:األصول املالية املتوفرة للبيع .
ا إىل املؤسسة حسب لقد نص النظام احملاسيب املايل على أنه تدرج األصول التابثة املالية يف احلسابات عند دخوهلو

املعطى، مضافا إليها أتعاب وعموالت املستشارين ) املقابل(تكلفتها، اليت تتمثل يف القيمة العادلة للتعويض 
أي ال تضاف مع القيمة العادلة للمقابل املعطى (والسماسرة، والرسوم غري املستردة وبعض الدمغات، مستثىن منها 

مثل فوائد قرض يستعمل يف متويل شراء (وة اإلصدار وتكاليف التمويل عال) من أجل احلصول على األصل املايل
).مثل نصيب األصول املالية من املصاريف اإلدارية والعامة(وختصيصات التكاليف اإلدارية ) أوراق مالية

ا باستخدام ، إم*كما نص النظام احملاسيب املايل على وجوب االعتراف بشراء األصول املالية اليت تتم بطريقة منتظمة
، )تاريخ استحقاق موعد السداد أو الوعد به(، أو تاريخ التسوية )تاريخ التنفيذ(أسلوب حماسبة تاريخ املتاجرة 

يف حالة (وينبغي عليها تطبيق األسلوب املختار باستمرار على فئة كاملة من الفئات األربعة السابقة الذكر 
، وجيب التنبيه إىل )فإلزاما يتم استخدام أسلوب حماسبة تاريخ التسويةاالعتراف ببيع األصول املالية بطريقة منتظمة 

ضرورة معاجلة التغريات يف القيمة العادلة للورقة املالية اليت حتدث أتناء الفترة القصرية بني تاريخ املتاجرة وتاريخ 
: **التسوية، وذلك حسب الفئة اليت  تنتمي إليها وفق ما يلي 

. يتم إمهال التغريات يف القيمة العادلة: حملتفظ ا حىت تاريخ االستحقاقفئة األصول املالية ا- أ
تؤخذ التغريات يف القيمة العادلة يف احلسبان وذلك من خالل : فئة األصول املالية احملتفظ ا بغرض املتاجرة- ب

. ترحيلها إىل حساب النتيجة
.القيمة العادلة يف حقوق امللكيةيتم إظهار التغريات يف: فئة األصول املالية املتاحة للبيع- ت
-IIاالعتراف األويل باألصول املالية:

على أنه جيب على املؤسسة االعتراف باألصول املالية يف ميزانيتها العامة فقط  عندما IAS39لقد نص 
ما تصبح املؤسسة عند) احلقوق(تصبح طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة املالية، فمثال يتم االعتراف بالذمم املدينة 

.طرفا يف العقد الذي يعطي هلا حق قانوين باستالم النقود
كما نص نفس املعيار احملاسيب الدويل على وجوب االعتراف بشراء األصول املالية اليت تتم بطريقة 

اق موعد تاريخ استحق(، أو تاريخ التسوية )تاريخ التنفيذ(، إما باستخدام أسلوب حماسبة تاريخ املتاجرة *منتظمة
، وينبغي عليها تطبيق األسلوب املختار باستمرار على فئة كاملة من الفئات األربعة السابقة )السداد أو الوعد به

، )يف حالة االعتراف ببيع األصول املالية بطريقة منتظمة فإلزاما يتم استخدام أسلوب حماسبة تاريخ التسوية(الذكر 

.الذي يتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمين الذي وضع بشكل عام مبوجب األنظمة أو األعراف يف السوق املعينالطريقة املنتظمة تعين عقد الشراء أو البيع لألصول املالية *
ل الفترة بني مة العادلة الذي حيدث خالإذا استخدمت املؤسسة لالعتراف باألصل املايل الذي سيتم استالمه أسلوب حماسبة تاريخ التسوية فإنه ال يتم االعتراف بأي تغري يف القي**

.تاريخ املتاجرة وتاريخ التسوية
.ألنظمة أو األعراف يف السوق املعينالطريقة املنتظمة تعين عقد الشراء أو البيع لألصول املالية الذي يتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمين الذي وضع بشكل عام مبوجب ا*
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ات يف القيمة العادلة للورقة املالية اليت حتدث أتناء الفترة القصرية بني تاريخ وجيب التنبيه إىل ضرورة معاجلة التغري
: املتاجرة وتاريخ التسوية، وذلك حسب الفئة اليت  تنتمي إليها وفق ما يلي

ا حىت تاريخ االستحقاق يتم إمهال التغريات يف القيمة : فئة األصول املالية احملتفظ
. العادلة
 ا بغرض املتاجرةةاملاليفئة األصول تؤخذ التغريات يف القيمة العادلة يف :احملتفظ

. احلسبان وذلك من خالل ترحيلها إىل حساب النتيجة
يتم إظهار التغريات يف القيمة العادلة يف حقوق امللكية: فئة األصول املالية املتاحة للبيع.

:مالحظة
ا تفقد املؤسسة السيطرة على احلقوق التعاقدية للتدفقات يتم إلغاء االعتراف باألصل املايل أو جزء منه عندم

النقدية اليت تتدفق من األصل املايل من خالل البيع أو انقضاء أو التنازل عن هذه احلقوق، وجتدر اإلشارة إىل أنه 
ها يف الربح أو عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل املايل فإن الفروق بني العوائد والقيمة الدفترية املسجلة يتم إدراج

.  اخلسارة للفترة
-IIIلألصول املاليةاحملاسيب القياس:

-1-III لألصول املالية) املبدئي(القياس األويل :
تدرج األصول املالية يف احلسابات عند دخوهلا إىل املؤسسة حسب تكلفتها، اليت تتمثل يف القيمة العادلة 

ب وعموالت املستشارين والسماسرة، والرسوم غري املستردة وبعض املعطى، مضافا إليها أتعا) املقابل(للتعويض 
) أي ال تضاف مع القيمة العادلة للمقابل املعطى من أجل احلصول على األصل املايل(الدمغات، مستثىن منها 

وختصيصات التكاليف ) مثل فوائد قرض يستعمل يف متويل شراء أوراق مالية(عالوة اإلصدار وتكاليف التمويل 
).مثل نصيب األصول املالية من املصاريف اإلدارية والعامة(دارية اإل

-2-IIIالقياس الالحق لألصول املالية:
بعد االعتراف املبدئي جيب على املؤسسة قياس أصوهلا املالية احملتفظ ا بغرض البيع مبقدار قيمتها العادلة 

اليت هي بالنسبة إىل ) عند البيع أو أي تصرف أخربدون أي خصم لتكاليف العملية اليت قد تتحملها) (احلقيقية(
املسعرة يف البورصة متوسط السعر يف الشهر األخري من السنة ملالية، أما بالنسبة إىل ) السندات(األصول املالية 
غري املسعرة فهي القيمة احملتمل احلصول عليها نتيجة التفاوض، علما أن هذه القيمة ) السندات(األصول املالية 

.كن حتديدها كذلك انطالقا من مناذج وتقنيات التقييم املقبولة على العموممي
أما الفئات التالية املتمثلة يف القروض والذمم املدينة اليت أوجدا املؤسسة واليت هي غري حمتفظ ا 

سوق نشط للمتاجرة، واالستثمارات احملتفظ ا حىت تاريخ االستحقاق، وأي أصل مايل ليس له سعر مدرج يف 
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، وذلك *)املطفأة(وال ميكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق به، فيجب قياس قيمتها مبقدار التكلفة املستهلكة 
باستخدام أسلوب سعر الفائدة الساري املفعول، وأما األصول املالية اليت ليس هلا استحقاق تابت فيجب قياس 

.قيمتها مبقدار التكلفة
-1-2-III القياس الالحق(واخلسائر املترتبة من إعادة قياس القيمة العادلة معاجلة املكاسب:(

على وجوب اإلبالغ عن مكسب أو خسارة معترف ا نامجة عن التغري يف القيمة IAS39لقد نص 
:كما يلي) تغطية املخاطر(العادلة ألصل مايل ليس جزءا من عالقة حتوط 

تفظ به للمتاجرة يف صايف الربح أو اخلسارة للفترة اليت تنشأ جيب إدخال املكسب أو اخلسارة من أصل مايل حم- أ
أنظر . ذا اخلصوص جيب دائما اعتبار مشتق مايل أنه حمتفظ به للمتاجرة إال إذا حدد على أنه أداة حتوط(فيها 

). IAS39من 122الفقرة 
:املكسب أو اخلسارة من أصل مايل متوفر للبيع جيب أن يتم إما- ب
ربح أو خسارة الفترة اليت نشأ فيها، أو إدخاله يف صايف
 يدرج يف احلسابات مباشرة يف (يعترف به مباشرة يف حقوق امللكية من خالل بيان التغريات يف حقوق امللكية

، على أن يتم إدراج هذه املبالغ يف حساب النتيجة عندما يتم )شكل اخنفاض أو ارتفاع لرؤوس األموال اخلاصة
يف هذه احلالة فإن اخلسارة (، أو إذا جتلت داللة موضوعية عن تناقص يف قيمة األصل املايل بيع األصل أو حتويله

الصافية املتجمعة املدرجة يف احلسابات مباشرة كرؤوس أموال خاصة جيب إخراجها من رؤوس األموال اخلاصة 
).وتسجيلها يف النتيجة الصافية للسنة املالية باعتبارها خسارة يف القيمة

على املؤسسة أن ختتار إما الطريقة األوىل أو الطريقة الثانية على أا سياستها احملاسبية، وجيب عليها وجيب 
.تطبيق تلك السياسة على كافة أصوهلا املالية املتوفرة للبيع

-2-2-IIIمعاجلة املكاسب واخلسائر من األصول املالية اليت مل يتم إعادة قياسها مبقدار القيمة العادلة:
، يتم االعتراف باملكسب أو اخلسارة يف  صايف )املهلكة(لنسبة لألصول املالية املسجلة مبقدار التكلفة املطفأة با

.الربح أو اخلسارة عندما يلغى االعتراف باألصل املايل أو عند اخنفاض قيمته
-IVخنفاض قيمة األصول املالية وعدم إمكانية حتصيلهااملعاجلة احملاسبية ال:

قيمة األصل املايل إذا كان مبلغه املسجل أكرب من مبلغه التقديري القابل لالسترداد، وجيب على تنخفض 
موضوعية، تدل على أن أصال ماليا ) أدلة(املؤسسة يف تاريخ كل ميزانية عامة أن تتأكد من وجود أية مؤشرات 

زاما عليها أن تقوم بتقدير املبلغ ، فإذا وجدت مثل هذه األدلة كان ل†أو جمموعة من األصول قد تنخفض قيمتها

ملايل عند إدراجه األويل يف احلسابات، منقوصا منه تسديدات الديون الرئيسية، مضافا أليه أو حمذوفا منه التكلفة املستهلكة هي املبلغ الذي قوم به األصل ا*
.لتحصيلاإلهالك املتجمع ألي فارق بني املبلغ األصلي واملبلغ عند استحقاقه، ومنقوصا منه كل ختفيض ناتج عن خسارة يف القيمة أو عدم قابلية ا

الدالة على أن أصال ماليا أو جمموعة من األصول قد اخنفضت قيمتها، أو من غري املمكن حتصيلها للمعلومات اليت تصل إىل حامل األصل تشمل األدلة املوضوعية †
:بشأن
.صعوبة مالية كبرية تواجهها اجلهة املصدرة- أ
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القابل السترداد لذلك األصل أو لتلك اموعة من األصول، ويتم االعتراف بأية خسارة من جراء اخنفاض القيمة 
: وفق ما يلي

إذا كان من احملتمل أن املؤسسة لن تكون قادرة على :بالنسبة لألصول املالية املسجلة مبقدار التكلفة املطفأة- أ
حسب الشروط التعاقدية للذمم املدينة أو االستثمارات ) املبلغ األصلي والفائدة(كافة املبالغ املستحقة حتصيل

، فإن خسارة اخنفاض القيمة أو )املستهلكة(احملتفظ ا حىت االستحقاق، واليت مت تسجيلها مبقدار التكلفة املطفأة  
سارة هو الفرق بني املبلغ املسجل لألصل والقيمة خسارة يف دين مشكوك فيه تكون قد وقعت، ومبلغ هذه اخل

، وجيب ختفيض املبلغ املسجل لألصل إىل *)املبلغ القابل  لالسترداد(احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة 
مبلغه املقدر القابل لالسترداد، إما مباشرة أو من خالل استخدام حساب احتياطي، وجيب إدخال مبلغ اخلسارة 

. ن صايف ربح أو خسارة الفترةضم
إذا مت االعتراف خبسارة اخنفاض قيمة أصل :بالنسبة لألصول املالية اليت أعيد قياسها مبقدار القيمة العادلة- ب

مباشرة يف حقوق ) املبلغ القابل لالسترداد أقل من تكلفة االمتالك األصلية(مايل مسجل مبقدار القيمة العادلة 
لة موضوعية على أن األصل اخنفضت قيمته، فإن صايف اخلسارة املتراكمة اليت مت امللكية، وكانت هناك أد

صايف (االعتراف ا مباشرة يف حقوق امللكية، جيب استبعادها من حقوق امللكية واالعتراف ا يف نتيجة الفترة 
. حىت ولو مل يتم إلغاء االعتراف باألصل) الربح أو اخلسارة للفترة

لنسبة لألصول املادية الثابتة واألصول املعنوية، فإنه إذا حدث واخنفض يف فترة الحقة مبلغ وكما هو معمول با
اخلسارة يف اخنفاض القيمة أو الدين املشكوك فيه، وكان من املمكن إسناد االخنفاض بشكل موضوعي حلدث وقع 

السابق يف قيمة األصل إما ، فإنه جيب عكس االخنفاض )مثل حتسن التصنيف االئتماين للمدين(بعد االخنفاض 
مباشرة أو بتعديل حساب خمصص، وجيب أن ال ينجم عن هذا العكس مبلغ مسجل لألصل املايل يزيد عما 
كانت ستكون عليه التكلفة لو أنه مل يتم االعتراف باالخنفاض يف القيمة يف التاريخ الذي مت به عكس االخنفاض 

، أما إذا زادت القيمة )صايف ربح أو خسارة الفترة(تيجة الفترة لألصل املايل، وجيب إدخال مبلغ العكس يف ن
العادلة أو املبلغ القابل لالسترداد ألصل مايل مسجل مبقدار القيمة العادلة يف فترة الحقة ومن املمكن إسناد الزيادة 

املعكوس بشكل موضوعي حلدث وقع بعد االعتراف باخلسارة يف النتيجة، فإنه جيب عكس اخلسارة مع إدخال 
.يف نتيجة الفترة

.إخالل فعلي بالعقد مثل تقصري أو إمهال يف دفعات الفائدة أو املبلغ األصلي-ب
. ال كبري لإلفالس أو إعادة تنظيم مايل أخر للجهة املصدرةاحتم-ت
.اعتراف خبسارة اخنفاض قيمة دلك األصل يف فترة تقدمي تقارير مالية سابقة-ث
.اختفاء سوق نشط لدل األصل املايل بسبب صعوبات مالية -ج

)IAS39، من 47، ص 74أنظر فقرة (جل ال يتم بشكل عام خصم التدفقات النقدية املتعلقة بالذمم املدينة قصرية األ*
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-V حسابات األصول املالية التابثةدراسة:
، وفيما يلي 27و26لقد خصص النظام احملاسيب املايل هلذا النوع من األصول التابثة، كال من احلسابني الرئيسيني 

:نتطرق إىل أهم احلسابات الفرعية املندرجة حتت هذين احلسابني
-1-Vا مؤسسة ما يف مؤسسة ):ملسامهةسندات ا(األسهم -262/حـوهي تعرب عن األسهم اليت اشتر

وعليه يسجل يف اجلانب املدين هلذا احلساب . أخرى قصد احلصول على جزء من أرباحها يف اية الدورة احملاسبية
: تكلفة شراء األسهم يف شركة أخرى، وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا بنفس التكلفة

يف حالة الشراء بشيك بنكي512/حـإما 
.يف حالة الشراء نقدا53/وإما حـ

-767/تسجل كإيرادات حتت حـ) األرباح(وجتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة بيع األسهم فإن فوائض القيمة 
باء فتسجل كأع) نواقص القيمة(فائض القيمة الصايف الناتج عن التنازل عن األصول التابثة املالية،أما اخلسائر 

:واملثال التايل يوضح ذلك. اخلسارة الصافية الناجتة عن التنازل عن األصول التابثة املالية- 667/ضمن حـ
.ون للسهم الواحد1500سهم بتكلفة 20اشترت املؤسسة بشيك بنكي 07/01/2019بتاريخ 
.ون للسهم الواحد2000سهم بسعر 15باعت املؤسسة بشيك بنكي 20/01/2019بتاريخ 

.ون للسهم الواحد1000باعت املؤسسة بشيك بنكي األسهم املتبقية بسعر05/03/2019يخ بتار
تسجيل العمليات يف دفتر يومية املؤسسة: العمل املطلوب القيام به

:احلل
املبلغ الدائناملبلغ املدين07/01/2016ح الدائن.رح املدين.ر

30000)سندات املسامهة(األسهم /حـمــن262

30000البنك/إلـى حـ512

تكوين حمفظة أسهم بشيك بنكي

20/01/2016
30000البنك/من حـ512

22500سندات املسامهة/إىل حـ262

7500عن األصول التابثة املاليةفائض القيمة الصايف الناتج عن التنازل/حـ767

سهم 15بيع املؤسسة بشيك بنكي ل
05/03/2016

5000البنك/من حـ512

667
اخلسارة الصافية الناجتة عن التنازل عن األصول التابثة /حـ

2500املالية
7500سندات املسامهة/إىل حـ262

قية بشيك بنكي بيع املؤسسة لألسهم املتب
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:مالحظة
عدم تسديد متنها كامال أي وكأنه مت شراء جزء منها على (يف حالة شراء األسهم مع عدم اإلستدعاء الكلي هلا 

: ، فإن املعاجلة احملاسبية لعملية شراء األسهم يف هذه احلالة تتم على النحو التايل)احلساب
: كة أخرى، وذلك مقابل جعل احلسابات التالية دائنةمدينا بتكلفة شراء األسهم يف شر262/جيعل حـ

.باملبلغ املقابل لألسهم املستدعاة): يف حالة الشراء نقدا53/أوحـ(يف حالة الشراء بشيك بنكي 512/إما حـ
باملبلغ املقابل لقيمة اجلزء الغري : عمليات الدفع الباقية الواجب القيام ا عن األسهم الغري مستدعاة-269/حــ

.مستدعى من األسهم
كامل أو جزء معني من هذا اجلزء الغري مستدعى من األسهم، فإنه البد من القيام ) تسديد مثن(وعند استدعاء 

:بالتسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر

xxxيام ا عن األسهم عمليات الدفع الباقية الواجب الق/حـمــن269
.غري مستدعاة

xxx)الصندوق/أوحـ(البنك /إلـى حـ53أو512

تسجيل تسديد مثن كامل أو جزء معني من اجلزء الغري مستدعى من األسهم

-2-Vا مؤسسة ما يف مؤسسة تعرب سندات التوظي: سندات التوظيف-273/حـف عن السندات اليت اشتر
، وهذا سواء حققت املؤسسة اليت )تاريخ اإلستحقاق(أخرى قصد احلصول على فوائد عند بلوغ تاريخ معني 

رحبا أو خسارة، مع اإللتزام والتقيد من طرف املؤسسة اليت اشترت السندات ) املؤسسة األخرى(باعت السندات 
.هذه السندات) اليت أصدرت(شؤون املؤسسة اليت باعت بعدم التدخل يف تسيري

وعليه يسجل يف اجلانب املدين هلذا احلساب تكلفة شراء السندات يف شركة أخرى، وذلك مقابل جعل أحد 
: احلسابني التاليني دائنا بنفس التكلفة

يف حالة الشراء بشيك بنكي512/إما حـ
.يف حالة الشراء نقدا53/وإما حـ
- 767/تسجل كإيرادات حتت حـ) األرباح(إلشارة إىل أنه يف حالة بيع السندات فإن فوائض القيمة وجتدر ا

فتسجل كأعباء ) نواقص القيمة(فائض القيمة الصايف الناتج عن التنازل عن األصول التابثة املالية،أما اخلسائر 
.اليةاخلسارة الصافية الناجتة عن التنازل عن األصول التابثة امل- 667/ضمن حـ

عدم تسديد متنها كامال أي وكأنه مت شراء جزء (يف حالة شراء السندات مع عدم اإلستدعاء الكلي هلا : مالحظة
:، فإن املعاجلة احملاسبية لعملية شراء السندات يف هذه احلالة تتم على النحو التايل)منها على احلساب

: وذلك مقابل جعل احلسابات التالية دائنةمدينا بتكلفة شراء السندات يف شركة أخرى، 273/جيعل حـ
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باملبلغ املقابل للسندات ): يف حالة الشراء نقدا53/أوحـ(يف حالة الشراء بشيك بنكي 512/إما حـ
.املستدعاة

باملبلغ املقابل لقيمة اجلزء : عمليات الدفع الباقية الواجب القيام ا عن السندات الغري مستدعاة-279/حــ
.من السنداتالغري مستدعى 
كامل أو جزء معني من هذا اجلزء الغري مستدعى من السندات، فإنه البد من القيام ) تسديد مثن(وعند استدعاء 

:بالتسجيل احملاسيب التايل
املبلغ الدائناملبلغ املدينالتاريخح الدائن.رح املدين.ر

279
ا عن عمليات الدفع الباقية الواجب القيام /حـمــن

xxxالسندات 
.الغري مستدعاة

xxx)الصندوق/أوحـ(البنك /إلـى حـ53أو512

تسجيل تسديد مثن كامل أو جزء معني من اجلزء الغري مستدعى 
من السندات

-3-Vئع والكفاالت املدفوعة هي املبالغ اليت تقدمها املؤسسة الودا:الودائع والكفاالت املدفوعة-275/حـ
وعليه يسجل يف اجلانب املدين هلذا احلساب املبالغ املدفوعة كضمان على . كضمان على استعمال ممتلكات الغري

512/إما حـ: ، وذلك مقابل جعل أحد احلسابني التاليني دائنا بنفس املبلغ)مثال مبىن(استعمال ممتلكات الغري 
.يف حالة الشراء نقدا53/حالة الشراء بشيك بنكي أوحـيف

:وجتدر اإلشارة إىل أنه عند استرجاع قيمة الضمان من قبل املؤسسة فإنه البد من التسجيل حماسبيا كمايلي
مدينا مببلغ الضمان املسترجع، وذلك مقابل جعل 53/أو حـ512/إما حـ: جيعل أحد احلسابني التاليني

.بنفس املبلغدائنا 275/حـ
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متارين حملولة
:01رقم مترين

2019قامت إحدى املؤسسات املزاولة لنشاطها بوالية اجلزائر العاصمة خالل  السداسي الثاين من سنة 
:بالعمليات التالية

ون للسند الواحد، وهذا يف إطار تكوين حافظة 1500سند توظيف بسعر 1300إشترت / 01/07بتاريخ - 
.الدفع مت عن طريق الصندوقسندات، 

ون كضمان على سالمة حمالت قامة بكرائها من 300000سددت بشيك بنكي ماقيمته / 23/08بتاريخ - 
.عند الغري

، سعر /01/07قامت بالتنازل عن نصف سندات التوظيف اليت حازت عليها بتاريخ / 14/11بتاريخ - 
.بنكيون للسهم الواحد، البيع مت بشيك 1400التنازل كان 

.ون للسهم الواحد، الدفع مت بشيك بنكي1200سند مسامهة بسعر 200اشترت / 20/11بتاريخ - 
، سعر /01/07قامت بالتنازل عن نصف سندات التوظيف الباقية اليت حازت عليها بتاريخ / 16/12بتاريخ - 

.ون للسند الواحد، الدفع مت بشيك بنكي1750التنازل كان 
.تسجيل العمليات يف دفتر اليومية:هالعمل املطلوب القيام ب

:احلل
املبلغ الدائناملبلغ املدين01/07/2019ح الدائن.رح املدين.ر

1950000سندات التوظيف/ حـمــن273
1950000الصندوق/ إلـى حـ53

لصندوقتكوين حمفظة سندات عن طريق ا

23/08/2019
300000كفاالت مدفوعة/ من حـ275

300000البنك/ إىل حـ512

تسديد ضمان على سالمة حمل مت كرائه

14/11/2019
910000البنك/من حـ512
65000تنازل عن األصول التابثة املاليةاخلسارة الصافية الناجتة عن ال/حـ667

975000سندات التوظيف/إىل حـ273
بيع نصف سندات التوظيف بشيك بنكي

20/11/2019
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240000سندات األسهم/ من حـ262
240000البنك/إىل حـ512

طريق الصندوقتكوين حمفظة أسهم عن 

16/12/2019
1137500البنك/من حـ512

975000سندات التوظيف/إىل حـ273
162500فائض القيمة الصايف الناتج عن التنازل عن األصول/خـ767

بشيك بنكينصف سندات التوظيف الباقية بيع 
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.5، اجلزء )2006اإلسكندرية، الدار اجلامعية، (، األمريكية والربيطانية والعربية واخلليجية واملصرية
،   سبة الدولية واملصريةالقياس والتقييم واإلفصاح احملاسيب وفقا ملعايري احملا: احملاسبة املاليةأمحد حممد نور، .15
).2000اإلسكندرية، الدار اجلامعية، (
واملعداتوالتجهيزات املمتلكات، )16(معيار احملاسبة الدويل رقم .16
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.، اإليرادات)18(معيار احملاسبة الدويل رقم .17
اخنفاض قيمة املوجودات،)36(معيار احملاسبة الدويل رقم .18
اإليرادات املتأتية من العقود مع الزبائن،)15(معيار التقرير املايل الدويل رقم .19
احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة 2008جويلية 26املوافق لـ 1429رجب عام 23القرار املؤرخ يف .20

.وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها
م2007نوفمرب سنة 25هـ املوافق ل 1428ذي القعدة عام 15املؤرخ يف 11-7القانون رقم .21
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