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ان   كر وعرف 
 ش 

 اللهم إان نسألك أن تلهمنا شكر نعمك وجتعل علمنا خملصا لوجهك 

 "ننيب"وما توفيقنا إال ابهلل عليه توكلنا وإليه  والشكر جلاللك وعظيم سلطانكحلمد فا

"من مل يشكر الناس مل يشكر هللا، ومن أهدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن مل  ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:قا
 تستطيعوا فادعوا له"

 هبذا احلديث الشريف نوجه شكران واقتداء

 "الذي غمران بكرمه ونصائحه وتوجيهاته، وخاصة دعمه وتفهمه الكبريين"لعكيكزة ايسني اىل األستاذ املشرف:

ن على مساعدته القيمة وحسمسواكة خالد  اسباحملاىل كل عمال وموظفي مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة خاصة 

 لنا استقباله

 كلمة، نصيحة، أو دعاءب دان وأعاننا من قريب أو بعيد ولواىل من ساع  

كما نتقدم جبزيل الشكر والتقدير مسبقا ألعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه املذكرة واحلكم عليها وإثرائها 
 .السديدة آبرائهم

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 إهداء

 إذا كان اإلهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء

 وسلم(.فاإلهداء الى: معلم البشرية ومنبع العلم نبينا محمد )صلى هللا عليه 

 إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب

 إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

 إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 والدي العزيز.إلى القلب الكبير 

 إلى من أرضعتني الحب والحنان  

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 الحبيبة.والدتي إلى القلب الناصع بالبياض 

 إخوتي.إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي 
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 إهداء  
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني.         

اىل من ربتين واانرت دريب واعانتين ابلصلوات والدعوات اىل من جترعت كأس الشقاء مرا  اهدي هذا العمل:                  
لتسقيين رحيق السعادة، اىل اليت ضحت ابلكثري من اجل أن أحيا، اىل الشمس اليت أانرت دريب، ودفأتين حبناهنا، اىل من 

لما ضاقت يب الدنيا، واحاطت يب املخاطر، أرى من خالل ثغرها الباسم مجال الكون ولذته، اىل الصدر الذي يضمين ك
الية أطال أمي الغاىل قمري الذي ال يغيب ومشسي اليت ال ينقطع دفؤها االبدي، اىل أغلى انسان موجود يف هذا الوجود 

 هللا يف عمرها.

ظة سعادة، اىل حل مله ليق لنا، اىل من كلت ااناىل من عمل بكد يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح وأوصلين اىل ما اان عليه             
من حصد االشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم اىل من أمحل امسه بكل افتخار ارجو من هللا أن ميد يف عمرك لرتى مثارا 

 امه هللا يل.أيب الغايل اداهتدي هبا اليوم ويف الغد واىل األبد  قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم

اىل رفيق دريب يف هذه احلياة، معك أكون اان وبدونك أكون مثل أي شيء اىل من  أرى التفاؤل بعينيه والسعادة يف ضحكته          
 أخي العزيز.من تطلعت لنجاحي بنظرات األمل  مواقفك النبيلة اىل يف هناية مشواري اريد ان اشكرك على

 رمية                                                      

 

 



 ملخص:
 قييمها ومعاجلتها.ال وهي التثبيتات العينية واملعنوية بدراسة كيفية تأهتدف هذه الدراسة اىل ابراز أمهية عنصر من عناصر امليزانية يف املؤسسة 

ذا اجملال مع أعمال التوحيد احملاسبية الدولية، حيث سنت العديد من القوانني املتعلقة هبوذلك متاشيا النظام احملاسيب املايل  اجلزائر أقرتلقد 
 مما، 2010ة يف تطبيقها ابتداءا من سن ومن ضمنها النظام املايل احملاسيب اجلديد ابإلضافة اىل ذلك أصدرت مدونة احلساابت اليت شرع

النظام احملاسيب يث أن ح مني ابحملاسبة يف اجلزائر مواكبة هذه التغريات وفهمها خاصة اجلوانب التقنية وما حتمله من أبعاد.حيتم على املهت
يكتسي أمهية ابلغة كونه يستجيب ملختلف احتياجات املهنيني واملستثمرين، كما أنه يشكل خطوة هامة يف تطبيق املعايري احملاسبة  املايل

 ر.الدولية ابجلزائ
 الكلمات املفتاحية: النظام احملاسيب املايل، املعاجلة احملاسبية، التثبيتات العينية واملعنوية، املعايري احملاسبية الدولية.

Abstract: 

      This study aims to highlight the importance of an element of the balance sheet in the 

corporation, namely the tangible and intangible fixed assets, by studying how to evaluate 

and treat it. 

      Algeria has approved the financial accounting system in line with the international accounting 

standardization work, as it enacted many laws related to this field, including the new 

accounting financial system, in addition to that it issued the Accounts Code, which began 

to be applied starting from 2010, which makes it imperative for those interested in 

accounting in Algeria is keeping up with these changes and understanding them, especially 

the technical aspects and their dimensions. As the financial accounting system is crucial 

in terms of its response to the various needs of professionals and investors, as it constitutes 

an important step in the application of international accounting standards in Algeria. 

Key words: financial accounting system, accounting treatment, tangible and intangible fixed 

assets, international accounting standards. 
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 :متهيد 
يعترب االقتصاد الوطين لكل دولة مقياسا ملدى مواكبتها لالقتصاد العاملي لذلك تسعى كل دولة لتطوير العجلة االقتصادية وتسريعها     

 لضمان البقاء ضمن املنافسة العاملية، وهذا ما جيعلها جتدد التنظيمات والقوانني اليت حتكم اقتصادها الوطين. ومن بني هذه
النظام احملاسيب املايل الذي يلعب دورا ابرزا يف تنظيم وتنسيق النشاط االقتصادي للمؤسسات كونه تقنية كمية التنظيمات 

تستعمل يف معاجلة البياانت املالية الناجتة عن نشاط املؤسسة، حيث يتم استخدام خمرجات هذا النظام من عديد املستخدمني 
  سواءا كانوا داخل املؤسسة او خارجها.

تربربربربرب اجلزائربربربربر مربربربربن بربربربربني الربربربربدول الربربربربيت قامربربربربت سحربربربربدى التغيربربربربريات علربربربربى نظامهربربربربا احملاسربربربربيب وهربربربربذا يف سربربربربيا  اإلصربربربربالحات االقتصربربربربادية الربربربربيت تع   
عرفتهربربربربربربربربا الربربربربربربربرببالد يف العشربربربربربربربربريتني األخريتربربربربربربربربني، يف اقتصربربربربربربربربادان الربربربربربربربربوطين وملواكبربربربربربربربربة التطربربربربربربربربور ا ائربربربربربربربربل يف اقتصربربربربربربربربادايت الربربربربربربربربدول املتقدمربربربربربربربربة مت حتديربربربربربربربربد 

  د يف إطار خلق نظام حماسيب جديد ابالعتماد على املعايري احملاسبية الدولية.النظام احملاسيب املايل املعتم
عربربربربربربدة مفربربربربربرباهيم جديربربربربربربدة تتعلربربربربربربق ابحملاسربربربربربرببة املاليربربربربربربة منهربربربربربربا مبربربربربربرباد  وطربربربربربربر  تقيربربربربربربيم األصربربربربربربول، ا صربربربربربربوم، األعبربربربربربربرباء  حربربربربربربدد هربربربربربربذا األخربربربربربربري حبيربربربربربربث          

واملنتوجربربربربربات وإدراجهربربربربربا يف احلسربربربربرباابت إذ أصربربربربرببي األصربربربربربل او االلتربربربربربزام معيربربربربربارا جيربربربربربب التقيربربربربربد بربربربربربه عنربربربربربد تسربربربربربجيله حماسربربربربرببيا، فأصربربربربرببحت عناصربربربربربر 
املاليربربربربربربة الواحربربربربربربدة صربربربربربربنفت كأصربربربربربربول  بتربربربربربربة وأدرجربربربربربربت ضربربربربربربمن األصربربربربربربول تصربربربربربربنف حسربربربربربربب مربربربربربربدة بقائهربربربربربربا يف الكيربربربربربربان، فربربربربربربإن جتربربربربربرباوزت الربربربربربربدورة 

يف دراسربربربربتنا هربربربربذه أنربربربربه بعربربربربد تطبيربربربربق النظربربربربام احملاسربربربربيب الصربربربربنف الثربربربرباين وفربربربربق مدونربربربربة احلسربربربرباابت للنظربربربربام احملاسربربربربيب املربربربربايل ومربربربربا يهمنربربربربا مربربربربن تغيربربربربري 
تثبيتربربربربات ومعنويربربربربة وماديربربربربربة  املربربربربايل تغربربربربريت املفربربربرباهيم واملعربربربربايري وقواعربربربربد حسربربربربابه، فأصربربربرببي األصربربربربل يسربربربربمى ابلتثبيربربربربت والربربربربذي ينقسربربربربم بربربربربدوره اىل

 ومالية(.
إن أسربربربربربرباس اسربربربربربربتمرار وجنربربربربربرباح أي مؤسسربربربربربربة هربربربربربربو حتقيقهربربربربربربا ألهربربربربربربدافها املسربربربربربربطرة واملخطربربربربربرب   ربربربربربربا وذلربربربربربربك ابسربربربربربربتغالل مواردهربربربربربربا املاديربربربربربربة والبشربربربربربربرية          

ة بشربربربربربرائها أو إنتاجهربربربربربا واملاليربربربربربة املتاحربربربربربة  ربربربربربا اسربربربربربتغالال أمثربربربربربل، ومربربربربربن بربربربربربني هربربربربربذه املربربربربربوارد جنربربربربربد التثبيتربربربربربات العينيربربربربربة واملعنويربربربربربة الربربربربربيت تقربربربربربوم املؤسسربربربربرب
 . ذاتيا الستعما ا يف العملية اإلنتاجية وليس بغرض بيعها ويتوقع أن يتدفق منها منافع اقتصادية يف املستقبل إىل املؤسسة

 إشكالية الدراسة:           
 على ضوء ما سبق متحورت مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل:          

 ؟SCFالنظام احملاسيب املايل  وفقكيف تتم املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية     
 من أجل معاجلة وحتليل هذه املشكلة وبغية الوصول إىل فهم واضي  ا، مت طرح األسئلة الفرعية التالية:  
 لنظام احملاسيب املايل اجلديد؟هو اما  -
 العينية واملعنوية؟فيما تتمثل التثبيتات  -
 ؟جيل التثبيتات العينية واملعنويةكيف يتم تقييم وتس  -
 ماهو واقع التسجيل احملاسيب للتثبيتات العينية واملعنوية يف مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة؟ -
 :لإلجابة عن األسئلة املطروحة السابقة ومن مث اإلجابة على مشكلة البحث متت صياغة الفرضيات التالية:  فرضيات الدراسة 

 .بعض املشاكل احملاسبية يف املؤسسة االقتصادية ملعاجلة جاء اجلديد املايل احملاسيب النظام -
 .للمؤسسة املاديةجمموعة األصول املادية وغري  واملعنوية يف العينية التثبيتاتتتمثل  -
 .املايل احملاسيب وفق حساابت مصنفة حسب النظامواملعنوية  العينية يتم تقييم وتسجيل التثبيتات -
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احملاسيب  يتم التسجيل احملاسيب للتثبيتات العينية واملعنوية يف مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة وفقا للقواعد احملاسبية اليت جاء هبا النظام -
 .SCFاملايل 

 :أمهية الدراسة 
وع يف ابراز أمهية معاجلة وتتمثل أمهية املوض تكمن أمهية البحث يف أمهية املوضوع الذي قمنا بدراسته من الناحية النظرية والناحية التطبيقية            

سة من خالل املعاجلة السليمة قيمة املؤسالتثبيتات العينية واملعنوية ابعتبارها من أهم األصول اليت حتوزها املؤسسة وعالقتها ابحملافظة على 
  ا.
  :أهداف الدراسة 

 :اىل إضافة املطروحة اإلشكالية عن لإلجابة للمحاولة الدراسة املوضوع حمل يهدف          

 عن التساؤالت الفرعية املطروحة والتأكد من صحة فرضياهتا. اإلجابةحماولة  -1

 التعريف ابلتثبيتات العينية واملعنوية حسب النظام احملاسيب املايل.                                  -2

 (.ياملعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية وفق النظام احملاسيب املايل يف كل احلاالت اليت تكون عليها املؤسسة واجلانب النظر  -3

 تطبيقي(.بيتات العينية واملعنوية وفق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية واجلانب التطبيق املعاجلة احملاسبية للتث -4

 :أسباب اختيار املوضوع 
 يرجع اختياران  ذا املوضوع ألسباب موضوعية وأخرى شخصية نذكر منها مايلي:         

 األسباب املوضوعية:
 ومعمقة. وجباية حماسبة الدراسي بتخصصنا وثيقة عالقة له الدارسة موضوع ألن نظرا -
 مستقبال. به املهتمني أمام البحث جمال فتي بغية املوضوع هذا إىل التطر  -
 األسباب الشخصية:            

 املواضيع. هذه مثل يف للبحث الشخصي مليولنا نظرا - 
 .املهنية احلياة يف وخاصة مستقبال لالستفادة املوضوع اختيار -      

  :منهج الدراسة 
قي والذي يكون على يف اجلانب التطبي التحليلياملنهج و اعتمد الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يتماشى مع الدراسة النظرية، 

 .بربج بوعريريج وذلك ملا تقتضيه طبيعة املوضوع EMBAGمستوى مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة 
 :حدود الدراسة 

 الدراسة يف:تتمثل حدود 
بوالية  EMBAGتتم إجراء هذه الدراسة يف اجلانب التطبيقي على مستوى مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة احلدود املكانية:  -

 برج بوعريريج.
 2019، حيت مت إعداد اجلانب النظري يف فرتة ما بني أكتوبر 2019/2020تتم هذه الدراسة خالل الفرتة احلدود الزمنية:  -

 .2020، أما ابلنسبة للجانب التطبيقي من أوت إىل سبتمرب 2020إىل سبتمرب 



 
 ..............................................................................................……مقدمة 

 

 ج
 

تبيان  ترتب  هذه الدراسة مبوضوع املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية حسب النظام احملاسيب املايل و  احلدود املوضوعية: -
الدراسة التفصيلية  لصنف الثاين( من جانب األصول حملكيفية معاجلتها داخل املؤسسة اجلزائرية وكانت التثبيتات العينية واملعنوية وا

 ابإلضافة اىل دراسة تطبيقية ملؤسسة من املؤسسات اجلزائرية وتبيان طر  املعاجلة احملاسبية فيها.

  :صعوابت الدراسة 
 لقد واجه الباحث بعض الصعوابت والتحدايت يف اعداد البحث يلخص أمهها يف العناصر التالية:       

 الدراسات سواء كانت نظرية أو تطبيقية اليت تناولت البيئة اجلزائرية بشكل تفصيلي مما ميكن الباحث من االستفادة منها واثراء البحث.قلة   -
 انعدام التنسيق مع األستاذ املشرف بسبب احلجر الصحي.  -
 املذكرة. مما أدى اىل غلق املكتبات وصعوبة التواصل بني أعضاء 19 إضافة اىل تفشي وابء كوفيد  -
  :هيكل الدراسة 

للتمكن من الوقوف على واقع دور اجلباية يف متويل اجلماعات احمللية مت يف إعداد مذكرات التخرج و  IMRADابالعتماد على طريقة 
 تقسيم الدراسة إىل فصلني:

خيصص لإلطار النظري، حيث يقسم بدوره إىل مبحثني يتناول املبحث األول النظام احملاسيب املايل واملعاجلة  الفصل األول: -
تتشابه مع موضوع  نظام احملاسيب املايل، أما املبحث الثاين يتطر  إىل الدراسات السابقة واليت وفقاحملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية 

 الدراسة احلالية.
ويشتمل على  ،EMBAGخصص للجانب التطبيقي والذي يتناول دراسة حالة يف مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة : اينالفصل الث -

املعنوية و  مبحثني، املبحث األول يقدم بطاقة فنية للمؤسسة وهيكلها التنظيمي، أما املبحث الثاين فيتناول املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية
 الدراسة.يف املؤسسة حمل 

 ويف األخري يتم وضع خامتة تعرض خمتلف النتائج املتوصل إليها وتقدم التوصيات املرتبطة هبا.

 



 
 

 
 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 الفصل األول:
 مقاربة نظرية للمعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية وفق 

 النظام احملاسيب املايل
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 هيد:مت    

سعيا للتوحيد احملاسيب الدويل وضع ا رباء احملاسبون معايري دولية كتشريع لنظام حماسيب جديد متضمن للحساابت حيث حدثت عدة 
تغيريات  ذه احلساابت مقارنة مبا كانت عليه يف املخططات احملاسبية السابقة ومن ضمن اجملموعات اليت حدثت تغيري يف حساابهتا 

ية ثبيتات العينية واملعنوية واليت كانت سابقا االستثمارات، وسنتطر  يف هذا الفصل اىل إبراز طر  املعاجلة احملاسباجملموعة الثانية الت
 للتثبيتات العينية واملعنوية وفق النظام احملاسيب املايل.  
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 النظام احملاسيب املايل قوفتقدمي حول النظام احملاسيب املايل ومعاجلة التثبيتات العينية واملعنوية املبحث األول: 
، كما سيتم التطر  أيضا اىل مفاهيم عامة حول التثبيتات SCFسنتناول يف هذا املبحث بعض املفاهيم حول النظام احملاسيب املايل 

 املبدئية  ما وكذلك املعاجلة احملاسبية يف هناية كل دورة وعند االستغناء.العينية واملعنوية، واملعاجلة احملاسبية 
 تقدمي عام حول النظام احملاسيب املايل  املطلب األول:

 حيتوي النظام احملاسيب املايل على إطار مفاهيمي املتمثل يف:
 1:مفهوم النظام احملاسيب املايل -1

فإن احملاسبة املالية " نظام لتنظيم  07/11من القانون  03وحسب املادة رقم  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  07/11مبوجب القانون رقم
املعلومة املالية يسمي بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية 

 الية".املالية وممتلكات الكيان وجناعته، ووضعية خزينة يف هناية السنة امل
 مكوانت اإلطار التشريعي املتضمن النظام احملاسيب املايل: -2

 (.43يتضمن النظام املايل واملادة  25/11/2007املؤرخ يف  07/11صدور القانون رقم  -
 (.44واملادة  07/11يتضمن تطبيق أحكام القانون  26/05/2008املؤرخ يف  08/156صدور املرسوم التنفيذي رقم  -
بتاريخ  19الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة ومدونة احلساابت الصادرة يف اجلريدة الرمسية عدد  2008جويلية  26القرار املؤرخ يف  -

 .2009مارس  25
 جمال التطبيق:  -3

 جماالت تطبيق هذا النظام كالتايل:  2009نوفمرب  25املؤرخ يف  07/11منا لقانون  5، 4، 2لقد حدد النظام احملاسيب املايل وفق للمواد 

 كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك حماسبة، حيث يلزم  يئات التالية مبسك حماسبة مالية وهم:

 الشركات ا اضعة ألحكام القانون التجاري.  -أ
 التعاونيات.  -ب
 ت التجارية وغري التجارية، ميارسون نشاطات اقتصادية متكررة األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع او ا دما -ت
 كل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني ا اضعني للمحاسبة املالية مبوجب نص قانوين أو تنظيمي. -ث
وط ر كما ميكن للهيئات اليت ال يتعدى رقم أعما ا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني أن متسك حماسبة مالية مبسطة حتدد ش -ج

وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم ويستثىن من جمال تطبيق هذا القانون األشخاص املعنيون ا اضعون لقواعد احملاسبة 
 2العمومية.

 مبادئ النظام احملاسيب املايل: -4
ساابت ومعايري حماسبية، ومدونة حأن النظام احملاسيب املايل يتضمن إطارا تصوراي للمحاسبة املالية  07/11من القانون  6نصت املادة 

 تسمي سعداد كشوف مالية على أساس املباد  احملاسبية املعرتف هبا عامة والسيما:

                                                           
 .03، ص03، املادة 2007نوفمرب 25الصادر بتاريخ  74العدد ، لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ل اجلريدة الرمسية -1
 .03، ص4السابق، املادة ، نفس املرجع اجلريدة الرمسية - 2
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وتظهر 1جيب تسجيل األحداث االقتصادية عند حدوثها أي عندما ينشأ احلق أو الدين وليس عندما حيث تدفق نقدي  حماسبة التعهد:
 .156- 08من املرسوم التنفيذي رقم  06القوائم املالية ضمن النشاط املرتب  به، وهو ما نصت عليه املادة 

تنشأ املؤسسة من أجل مزاولة نشاطها ابستمرار وملدة أطول وينبغي عليها التطلع إىل مستقبل خال من التوقف  استمرارية االستغالل:
 07ة حملاسبية والقوائم املالية ابفرتاض أن املؤسسة تواصل نشاطها يف املستقبل. وهو ما نصت عليه املادأو التصفية، يتم إعداد البياانت ا

 .156-08من م ت رقم 
 ويف حالة عدم االستمرار ال بد من تقدمي املربرات والدالئل اليت حضرت على أساسها القوائم املالية.

ول ت احملاسبية يف شكل و ئق تضمن مصداقيتها وتكون املعلومات متبوعة بدالئل حجيب ان تكون املعلومات املالية والبياان الداللة:
 2العملية.

 3وهي أن تكون القابلية للفهم من جانب املستخدمني اليت جيب توافرها يف املعلومات الواردة يف القوائم املالية. قابلية الفهم:
قادرين على إجراء مقارانت لعدة دورات زمنية لنفس املؤسسة وبني خمتلف  جيب أن يكون مستخدمو القوائم املالية قابلية للمقارنة:

 املؤسسات.
جيب أن تعطى القوائم املالية صورة صادقة للوضعية املالية للمؤسسة، وذلك ابلتمثيل الصاد  للعمليات املالية واألحداث  املصداقية:

 4األخرى اليت يفهم أهنا متثلها أو املتوقع أن تعرب عنها.
ال ميكن إجراء مقاصة بني عنصر من عناصر األصول وعنصر ا صوم، عنصر من األعباء وعنصر النواتج، إال يف حاالت  عدم املقاصة:

 استثنائية تتم عملية املقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية.
ه القوائم. وهو ات املتخذة من طرف املستخدمني  ذتكون املعلومة ذات أمهية إذا أثر غياهبا من القوائم املالية يف القرار  األمهية النسبية:

 156.5-08من م ت رقم  11ما نصت عليه املادة 
جيب تسجيل النفقات احملتملة احلدوث دون أن يسمي بتكوين مؤوانت واحتياطات مبالغ فيها. وهو ما نصت عليه  احليطة واحلذر:

 156.6-08من ت رقم  14املادة 
أبن يتم مسك احملاسبة املالية ابلعملة الوطنية ويتم حتويل أي عملة  11-07من القانون رقم  13واملادة  12 نصت املادة الوحدة النقدية:

 .ابلعملة األجنبية إىل العملة الوطنية حسب الشروط والطيفية احملددة يف املعايري احملاسبية

                                                           
 .85، ص2012، مذكرة ماجستري، فرع حماسبة وجباية، جامعة ورقلة ، اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر وأثره يف تفعيل املمارسة احملاسبيةعالء بوقفة -1
نظام احملاسيب لأيت حممد مراد، أ. أحبري سفيان، النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر حتدايت وأهداف، امللتقى الدويل حول: اإلطار املفاهيمي ل - 2

 .6، صIAS-IFRSاملايل اجلديد واليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية 
ة وحماسبة، جامعة ، مذكرة ماجستري، فرع مالياسيب عل  القوائم املالية للمؤسسة االقتصادية اجلزائريةانعكاسات تطبيق التوحيد احملنوي احلاج،  - 3

 .56-53ص ، ص2008الشلف 
 
 .31، ص2004، دراسة حتليلية انتقادية، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر املخطط الوطين احملاسيبطار  محزة،  - 4
 .05، ص2010، مذكرة ماسرت، جامعة ورقلة احملاسيب املايل عل  شركات التأمني أثر تطبيق النظامعيساوي سعيدة،  - 5
 ية ل، اإلفصاح وتقييم األداء املايل للقوائم املالية يف ظل تبين النظام احملاسيب املايل عل  ضوء معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدو سامية منص - 6
( (IAS-IFRS 06،ص2011ورقلة،مذكرة ماسرت، جامعة. 
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ية تسجل حماسبيا عناصر األصول وا صوم وكذا التكاليف واإليرادات وتظهر ضمن خمتلف القوائم املالية بقيمتها التارخي التكلفة التارخيية:
 1أي اعتماد على تكلفة احلصول عليها.

وليس  ةاالعتماد يف احملاسبة على جوهر العمليات واألحداث وحقيقتها االقتصادي أسبقية الواقع االقتصادي عل  املظهر القانوين:
 .156-08 من م ت رقم 18على شكلها القانوين فق . مثال يسجل ضمن عناصر امليزانية. وهو ما نصت عليه املادة 

 SCF النظام احملاسيب املايل وفقاملطلب الثاين: املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية 
 مفهوم التثبيتات العينية -1

د إعادة بيعها املوارد امللموسة اليت يتم اقتناؤها بقصد االستخدام يف العمليات املؤسسة وليس بقص"عبارة عن  التثبيتات العينية فتعرف أبهنا
 2وابلتايل ينظر إليها مبثابة أهنا خمزون حيقق منافع اقتصادية."

أصل عيين حيوزه الكيان من أجل اإلنتاج، وتقدمي ا دمات،  التثبيت العيين أنه: 2009مارس  19ولقد عرفت اجلريدة الرمسية العدد 
 3واإلجيار واالستعمال ألغراض إدارية، والذي يفرتض أن تستغر  مدة استعماله اىل ما بعد مدة السنة املالية.

 يتم اإلعرتاف أبصل مادي إذا توفرت فيه الشرطني معا:و
 ميكن تقييم األصل بطريقة موثو  هبا -
 تمل احلصول على منافع اقتصادية مستقبليةأن يكون من احمل -
وأن يكون قابل للتعيني ومراقب من طرف املؤسسة أي أن املؤسسة هي املستفيد من إدارته وحتمل التكاليف واألعباء الناجتة عن  -

 4استعماله.
 5:دراسة حساابت التثبيتات العينية -2

 التثبيتات العينية )املادية(: ويتفرع هذا احلساب اىل: 21احلساب 
 األراضي 211ح/ -
 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي  212ح/ -
 البناءات. 213ح/ -
 املنشآت التقنية، املعدات واألدوات الصناعية. 215ح/ -
 التثبيتات العينية األخرى. 218ح/ -
 :SCF وفقاملعاجلة احملاسبية املبدئية للتثبيتات العينية   -3

 6لقد ميز النظام احملاسيب املايل اجلديد بني ثالثة أنواع من األصول العينية وهي:
 التثبيتات العينية: –أوال 

                                                           
 .07، ص2012، مطبوعة دروس، جامعة ورقلةاحملاسبة املعمقةدادان عبد الوهاب، أ. كيحلي عائشة سلمى،  - 1
 .140، ص2008، األردن،1، دار اإلثراء، طمبادئ احملاسبة املاليةمسعود حممود الشرقاوي، - 2
 .08، ص2009مارس  25، الصادرة يف 19دد الع، لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ل اجلريدة الرمسية - 3
 .72، ص2009، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج،احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحان عطية،  - 4
 .243، ص2011، جانفي سري احلساابت وتطبيقاهتا –، نظام احملاسبة املالية  ضر عالوي - 5

 عداوي مصطفى، تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائرو مع دراسات حالة(، امللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب املايل رحال نصر، - 6
 .09-08ص ص ، 2010جانفي، 18-17اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، املركز اجلامعي ابلوادي، اجلزائر، يومي 
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 تسجل حساابت التثبيتات العينية يف جانب املدين عند دخو ا حتت الرقابة سواء كانت:
 بقيمة اإلسهام. -
 بتكلفة الشراء. -
 بتكلفة اإلنتاج. -

 والذي نقصد به اجلانب الدائن فيستخدم حسب احلالة:إما اجلانب الثاين للمعاجلة 
رأس املال الصادر أو رأس مال  101فإذا كانت التثبيتات دخلت عن طريق اإلسهام فإن احلساب الدائن إما يكون ح/ احلالة األوىل:

كون القيود كما يلي حسب ت 456ح/–عمليات حول رأس املال -الشركة أو األموال املخصصة أو أموال االستغالل، أو حساب الشركاء
 هاته احلالة األوىل:

21X 
 

 
101 
 

 ح/ التثبيت العينية
 أموال مملوكة ح/       

 حيازة بواسطة إسهام خاصة
 

XXX 
 
 

 
XXX 
 

 
 

 أو           

 

 

 

املوردون او احلساابت  40إذا كانت التثبيتات العينية دخلت بتكلفة الشراء عن طريق الشراء فإن احلساب الدائن يكون ح/ احلالة الثانية:
  األخرى معينة ويكون القيد كما يلي:

21X 
 

 
404 
 

 العينية اتح/ التثبيت
 موردو التثبيتات ح/       

 حيازة عن طريق الشراء

XXX 
 
 

 
XXX 
 

 

 

اإلنتاج املثبت ويكون  73وإذا كانت التثبيتات أو األصول العينية دخلت بتكلفة االنتاج فإن احلساب الدائن يكون ح/ احلالة الثالثة: 
 القيد كما يلي:

 

 

21X 
 

 
456 
 

 العينية اتح/ التثبيت
 الشركاء العمليات على رأس املال ح/       

 حيازة بواسطة إسهام الشركاء
 

XXX 
 
 

 
XXX 
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 1اثنيا: التثبيتات العينية يف شكل امتياز 
يعرف امتياز ا دمة العمومية أبنه عقد يستند مبوجبه شخص عمومي وماني االمتياز( اىل شخص طبيعي أو شخص معنوي وصاحب 

ملي ا دمة عاالمتياز(، هذا األخري يلتزم بتنفيذ خدمة عمومية ملدة حمددة وطويلة على مسؤوليته مقابل حق اقتضاء أاتوى من مست
 العمومية.

وتكون املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املمنوحة يف شكل امتيازات عينية واملوضوعة موضع االمتياز من جانب ماني االمتياز أو من جانب 
تياز حقو  ماني االم 229تثبيتات يف شكل امتياز بصفته مدين، أما احلساب الدائن فهو ح/ 22صاحب االمتياز املمنوح له جيعل ح/

 ويظهر لنا هنا األخري يف خصوم امليزانية واليت تسمى اب صوم الغري جارية، إذن مما سبق فصياغة القيد تكون كما يلي:
22X 

 
 

229 
 

 ح/ تثبيتات يف شكل إمتياز  
 حقو  ماني االمتياز ح/       

إثبات وجود التثبيتات املمنوحة يف شكل 
 امتياز

XXX 
 
 

 
XXX 
 

 

له قيمة  229إهتالك التثبيتات املوضوعة موضع إمتياز، وعند انقضاء فرتة اإلمتياز يكون ح/ 282يظهر مدينا اىل ح/ 229لإلشارة فإن ح/
حماسبية صافية للتثبيتات املوضوعة موضع إمتياز، ويتم ترصيده عند إرجاع األصل اىل ماني االمتياز يف مقابل حساابت التثبيت 

 واالهتالكات املعنية.
 2ثبيتات العينية اجلاري إجنازهااثلثا: الت

إن هذا النوع من التثبيتات مسي ابجلاري إجنازها ألهنا غري متاحة أي تستكملها املؤسسة أو الكيان يف املستقبل، ويظهر من خال ا عدة 
 ن أجل اقتناء تثبيت ما.م حساابت وهي التثبيتات الغري مكتملة، واحلساابت املتعلقة ابلتسبيقات واملدفوعات اليت يقدمها الكيان للغري

 والتثبيتات اجلاري إجنازها تنقسم اىل قسمني:
 التثبيتات الناجتة عن أشغال طويلة أو قصرية املدى مستندة اىل الغري. -
 التثبيتات اليت ينشؤها الكيان بوسائله ا اصة. -

 أما ابلنسبة للمعاجلة احملاسبية  ذه التثبيتات فنميز بني حالتني ومها كما يلي:

                                                           
 .10طفى، املرجع السابق، صرحال نصر، عوادي مص - 1
 .11رحال نصر، عوادي مصطفى، املرجع السابق، ص - 2

21X 
 

 
73 
 

 العينية اتح/ التثبيت
 اإلنتاج املثبت ح/       

 اإلنتاجدخول بواسطة 

XXX 
 
 

 
XXX 
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مدينا  23احلالة األوىل: التثبيتات الناجتة عن أشغال مسندة اىل الغري واليت مل يتم االنتهاء منها عند هناية السنة املالية، حيث يسجل ح/
لدى الغري اىل أحد حساابت الصنف الرابع على أساس الفواتري أو كشوف حساابت األشغال اليت  اقتناؤهابقيمة التثبيتات اليت سيتم 

 هذه األطراف ويكون القيد كما يلي:تقدمها 
23 
 

 

 
40 
 

 ح/ تثبيتات جاري إجنازها
 املوردون واحلساابت امللحقة  ح/       

 هاز اري إجنااجلإثبات وجود التثبيتات 
 

XXX 
 
 

 
XXX 
 

 
 

مدينا اىل  23التثبيتات اليت ينشئها الكيان بوسائله ا اصة واليت مل يتم االنتهاء منها عند هناية السنة املالية وتعاجل بوضوح ح/ احلالة الثانية:
اإلنتاج املثبت بقيمة تكلفة إنتاج العناصر اجلاري إنتاجها، ولكن قبل ذلك على الكيان أن يسجل تكلفة إنتاج العناصر يف  73ح/

 السادسة تبعا للحساب املناسب  ا.اجملموعة 
 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية يف هناية الدورة وعند التنازل:  -4

 نسعى من هذه املعاجلة معرفة وحتديد القيمة اليت ينبغي أن تظهر هبا التثبيتات العينية يف امليزانية.
 التثبيتات العينية: إهتالك- أوال 

عملية ختفيض تكلفة األصل الثابت لتتحول تدرجييا إىل مصروف إهتالك يوزع على عمره اإلنتاجي املقدر وذلك  «يعرف اإلهتالك عل  أنه:
  .»1أبسلوب عقالين ومتناسق

 2وحسب النظام احملاسيب املايل فإن طرق اإلهتالك املسموح واليت يتم حساهبا كما يلي:
وتسمى أيضا طريقة اإلهتالك ا طي وهي تؤدي إىل عبء  بت على طول املدة النفعية لألصل،  طريقة اإلهتالك الثابت: (1

 وحيسب قس  اإلهتالك السنوي وفق هذه الطريقة كما يلي:
 القس  السنوي = املبلغ القابل لإلهتالك / العمر اإلنتاجي

 حيث:
 املتبقية(ا ردة والقيمة  –القيمة القابلة لإلهتالك = التكلفة األصلية 

 وميكن حتديد معدل اإلهتالك من خالل معرفة العمر اإلنتاجي للمثبت كالتايل:
 / العمر اإلنتاجي( 100معدل اإلهتالك = و

 :يتكاآلويكون التسجيل احملاسيب لقس  اإلهتالك السنوي  

 

                                                           
 .255، ص2005، اجلزائر،5، ديوان املطبوعات اجلامعية، طاحملاسبة العامة للمؤسسةحممد بوتني،  - 1
 .263-262األول، اجلزائر، ص، دار هومة، اجلزء AIS/IFRS الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةبن ربيع حنيفة،  -2
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681 

 
 

281 

31 /12/ N 
 خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمةح/ 

 إهتالك التثبيتات العينية ح/            
 "N"قسط إهتالك الدورة            

 

 
XXX 

 
 
 

 
 
 

XXX 
 
 

حسب النظام احملاسيب املايل تؤدي هذه الطريقة إىل عبء متناقص على مدة األصل النفعية وفق هذه  طريقة اإلهتالك املتناقص: (2
 الطريقة حيسب قس  اإلهتالك املتناقص كما يلي:

 ومعدل اإلهتالك املتناقص( × الدورة(القس  املتناقص للدورة ن = والقيمة احملاسبية الصافية يف بداية 
 املعامل ×حيث: معدل اإلهتالك املتناقص = معدل اإلهتالك الثابت 

 ويكون املعامل كما يلي:
 املعامل الضرييب لالهتالك املتناقص :01اجلدول           

 سنوات 6أكثر من  سنوات 6أو  5 سنوات 4أو  3 لالستعمالاملدة العادية 

 2.5 2 1.5 تناقصامل الضرييب لإلهتالك املعامل

يف اإلهتالك املتناقص املبلغ القابل لإلهتالك للسنة احلالية = القيمة احملاسبية الصافية للسنة السابقة عندما يصبي معدل اإلهتالك  -
وات الطريقة ا طية فيصبي قس  اإلهتالك = القيمة احملاسبية الصافية / عدد السن املتبقية، ننتقل إىل/ عدد السنوات  100≥ املتناقص
 املتبقية.

 دائن. 281مدين مقابل ح/ 681ويكون التسجيل احملاسيب جبعل ح/  -
حسب النظام احملاسيب املايل فإن هذه الطريقة تؤدي إىل عبء يتزايد على املدة النفعية لألصل، وفق  طريقة اإلهتالك املتزايد: (3

 هذه الطريقة حيسب قس  اإلهتالك املتزايد كما يلي:
 عدد السنني منذ احلصول على األصل وأو رقم السنة املرجعية(   ×املبلغ القابل لإلهتالك = القس  املتزايد للدورة 

 أرقام املدة النفعية لألصلجمموع   
 يكون التسجيل احملاسيب لألقساط اإلهتالك كما سبق شرحه.

حسب النظام احملاسيب املايل فإن هذه الطريقة ترتتب عليها عبء يقوم على  طريقة اإلهتالك عل  أساس وحدات النشاط: (4
 أساس االستعمال او اإلنتاج املنتظر من األصل، وحيسب قس  اإلهتالك كما يلي:

 املبلغ القابل لإلهتالك ×عدد وحدات النشاط للدورة قس  إهتالك الدورة = 
 إمجايل عدد وحدات النشاط املتوقعة من األصل                             

 عوحسب النظام احملاسيب جيب تطبيق نفس الطريقة املختارة بشكل  بت من دورة ألخرى إال إذا كان هناك تغيريا يف النم  املتوق
للمنافع االقتصادية ألن اختيار طريقة اإلهتالك يعتمد على من  املنافع االقتصادية املتوقعة من األصل، كما جيب ان تكون هناك 
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مراجعة دورية على األقل يف كل دورة حماسبية لكل من مدة إهتالك األصل والقيمة املتبقية وطريقة اإلهتالك ويف حالة حدوث مهم يف 
 1.ستقبليةجيب معاجلته كتغيري يف التقديرات احملاسبية حيث جيب تغيري وتعديل اإلهتالك للدورة احلالية والدورات املأحد هذه العناصر 

 خسائر القيمة عن التثبيتات العينية:اثنيا: 
هناك عدة تعاريف  سارة القيمة نذكر منها: أبهنا فائض القيمة احملاسبية للموجودات عن قيمتها الواجبة وأي املمكنة(  تعريف: -1

 2التحصيل وهذه العملية تكون يف هناية السنة".
(دج فرتة xxمببلغ و N/ 1/1نفرض أن املؤسسة قامت بشراء معدات يف 3 وفيما يلي نوضح املعاجلة احملاسبية خلسائر القيمة:

 تقوم املؤسسة بتسجيل ما يلي:   N/ 1/1سنوات وهتتلك وفق طريقة القس  الثابت وكان التسديد بشيك يف  10استخدامها 
 
215 

 
 

512 

                 01 /01/ N   
 معدات وأدوات ح/  

 البنك ح/        
 " شراء معدات"            

 
XXX 

 
 
 

 
 

XXX 
 

 
 

 املؤسسة بتسجيل قس  اإلهتالك ويكون كالتايل:تقوم  N /31/12يف 
 
681 

 
 

2815 

31            /12/ N   
 خمصصات اإلهتالك  ح/

 إهتالك املعدات ح/        
 "N" إهتالك الدورة            

 
XXX 

 
 
 

 
 

XXX 
 
 

جيل خسارة احملاسبية الصافية وعليه البد من تسأصبحت القيمة القابلة للتحصيل  ذه املعدات أقل من القيمة  N+1نفرتض أنه يف هناية 
  القيمة كالتايل:

 
681 

 
 

2915 

           31/12/N+1 
 خمصصات اإلهتالك  ح/  

 خسائر القيمة عن املعدات ح/        
 " إثبات اخنفاض قيمة املعدات "    

 
XXX 

 
 
 

 
 

XXX 
 
 

 
                                                           

حول النظام  امللتقى الدويلاملمتلكات واملنشات واملعدات" وتطبيقاته يف النظام احملاسيب املايل،  16املعيار الدويل رقم ، نورة ديب، وداد بلكرمي - 1
ديسمرب  14،13،البليدة،يومي  (IASللمراجعة،و،واملعايري الدولية (IAS- IFRS)احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية احملاسبية 

 .04،ص2011
 .133عبد الرمحان عطية، مرجع السابق، ص - 2
ملتقى دويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل (SCF)مجال عمورة، اإلهتالكات وتدهور قيم التثبيتات يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديد  - 3

   .09، ص2009أكتوبر 15إىل  13ه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جامعة سعد دحلب، البليدة، أايم:اجلديد واليات تطبيق
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 قس  اإلهتالك حيسب كما يلي: N+2يف سنة 
 xxxxجممع خسائر القيمة =  –جممع اإلهتالك  –القيمة احملاسبية الصافية = تكلفة األصل 

 :  N+2 اهتالكوعليه فإن قس  
N قس  اهتالك + 2 =

xxx      

عدد السنوات املتبقية
 

وعند ظهور مؤشرات تدل على إسرتجاع خسارة القيمة أي أنه تصبي القيمة القابلة للتحصيل أكرب من القيمة احملاسبية الصافية نقوم 
 N+3/31/12مببلغ ا سارة املكونة فق  ويكون القيد يف   N+1ابسرتجاع خسارة القيمة املكونة يف هناية 

 
2915 

 
 

781 

31/12/N+3 
 املعداتخسائر القيمة عن  ح/
 اجلارية   إسرتجاع خسارة القيمة عن األصول غري ح/     

 " اسرتجاع خسائر القيمة "             

 
XXX 

 
 
 

 
 

XXX 
 

 
 

 اثلثا: إعادة تقييم التثبيتات العينية:

 1تعريف إعادة التقييم:

ت إعادة التقييم للتثبيتات املعنية، أو على أساس معامالإن إعادة تقييم تثبيت ما هو حتديد قيمته احلالية إعتمادا على األسعار احلالية 
 الرمسية واليت تنشرها السلطات املخولة بذلك قانوان مثل الوزارة املالية أو املديرية العامة للضرائب.

على  التقييم(عادة إينص النظام احملاسيب املايل على أن إعادة التقييم جيب أن تشمل عناصر كل فئة من التثبيتات وأن ال تقتصر وعملية 
تثبيت حمدد ويف حالة إختيار املؤسسة إجراء عملية إعادة تقييم بعض أصو ا، فإن على هذه املؤسسة اإلستمرار يف إجراء عملية إعادة 

 التقييم بصورة منتظمة وأي سنواي(.
 2التسجيل احملاسيب لفرق إعادة التقييم:

ة لألصل، دلة على القيمة احملاسبية الصافية للتجهيز وهو يسجل كزايدة يف القيمة األصليفر  إعادة التقييم يساوي إىل فائض القيمة العا
فر  إعادة التقييم لكن، إعادة التقييم املوجبة تسجل يف النواتج يف حالة ما إذا كانت تعوض  105ويف املقابل حساب األموال ا اصة ح 

 األعباء.إعادة تقييم سالبة لنفس األصل سجلت سابقا يف 
 3هناك حالتني مها: املادية:أساس إعادة تقييم التثبيتات 

                                                           
  .72، ص2009دار النشر جيطلي، برج بوعريريج،، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحان عطية،  - 1
، ديوان املطبوعات اجلامعية، AIS/IFRS  ،2009-2010املايل واملعايري احملاسبية الدوليةاحملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب هوام مجعة،  - 2

 .78ص ،2010الساحة املركزية، بن عكنون اجلزائر،
 .226-219، مرجع سبق ذكره، ص صاحملاسبة املعمقةعبد الرمحان عطية،  - 3
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 اصة ا إعادة تقييم القيمة االمجالية للتثبيت: يف هذه احلالة فإن إعادة تقييم تثبيت ما تتم سعادة تقييم قيمته اإلمجالية وكذا اإلهتالكات -1
عامل البيع الصايف( لألصل إىل قيمته احملاسبية الصافية وأي ان مبه وهذا إعتمادا على معامل حيسب بنسبة القيمة العادلة وأي سعر 

 .قيمته احملاسبية الصافية(÷ إعادة التقييم =القيمة العادلة لألصل 
حيث ان القيمة احملاسبية الصافية: هي قيمة األصل املسجلة يف القوائم املالية للمؤسسة بعد طرح اإلهتالكات املرتاكمة خسائر القيمة 

 .املسجلة
ها من مإن فر  إعادة التقييم هو الفر  ما بني القيمة اإلمجالية والتارخيية( املعاد تقييمها للتثبيت من جهة وجمموع اإلهتالكات املعاد تقيي

 جهة أخرى.
 ار  إعادة التقييم يكون كالتايل:والتسجيل احملاسيب لف

 
 

X2 
 
 

282 
105 

 

31/12/2019 
 األصل(ح/تثبيتات مادية وزايدة قيمة 

 اهتالك التثبيتات وزايدة اهتالك اجملمع( /ح     
 رأس املال الصادرح/ 

 إعادة تقييم التثبيت 

 
XXX 
 

 
 

XXX 
XXX 
 

املتبقية  الستخداماوبعد إعادة تقييم التثبيت حيسب قس  اإلهتالك بتقسيم القيمة احملاسبية الصافية بعد إعادة التقييم على فرتة 
 للتثبيت.

 حل التالية:راالقيمة احملاسبية الصافية للتثبيت: وتتم وفق املإعادة تقييم  -2
 ترصيد اإلهتالكات اجملمعة للتثبيت املراد إعادة تقييمه مع حساب األصل املعين للحصول على قيمته احملاسبية الصافية. -
فر  إعادة التقييم والذي  احلصول على حتديد القيمة العادلة للتثبيت وحساب الفر  بينها وبني قيمته احملاسبية الصافية، وهبذا يتم -

 يضاف إىل القيمة احملاسبية الصافية، كما يف القيد التايل:
 
X2 

 
 

105 

              31/12/2019 
 ح/تثبيتات مادية وزايدة قيمة األصل(

 رأس املال الصادرح/                 
 إعادة تقييم التثبيت

 
XXX 

 

 
 

XXX 
 

 قية.اإلهتالك السنوي بقسمة القيمة احملاسبية الصافية املعاد تقييمها للتثبيت على فرتة استخدامه املتب ويف هناية السنة حيسب قس 
 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية عند التنازل: رابعا:

وقع حتقيق أي منفعة دما ال يتميكن للتثبيت العيين ا روج من املؤسسة إما عن طريق بيعه أو التربع به أو عن طريق إبداله أبصل اخر او عن
 مستقبلية من جراء استعماله.

 1وبصفة عامة تسجل عملية خروج او التنازل عن التثبيتات العينية عرب املراحل التالية:
 .حساب قس  اإلهتالك ا اص بسنة ا روج وهذا إذا كان األصل قابل لإلهتالك ومل يهتلك كليا 
 .حساب القيمة الدفرتية لألصل 

                                                           
 .566، ص1،2008ت اجلامعية جورج عوض، اإلسكندرية، ط ، دار املطبوعامبادئ احملاسبة املاليةعبد احلي مرعي واخرون،  - 1



 

 النظام المحاسبي المالي وفقمقاربة نظرية للمعالجة المحاسبية للتثبيتات العينية والمعنوية ..........الفصل األول....
 
 

17 
 

  إذا كانت هناك مكاسب أو خسائر.حتديد 
 وتكون القيود احملاسبية كما يلي:

 قيد إثبات قس  اإلهتالك لسنة االستبعاد:  -1
 

681 
 
 

281 
 

 اتريخ االستبعاد               
 خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة ح/

 التثبيتات العينية اهتالك ح/                        
 "إثبات قسط اإلهتالك "             

 
XXX 
 

 
 

XXX 
 

وذلك برتصيد القيمة اإلمجالية لألصل جبعلها دائنة مقابل ترصيد جممع اإلهتالك وجممع  ترصيد املوجود أو األصل املستبعد: -2
 خسائر القيمة جبعلهم مدينني.

حساب نتيجة االستبعاد وذلك بطرح القيمة احملاسبية الصافية لألصل من صايف نواتج االستبعاد فإذا كانت نتيجة اإلستبعاد رحبا فهي 
 فوائض القيمة عن خروج األصول الثابتة غري املالية. 752تسجل كنواتج للدورة وجتعل دائنو يف ح/ 

فورا  ع مقابل استبعاد األصل وجيعل مدينا أبحد حساابت النقدية إذا كان املبلغ مستلماملبلغ املدفو  ابستالمتقوم  ويف اخلطوة األخرية
 احلساابت الدائنة عن عمليات التنازل عن التثبيتات يف حالة أتجيل استالم املبلغ. 462أو ح/

 ويكون التقييد احملاسيب إذا كانت نتيجة االستبعاد رحبا كما يلي:
 

 
281 
291 
512 
642 

 
 
 
 
 
 

21 
752 

 االستبعاد اتريخ                        
 (اإلهتالك جممعو العينية التثبيتات اهتالك/ح
 ( ا سائر جممعو العينة التثبيتات عن القيمة خسائر/ح
   أو البنك/ح
 (لبيعا سعرو التثبيتات عن التنازل عمليات عن الدائنة احلساابت/ح

 (اإلمجالية القيمةو العينية التثبيتات/  ح           
 ةاملالي غري الثابتة األصول ا روج عن القيمة فوائض/  ح          

 "العينية التثبيتات استبعاد"                 

 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

XXX 
XXX 

 

األصول الثابتة غري نواقص القيمة عن خروج  625أما إذا كانت نتيجة االستبعاد خسارة، فهي تسجل كمصاريف للدورة مدينة يف ح/
 املالية.

 النظام احملاسيب املايل وفقاملعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعنوية  املطلب الثالث:
 :مفهوم التثبيتات املعنوية:الو أ

سة يف عرفت التثبيتات املعنوية على أهنا أصول غري نقدية وليس  ا وجود مادي وتكون مراقبة من قبل املؤس تعريف التثبيتات املعنوية:
إطار نشاطها العادي ووحىت وأن مل تكن ملكا للمؤسسة( مثل: شهرة احملل، العالمات التجارية، برامج اإلعالم االيل، الرباءات، 

 1ورخص االستغالل.

                                                           
 .133، ص2010، متيجة للطباعة، اجلزائر،احملاسبة املالية ومعايري احملاسبية الدوليةحممد بوتني،  - 1
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أنه أصل قابل للتحديد غري نقدي وغري مادي،  التثبيت املعنوي: عل  2009مارس  25-19ة العدد كما عرفت اجلريدة الرمسي
مراقب ومستعمل يف إطار أنشطته العادية، واملقصود منه مثال احملالت التجارية املكتسبة، والعالمات، وبرامج املعلوماتية او رخص 

 االستغالل األخرى، واالعفاءات، ومصاريف تنمية حقل منجمي لالستغالل التجاري.
 ى أنه تثبيت معنوي إذا توفرت فيه املعايري التالية:يتم اإلعرتاف أبصل علو
  عنصر قابل للتشخيص: معروف ميكن عزله مبفرده عن بقية األصول، بيعه، انتقاله وحتويله، إجياره وتبديله، كما أن يكون حمل

 عقود تنشأ عنها حقو  والتزامات.
  أن متنع استفادة الغري منها.مورد حتت رقابة: حتقق املؤسسة من خالل مزااي اقتصادية وميكن  ا 
 .وجود مزااي اقتصادية مستقبلية منتظرة 
 .1ميكن تقييم تكلفة هذا األصل بصفة موثو  فيه 
 سري حساابت التثبيتات املعنوية:  -1

 2ميكن توضيي سري حساابت التثبيتات املعنوية وفق النظام احملاسيب املايل وفق اجلدول التايل:
 (: حساابت التثبيتات املعنوية 02جدول رقم )      

 شرحه احلساب
  التثبيتات املعنوية  20ح/
  مصاريف التطوير القابلة للتثبيت  203ح/ 
 هذا احلساب خاص ببعض املصاريف املتعلقة بشراء أو  برجميات املعلوماتية وما شبهها  204ح/

 إنتاج الربجميات ومواقع االنرتنت
 هذا احلساب عبارة عن مصاريف متت من أجل شراء ميزة  واحلقو  املماثلة، الرباءات، الرخص والعالمات االمتيازات 205ح/

 تشكل محاية ممنوحة إىل املخرتع، إىل املؤلف او على 
 املستفيد من حق استغالل براءة، شهادة، موديل حق 
 ملكية أدبية أو فنية أو إىل حامل تنازل حتت بعض 

 SCF)و  الشروط
 هو فار  الشراء املوجب أو السليب الناتج عن جتميع  فار  الشراء  207ح/

 املؤسسات يف إطار الشراء أو اإلدماج أو التوحيد، 
 يعترب فر  الشراء ألصل غري قابل للتمييز وابلتايل

 جيب ان مييز عن التثبيتات املعنوية، واليت حسب 
 تعريفها تعترب أصول قابلة للتمييز 

 يسجل هذا احلساب ابقي القيم املعنوية اليت مل تتضمنها  غري امللموسة األخرى املثبتات 208ح/
 احلساابت السابقة الذكر.

                                                           
 .08مجال عمورة، املرجع السابق، ص - 1
 .331بن ربيع حنيفة، املرجع السابق، ص - 2
 



 

 النظام المحاسبي المالي وفقمقاربة نظرية للمعالجة المحاسبية للتثبيتات العينية والمعنوية ..........الفصل األول....
 
 

19 
 

، دار هومة، الجزء األول، الجزائر، AIS/IFRSالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية بن ربيع حنيفة،  املصدر:

 .331ص

 

 املعنوية: املعاجلة احملاسبية املبدئية للتثبيتاتنيا:اث
 كما يلي: SCFالنظام احملاسيب املايل  وفقيتم التسجيل احملاسيب للتثبيتات املعنوية 

 1وتسجل يف قيدين: (:203مصاريف التنمية القابلة للتثبيت )ح/ -1
: تسجل األعباء بصفة عادية حيث جيعل أحد حساابت املصاريف واجملموعة السادسة( مدينا وحساب البنك أو الصندو  القيد األول

 أو الدائنون دائنا. 
 يد الثاين.تثبيتات معنوية، عندها يسجل الق العتبارهاوإذا ما توفرت يف هذه األعباء الشروط احملددة يف النظام احملاسيب الدويل 

 ابألعباء املعتربة أصوال معنوية،مدينا ومصاريف تطوير مثبتة(  203احلساب : حتويل املصاريف إىل قيم معنوية، حيث جيعل القيد الثاين
 ، كما يلي:دائنا وإنتاج مثبت ألصول معنوية( 731واحلساب 

203 
 

 

 
731 

 

 مصاريف التنمية القابلة للتطوير   /ح
 املعنوية / اإلنتاج املثبت لألصولح                  

             

XXX 
 
 

 
XXX 

 2(:204هبها )ح/ابرجميات املعلومات وما ش -2
بتكلفة شراء الربامج مع جعل أحد  مدينا 204ح/الربامج لفرتة حمددة: يف هذه احلالة جنعل  استخدامشراء حقو  احلالة األوىل: 

  دائنا. 404ح/حساابت البنك أو موردو التثبيتات 
 إنتاج الربامج من املؤسسة وتسجل العملية يف قيدين كالتايل: احلالة الثانية: حالة

وبصورة عادية مع جعل احلساب املناسب نقدايت أو موردو  6اجملموعة تسجل مصاريف إنتاج يف احلساابت املناسبة من : 1القيد 
 التثبيتات دائنا.

 ( دائنا.732)ح/ ملثبت لألصول الغري املاديةبتكلفة إنتاج الربامج مع جعل حساب اإلنتاج امدينا  204: جنعل ح/2القيد 
 (:205، رخص، عالمات جتارية )ح/االمتيازات -3

 وأحد حساابت البنك أو موردو التثبيتات دائنا، كما يلي: مدينا 205ح/لتسجيل هذه األصول جنعل 
205 

 
 

 
4X 
5X  

 االمتيازات، رخص، عالمات جتارية /ح
 الديونحساابت ح/                         

 احلساابت املاليةح/         
 "205تسجيل حساب "               

                  

XXX 
 
 

 
XXX 
XXX 

 (:207فارق الشراء أو اإلقتناء )ح/ -4
                                                           

لية العلوم رسالة ماسرت، ختصص دراسات حماسبية وجبائية معمقة، ك لألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل،املعاجلة احملاسبية مرخويف هناء، - 1
 .43، ص2011االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،

 .96، مرجع سبق ذكره، صاحملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحان عطية،  - 2
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يسجل فيه فار  اإلقتناء سواء كان إجيابيا او سلبيا، وميكن أن يكون احلساب مدينا أو دائنا ويظهر إلزاميا يف  207إن احلساب ح/
 امليزانية يف األصول الثابتة.

أو كما تسمى كذلك شهرة احملل وهو أصل غري ملموس ينشأ يف العادة عن قدرة الشركة أو سري الكفاءة املتميزة إلدارهتا أو ألية عوامل 
رى، وتبقى أخويسجل يف هذا احلساب فر  اإلقتناء يف حالة جتميع املؤسسات إدماج مؤسسة يف أخرى أو عملية ضم مؤسسة  أخرى.

 1. ويسجل كما يلي:هاته احلالة غامضة من حيث املعاجلة احملاسبية وذلك راجع اىل خصوصية هذا احلساب
207 
 
 

 
104 

 

 االمتيازات، رخص، عالمات جتارية /ح
 فار  إعادة التقييم  ح/                               

 االقتناء        تسجيل حساب فارق               

XXX 
 
 

 
XXX 

 

 
 (208التثبيتات غري املادية األخرى )ح/ -5

عل احلساب مع جاليت مل تتضمنها احلساابت السابقة  يف جانب املدين األخرى(التثبيتات املعنوية  208احلساب وح/يسجل هذا 
  املناسب نقدايت أو موردو التثبيتات دائنا.

 التسجيل احملاسيب للتثبيتات العينية يف هناية الدورة وعند اخلروج:  -2
 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعنوية يف هناية الدورة: 

 إن املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعنوية يف هناية الدورة تتطلب منا أوال توضيي بعض املفاهيم:
عند اإلعرتاف ابألصل املعنوي جيب تقييم العمر اإلنتاجي له أبنه حمدد أو غري حمدد،  العمر اإلنتاجي لألصل الغري امللموس: -

إذا كان حمدد جيب حتديده وحتديد عدد الوحدات اليت يتم إنتاجها وميكن حتديد العمر اإلنتاجي أبنه غري حمدد إذا مل يكن هناك هناية 
ا إقتصادية من األصل، وهناك عدة عوامل جيب االخذ هبا عند إجراء هذ متوقعة للفرتة اليت يواصل فيها الكيان للحصول على منفعة

 التقييم:
 دورات حياة املنتوج، ومعدالت التغري الفين أو التجاري. -
 الصناعة، واألفعال احملتملة من جانب املنافسني. استقرار -
 خرى.القيود القانونية، وما إذا كان العمر اإلنتاجي متوقف على أعمار إنتاجية ألصول أ -
إن معيار حتديد قابلية أو عدم قابلية األصل املعنوي لإلهتالك هو حمدودية أو عدم حمدودية املدة النفعية لألصل  اإلهتالك: -

 رحيث أن التثبيتات املعنوية اليت  ا مدة نفعية حمددة يتم إهتالكها، أما اليت ليس  ا مدة نفعية حمددة فهي ال هتتلك بل ختضع الختبا
 دوث خسائر، أي إخنفاض يف قيمة األصول.إمكانية ح

املنافع االقتصادية املرتبطة أبصل عيين أو معنوي ويتم  استهالكهو  :7-121وقد عرف النظام احملاسيب املايل اإلهتالك يف املادة 
 حسابه كعبء إال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية لألصل أنتجه الكيان لنفسه.

                                                           
 .41، ص2008، اجلزء األول، الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر،حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدوليةشعيب شنوف،  - 1
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 لتحميل تكلفة األصل املعنوي يف كل فرتة، حىت تكون تكلفته يف هناية عمره اإلنتاجي قد محلت متاما علىويعترب اإلهتالك وسيلة 
قائمة الدخل ويف هناية حياة األصل املعنوي، فإنه يفرتض عادة أن القيمة املتبقية وا ردة( تكون صغرية ما مل تكن مستوفاة معايري 

 1أخرى.
لنم  الذي تتوقع به املنشأة املنافع االقتصادية املستقبلية لألصل عند إستخدامه، وقد نص النظام إن طريقة اإلهتالك جيب أن تعكس ا

 احملاسيب املايل على أساليب اإلهتالك التالية:
 اإلهتالك ا طي، اإلهتالك املتناقص، اإلهتالك املتزايد، طريقة وحدات اإلنتاج. -

 2ملعنوية خالل فرتة ال تتجاوز العشرين سنة.وحسب النظام احملاسيب املايل هتتلك التثبيتات ا
 القيمة. ابخنفاضالتآكل أو ما يعرف  الختبارأما التثبيتات املعنوية اليت ال ميكن إهتالكها فإهنا ختضع 

 3هناك بعض املفاهيم اليت جيب التطر  إليها: إخنفاض قيمة التثبيتات املعنوية: -
: وترتجم مبقدار الزايدة يف القيمة الدفرتية املسجلة ألصل أو وحدة توليد نقدية عن القيمة القابلة للتحقيق سواء  القيمة اخنفاضخسارة 

 أيهما أكرب. استخدامهكان ذلك من بيع األصل أو 
 تكاليف البيع( –ادلة عوهي القيمة األكرب بني القيمة االستعمالية وصايف القيمة العادلة وعبارة عن القيمة ال القيمة القابلة للتحقق:

وهي املبلغ الذي ميكن للمؤسسة احلصول عليه من بيع األصل يف صفقة مباشرة وفقا آلليات السو   تكاليف البيع: –القيمة العادلة 
 وبني طرفني على دراية كافية ابحلقائق املرتبطة ابلصفقة و ما الرغبة يف عقدها وذلك بعد ختفيض تكاليف البيع.

 مؤشرات خارجية ةمؤشرات داخلي
 توفر أدلة على تقادم األصل وحدوث تلف فيه. -
حدوث تغريات داخلية ذات أثر عكسي على املنشأة مثل وجود خط   -

 إليقاف أو إعادة هيكلة العملية اليت ينتمي إليها األصل أو ا لص
 من األصل قبل التاريخ املتوقع. 
 وجود أدلة من التقارير الداخلية على أن األداء  -

 االقتصادي لألصل أصبي أو سيصبي أسوء من األداء 
 الذي كان متوقع له.

 اخنفاض القيمة السوقية لألصل أكثر مما كان يتوقع نتيجة ملرور  -
 الوقت او االستعمال العادي.

 حدوث تغريات ذات أثر عكسي على املنشأة يف احملي   -
 ، التكنولوجي والقانوين( أو يف السو .واالقتصادي

 ارتفاع أسعار الفائدة مما قد يؤدي إىل زايدة سعر ا صم  -
 وابلتايل اخنفاض القيمة اإلسرتدادية لألصل. -

جارية، ، احملاسبة عن تكاليف البحث والتطوير وفق النظام احملاسيب يف اجلزائر واملعايري احملاسبية الدولية، مذكرة ماجستري يف العلوم التجياليل ايمسينةاملصدر: 
 .76ص ،2010رحات عباس، سطيف،جامعة ف

 ويكون التسجيل احملاسيب لكل من اإلهتالك وخسائر القيمة حسب النظام احملاسيب املايل كما يلي:
إهتالك  208خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة مدينا مقابل جعل احلساب  681جيعل احلساب : أوال: اإلهتالك

 املبلغ، ويكون القيد كالتايل:التثبيتات املعنوية دائنا بنفس 
 

                                                           
 .      494، ص2009طارق عبد العال حماد، دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية، الجزء الثاني، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، - 1
 .35الرحمان عطية، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، مرجع سبق ذكره، صعبد  - 2
لقاهرة، اهيني فان جريوتنج، معايير التقارير المالية الدولية، دليل التطبيق، تعريب طارق حماد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ش م م،   - 3

 .294،ص2006مصر،



 

 النظام المحاسبي المالي وفقمقاربة نظرية للمعالجة المحاسبية للتثبيتات العينية والمعنوية ..........الفصل األول....
 
 

22 
 

 
681 

 

 

280 
 

31/12 /N 
 خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة  ح/  

 إهتالك التثبيتات املعنوية ح/                               
 " N"إثبات قسط إهتالك الدورة 

 
XXX 

 
 

 
 

XXX 
 

 
ابل ( مقاالخنفاضاإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة مدينا بقيمة ا سارة وخمصصات  681جيعل احلساب القيمة:  اثنيا: خسائر

 خسائر القيمة عن التثبيتات املعنوية دائنا بنفس املبلغ، ويكون القيد كالتايل: 290جعل احلساب 
 

681 
 

 
290 

 

31/12 /N 
 خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة  ح/  

 خسائر القيمة عن التثبيتات املعنوية   ح/                      
 "إثبات اخنفاض قيمة التثبيتات املعنوية"

 
XXX 

 
 

 
 

XXX 
 

 
إذا ظهرت هناك دالئل على أن خسارة القيمة عن األصل املعنوي قد اخنفضت أو قد زالت متاما فغن املؤسسة تقوم بتقدير القيمة 
ى ماإلسرتدادية لألصل فإذا تبني أهنا أكرب من القيمة الدفرتية تسرتجع خسارة القيمة املثبتة ابلنسبة  ذا األصل يف دورات سابقة ملا يس

األصول غري جارية دائنا مببلغ  –عن خسائر القيمة واملؤوانت  االستغالل اسرتجاعات 781وذلك جبعل ح/ خنفاضاالبعكس خسارة 
 خسائر القيمة عن التثبيتات املعنوية مدينا. 290سواء كان كليا أو جزئيا وجعل احلساب  االسرتجاع

 1اثلثا: إعادة تقييم التثبيتات املعنوية:
هبا ميكن ألي تثبيت معنوي سبق أن كان حمل إدراج يف أويل احلساابت على أساس تكلفته، أن يدرج على يف إطار املعاجلة املرخص 

 أساس مبلغه املعاد تقييمه حسب الشروط التالية:
م( تشرتط وجود سو  نشطة  ذه التثبيتات متكن من حتديد القيمة -م-من ون 27-121إلعادة تقييم التثبيتات املعنوية فإن املادة  -

 قيقية  ذه األصول املعنوية.احل
 تتم عمليات إعادة التقييم سنتظامية كافية حىت ال ختتلف القيمة احملاسبية للتثبيتات املعنية اختالفا كبريا عن القيمة اليت قد تكون -

 حددت ابستعمال القيمة احلقيقية يف اتريخ اإلقفال.
 أساس املبالغ املعاد تقييمها.بعد اعادة التقييم حتدد املبالغ القابلة لإلهتالك على  -
إذا ارتفعت القيمة احملاسبية الصافية ألصل ما عق سعادة تقييمه فإن الزايدة تقيد مباشرة يف شكل رؤوس أموال خاصة، على أن إعادة  -

ا كعبء يف هالتقييم اإلجيابية تدرج يف احلساابت كمنتوج إذا كانت تعوض إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس األصل سبق أن مت إدراج
 احلساابت.

إذا ابرزت عملية إعادة التقييم وجود خسارة يف القيمة، فإن هذه ا سارة يف القيمة تنسب على سبيل األولوية إىل فار  تقييم سبق  -
 إدراجه يف احلساابت كرؤوس أموال خاصة يف هذا األصل نفسه، مث يقيد الرصيد الصايف للخسارة إن وجدت ضمن حساابت األعباء.

 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعنوية عند اخلروج: رابعا:    

                                                           
 .10،11ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2009مارس  25، الصادرة يف 19العدد لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، ل اجلريدة الرمسية - 1
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 1ميكن للتثبيت املعنوي أن خيرج من املؤسسة بطر  عديدة أمهها:    
  أبصل اخر. االستبدالعند القيام ببيعه أو عن طريق التربع أو عن طريق 
  استعماله أو التنازل عنه.عندما ال يتوقع حتقيق منفعة أي منفعة إقتصادية مستقبلية من جراء 

 العينية: التثبيتاتجيب إتباع ا طوات التالية لعملية إستبعاد أو خروج 
 :االستبعادإثبات قس  إهتالك األصل لسنة  -1

يد احملاسيب لقس  ، ويكون القاالستبعادحيث أن مبلغ اإلهتالك حيسب للفرتة املمتدة من بداية سنة االستبعاد إىل غاية اتريخ  -2
  كما يلي:  اإلهتالك

 
681 

 

 

280 
 

 العملية اتريخ
 خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة  ح/  

 خسائر القيمة عن التثبيتات املعنوية   ح/                      
 "إثبات اخنفاض قيمة التثبيتات املعنوية"

 
XXX 

 
 

 
 

XXX 
 

 
 : املستبعدترصيد املوجود أو التثبيت املعنوي  ( 2

وذلك من خالل القيام برتصيد القيمة اإلمجالية لألصل املستبعد جبعلها دائنة مقابل ترصيد جممع اإلهتالك وجممع خسائر القيمة 
 إن كانت ربي او خسارة. االستبعادجبعلهما مدينني، وإثبات نتيجة 

 لبيع.وعليه تتم املقارنة بني القيمة احملاسبية الصافية  ذه األصول وقيمة اإلخراج أي ا
 وجمموع اإلهتالكات املرتاكمة + جمموع خسائر القيمة املكونة(. –القيمة احملاسبية الصافية = تكلفة األصول املعنوية 

 القيمة احملاسبية الصافية. –يتم حساب فوائض القيمة لألصول املعنوية = سعر التنازل والبيع( 
 فوائض القيمة عن األصول غري املادية ويكون دائنا. 752يسجل ح/إذا كان الفر  رحبا تسجل كنواتج للدورة وفائض القيمة(  -

 ونستلم املبلغ املقدم مقابل إستبعاد األصل جبعله مدين، إذا كانت نتيجة االستبعاد رحبا يكون القيد:
 

280 
290 
512 
624 

 

 
 
 
 
 

20 
752 

 االستبعاد اتريخ
 (اإلهتالك جممعو املعنوية التثبيتات إهتالك ح/
 ( ا سائر جممعو املعنوية التثبيتات عن القيمة ح/خسائر 
   أو ح/البنك 

 (بيعال سعرو التثبيتات عن التنازل عمليات عن الدائنة ح/احلساابت
 (     اإلمجالية القيمةو املعنوية التثبيتات   ح/               
 (لبيعا نتيجةو املالية غري الثابتة األصول ا روج عن القيمة ح/فوائض

 "املعنوية التثبيتات استبعاد"                       

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 

 
 
 
 
 

XXX 
XXX 

 

نواقص القيم عن خروج أصول  652أما إذا كان سعر التنازل أقل من القيمة احملاسبية الصافية فتكون هناك خسارة تسجل يف ح/ -
 مثبتة غري مالية.

                                                           
 .79-77ص  ايمسينة جاليل، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 دراسات سابقة حول املوضوعاملبحث الثاين: 
اهتم املؤلفني واحملاسبني وا رباء يف جمال التخصص بسرد كيفية تطبيق النظام  2010بعد بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر منذ   

وف نتطر  اىل س احملاسيب املايل اجلديد والتطر  بذكر اىل كيفية املعاجلة احملاسبية لعناصر التثبيتات العينية واملعنوي وموضوع الدراسة( ومنه
 بعض أهم الدراسات السابقة املتعلقة ابملعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية فيما يلي:

 أهم الدراسات اليت تناولت املوضوعاملطلب األول: 
، جامعة ريكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيختصص حماسبة،أطروحة دكتوراه غري منشورة، دراسة حممد مباركي:  -1

 .2017-2016ثلجي ابألغواط، اجلزائر،
( وأثرها على IFRS-IASواملعايري احملاسبة الدولية و (SCF)بعنوان: أهم الفوار  املتعلقة ابلتثبيتات املادية بني النظام احملاسيب املايل 

 مديرية الصيانة ابألغواط.نوعية القوائم املالية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية، دراسة حالة مبؤسسة سوانطراك 
كانت إشكالية حبثه تدور حول هل هناك توافق يف املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املادية؟ وما أثر هذه اإلختالفات على جودة القوائم 

 املالية الصادرة عن مؤسسة سوانطراك البرتويل ابألغواط؟
ليتم بناءا عليها  حتقيق التوافق بني املعايري احملاسبة الدولية واحمللية املطبقة،هدفت هذه الدراسة اىل تشخيص أهم الفوار  اليت حتول دون 

 تقدمي التوصيات واالقرتاحات املالئمة. سعيا وراء حتسني األداء املهين السيما يف الوحدة االقتصادية اجلزائرية.
ني خاصة للمشاكل اليت تتخب  فيها املؤسسة واحملاسبكما هدفت هذه الدراسة لتوضيي ما إذا كان تطبيق النظام احملاسيب املايل حل 

فيما يتعلق ابلتثبيتات املادية أم أن تطبيقه ضاعف من حجم املشاكل بل خلق مشاكل أصعب. وتوضيي أنه كلما كانت ا صائص 
 النوعية متوفرة يف املعلومة احملاسبية املالية كلما زادت جودة ونوعية القوائم املالية. 

لدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري، أما اجلانب التطبيقي فاستعمل منهج دراسة احلالة وهذا اعتمدت هذه ا
 لإلجابة عن إشكالية الدراسة.

 ولقد توصل الباحث اىل أهم نتيجة واملتمثلة يف النظام احملاسيب املايل ال يتطابق بصورة كاملة مع املعايري احملاسبة الدولية. 
، 2ماجيسرت غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة  مليكة: مذكرةداشري  دراسة -2

 .2016-2015اجلزائر،
راسة حالة عينة من املؤسسات د–بعنوان: التوافق احملاسيب بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبة الدولية يف معاجلة التثبيتات 

 االقتصادية اجلزائرية
 مهدفت الدراسة اىل عرض معاجلة التثبيتات بني النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبة الدولية وهذا من أجل ابراز مدى توافق النظا

 احملاسيب املايل ابملعايري احملاسبة الدولية.
 وميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت ا ا هذه الدراسة:

   ق احملاسيب الدويل للحد من االختالفات بني املمارسات احملاسبية بني الدول املختلفة.يعمل التواف
 يتوافق النظام احملاسيب املايل مع املعايري احملاسبة الدولية اىل حد كبري يف معاجلة التثبيتات.
يتات، فهذا النظام يعترب أكثر يما يتعلق ابلتثبيسمي تطبيق النظام احملاسيب واملايل اجلديد بتقييم الوضعية احلقيقية للمؤسسة وخاصة ف

 إفصاحا وشفافية من ذي قبل بعدما بعث مبجموعة من املفاهيم واملصطلحات اجلديدة واليت تساعد على حتقيق ذلك.
 ملايل"،ا" التقييم الدوري للعناصر املادية ودوره يف احملافظة عل  قيمة املؤسسة يف ظل النظام احملاسيب دراسة بالل كيموش -3

 .2011جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،  ختصص دراسات مالية وحماسبية معمقة،
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 دور التقييم الدوري للعناصر املادية وفق النظام احملاسيب يف احملافظة على قيمة املؤسسة اجلزائرية؟ ما هوحيث عاجل اإلشكالية، 
طريقة  عناصر املادية وعالقته ابحملافظة على قيمة املؤسسة، مع الرتكيز علىحيث هتدف هذه الدراسة اىل ابراز أمهية التقييم الدوري لل

اخنفاض قيمة األصول، وذلك من خالل تطبيقها على موجودات املؤسسة، وإبراز اال ر النامجة عن هذه الطريقة على القوائم املالية، 
قي فاستعمل ي التحليلي يف اجلانب النظري، أما اجلانب التطبيوإبراز أمهيتها ابلنسبة للمؤسسة اجلزائرية، وقد استخدم املنهج الوصف

ومن خالل نتائج الدراسة استنتج الباحث أن طريقة قياس االخنفاض يف القيمة تعرب بصد  على الواقع االقتصادي  منهج دراسة احلالة.
 مة.للمؤسسة ومن خالل عرض األصل بقيمته احلقيقية يف امليزانية وحتديد الدخل بطريقة سلي

" أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل يف تقييم التثبيتات املادية واملعنوية"، مقال من جملة شناي عبد الكرمي، عقاري مصطف  -4
 .2016، 9، العدد 2الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، اجمللد 

ضوع الذي يدخل ضمن الدراسات السابقة، استدعت طبيعة موضوع الدراسة استخدام عدة مناهج متعددة لتفي أبغراض املو 
ق يابإلضافة اىل املنهج الوصفي عند تناول اإلطار النظري ملعايري احملاسبية الدولية، او عند استعراض النظام احملاسيب املايل، سيتم تطب

 املنهج التحليلي عند دراسة اال ر النامجة عن تطبيق النظام احملاسيب املايل.
 إشكالية الدراسة:

الدولية  ةما هي املستجدات اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل فيما خيص تقييم التثبيتات العينية واملعنوية املتوافقة مع املعايري احملاسبي
 واليت ستمكن من حتسني نوعية املعلومة احملاسبية؟ 

 فرضيات الدراسة:
 احملاسبية حملاسيب وتغيري قواعد املمارسة احملاسبية وتكييفها مع املعايرياالندماج ضمن االقتصاد العاملي يستوجب تغيري أهداف النظام ا

 الدولية.
ية عتكييف طر  تقييم التثبيتات املادية واملعنوية اليت جاء هبا النظام احملاسيب اجلزائري وفق معايري احملاسبة الدولية، يسمي بتحسني نو 

 لية للمقارنة وموثوقية ابلنسبة لألطراف األخرى.املعلومات احملاسبية وضمان تقدمي قوائم مالية قاب
 تنوع مستخدمي القوائم املالية يتطلب حتسني املعلومة املالية اليت تساعدهم على اختاذ القرارات الصحيحة.

 أهم النتائج:
سبة احىت ميكن حتقيق األهداف املرجوة من النظام احملاسيب املايل، وتسهيل عملية تكييف النظام احملاسيب املايل اجلزائري مع املعايري احمل

 الدولية البد من: 
 معايري احملاسبة الدولية. عحتسني املعلومة احملاسبية مرهون بتطبيق قواعد التقييم والتسجيل اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل املتوافقة م

 املعلومة احملاسبية ذات نوعية جيب أن تعرب عن الواقع وابلتايل استخدام التقييم ابلقيمة العادلة للتثبيتات. أنحىت نقول 
لة بخرب اسرتاتيجية حالو جممع متيجة"، مقال من جم –املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية وفق النظام احملاسيب املايل دراسة عباس حلمر"  -5

 .2018، 1، العدد04اىل االقتصاد األخضر، جامعة مستغامن، اجمللد 
قتصادية هدفت هذه الدراسة إىل ابراز طر  املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية وفق النظام احملاسيب املايل وابراز ضرورة تكييف الكياانت اال

ن طريق ة جيدة عقواعد النظام احملاسيب املايل يعطي صور  احرتامألنظمتها احملاسبية ملا يتوافق مع متطلبات التوحيد احملاسيب، وتوصلت إىل 
 التصنيف كما يساعد النظام احملاسيب املايل على تقييم قيمة التثبيتات العينية دوراي من خالل حساب اإلهتالكات.

 املطلب الثاين: مقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية           
 الفرع األول: مقارنة بني الدراسات السابقة
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 على الدراسة السابقة يوجد أوجه تشابه وأوجه إختالف بني الدراسة احلالية نلخصها فيما يلي: اطالعنابعد 
 (: مقارنة بني الدراسات السابقة 03جدول رقم)

 أوجه اإلختالف أوجه التشابه  الدراسات السابقة 
تطرقت إىل أهم الفوار  املتعلقة  عاجلت التثبيتات املادية  دراسة حممد مباركي  -

 ابلتثبيتات املادية بني نظام حماسيب
 املايل ومعايري احملاسبة الدولية.

 مل تقم بدراسة تطبيقية. ة تطرقت للتثبيتات العينية واملعنوي دراسة داشري مليكة  -
متت دراسة التثبيتات املادية والنظام  دراسة بالل كيموش  -

 احملاسيب املايل 
مت التطر  لنوع واحد فق  من أنواع 

 يتات أال وهي العينية منها.التثب
دراسة شناي عبد الكرمي وعقاري  -

 مصطفى 
عاجلت تقييم التثبيتات املادية 
واملعنوية حسب النظام احملاسيب املايل 

scf 

 تركيز على اجلانب النظري فق .

 عاجلت نظام احملاسيب املايل وتثبيتات دراسة عباس حلمر -
 العينية 

 اعتمدت هذه الدراسة على استبيان 

 املصدر: من إعداد الطلبة 
 الفرع الثاين: مميزات الدراسة احلالية 

إن الدراسات السابقة كانت أغلبها دراسات كلية تناولت مواضيع ذات طابع مشويل ودراسات أخرى اعتمدت على املنهج املقارن بني 
 استطالعية آلراء مهنيني وأكادمييني حول ظروف تطبيق النظام احملاسيب املايل.أو دراسة النظام احملاسيب املايل واملعايري 

من بني الدراسات القليلة اليت سلطت الضوء على عنصر مهم من عناصر امليزانية أال وهي  وإن أهم ما متيزت به هذه الدراسة أهنا 
ام احملاسيب قتصادية اجلزائرية من تطبيق القواعد اليت جاء هبا النظالتثبيتات العينية واملعنوية، من خالل دراسة مدى التزام املؤسسة اال

 املايل يف معاجلة التثبيتات العينية واملعنوية والوقوف على أهم الصعوابت اليت تعيق التطبيق السليم  ذا النظام. 
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 خالصة الفصل:

اىل مفاهيم عامة  احملاسيب املايل والتثبيتات العينية واملعنوية، ومت التطر يتضي من هذا الفصل اىل أهم الدراسات اليت تناولت موضوع النظام 
ى بعض لحول النظام احملاسيب املايل من حيث اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل وحملة عن التثبيتات العينية واملعنوية وتسلي  الضوء ع

راز اهم كما عرضنا قائمة احلساابت املتعلقة هبذه التثبيتات واهتالكها وتقييمها وإب  تقنيات معاجلتها وهبدف إعطاء نظرة متكاملة نوعا ما.
 التغريات احلاصلة يف التقييد احملاسيب  ا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين:

 دراسة ميدانية ملؤسسة التوضيب وفنون الطبيعة
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 متهيد:

طبيقية لعناصر صورة تبعد أن قمنا بعرض خمتلف اجلوانب النظرية واملفاهيم األساسية ملوضوع دراستنا، سنحاول يف هذا الفصل إعطاء 
 . EMBAGدراستنا ابالعتماد على البياانت املوجودة يف املالحق املستخرجة من مصلحة املالية واحملاسبة ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة

 وملزيد من التوضيي والتفصيل قسمت الدراسة إل مبحثني مها:

 مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة. عام حولتقدمي  املبحث األول: -
 الطباعة.ملؤسسة التوضيب وفنون عاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية امل املبحث الثاين: -
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     بطاقة فنية ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة األول:املبحث 
تصادية اليت السياسية واالق شهدت املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تطورات عديدة منذ االستقالل إىل يومنا هذا نتيجة لإلصالحات

 عرفها االقتصاد اجلزائري، ومؤسسة التوضيب وفنون الطباعة من بني املؤسسات الوطنية واليت عاشت مراحل هذه اإلصالحات.
 مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة: األول: تقدمي املطلب

 العامة يف االقتصاد اجلزائري.مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة هي من إحدى املؤسسات االقتصادية الصناعية 
 أوال: نشأة وتطور مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة:

وانتهت األشغال  1975ماي 11إذ شرع يف بنائها يف  ،ENGECOاإليطالية أنشأت هذه املؤسسة من طرف الشركة األجنبية        
أشهر مث بدأت يف عملية اإلنتاج  3، وبعد هذه الفرتة دخلت حتت التجربة ملدة 1979أوت  20سنوات أي ابلتحديد يف  4هبا يف ظرف 

 .1978أوت  20والتصنيع الفعلي يف 
حيث أن  SONICكانت هذه املؤسسة يف بداية األمر عبارة عن وحدة من وحدات الشركة الوطنية للصناعات السيليلوزية            

(، مث متت إعادة هيكلتها 10يف اجلريدة الرمسية والعدد رقم  27/01/1968املؤرخ يف:  08 -11هذه األخرية ظهرت للوجود مبوجب األمر 
الصادر بتاريخ:  192-85وتغيري امسها إىل املؤسسة الوطنية لتوضيب الور  والور  املقوى مبقتضى املرسوم الذي حيمل رقم: 

 جانفي انقسمت إىل قسمني: 01، وبداية من 23/07/1985
 مقرها االجتماعي مستغامن؛ CELPAPاملؤسسة الوطنية للتصنيع ابلور   -
 مقرها االجتماعي برج بوعريريج؛ ENEPACاملؤسسة الوطنية للتوضيب ابلور  املقوى  -

مت إنشاء جممع اقتصادي جديد حتت اسم" اجملمع الصناعي  22/07/1999على حمضر اجلمعية العامة العادية للمجمع واملؤرخ يف:وبناء 
  واحدة من فروعه. EMBAGوأصبحت مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة  GIPECللور  والسيليوز"
 مبؤسسة التوضيب وفنون الطباعة اثنيا: التعريف

كلم جنوب بلدية برج بوعريريج يف املنطقة الصناعية  01" على بعد EMBAGتقع املؤسسة الوطنية للتوظيف وفنون الطباعة"  
"املديرية العامة" الكائنة بشمال املدينة على  الراب  بني والية برج بوعريريج ووالية املسيلة، مقرها االجتماعي 45على الطريق الوطين رقم 

فق  املغطاة منها، ويتمحور نشاطها  7.8هكتار لكن  28والية اجلزائر، وترتبع هذه املؤسسة  على مساحة قدرها:  إىلالطريق املؤدى 
يف تلبية طلبات السو  من جهة  التغليف للعديد من املواد الغذائية والصيدالنية وحىت مواد التجميل، كما تقوم سنتاج العلب بكل 

نتاج  منتجات إاألصناف إضافة إىل األكياس الكبرية واملتوسطة وصغرية احلجم، إىل جانب هذا أهنا تستغل الفضالت من الور  يف 
  نوية كالصور وأورا  اللعب، ويف ما يلي جدول يعرض بياانت هذه املؤسسة:
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 . EMBAGالتوضيب وفنون الطباعة : البطاقة الفنية ملؤسسة04 جدول رقم

 دج. 2.584.530.000 رأس املال االجتماعي
 -الربج-اجلزائرحي سونيك سابقا طريق  املقر االجتماعي "املديرية العامة"
 املنطقة الصناعية طريق مسيلة. املرآب: وحدة األكياس والعلب

 035.68.59.46 ا اتف

 035.67.53.47 الفاكس

 22/07/1999 اتريخ التأسيس

 99462482B السجل التجاري

 099934010949320 التعريف اجلبائي

 3401710798 رقم املستخدم

 10/01/2000 اتريخ بداية النشاط

 شركة ذات أسهم. ا يئة القانونية
 صناعة األكياس واألورا  املطوية. النشاط الرئيسي
 .أكياس ذات أفواه صمامة خمصصة لإلمسنت - أصناف اإلنتاج:

 .أكياس أبفواه مفتوحة خمصصة للمواد الغذائية واملواد الكيميائية -
 .أكياس ذات حجم كبري -
 أكياس ذات حجم متوس  وصغري: -

  عمق مسطيذات. 
 ذات عمق مربع. 

 .كل األصناف واألشكال(والعلب املطوية  -
 : و ئق املؤسسة الوطنية للتوضيب وفنون الطباعة.املصدر

 EMBAG اثلثا: اهليكل التنظيمي ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة
تقوم ابلتنسيق واملتابعة بني املديرايت من خالل تسطريها لسياسة عامة واسرتاتيجيات العمل، لبلوغ األهداف املسطرة  املديرية العامة: -

ومهمتها األساسية اإلشراف العام على خمتلف نشاط الوحدة والتنسيق بني خمتلف الدوائر لضمان السري احلسن للمركب كما تعترب مهزة 
 دير العام، وحتتوى على مصلحة الشؤون االجتماعية، ومصلحة الوسائل العامة.وصل بني املديرايت األخرى وامل

وهي مديرية هتتم بشؤون العاملني وتسهر على االستعمال العقالين لليد العاملة وتسعى إىل حتقيق ظروف  مديرية املوارد البشرية: -
. اخل، وهي كاالستقطاب، االختيار، التعيني، التكوين، التحفيز...عمل جيدة وحتسينها ابستمرار، ابإلضافة إىل بعض الوظائف واملهام  

 بدورها حتتوي على مصلحة املستخدمني ومصلحة التكوين والتوضيب.
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هذه املديرية هي القلب النابض للمؤسسة حيث أهنا ترتجم كل عمليات اإلنتاج والبيع إىل أموال تسدد هبا تكاليف  مديرية املالية: -
م املبالغ املالية املقابلة للمنتجات املقدمة أو هي اليت توفر اجلانب املايل الذي يضمن السري احلسن للمؤسسة، وحتتوي املنتجات، استال

 على ثالث دوائر: 

 واليت هبا حماسب مكلف بعمليات البيع وحماسب عام مكلف ابلزابئن وآخر مكلف ابملوردين حماسب خاص  :احملاسبة العامة دائرة
 .تلفة األخرىابلعمليات املخ

 حماسب عام مكلف ابلشؤون االجتماعية وآخر مكلف ابحلزينة :دائرة احملاسبة املالية. 
 حماسب عام حتليلي وحماسب حتليلي :دائرة احملاسبة التحليلية. 
صنعة وتتم هذه م وهي املديرية اليت ترتجم طلبات الزابئن إىل منتجات وذلك عن طريق حتويل املواد األولية إىل مواد اإلنتاج: مديرية -

العملة على مستوى الورشات عن طريق برجمة اآلالت املسخرة إلجناز خمتلف الطلبات يف أقرب اآلجال احملددة، وهي حتتوي على مصلحة 
 األكياس، مصلحة العلب، ومصلحة االستثمار اجلزئي.

 تضمن العملية اإلنتاجية وصيانتها وجتديدها ابلكيفية اليت هي املديرية اليت تقوم سصالح اآلالت واملعدات اإلنتاجيةاملديرية التقنية: _ 
إضافة إىل خدمات أخرى تقدمها للمؤسسة مثل إصالح العطل الكهرابئي وامليكانيك، وهي حتتوي على مصلحة ا دمات، مصلحة 

 الكهرابء، مصلحة امليكانيك، مصلحة املنهجية والتنظيم، ودائرة الصيانة.

 ومتثل مركز حساس يف املؤسسة لكوهنا مهزة الوصل بني الزبون واملصاحل اإلنتاجية فهي تستلم الطلبات من الزابئن: املديرية التجارية -
وتقوم بتحويلها إىل املصاحل اإلنتاجية لتستلمها فيما بعد كمواد مصنعة وجاهزة لتحول إىل الزابئن، ويف نفس الوقت فهي تسهر على 

إلضافة اوى الزابئن، كما تقوم جبلب األموال احملصل عليها من عملية البيع وحتويلها إىل مديرية املالية، ابتوفري اجلودة والسماع املستمر لشك
 إىل التسويق بعملياته من إشهار، وتوزيع، وهي حتتوي على دائرة بيع األكياس، ودائرة بيع العلب.

ة وغريها الالزمة توفري املواد األولية وما يرافقها من مواد كيماوي هذه املديرية تقوم بتوفري طلبات مديرية اإلنتاج وهي: مديرية التموين -
 للعملية اإلنتاجية، إضافة إىل ضمان النقل من وإىل املؤسسة، وحتتوي على مصلحة وتسيري املخزوانت، ودائرة التموين.  

 اإلعالم اآليل. لحة واحدة وهي مصلحةتتبع كل عمليات اإلنتاج والتسيري للوحدة، هذه املديرية تنقسم إىل مص :مديرية التدقيق -
 احملافظة والسهر على األمن الداخلي للوحدة. األمن:ديرية م -
تقوم مبراقبة مدى جودة املادة األولية سواء كانت مستوردة أو حملية، كما حيقق  ا قبول أو رفض أية مادة كانت  :دائرة مراقبة النوعية -

 على مستوى ما بعد البيع.تدخل هذه املصلحة يف حدود صالحياهتا حىت 
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 .EMBAG(: اهليكل التنظيمي ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة 01الشكل رقم )           

 
 عدد العمال يف مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة:(: 05اجلدول رقم)

 

 البيـــــــان

 النسبة املئوية        عدد العمال     

 إانث ذكور  إانث ذكور

 %1.84 %55.78 07 212 التنفيذأعوان 

 %2.63 %30.78 10 117 أعوان التحكيم

 %1.31 %7.63 05 29 إطارات

 %5.78 %94.21 22 358 اجملموع

 %100 380 اجملموع العام

 للمؤسسة. بناءا على الو ئق الداخلية: املصدر
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 .املطلب الثاين: نشاط املؤسسة وأهدافها
 أوال: نشاط املؤسسة

 التوضيب وفنون الطباعة هي مؤسسة عمومية متخصصة يف حتويل الور  أبصنافه وطباعته ومتلك خطني أساسيني لإلنتاج مها:مؤسسة 
 خاص سنتاج األكياس أبنواعها: اخلط األول -
 .أكياس كبرية احلجم 
 .أكياس متوسطة احلجم 
 .أكياس صغرية احلجم 
 إىل خ   نوي يقوم سنتاج متنوع:خمتص يف أنتاج العلب املطوية ابإلضافة  اخلط الثاين: -
 منتوجاهتا: -1

 (: منتوجات املؤسسة ألربع سنوات األخرية06اجلدول رقم)                
 السنوات

 املنتوج
2010 2011 2012 2013 

 8721 8409 6514 8796 أكياس كبرية احلجم
 126 528 736 827 أكياس متوسطة وصغرية احلجم

 1650 1561 1679 1773 علب مطوية
 10497 10498 8929 11558 اجملموع

 الو ئق الداخلية للمؤسسة. :املصدر
 مبيعاهتا: -2

 (: مبيعات املؤسسة ألربع سنوات األخرية.07اجلدول رقم)   
 السنوات         

 املبيعات  
2010 2011 2012 2013 

 املبلغ الكمية  املبلغ الكمية املبلغ الكمية املبلغ الكمية 
 1026069 8696 1045154 9118 807982 6967 403 8015 كبريةأكياس  

 أكياس صغرية
 ومتوسطة 

741 61 754 116412 558 89682 127 28459 

 362587 1630 303.616 1565 19383 1670 127 1945 علب مطوية

 6517 10453 1135139 11421 127565 9421 591 10701 اجملموع

 الواثئق الداخلية للمؤسسة. املصدر:
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 أسواق املؤسسة ومنافسيها: -3
 تسو  املؤسسة منتوجاهتا حسب النوعية هي: أسواق املؤسسة:-3-1

 وتسو  إىل شركات االمسنت ومشتقاهتا، شركات تغذية األنعام وشركات مواد البناء. أ_ أكياس كبرية احلجم:
 زابئن خمتصني يف تعليب وتغليف املواد الغذائية.املوزعني ا واص،  ب_ أكياس صغرية ومتوسطة احلجم:

أهم زبون هو شركة "صيدال" أتيت بعدها مؤسسة خمتصة يف صناعة مواد التطهري والنظافة، ابإلضافة إىل مؤسسات  ج_ العلب املطوية:
 خمتصة يف صناعة املواد الغذائية.

 :كااليتهم  املنافسني: -3-2
 األكياس كبرية احلجم:  

 لوالية: جممع مهساس ومؤخرا مت بيعه إىل شركة أوراسكم املصرية؛على مستوى ا 
 .خارج الوالية: شركة خاصة موجودة بوالية تيزي وزو 
 األكياس الصغرية واملتوسطة احلجم: -

 .على مستوى الوالية: ال توجد منافسة 
 خارج الوالية: املنافسة منتشرة عرب كافة الرتاب الوطين. 
 العلب املطوية: -

  الوالية: ال توجد منافسة.على مستوى 
  خارج الوالية: هناك منافسان موجودان يف اجلزائر العاصمة مها:وTonic Emballage ،Général Emballage)؛ 

ورغم املنافسة الشرسة املوجودة يف السو  واليت يغلب عليها طابع الالشرعية تبقي املؤسسة رائدة يف جمال التغليف خاصة من حيث اجلودة 
 واليت تقر جبودة هذه املؤسسة. 2000/9001واألسعار املعمول هبا، وكما يلي على ما سبق ذكره فالشركة متحصلة على شهادة عالية لإليزو 

 أهدافهااثنيا: 
 للمؤسسة جمموع من األهداف تسعى إىل حتقيقها ونذكر منها:    

 حتقيق اإلدماج االقتصادي الوطين ورفع قيمة اإلنتاج الوطين. 
 حتقيق املخط  السنوي لإلنتاج مع املؤسسات من نفس النوع. 
 املشاركة يف تطوير وتنمية عملية استعادة املنتوجات السيلولوزية. 
  جزائري يف السو توفري منتوج وطين. 
 توفري مناصب الشغل. 
 .رفع املستوى املعيشي لألفراد 
 .املؤسسة الثالث: املشاكل اليت تواجهاملطلب 
شركة وطنية عمومية تعمل يف ظل اقتصاد السو  مما خلق  ا بعض املشاكل اليت أثرت عليها بشكل واضي  EMBAGشركة  

 واملتمثلة فيما يلي:
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اليت تعاين منها املؤسسة هي مشكلة املنافسة مع القطاع ا اص حيث أن املؤسسة مقيدة ابلقوانني العامة اليت  املشكلة األوىل املنافسة:
تسري االقتصاد الوطين على عكس القطاع ا اص الذي يتمتع حبرية أكرب ويستعمل األساليب غري القانونية من اجل منافسة املؤسسات 

كن ون فاتورة، البيع أبسعار متذبذبة وغريها من األساليب امللتوية اليت تسمي  ا جبذب أكرب عدد ممالعمومية منها وا اصة مثال كالبيع بد
 من الزابئن.

وهو ما جيعلها تستغر  وقت طويل من أجل  %90تعتمد املؤسسة على مواد أولية مستوردة من ا ارج بنسبة  ندرة املواد األولية حمليا:
وتعقيد اإلجراءات املعمول هبا يف االسترياد والبنك، اجلمارك، املوردين، جلنة الصفقات التجارية( وخاصة احلصول عليها وذلك نظرا لصعوبة 

ىل إ أن املؤسسة تستعمل البيع ابلطلبية وهو ما جيعلها بعيدة كل البعد يف حتقيق طلبات الزابئن يف اآلجال احملددة واليت تدفع هبم لالجتاه
 القطاع ا اص.
" وهو ما ينعكس ابلسلب على 1978ي غري مسايرة للوقت احلايل سواء يف الكمية أو يف اجلودة وهي قدمية قدم املؤسسة"أ التكنولوجيا:

 جودة املنتوج املقدم للزابئن وكذا مدة االجناز إضافة إىل خفض التكاليف.
ثمر املؤسسة ال تنتهج سياسة رشيدة حبيث من املفروض أال ختربزن املنتوجات وال تنتجها قبل الطلب لتتفادي تكاليف التخزين وتست التسيري:

 األموال، ابإلضافة إىل هذه املؤسسة تعتمد كثريا على البيع ابلديون مع زابئن يف بعض األحيان عدميي املصداقية مما انعكس على عدم قبض
يعود إىل سوء التسيري الفتقار املؤسسة إىل قائمة أبمساء زابئنها وملفاهتم اإلدارية وكون املؤسسة تتساهل يف عملية البيع مع كل  األموال، وهذا

 زبون حبيث تتعامل ابلقوانني اليت تضب  املعاملة بني املؤسسات والزابئن. 
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 ملعنوية ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعةاملبحث الثاين: املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية وا
لتقييم تثبيتاهتا كغريها من  PCNتعتمد يف بدايتها على املخط  احملاسيب الوطين  EMBAGالطباعة كانت مؤسسة توضيب وفنون 

 2010من سنة  املؤسسات اجلزائرية، وبعد تبين املعايري احملاسبية الدولية وجتسيدها يف النظام احملاسيب املايل، شرعت املؤسسة يف تطبيقه ابتداء
 كما نص عليه القانون اجلزائري.

 فنون الطباعةاملطلب األول: دراسة التثبيتات العينية واملعنوية لشركة التوضيب و 
 أوال: التثبيتات العينية واملعنوية للشركة

وضي ي من أجل دراسة التثبيتات العينية واملعنوية للشركة طلبنا من احملاسب أن يقدم لنا امليزانيات ا تامية لثالث سنوات، واجلدول املوايل
 (.03)(، 02، )(01امللحق )التثبيتات العينية واملعنوية خالل تلك السنوات كما هو موضي يف 

 2019 -2017(: األصول العينية واملعنوية للشركة خالل الفرتة:08اجلدول رقم )
 2019 2018 2017 التثبيتات

 1591853.34 1541853.34 1541853.34 التثبيتات املعنوية

    التثبيتات العينية

 1305326411.50 1305326411.50 1305326411.50 أراضي

 562767364.10 554446502.80 554446502.80 مباين

 1634079775.20 1590611696.89 1295568323.72 تثبيتات عينية أخرى

   65000000 تثبيتات جاري إجنازها 

جمموع التثبيتات العينية 
 واملعنوية

3221883091 3451926465 3503765404 

نسبة التثبيتات العينية 
 واملعنوية من جمموع التثبيتات

%65.02 %67.23 %68.83 

 للمؤسسة. 2019،2018،2017املصدر: بناءا عل  امليزانيات اخلتامية ل:
 من اجلدول أعاله نالحظ أن:

 علومايت خيتص بتسجيل حضور العمال.دج وذلك بسبب شراء برانمج م 50000بقيمة  2019التثبيتات املعنوية ارتفعت يف سنة 
 التثبيتات العينية: تتكون من:

 واألراضي ال هتتلك(: األراضي: نفس القيمة
 املباين: ارتفعت قيمتها بسبب اقتناء مستودع.

 تثبيتات عينية أخرى: ارتفعت قيمتها بسبب زايدة اإلقتناء.
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 املصدر: من إعداد الطلبة

 اثنيا: التعريف ابلتثبيتات العينية واملعنوية للمؤسسة حمل الدراسة:
حتتوي مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة على جمموعة من التثبيتات العينية واملعنوية اليت تعتمد عليها يف عملية اإلنتاج ابعتبارها          

 مؤسسة إنتاجية، إضافة إىل معدات النقل فهي متلك آالت إنتاجية تستعملها يف صناعة مواد التعبئة والتغليف.
 ية واملعنوية مت اختيار ما يلي:ومن بني هذه التثبيتات العين

 /و الربامج املعلوماتية 204100حربLOGICIELS INFORMATIQUES). 

 /و مبىن صناعي 213211حربAGENCEMENT BATIMENT INDUSTRIEL). 

 /ومعدات وأدوات  215310حربMATERIEL INDUSTRIEL DE TRANSFO .) 
 /واملعدات وأدوات صناعية مضخة  2153103حربPICES DE RECHANGES IMMOBILISABLES). 

 /واملعدات وأدوات صناعية  215320حربMATERIEL DE LAVAGE). 
 /و سيارات سياحية 218210حربVEHICULE DE TOIRISME). 

 
 الواثئق الثبوتية والسياسة احملاسبية ابلشركة اثلثا:

 ما يلي:مرتبة حسب اترخيها ك واملعنوية فهيالتثبيتات العينية  اقتناءإن الو ئق اليت تستعملها املؤسسة إلثبات عملية 

قم ، ر واالسموهو وثيقة رمسية حتوي يف مضمونه معلومات حول املؤسسة ": BON DE COMMANDE الطلب"وصل  -1
تقوم  يثح ا اتف رقم الفاكس، الرقم اجلبائي، رقم السجل التجاري...( مع التثبيت املراد إقتناءه ابلكميات مع حتديد السعر،

 الصورة التالية: وضي يفم وكما ه  قبل شراء التثبيتات العينية أو املعنوية سعداده. املؤسسة

 -

 500 000 000,00

 1 000 000 000,00

 1 500 000 000,00

 2 000 000 000,00

 2 500 000 000,00

 3 000 000 000,00

 3 500 000 000,00

 4 000 000 000,00

2017 2018 2019

-2017ةقيم مكونات التثبيتات العينية والمعنوية في الفتر:02الشكل رقم 
2019

معنوية عينية  قيد اإلنجاز
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وهو  :"D’AFFECTATION DECISION" وثيقةأو  "BON DE RECEPTIONوصل االستالم "  -2

 ما هو موضي يفكوثيقة رمسية يشهد من خالله رئيس املخزن ابملؤسسة انه استلم البضاعة بكل املواصفات املتفق عليها مع املورد 
  الصورة التالية:
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حتتوي الفاتورة يف جزئها العلوي على قسمني قسم خاص مبعلومات عن املؤسسة وقسم خاص مبعلومات عن املورد،  الفاتورة: -3
ه  د االعرتاف بحيث يتم قياس أي بند من بنود التثبيتات العينية واملعنوية عنأما القسم السفلي فيحوي جدول تفصيلي للتثبيت 

كأصل على أساس التكلفة التارخيية واليت تتكون من سعر شراء األصل شاملة رسوم الشراء وضرائب الشراء غري املستوردة وكل 
التكاليف اليت تستلزمها عملية جتهيز األصل إىل أن يتم استعماله يف الغرض الذي خصص له، حيث تكون الفاتورة الشراء هو 

 موضي يف الصورة التالية :
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يف هناية دورة االستغالل تقوم املؤسسة بعملية اجلرد املادي ملختلف املوجودات من التثبيتات العينية واملعنوية،  :بطاقة اجلرد -4

ويقوم هبذه العملية جلنة اجلرد اليت تعني من طرف املدير العام، وا دف من اجلرد هو إحصاء املوجودات ومقارنتها مع ما هو 
 ية.موجود ابلسجالت احملاسب
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 املطلب الثاين: حيازة التثبيتات العينية واملعنوية للمؤسسة حمل الدراسة:
 وفق النظام احملاسيب املايل كما يلي: للتثبيتات العينية واملعنويةيتم التقييم االبتدائي 

 التثبيتات املعنوية.أوال: 

 الربامج املعلوماتية 204100حـ/

 متت هذه العملية وفقا للخطوات التالية:

حضور  هذا األخري خيتص بتسجيل برانمج بلواحقه قامت املؤسسة بتقدمي طلب القتناء 07/11/2018بتاريخ طلب التثبيت:   -1
فكانت املعلومات املتعلقة  SAMANDAL ELECTRONICS طرف مؤسسةمن  العمال كل حسب مركزه يف العمل

 ابلعملية كالتايل:
 دج للواحقه.165000.00دج للربانمج و  50000.00دج مقسم كالتايل:  215000.00السعر خارج الرسم  -
- Tva  :دج.40850.00املسرتجعة 
 دج. TTC :255850.00السعر متضمن الرسم  -

 االستالم.قامت املؤسسة ابستالم الربانمج مع وصل  07/02/2019يف استالم التثبيت:  -2
كما هو ) .الفاتورةو االستالم وصل  الطلب،بطاقة  هيالو ئق املصاحبة للمرحلتني السابقتني واثئق الثبوتية:  -3

 موضح يف الصور السابقة(.
 وتسجل هذه العملية حماسبيا كما يلي: 

 
204100 
218310 
445610 

 
 
 
 

4040400 

 20/02/2019 
 برجميات املعلومات ح/

 ح/معدات مكتب
 tvaح/

 ح/موردو التثبيتات            
 قيد احليازة عل  الربانمج

 

 
50000.00 

165000.00 
40850.00 

 

 
 
 
 

255850.00 

 
 اثنيا: التثبيتات العينية

 مبىن صناعي 213211حـ/ -1
 حبيازة تثبيت متمثل يف مستودع مصنوع من األملنيوم من طرف املورد وكانت املعطيات كالتايل: 27/05/2019قامت املؤسسة يف 
 دج HT :8320861.30التكلفة اإلمجالية 

 دج1456963.57رسم على القيمة املضافة قابل لالسرتجاع:
 دج 652632.00قيمة الضمان: 
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 وكانت هذه املعطيات مقسمة على عدة فواتري كما يلي:

 دج3263160.00تكلفة خارج الرسم: (: 04امللحق)01فاتورة رقم 

 دج326316.00: %10ضمان                                 
                                  Tva :558000دج 

                                    TTC :3494844.36دج 
 من اإلجناز. %50نفس املعطيات (: 05)امللحق02فاتورة رقم 

 دج69981.30تكلفة خارج الرسم: (: 06)امللحق03فاتورة رقم  
                                  Tva :13296.447دج 

                                    TTC :83277.77دج 
 دج1013200.00تكلفة خارج الرسم:  (:07)امللحق04فاتورة رقم 

                                  TVA :192508دج 
                                    TTC :1207508.00دج 

 دج711360تكلفة خارج الرسم: (: 08)امللحق05فاتورة رقم 
                                  TVA :1351558دج 

                                    TTC :846518.40دج 
 فكان التسجيل احملاسيب كالتايل: 

 
213211 
445610 
445620 

 
 
 
 

4045400 
4040400 
4040400 
4012400 
4012400 
4012400 

 
 

27/05/2019 
 مباين ح/
 على األصول الثابتة tvaح/
 على البضائع األخرى tvaح/

 ح/ضمان موردو التثبيتات
 ح/موردو التثبيتات            
 ح/موردو التثبيتات            
 ح/موردو ا دمات            
 ح/موردو ا دمات            
 ح/موردو ا دمات            

 قيد حيازة املستودع

 
8320861.30 
1116000.79 
340962.78 

 

 
 
 
 

652632.00 
3494844.36 
3494844.36 
1205708.00 

83277.75 
846518.40 
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 معدات وأدوات 215310حـ/ -2
 31/12/2018وكان الطلب يف  KBAللحصول على آلة طباعة من احلجم الكبري  "TONIC"قامت املؤسسة ابلتقدم بطلبية ملؤسسة 

 .da 268707355.13حيث قدرت اآللة ب: 
دج، هذا املبلغ وفق القوانني 6205675.5تطلب تشغيل اآللة احلصول على تكوين من طرف خمتص خارجي أجنيب قدرت تكلفته ب 

 دج.186170.27من الفاتورة( قدر هذا األخري ب %3املعمول هبا يف اجلباية يتطلب تسديد رسم التوطني لفاتورة املورد و
 فكان التسجيل كما يلي:

 

 املعدات وأدوات صناعية مضخة 2153103حـ/ -3
 بشراء مضخة من طرف مورد أجنيب فكانت املعطيات كالتايل:قامت املؤسسة 

 (.09)امللحق وصل االستالم  -
 (.10)امللحق فاتورة املورد األجنيب  -
 (.11)امللحق 133مقابل سعر الصرف  7749.31سعر الشراء ابلعملة الصعبة  -
 (.12)امللحق  TVA :608.00و TTC :44881.45فاتورة مورد الوسي  اجلمركي  -
 (.31)امللحق  TVA :207.722و TTC :272.760حقو  مجركية:  -

 .(14)امللحق دج 44881.45مصاريف النقل  -
 فكان التسجيل احملاسيب كما يلي: -

 
 

2153103 
445610 

 

 
 
 

4011500 
4012200 
4012400 

 
 

26/11/2019 
 معدات وأدوات ح/
 قابلة لالسرتجاع tvaح/

 ح/موردو ا دمات             
 ح/موردو ا دمات            
 ح/موردو ا دمات            

 قيد احليازة عل  التثبيتات

 
1140901.52 
208380.00 

 
 
 

1031640.07 
272760.00 
44881.45 

 

 
215310 

 

 
 

4040400 
447800 

4012500 

31/12/2018 
 معدات وأدوات ح/

 ح/موردو التثبيتات           
 ح/الضرائب والرسوم األخرى

 ح/املوردين األجانب
 قيد احليازة عل  آلة الطباعة

 

 
275099200.9 

 

 
 

268707355.13 
186170.27 

6205675.50 
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 معدات وأدوات  215310حـ/ -4
بلواحقها من طرف مورد أجنيب عن طريق عقد من بني  CONTRE COLLEUSEألة  ابقتناء 12/07/2019قامت املؤسسة بتاريخ 

بنوده ضمان ملدة سنة ميكنها من استعمال االلة وجتريبها من حيث اجلودة والنوعية ويف حالة وجود خلل ميكن للمؤسسة ارجاعها للمورد 
 فكانت املعطيات كالتايل:  17/12/2019وقد مت استالمها بتاريخ 

 .(15ق )امللحفاتورة املورد األجنيب  -

 (.16)امللحق 132.3919مقابل سعر الصرف  4420.00لاللة ومبلغ لواحقها ب215000.00سعر الشراء ابلعملة الصعبة  -

 .1734817.48حقو  مجركية:  -

 
215310 

2153103 
445610 

 
 
 
 

4040500 
4012200 
4012400 
4012400 
4012400 
4012400 
4012400 
4012400 

 

17/12/2019 
 معدات وأدوات  ح/

 ح/معدات وأدوات لواحق
 على التثبيتاتTVAح/

 ح/موردو التثبيتات      
 ح/موردو املخزوانت وا دمات       
 ح/موردو املخزوانت وا دمات      
 ح/موردو املخزوانت وا دمات      
 ح/موردو املخزوانت وا دمات      
 ح/موردو املخزوانت وا دمات      
  دماتح/موردو املخزوانت وا      
 ح/موردو املخزوانت وا دمات      

 لةاقتناء آ

 
30872007.64 

673642.02 
5988045.86 

 
 
 
 

29488514.99 
7711674.69 

88431.08 
92394.25 
61453.77 
37434.96 
46417.36 
7374.42 

 
  سيارات سياحية 218210حـ/ -5

 كانت  حيث SOFINANCE املايل االجيار مؤسسة من التمويلي االجيار طريق عن سياحية سيارات 3 على ابحلصول املؤسسة قامت
 (17)امللحق  :كما يلي  موضحة االجيار معطيات

 ،12 دفعات اإلجيار: ثالثي، عدد التسديد: ،سنوات3 العقد: دج، مدة7920000:التمويل قيمة
 دج621629.23: اإلجيارات دج، بقية23760000: األول االجيار: TTCاإلجيار مبلغ
 دج 47600 العقد: مصاريفدج،  15000 املتبقية: القيمة
 .19%حتسب على العمولة  :TVAالعقد،  يف حمدد %3 العمولة: نسبة

 :التسديد جدول يف املعطيات هذه نلخص
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 : جدول التسديد09اجلدول رقم    
 TTCاالستحقاقات TVA األساسي الفائدة القيمة املتبقية االستحقاقات الفرتة

1 2343229.29 7920254.43 0.00 2343229.29 32770.72 2376000.01 

2 591319.75 5577025.14 172497.39 418822.36 30309.48 621629.23 

3 593872.11 5158202.78 159543.21 434328.90 27757.12 621629.23 

4 596518.96 4723873.88 146109.42 450409.54 25110.27 621629.23 

5 599263.80 4273464.34 132178.25 467085.55 22365.43 621629.23 

6 602110.26 3806378.79 117731.30 484378.96 19518.97 621629.23 

7 605062.10 3321999.83 102749.45 502312.65 16567.13 621629.23 

8 608123.22 2819687.18 87212.92 520910.30 13506.01 621629.23 

9 611297.67 2298776.89 71101.17 540196.50 10331.56 621629.23 

10 614589.65 1758580.38 54392.89 560196.76 7039.58 621629.23 

11 618003.50 1198383.63 37066.01 580937.49 3625.74 621629.23 

12 636543.74 617446.13 19097.61 617446.13 85.48 636629.24 

 9228921.54 208987.49 7920254.43 1099679.62 0.00 9019934.05 اجملموع

 املصدر: من الواثئق الداخلية للمؤسسة         

 (.18)امللحق حيث يسدد االجيار كل ثالثة أشهر وفق اجلدول املوضي يف 
بيعي  ا فتقوم بتسجيل الط وفقا ملبدأ التسبيق الواقع االقتصادي على الواقع القانوين ومبا أن املؤسسة تستعمل سيارات املؤجرة يف نشاط

 هذه السيارات ضمن األصول مؤسسة وفق القيد التايل:
 

218210 
 

 
 

167000 
 
 

31/12/2019 
 معدات نقل ح/

 ح/ديون عقد االجيار التمويلي
 قيد احليازة عل  التثبيتات

 
7920000.00 

 
 

7920000.00 
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 (.19يف)امللحق حسب الفاتورة املوضحة قيد تسديد الشطر األول مع املصاريف 

 
627080 
445620 
627080 
445620 
167000 

 
 

 
 
 
 
 
 

5120 

31/12/2019 
 ا دمات املصرفية وما شاهبها ح/

 ح/الرسم على القيمة املضافة
 ا دمات املصرفية وما شاهبها ح/

 ح/ الرسم على القيمة املضافة
 ح/ديون عقد االجيار التمويلي

 ح/البنك               
 األول مع املصاريفتسديد الشطر 

 
172477.45 
32770.72 
40000.00 
7600.00 

2170751.83 

 
 
 
 
 
 

2423600.00 
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 املطلب الثالث: جرد التثبيتات العينية واملعنوية للمؤسسة حمل الدراسة
 أوال: اإلهتالك وخسارة القيمة:

 اإلهتالك: -1
قيمة تثبيتاهتا نتيجة التقادم أو التآكل فهي تعتمد على أسلوب اإلهتالك ا طي يف  تسجل مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة اخنفاض يف 

وفق ملعدالت اإلهتالك املقدمة يف اجلدول التايل: كل تثبيتاهتا العينية واملعنوية،  
 (: معدالت اإلهتالك املطبقة لبعض التثبيتات وعمرها االفرتاضي10اجلدول رقم )

 اإلفرتاضيالعمر  املعدل البيان
 20 %5 املباين

 10 %10 جتهيزات اإلنتاج

 5 %20 معدات النقل

 4 %25 معدات مكتب

 املصدر: بناءا على الو ئق الداخلية للمؤسسة 
 إهتالك تثبيتات عينية -1

 مبىن صناعي  213211حـ/ -1
 .سنوات 10 دج، العمر اإلنتاجي8320861.30بربربربرب:  27/05/2019يف:  مت شراؤه

   2019اهتالك سنةحساب قس: 
 قس  اإلهتالك=أساس اإلهتالك/ العمر اإلنتاجي

 قس  سنوي.دج            832086.13= 8320861.30/10إذن قس  اإلهتالك =
 :أشهر ومنه 07أي  2019مب أن التثبيت مل يبدأ إهتالكه يف بداية السنة حنسب فق  القس  ا اص بفرتة سنة 

 دج485383.58=7/12× 832089.13قس  اإلهتالك= 
 جدول اهتالك املبىن 

 قيمة احملاسبية الصافيةال اإلهتالك املرتاكم قسط اإلهتالك اإلهتالكأساس  التاريخ
27/05/2019 8320861.30 485383.5758 485383.5758 7835477,724 
31/12/2020 8320861.30 832086.13 1317469.706 7003391,594 
31/12/2021 8320861.30 832086.13 2149555.836 6171305,464 
31/12/2022 8320861.30 832086.13 2981641.966 5339219,334 
31/12/2023 8320861.30 832086.13 3813728.096 4507133,204 
31/12/2024 8320861.30 832086.13 4645814.226 3675047,074 
31/12/2025 8320861.30 832086.13 5477900.356 2842960,944 
31/12/2026 8320861.30 832086.13 6309986.486 2010874,814 
31/12/2027 8320861.30 832086.13 7142072.616 1178788,684 
31/12/2028 8320861.30 832086.13 7974158.746 346702,554 
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27/05/2029 8320861.30 346702.5542 8320861.30 00 

 املصدر: من اعداد الطلبة
 كما يلي:   2019وكان التسجيل احملاسيب لقس  اإلهتالك لسنة 

 
681 

 

 
 

28132 
 
 

31/12/2019 
 القيمة خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائرح/

 ح/إهتالك مبىن صناعي                        
 2019قسط اهتالك 

 
485383.58 

 
 

485383.58 
 
 

 
 معدات وأدوات 215310حـ/ -2

تقوم املؤسسة يف هناية الدورة سعداد جدول اإلهتالك ا طي حيث قدر معدل اإلهتالك الة  KBAنفس املعلومات املتعلقة ابلة صناعية 
 دج. 275099200.9. كان املبلغ خارج الرسم 10 %

 جدول اهتالك االلة
 ةالصافيقيمة احملاسبية  اإلهتالك املرتاكم  قس  اإلهتالك اإلهتالك أساس التاريخ 

31/12/2018 275099200.9 - - 27509900.9 
31/12/2019 275099200.9 27509920.09 27509920.09 247589280.81 
31/12/2020 275099200.9 27509920.09 55019840.18 220079360.72 
31/12/2021 275099200.9 27509920.09 82529760.27 192569440.63 
31/12/2022 275099200.9 27509920.09 110039680.36 264095520.54 
31/12/2023 275099200.9 27509920.09 137549600.45 137549600.45 
31/12/2024 275099200.9 27509920.09 192569440.63 82529760.27 
31/12/2025 275099200.9 27509920.09 220079360.72 55019840.18 
31/12/2026 275099200.9 27509920.09 247589280.81 27509920.09 
31/12/2027 275099200.9 27509920.09 275099200.9 00 

 املصدر: من اعداد الطلبة
 وكان التسجيل احملاسيب كالتايل:

 
681 

 

 
 

2815 
 
 

31/12/2019 
 القيمة خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائرح/
 ح/إهتالك معدات صناعية        

 2019 قسط اهتالك

 
27509920.09 

 
 

27509920.09 
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 املعدات وأدوات صناعية مضخة 2153103حـ/ -3
 .سنوات 10العمر اإلنتاجي، جد1140901.52بربربربرب:  26/11/2019يف: ا مت شراؤه

 2019حساب قس  اهتالك سنة: 
 قس  اإلهتالك=أساس اإلهتالك/ العمر اإلنتاجي

 قس  سنوي.    دج  114090.152= 1140901.52/10إذن قس  اإلهتالك =

ومنه قس   أي شهر واحد 2019مب أن التثبيت مل يبدأ إهتالكه يف بداية السنة حنسب فق  القس  ا اص بفرتة سنة 
 دج9507.51=1/12× 114090.152اإلهتالك=

 جدول اهتالك املضخة
 احملاسبية الصافيةقيمة  اإلهتالك املرتاكم قسط اإلهتالك اإلهتالك أساس التاريخ

26/11/2019 1140901.52 9507.51 - 1131394.01 
31/12/2020 1140901.52 114090.152 123597.662 1017303.338 
31/12/2021 1140901.52 114090.152 237687.814 903213.706 
31/12/2022 1140901.52 114090.152 351777.966 789123.554 
31/12/2023 1140901.52 114090.152 465868.118 675033.402 
31/12/2024 1140901.52 114090.152 579958.27 560943.25 
31/12/2025 1140901.52 114090.152 694048.422 446853.098 
31/12/2026 1140901.52 114090.152 808138.574 332762.946 
31/12/2027 1140901.52 114090.152 922228.726 218672.794 
31/12/2028 1140901.52 114090.152 1036318.878 104582.642 
31/11/2029 1140901.52 104582.642 1140901.52 00 

 املصدر: من اعداد الطلبة
 كما يلي:  2019وكان التسجيل احملاسيب لقس  اإلهتالك لسنة 

 
 

681 
 

 
 

2815 
 
 

31/12/2019 
 القيمة خمصصات اإلهتالكات واملؤوانت وخسائرح/

 ح/إهتالك معدات صناعية              
 2019قسط اهتالك 

 
9507.51 

 
 

9507.51 
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 CONTRE COLLEUSEمعدات وأدوات   215310حـ/ -4

 .سنوات 10دج، العمر اإلنتاجي 30872007.64بربربربرب:  12/07/2019يف: ا مت شراؤه

ه وأي لعدم امضاء حمرر املوافقة على استعمال االلة(، ومنه هذ املؤسسة مل تبدأ ابستخدام االلة وهذا لعدم حصو ا على االستالم النهائي
 األخرية ال هتتلك حىت اتريخ بداية استعما ا.

 خسارة القيمة: -2
باب سرية وال يتم التصريي سال تطبق خسارة القيمة ومل يتم مدان أبسباب عدم تطبيقها ألن هذه األوفنون الطباعة املؤسسة الوطنية للتوضيب 

 هبا.
 إعادة التقييم:  -3
ييم ال تقوم سعادة تقييم تثبيتاهتا وذلك لصعوبة تطبيقها لوجود تكاليف كبرية وهي تكاليف جلب ا بري من أجل التقحمل الدراسة املؤسسة 

 يف سو  اجلزائر إلعادة التقييم. وكذلك لعدم وجود معيار حقيقي
 ل )اإلخراج(:احملاسبية للتثبيتات العينية عند التناز  اثنيا: املعاجلة
 كليا وفق طريقة املزاد العلين كما يلي:  العينية املهتلكةعلى تثبيتاهتا  EMBAG تتنازل مؤسسة

 العمومية.إعالن عن عملية البيع يف إحدى اجلرائد مع وضع ملصقات يف األماكن  -
 بناءا على طلب مدير املؤسسة يتم حتديد يوم املزاد. -
دم للمؤسسة البيع، يقوم هذا األخري سعداد تقرير يتضمن التثبيتات اليت بيعت، مث يق تكلف املؤسسة حمافظ بيع يتوىل عملية -

 الشيكات احملصلة من قبل الزابئن ولكن خيصم أتعابه.
 خيتار يف النهاية صاحب املبلغ األعلى حيث ميني له األصل مع العلم أن حقو  التسجيل تكون على عاتق املشرتي. -

  بعملية التنازل عن أصول متمثلة يف سيارات ومعدات وأدوات 2019قامت املؤسسة يف سنة 
 وكان التسجيل احملاسيب لعمليات التنازل كالتايل:

 
 

28182 
28153 

462 
622 

 
 
 
 
 

21821 
21532 

752 

19/04/2019 
 اهتالك معدات نقل  ح/
 اهتالك معدات وأدوات  ح/

 ح/عمليات التنازل عن أصول        
 ح/مصاريف حمافظ احلساابت 

 ح/ معدات نقل              
 ح/ معدات وأدوات              

ح/ فوائض قيمة عن عملية التنازل              
 عن أصول  بتة
 قيد التنازل
 

 
7853230.88 

262116.8 
6429345 
164855 

 

 
 
 
 
 

7853231.39 
262116.29 

6594200.00 
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 خالصة الفصل: 

الفصل التطبيقي للدراسة حاولنا تطبيق النظام احملاسيب املايل وذلك من خالل إعطاء الشكل اجلديد للمعاجلة احملاسبية من خالل هذا 
لحة صللتثبيتات العينية واملعنوية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، كما قمنا ابلتطبيق الفعلي على األمثلة واملالحق( املقدمة من طرف م

ة ابملؤسسة، رغم أهنا مل تكون كافية لدرجة ما، لكنها ورغم ذلك وضحت مالمي التغيري الذي جاء به النظام احملاسيب املالية واحملاسب
 املايل.
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 ملخص الدراسة: 
الفهم اجليد جلانبه النظري  إن املتطلع إلجراءات تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اجلزائرية، يرى أنه من الضروري أوال، حماولة    

حاولنا يف حبثنا هذا معاجلة إشكالية الدراسة  السبب من جهة، ومعرفة طبيعة النشاط االقتصادي للمؤسسات من جهة أخرى و ذا
 .املايل اجلديد، متناولني يف ذلك دراسة حالة مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة يف ظل النظام احملاسيب واملعنوية العينية للتثبيتاتاحملاسبية 

نستخلص من الدراسة اليت أجريت على موضوع هذا البحث ابلدرجة األوىل أن احملاسبة مبثابة فن، ألنه مبوجبها يتم تنظيم البياانت    
وتسجيلها بصورة منظمة متكن ألي متعامل سواء كان ذو معرفة ابحملاسبة أم ال من االطالع على بياانت املؤسسة والتعرف على الوضعية 

ملالية ابلطر  أثناء معاجلة بياانهتا ا املؤسسات االقتصاديةعد كنموذج تعتمد عليه ي النظام احملاسيب املايليء األخر أن املالية  ا والش
 املختلفة.

أما فيما خيص التثبيتات العينية واملعنوية مبختلف أنواعها تعترب الدعامة األساسية لبناء املؤسسة واحلفاظ على استقرارها، فهي بذلك     
  .م مبدأ استمرارية النشاط ابملؤسسةتدع

من الناحية التطبيقية فقد استخلصنا أن اجلانب التطبيقي للنظام احملاسيب ال يكون بصورة صحيحة إال إذا فهمنا اجلانب النظري ألنه   
 .أساس ومرجع أكيد لصحة اجلانب التطبيقي

 :نتائج اختبار الفرضيات    
نت النتيجة  البحث وكا املوضوع سواء من اجلانب النظري أو التطبيقي مت اختيار مدى صد  فرضياتبعد دراسة خمتلف جوانب        

 كالتايل:
  الفرضية األوىل:

االقتصادية"  املؤسسة يف احملاسبية املشاكل بعض ملعاجلة جاء اجلديد املايل احملاسيب مت نفي الفرضية األوىل اليت تنص على أن "النظام
 .احملاسيب املايل جاء حبلول جلميع املشاكل احملاسبية اليت تواجهها املؤسسات االقتصاديةحيث أن النظام 

 الفرضية الثانية:
 املادية وغري املادية األصول وعةجمم يف واملعنوية العينية التثبيتات تتمثل"اليت تنص على أنه  الثانيةمت التأكد من صحة الفرضية  

 .األول الفصلوقد مت اثبات ذلك يف  "للمؤسسة
  الفرضية الثالثة:

ة وفق حساابت مصنفة حسب واملعنوي العينية يتم تقييم وتسجيل التثبيتات"مت التأكد من صحة الفرضية الثالثة اليت تنص على أنه 
 الثاين.األول و وقد مت اثبات ذلك يف الفصل  "املايل احملاسيب النظام

  :رابعةالفرضية ال
ؤسسة التوضيب يتم التسجيل احملاسيب للتثبيتات العينية واملعنوية يف م"اليت تنص على أنه  رابعةالمت التأكد من صحة الفرضية 

 وقد مت اثبات ذلك يف الفصل الثاين. "SCFوفنون الطباعة وفقا للقواعد احملاسبية اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل 
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 نتائج الدراسة  : 
 : من خالل دراستنا نستخلص ما يلي

 ةأن النظام احملاسيب املايل جاء حبلول حماسبية جلميع املشاكل احملاسبية املعاصرة للوصول إىل قوائم وتقارير مالية تقدم وضعية املؤسس -
 .احلقيقية وتلبية مجيع احتياجات مستخدمي املعلومة املالية

ؤسسة كوهنا تساهم يف حتقيق استمرار نشاط املؤسسة يف امل) تعترب التثبيتات العينية واملعنوية من أهم عناصر األصول واملوجودات -
 . وتوليد تدفقات نقدية

 تطبيق النظام احملاسيب املايل خيدم املستثمرون سعطائهم نظرة صادقة وواضحة عن الوضعية املالية احلقيقية -
 .للمؤسسة

دة وطر  اإلهتالك، وهذا حيتاج إىل أشخاص ميكن من خالل النظام احملاسيب املايل مراجعة اإلهتالكات دوراي فيما خيص امل - 
 مؤهلني ذي خربة.

يهدف النظام احملاسيب املايل إىل تقييم املوجودات يف املؤسسة على أساس السو  أو ما يعرف ابلقيمة العادلة اليت تعد بديال قواي  - 
 .أصو انشطة لتقييم للتكلفة التارخيية واجلزائر ليست معنية ابلقيمة العادلة كوهنا ال تتوفر على سو  

 بعد إعداد النظام احملاسيب املايل تكون اجلزائر قد امتلكت نظاما حماسبيا متوافقا مع املعايري احملاسبية الدولية - 
 .ومواكبا لتطورات على املستوى الدويل

 التوصيات : 
 :التوصيات نقرتحها يف مايليمن خالل هذه النتائج اليت توصلنا إليها خالل دراستنا  ذا املوضوع إىل مجلة من 

 . ضرورة تكوين األكادمييني واملهنيني بصفة أكثر لتعويدهم على ما هو جديد يف النظام احملاسيب املايل -
 . دراسة جتارب وخربات الدول املتقدمة يف جمال احملاسبة -
التطورات والتغيريات  ئهم ومتكينهم من متابعةعلى املؤسسات القيام ببعثات تكوينية بني فرتة وأخرى حملاسبيها لرفع مستوى أدا -

 . احلاصلة على املعايري احملاسبية الدولية

ضرورة التزام ا رباء احملاسبني واألساتذة املعنيني هبذا يف اجلامعات أي جيب أن يرتب  عملهم وبشكل وثيق مع ما حيدث من حولنا  -
زيونية كتابة مطبوعات أو املشاركة الفعالة يف الربامج احلوارية عرب القنوات التلفوتوضيحه وشرحه والكتابة عنه ، ومن خالل تدريب أو  

أو عن طريق شبكة اإلنرتنت ، ومن خالل مناذج تطبيقية ونظرية موضوعة بشكل جيد ، لغرض دجمها يف املواد احملاسبية من أجل 
 . أتهيل حماسيب متقدم ومتطور

  آفاق الدراسة: 
ستها التغيريات يف جمال م املوجودات امللموسة وغري امللموسة " التثبيتات العينية واملعنوية" من أهم املواضيع اليتيبقى موضوع دراسة 

جوداهتا و املعاجلة احملاسبية ، فتبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري احملاسبية الدولية يسمي للمؤسسات سدراج وتقييم م
ا حيافظ على رأس مال املؤسسة واحملافظة على قيمتها ، ولكن الواقع أن هناك العديد من املؤسسات جتد صعوابت  بصورة سليمة مم
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كبرية يف تطبيق هذا النظام اجلديد ألنه ال يزال حيتوي على أمور مبهمة ، وعلى الدراسات القادمة الرتكيز على إجياد حلول  ذه 
 . بيق النظام احملاسيب املايلالصعوابت اليت تواجهها املؤسسة يف تط

 ويف ا تام، نرجوا أن نكون قد أجنزان هذا البحث وفقاً لقواعد منهجية البحث العلمي.      



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املراجع
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 قائمة املراجع:

 أوال: الكتب

 .2008، األردن،1، دار اإلثراء، طمبادئ احملاسبة املاليةمسعود حممود الشرقاوي،  -1
 .2009دار النشر جيطلي، برج بوعريريج،، املايلاحملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب عبد الرمحان عطية،  -2
 .2008،1، دار املطبوعات اجلامعية جورج عوض، اإلسكندرية، ط مبادئ احملاسبة املاليةعبد احلي مرعي واخرون،  -3

 .2010، متيجة للطباعة، اجلزائر،احملاسبة املالية ومعايري احملاسبية الدوليةحممد بوتني،  -4
 ، دار هومة، اجلزء األول، اجلزائر.AIS/IFRS احملاسبة املالية وفق املعايري الدوليةالواضح يف بن ربيع حنيفة،  -5
، ديوان احملاسبة العامة للمؤسسة.د بوتني، 2011، جانفي سري احلساابت وتطبيقاهتا –، نظام احملاسبة املالية حمم  ضر عالوي -6

 .2005، اجلزائر،5املطبوعات اجلامعية، ط
 .2009، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج،اسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايلاحملعبد الرمحان عطية،  -7
، ديوان املطبوعات AIS/IFRS  ،2009-2010احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل واملعايري احملاسبية الدوليةهوام مجعة،  -8

 .2010اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون اجلزائر،
ثقافية، ش م م، ، تعريب طار  محاد، الدار الدولية لالستثمارات المعايري التقارير املالية الدولية، دليل التطبيقهيين فان جريوتنج،  -9

 .2006القاهرة، مصر،

 اثنيا: األطروحات والرسائل

ذكرة ماجستري، فرع مالية ، مائريةانعكاسات تطبيق التوحيد احملاسيب عل  القوائم املالية للمؤسسة االقتصادية اجلز نوي احلاج،  -1
 .2008وحماسبة، جامعة الشلف 

 .2004، دراسة حتليلية انتقادية، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر املخطط الوطين احملاسيبطار  محزة،  -2
 .2010، مذكرة ماسرت، جامعة ورقلة أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل عل  شركات التأمنيعيساوي سعيدة،  -3
 ، اإلفصاح وتقييم األداء املايل للقوائم املالية يف ظل تبين النظام احملاسيب املايل عل  ضوء معايري احملاسبة واإلبالغمنصسامية  -4

 .2011،مذكرة ماسرت، جامعة ورقلةIAS-IFRS) )املايل الدولية 
بة وجباية، جامعة اجستري، فرع حماس، مذكرة م، اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر وأثره يف تفعيل املمارسة احملاسبيةعالء بوقفة -5

 .2012ورقلة 
 .2012، مطبوعة دروس، جامعة ورقلةاحملاسبة املعمقةد.دادان عبد الوهاب، أ. كيحلي عائشة سلمى،  -6
اسبية وجبائية رسالة ماسرت، ختصص دراسات حم املعاجلة احملاسبية لألصول الثابتة وفق النظام احملاسيب املايل،مرخويف هناء،  -7

 .2011معمقة، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،
 .2009، اجلزء الثاين، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر،دليل تطبيق معايري احملاسبة الدوليةطار  عبد العال محاد،  -8
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 واجملالتاثلثا: امللتقيات 

ل: اإلطار ، ملتقى دويل حو النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر حتدايت وأهدافأ.أيت حممد مراد، أ. أحبري سفيان،  -1
 .IAS-IFRSالدولية املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد واليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية 

مللتقى ااملمتلكات واملنشئات واملعدات" وتطبيقاته يف النظام احملاسيب املايل،  16املعيار الدويل رقم نورة ديب، وداد بلكرمي،  -2
 (IAS)،واملعايري الدولية للمراجعة،(IAS- IFRS)الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية احملاسبية 

 .2011ديسمرب  14،13،البليدة،يومي 
ملتقى دويل حول اإلطار  ،(SCF)اإلهتالكات وتدهور قيم التثبيتات يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديد مجال عمورة،  -3

إىل  13املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد واليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جامعة سعد دحلب، البليدة، أايم:
  . 2009أكتوبر 15

ويل األول حول امللتقى الد تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر)مع دراسات حالة(،نصر، عداوي مصطفى، رحال  -4
 .2010جانفي، 18-17النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، املركز اجلامعي ابلوادي، اجلزائر، يومي 

 رابعا: اجلرائد الرمسية    

الصادر  74العدد  املتضمن النظام احملاسيب املايل، 11-07القانون  ، لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةلريدة الرمسية اجل -1
 اجلزائر.، 2007نوفمرب 25بتاريخ 

 11-07املتضمنة للقانون رقم  2009مارس  25، الصادرة يف 19دد الع،  لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةلاجلريدة الرمسية  -2
 .اجلزائر، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها 
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2017امليزانية اخلتامية لسنة  جانب األصول من :01امللحق   



 
 
 

 
 

 
2018امليزانية اخلتامية لسنة  جانب األصول من :02امللحق   

 

 



 
 
 

 
 

 
2019امليزانية اخلتامية لسنة  جانب األصول من :03امللحق   

 



 
 
 

 
 

 
: فاتورة حيازة املستودع40امللحق   

 



 
 
 

 
 

 
حيازة املستودع 2: فاتورة 50امللحق   

 



 
 
 

 
 

 
حليازة املستودع 3: فاتورة 06لحقامل  



 
 
 

 
 

 
حليازة املستودع 4: فاتورة 07لحق امل  



 
 
 

 
 

 
حليازة املستودع 5: فاتورة 08امللحق   



 
 
 

 
 

 
: وصل استالم الة الطباعة09امللحق   



 
 
 

 
 

 
: فاتورة املورد األجنيب اللة الطباعة10امللحق   



 
 
 

 
 

 
اللة الطباعة 2: فاتورة املورد األجنيب 11امللحق   

 



 
 
 

 
 

 
: فاتورة مورد الوسيط اجلمركي اللة الطباعة12امللحق   



 
 
 

 
 

 
: فاتورة اجلمارك اللة الطباعة31امللحق   



 
 
 

 
 

 
: مصاريف النقل اللة الطباعة14امللحق   



 
 
 

 
 

 

 
  CONTRE COLLEUSE املورد األجنيب اللة: فاتورة 15امللحق 



 
 
 

 
 

 

 
  CONTRE COLLEUSE وثيقة حساب تكلفة الشراء اللة :16امللحق  



 
 
 

 
 

 
 : عقد اإلجيار17امللحق 



 
 
 

 
 

 : جدول تسديد اإلجيار18امللحق   



 
 
 

 
 

 
 : فاتورة التسديد19امللحق 
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 الصفحة البيان
 - اإلهداءات

 - الشكر
 - امللخص

 - قائمة احملتوايت
 - قائمة األشكال
 - قائمة اجلداول

 - قائمة املختصرات والرموز
 ج-أ مقدمة

 6-29 النظام احملاسيب املايل  قوفالفصل األول: مقاربة نظرية للمعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية 

 6 متهيد الفصل 

النظام احملاسيب  فقو املبحث األول: تقدمي حول النظام احملاسيب املايل ومعاجلة التثبيتات العينية واملعنوية 
 املايل

25-7 

 7-9 تقدمي عام حول النظام احملاسيب املايل  املطلب األول:
 17-9 النظام احملاسيب املايل  وفقاملطلب الثاين: املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية 

 23-17 النظام احملاسيب املايلوفق املطلب الثالث: املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املعنوية 
 26-24 املبحث الثاين: دراسات سابقة حول املوضوع 

 25-24 املطلب األول: أهم الدراسات اليت تناولت املوضوع
 26 املطلب الثاين: مقارنة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

 27       خالصة الفصل
 56-29 دراسة ميدانية ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعةالفصل الثاين: 
    31 متهيد الفصل

 32-38     املبحث األول: بطاقة فنية ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة
 32-36 األول: تقدمي مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة املطلب

 36-38 وأهدافها املطلب الثاين: نشاط املؤسسة
    38 املطلب الثالث: املشاكل اليت تواجه املؤسسة

 52-39 املبحث الثاين: املعاجلة احملاسبية للتثبيتات العينية واملعنوية ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة
 39-43 املطلب األول: دراسة التثبيتات العينية واملعنوية لشركة التوضيب وفنون الطباعة
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 47-42 الثاين: حيازة التثبيتات العينية واملعنوية للمؤسسة حمل الدراسةاملطلب 
 51-48 املطلب الثالث: جرد التثبيتات العينية واملعنوية للمؤسسة حمل الدراسة

 52      خالصة الفصل
 56-55 خامتة

59-58 قائمة املراجع  
       _ قائمة املالحق

 - الفهرس


