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 أتقدم بإهداء ثمرة هذا العمل المتواضع :

 إلى قرة عيني أمي حفظها اهلل و رعاها  

 إلى من أنار دربي في الحياة أبي

 إلى نفسي . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
الحمد هلل ف الق الحب و النوى و الحمد هلل على من جعل النهار معاشا و اليل  

 الحمد هلل حمد الشاكرين و الصالة على خاتم األنبياء و المرسلين .  ،سكنا
ن  الى كل م  ، ..........المشرف الدكتور    ،أتقدم بجزيل الشكر و إلى أستاذي

 ساهم في اخراج هذا البحث.
  لألساتذة الكرام ،كما أعترف بالجميل للذين ال يمكن إال اإلنحناء أمامهم

 الذي نستبصر به الطريق نحو المستقبل  .  ،الذين كانوا طيلة العام النور
أما بعد إلى الذين ق ال فيهم الرحمان " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و  

 "بالوالدين إحسانا
اها  و ضمتني عين ،إلى التي أوجدتني في هذا الوجود و أفطمتني ثراياها

و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب أمي   ،التي كان دعائها سر نجاحي
 الحبيبة.

 
 

 
 ملخص:

 هتدف دراستنا إىل معرفة اإلختالفات اجلوهرية بني املعاجلة احملاسبية واجلبائية للتثبيتات املادية يف اجلزائر.



 

ز الضرائب وأيضا مرك من أجل حتقيق الغرض من الدراسة قمنا بدعمها بدراسة ميدانية على مستوى شركة كوندور
 لوالية برج بوعريريج.

خلصت الدراسة إىل أنه توجد فروقات مهمة بني املعاجلة احملاسبية واجلبائية، ال سيما يف جمال اإلهتالكات وإعادة 
 التقييم.

Summary 
 

Our study aims to find out the fundamental differences between the accounting 

and tax treatment of financial installations in Algeria. 

In order to achieve the purpose of the study, we supported it with a field study at 

the level of the Condor company and also at the tax center of the state of  Bordj 

Bou Arreridj. 

 The study concluded that there are important differences between the 

accounting and tax treatment, especially in the area of depreciation and 

revaluation. 
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ه ية، والذي شرع يف تطبيقاملستمد من املعايري احملاسبية الدول SCFتبنت اجلزائر مشروع النظام احملاسيب املايل
، حيث جاء هذا النظام بتغريات حماسبية عديدة مست مجيع احلسابات، فأصبح لزاما 8646من جانفيابتداءا 

 . التعمق فيهاعلى احملاسبني اجلزائريني 
قتصادي يف أي نشاط او جاء النظام اجلديد بتغيريات يف معاجلة التثبيتات نظرا ألمهيتها الكبرية يف أصول املؤسسة 
ون رئيسي يف بنية تعترب مك على اعتبار ان اجلزء اهلام من رأس مال املؤسسة االقتصادية يتمثل يف التثبيتات، لذا

 امليزانية ألي مؤسسة.
توضيح خمتلف اجلوانب لالتثبيتات اخرتنا معاجلة املكون الرئيسي من التثبيتات وهي التثبيتات املادية،  نظرا ألمهية

ح اإلشكالية سنحاول معاجلة هذا املوضوع حتت طر احملاسبية واجلبائية اليت يتم من خالهلا معاجلة خمتلف عناصرها، 
 الرئيسية التالية:

 المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري في محاسبة التثبيتاتماهي أهم أوجه االختالف بين النظام 
 المادية؟

 الفرعية التالية: طرح التساؤالتلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية، يمكن 
 دولية؟هل تتوافق املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املادية وفق النظام احملاسيب املايل مع معاجلتها وفق معايري احملاسبية ال 
 هي أهم جماالت االختالف بني املعاجلتني احملاسبية واجلبائية يف اجلزائر للتثبيتات املادية؟ ما 
  هل التزمت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية بتطبيق ما جاء به النظام احملاسيب املايل فيما خيص التثبيتات املادية أم

 اخلضوع التام للقواعد اجلبائية؟ 
 :اآلتيةصياغة الفرضيات يمكن  ،الفرعيةالتساؤالت  لإلجابة على

 ةيتوافق النظام احملاسيب املايل اىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية يف املعاجلة احملاسبية للتثبيتات املادي. 
 ختتلف املعاجلة احملاسبية عن املعاجلة اجلبائية للتثبيتات املادية يف جمال االهتالك وإعادة تقييم. 
  بية سسات االقتصادية اجلزائرية حرفيا بتطبيق ما جاء به النظام احملاسيب املايل فيما خيص املعاجلة احملاسالتزمت املؤ

 للتثبيتات املادية.
 مبررات اختيار الموضوع: 
 : إىل جمموعة من الدوافع نذكر منهايرجع اختيار موضوع البحث 

  إرتباط املوضوع بتخصص الدراسة حماسبة وجباية معمقة 
 .الرغبة الذاتية وامليول الشخصي يف التعمق يف موضوع التثبيتات املادية وكل ما يتعلق هبا حماسبيا وجبائيا 
 اجلة اجلبائية للتثبيتات املاديةكمحاولة لفتح اآلفاق ملن أراد التوسع يف دراسة املع . 
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 أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة للوصول جملموعة من األهداف، نذكر منها: 
 .التمكن من حماسبة التثبيتات املادية ومعرفة أيضا القواعد اجلبائية اخلاضعة هلا 
 اسبة عن للكشف عن أوجه التباين بينهما يف جمال احمل اجراء دراسة بني النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي

 التثبيتات املادية
  معرفة مدى تطبيق النظام احملاسيب املايل يف الشركة اجلزائرية من خالل الدراسة امليدانية، يف ظل خضوعها لقوانني

 وتشريعات جبائية تتناىف مع مبادئ النظام احملاسيب املايل.

 : أهمية الدراسة
بني  معرفة كيفية التعامل مع التثبيتات املادية على مستوى املؤسسات يف ظل التباين احلاصل أمهية الدراسة يف تكمن

 .يف القوائم املالية هلا نظرا لألمهية البالغةالنظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي اجلزائري، 
   : حدود الدراسة

  :جمال  والية برج بوعريريج واملتخصصة يفمتت الدراسة يف مؤسسة كوندور الكائن مقرها يفالحدود المكانية 
 صناعة األجهزة اإلليكرتونية والكهرومنزلية.

 نة اجلامعية للسإىل غاية شهر أكتوبر : متت الدراسة خالل سبعة أشهر إبتداءا من شهر أفريل الحدود الزمنية
2019/2020. 

 : منهج الدراسة

املادية  أجل عرض أهم املفاهيم اليت ختص التثبيتاتمن  مت االعتماد يف اجلانب النظري على املنهج الوصفي
ة احلالة اليت أما اجلانب التطبيقي فاعتمدنا على دراس ،وكيفية التعامل معها وفق كل من النظامني احملاسيب واجلبائي

ملادية اقمنا هبا يف مؤسسة كوندور وكذا مقابالت مع بعض خرباء احملاسبة واجلباية حول واقع التعامل مع التثبيتات 
 ملعرفة آرائهم وأهم الصعوبات اليت تعرتضهم. 

  هيكل الدراسة:
للوصول لألهداف املسطرة للبحث مت تنظيمه يف فصلني، الفصل األول خصص القسم األول منه للمعاجلة 

املادية، النفقات  لتثبيتات، املعاجلة احملاسبية املبدئية لكل من شروط االعرتافاحملاسبية للتثبيتات املادية ركزنا فيه على  
الالحقة لعملية اكتساهبا، حاالت استبعادها من دفاتر املؤسسة والتقييم الالحق هلا. أما القسم الثاين منه نستعرض 
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مال هناية فيه املعاجلة اجلبائية للتثبيتات املادية حيث ركزنا فيه عن التقييم املبدئي للتثبيتات املادية، التنازل عنها، أع
 هبا واالختالفات الناجتة عن املعاجلة احملاسبية واجلبائية هلا. السنة اخلاصة 

راسة حالة خصص للدراسة امليدانية ملعرفة واقع حماسبة التثبيتات املادية يف املؤسسة اجلزائرية بد بينما الفصل الثاين
 ة.فروضمبؤسسة كوندور واستخراج أهم جوانب االلتقاء واالختالف بينها وبني القواعد اجلبائية امل
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 :ةالدراسـات السابق

 أوال: الدراسات العربية:

بن توتة قندز وحكيم بن راضية، دراسة تحليلية لمدى مسايرة النظام الجبائي الجزائري  الدراسة األولى:
القتصادية ابسكرة، كلية العلوم وتجارية، جامعة محمد خيضر  اقتصاديةأبحاث  للنظام المحاسبي المالي،

 :0100التجارية وعلوم التسيير، و 

هتدف هذه الدراسة ملعرفة ما إذا كان النظام اجلبائي اجلزائري يساير ويتوافق مع تطبيق النظام احملاسيب املايل 
من خالل التعرف على استحداثات النظام احملاسيب املايل وخصوصا تلك اليت هلا تأثري كبري على النظام اجلبائي وكذا 

 النظام احملاسيب املايل. مبادئقوانني املالية لتتماشى مع  هم التدابري اجلبائية اليت جاءت هباأ

ديل النصوص اجلبائية و تعأن تبين النظام احملاسيب املايل يتطلب بالضرورة تكييف أىل إخلصت هذه الدراسة 
القتصادي على حملاسيب كأسبقية الواقع التتماشى مع املبادئ واالتفاقيات اليت جاءت يف اإلطار التصوري للنظام ا

 ن هناك بعض النقائص اليت مل تعاجلها اإلدارة اجلبائية بعد واليت تستدعي إعادة النظر فيها.أاملظهر القانوين و 

ديالت، تعو  جزائري للنتيجة المحاسبية، آليات: نظرة النظام الجبائي الوآخرون إيمان يخلف :نيةالدراسة الثا
ة لتجاريابواقي، كلية العلوم االقتصادية و المالية، جامعة العربي بن مهيدي أم الاالقتصادية و مجلة البحوث 

 :0100علوم التسيير، سنة و 

اليت و  التعديالت اليت يعتمدها النظام اجلبائي ملعاجلة النتيجة اجلبائية لدراسة إىل التعرف علىهذه ا هتدف       
يتوصل إليها عن طريق اتباع مفاهيم وقواعد ومبادئ النظام احملاسيب املايل الذي من خالله يتم تسجيل مجيع 
العمليات مبا فيها مجيع ألعباء وإيرادات الدورة احملاسبية وفق ما أتت به معايري احملاسبة الدولية واليت ختتلف عن 

 القواعد والنصوص اجلبائية.

إىل أن هذه التعديالت تتمثل يف التسويات خارج احملاسبة بإتباع ما تنص عليه  ةخلصت هذه الدراس
والقوانني اجلبائية، من خالل وضع شروط شكلية وموضوعية تسمح خبصم بعض األعباء ورفض بعضها  التشريعات

 .وإعادة إدماجها يف النتيجة اجلبائية ووضع أسقف خلصمها وبالتايل حتديد الربح اخلاضع للضريبة
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 ه

 االنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية على ضوء الفروقات ،سماعين عيسى :ثالثةالدراسة ال
ات الجزائري )مع دراسة حالة توضيحية(، مجلة الريادة االقتصادي والنظام الجبائيبين النظام المحاسبي المالي 

  :0100، سنة طةوالمتوساألعمال، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، مخبر تنمية تنافسية المؤسسات الصغيرة 

اسيب املايل دة بني النظام احملاالختالفات املوجو تسليط الضوء على أهم الفروقات و  هذه الدراسة إىل سعت
يق اجراء الفرق بني ر اليت تساعد يف عملية االنتقال من النتيجة احملاسبية )احملسوبة عن طظام اجلبائي اجلزائري و والن

األعباء( إىل النتيجة اجلبائية احملددة حسب قواعد القانون اجلبائي خارج إطار احملاسبة باالعتماد على االيرادات و 
 من احلزمة اجلبائية. 90 جدول رقم

اليت تعترب مبثابة و  ،ساسية حلسا  النتيجة اجلبائيةأن النتيجة احملاسبية تعترب الركيزة األ الدراسة إىلتوصلت 
 ، أي أنه يتعني على الشخص القائم مبسك احملاسبة يفلذي حيسب من خالله مقدار الضريبةالوعاء الضرييب ا

والنتيجة اجلبائية  طبقا لقواعد النظام احملاسيب املايلاملؤسسة القيام بعملية مقارنة بني النتيجة احملاسبية املستخرجة 
احملسوبة آخذا بعني االعتبار قواعد النظام اجلبائي من خالل إخضاع النتيجة احملاسبية إىل النصوص والقواعد اليت 

 حتكم املؤسسة.

م التثبيتات ييق النظام المحاسبي المالي في تقتطبي ،عقاري مصطفىو  شناي عبد الكريم :رابعةالدراسة ال
، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، كلية العلوم والمالية، مجلة الدراسات االقتصادية والمعنويةالمادية 

 .0100، سنة والتجارية وعلوم التسييراالقتصادية 

 ثبيتاتتوضيح خمتلف النقاط اليت تبني كيفية إدماج املعايري احملاسبية الدولية اخلاصة بالت الدراسة إىل هتدف
فيما خيص  إبراز خمتلف النقاط اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايلالعينية واملعنوية يف النظام احملاسيب املايل، وكذا 

 .حملاسبيةحتسني نوعية املعلومة ا يف وأثر ذلكوتسجيل وإفصاح يم يثبيتات العينية واملعنوية من تقالت

تسهيل عملية وة من النظام احملاسيب املايل و جر حتقيق األهداف امل أنه حىت ميكن توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها
والذي يكون بية حتسني املعلومة احملاس منالبد تكييف النظام احملاسيب املايل اجلزائري مع معايري احملاسبة الدولية 

، أيضا عايري احملاسبة الدوليةممرهون بتطبيق قواعد التقييم والتسجيل اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل املتوافقة مع 
يم بالقيمة العادلة يستخدام التقابالتايل ت نوعية جيب أن تعرب عن الواقع و ة ذايأن املعلومة احملاسب حىت تكون
 للتثبيتات.
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 و

واقع إعادة تقييم التثبيتات المادية في الجزائر في ظل  ،والعرابي حمزةمباركي رضوان  :خامسةالدراسة ال
بحاث ، مجلة األ"كات الصناعية المسعرة في البورصةالنظام المحاسبي المالي " دراسة على مستوى الشر 

 :0100، ديسمبر سنة 00، العدد 0االقتصادية لجامعة البليدة 

شروط القيام هبا ة املعلومات احملاسبية و على جود ثرهاأيم التثبيتات و يعادة تقإ أمهية هذه الدراسة إىل هتدف
ى حالة اجلزائر من مع تسليط الضوء عل، النظام احملاسيب املايلمعايري احملاسبة الدولية و طار إ وكيفية معاجلتها يف

 خالل دراسة واقع قيام الشركات الصناعية املسعرة يف البورصة بإعادة تقييم تثبيتاهتا يف فرتات التضخم.

العادلة يف فرتات  يم للتثبيتات بالقيمةياملؤسسة تطبيق منوذج اعادة التق اختيارخلصت هذه الدراسة إىل أن 
لية مما جيعلها اقوائم املللعرض أفضل ية عن الوضع االقتصادي للمؤسسة و التضخم سيسمح بنقل صورة حقيق

ق منوذج اجلزائرية املسعرة يف البورصة تفضل تطبي أن الشركات الصناعية إاليم أداء املؤسسة، يأكثر مالئمة لتق
 .التكلفة

 ثانيا: الدراسات األجنبية:

   :الدراسة السادسة
 JOSEPH KWASI AGYEMANG, FAIR VALUE IMPLEMENTATION CHALLANGES 

FACING SMALL AND MEDIUM SIZED ENTITIES, UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA, 

2016. 
زخم واملناقشات طور الوت التقارير املالية إعداد القيمة العادلة يفهدفت هذه الدراسة إىل تبيني مدى أمهية 

 ة واملتوسطة احلجم.الصغري  املؤسساتال يتم جتاهل  يف هذه احلالة احلالية يف اجتاه إعداد التقارير بالقيمة العادلة

غرية نفيذ القيمة العادلة اليت تواجهها املشروعات الزراعية الصحتديد حتديات ت كان اهلدف الرئيسي من الدراسة هو
 يف غانا. واملتوسطة

 وقال يستطيع املزارعون الوصول إىل معلومات الس أثبتت هذه الدراسة أنه يف غانا ال يوجد سوق للسلع
 تعليماليف تدريب و يضا تكوأ، إلعداد التقارير املالية مرتفعة تكاليف تطبيق املعايري الدوليةأن كما وجدت الدراسة 

 .ةيالزراع احملاسبة ال يركزون على جامعيني مرتفعة أيضا كما أهنمأساتذة للقوائم املالية من  ناملعدي

 :لسابعةالدراسة ا
ZIGHEM HAFIDA, MAGISTER SUR TRAITEMENT COMPTABLE DES 

IMMOBILISATIONS DE L’ENTREPRISE SELON LES NOUVELLES NORMES 
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 ز

ALGERIENNES « SCF », DEPARTEMENT DES SCIENCES 

ECONOMIQUE,UNIVERSITE MAMMERI DE TIZI OUZOU,2012. 

الكشف عن كيفية حصول معد القوائم املالية على املعلومات املالية املتعلقة بفئات األصول هدفت هذه الدراسة إىل 
الثابتة املختلفة، وعمدت الدراسة احلالية إىل شرح اإلجراءات املتبعة يف تقييم األصول الثابتة احلقيقية واملالية وكذا 

 ركة سونطراك.القيود احملاسبية ذات الصلة، وقد كانت الدراسة التطبيقية يف ش

خلصت الدراسة إىل أنه من الضروري اآلن تطبيق قواعد حماسبية جديدة داخل املؤسسة حمل الدراسة لتحديث 
 نظامها احملاسيب ومواكبة التغيريات الدولية يف قواعد حماسبة األصول الثابتة.

، كما أن ة اجلبائيةتات املادية من الناحيتتميز دراستنا على الدراسات املعتمد عليها واملذكورة آنفا يف دراسة التثبي
الدراسة امليدانية متت على مستوى كل من مركز الضرائب لوالية برج بوعريريج وشركة تعد من كربيات الشركات 

 الصناعية يف الوالية للوقوف على واقع معاجلة التثبيتات من الناحيتني احملاسبية واجلبائية معا.
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  ـد:تمهـي
التثبيتات املادية هي عبارة عن أصول ملموسة موجهة لالستعمال يف مجيع وظائف املؤسسة، سواء اإلنتاجية 

 والعقارات أصواًل ملموسة طويلة األجل، ويطلق عليها أحيانًا أصواًل غريالبيعية، ومتثل املنشآت، املعّدات  اإلدارية،
متداولة، وكذلك األصول طويلة األجل، وهو من املسميات املعمول هبا حالًيا وفق املعايري احملاسبية الدولية واملعايري 

من أمثلة هذه و  لكة املتحدة.احملاسبية األمريكية، وكذلك يطلق عليها باألصول الثابتة، وهو املعمول به يف املم
 التثبيتات املادية جند: اآلالت، السيارات، املباين، األراضي، األثاث واملعّدات.

سنحاول يف هذا الفصل التطرق جلل املعاجلات احملاسبية اليت ختص التثبيتات املادية مع اإلشارة ألهم الفروقات بينها 
 وبني القوانني اجلبائية.
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 المبحث األول: المعالجة المحاسبية للتثبيتات المادية

رب يعترب النظام احملاسيب املايل وليد إصالحات اليت قامت هبا اجلزائر متاشيا مع املعايري احملاسبية الدولية، اليت تعت
لتثبيتات املادية حيزا  امبثابة التوجيهات الرمسية اليت حتدد كيفية تسجيل االحداث االقتصادية يف القوائم املالية، ومتثل 

كبريا من أصول املؤسسة حيث تساهم بشكل جوهري يف مساعدة املؤسسة بالقيام بأنشطتها الرئيسة وتسيري اعماهلا 
من انتاج، تأجري، وعليه سنحاول من خالل هذا املبحث سنتطرق اىل املعاجلة املبدئية للتثبيتات املادية وتسجيالت 

 من دفاتر املؤسسة. هناية الدورة وكذا استبعادها
  تعريف التثبيتات المادية وشروط اإلعترافالمطلب األول: 

اإلطار النظري للتثبيتات املادية يف ضل النظام احملاسيب املايل اجلديد كال من مفهومها وكذا شروط  يضم
 االعرتاف هبا، وهذا ما سنتناوله يف هذا املطلب.

 أوال تعريف التثبيتات المادية: 

 العديد من التعاريف نذكر منها:هناك 

 قدمي اخلدماتن من أجل اإلنتاج، تعرف النظام احملاسيب املايل التثبيت املادي :" بأنه أصل عيين حيوزه الكيا 
  1اإلستعمال ألغراض إدارية والذي من املنتظر أن يستعمل إىل ما بعد السنة املالية ".أو  اإلجيار
   عرف املعيار احملاسيب الدويلIAS16 التثبيتات املادية : "بأهنا أصول ملموسة " "املمتلكات واملباين واملعدات

وقع استعماهلا ألغراض إدارية ويتأو  تأجريها للغريأو  اخلدماتأو  يتم اإلحتفاظ هبا إلستخدامها يف إنتاج البضائع
  2ألكثر من سنة واحدة".

  كثر من )التجهيزات، األراضي واملباين( تكون فرتة استخدامها أعرفت التثبيتات املادية بأهنا "أصول مادية مثل
 3استئجارها يف حالة عقد إجيار متويلي".أو  سنة، وهي مراقبة من قبل املؤسسة نظرا لشرائها

 عمليات املؤسسة يف كما عرفت التثبيتات املادية :"عبارة املوارد امللموسة اليت يتم اقتنائها بقصد اإلستخدام 
 4وليس بقصد إعادة بيعها وبالتايل ينظر إليها مبثابة أهنا خمزون حيقق منافع إقتصادية ".

 ل اإلستعمال يف أنشأهتا بوسائلها اخلاصة من أجأو  التثبيتات املادية عبارة عن أصول ثابتة مادية اقتنتها املؤسسة
ماله حيث مدة استعماهلا تتجاوز الدورة املالية الواحدة، ينتظر من استعاخلدمات، إلجيارها للغري، أو  عملية إنتاج السلع

 .12 حتقيق منافع اقتصادية مستقبلية، وتسجل التثبيتات املادية يف احلسا 

                                                             
 .2، ص 4-484، البند 8662ة يجويل 81، قرار مؤرخ يف 63/8662/ 85املوافق ل 42اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
 .411، ص8644والتوريع، عمان، األردن،، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسني القاضي، مأمون محدان،  2
 . 48، ص8662، دار النشر جيطلي، برج بوعريريج، اجلزائر،المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديدعبد الرمحان عطية،  3
 .842، ص8662، الطبعة األوىل، دار اإلثراء، األردن،المحاسبة المالية مبادئمسعد حممود الشرقاوي،  4
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 من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف التثبيتات املادية بأهنا: 

تزويد و أ حيتفظ هبا الستخدامها يف انتاجهي كل موجودات قابلة للتحديد تتصف بالوجود املادي امللموس 
 ، وتستخدم ألكثر من دورة حماسبية.1ألغراض إداريةأو  تأجريهاأو  بضائع

 اإلعتراف بالتثبيتات المالية في دفاتر المؤسسة:أو  ثانيا شروط التسجيل

ببند املمتلكات على وجو  االعرتاف "املمتلكات واملباين واملعدات"  IAS16 نص املعيار احملاسيب الدويل
 2حتققت الشروط التالية :إذا  واملصانع واملعدات كأصل من أصول املؤسسة

  احتمال تدفق منافع إقتصادية مستقبلية: حبيث يتم التأكد من هذا الشرط باإلستناد إىل الدليل املتوفر عند
باألصل، وذلك بالتأكد من أن املؤسسة سوف تستلم العوائد اخلاصة باألصل، وأن املخاطر املتعلقة به قد  اإلعرتاف

 3انتقلت إىل املؤسسة.
 ع توفر خاصية القيمة لألصل مأو  إمكانية قياس تكلفة األصل بقدر من املوثوقية: جيب أن يتم تقدير التكلفة

 التحيز، مع مراعاة احليطة واحلذر يف إعداد التقديرات.أو  املوثوقية وذلك خبلوها من األخطاء املادية

ف به قيمته بقدر من املعقولية، فال جيوز اإلعرتاأو  يف حاالت عدم التأكد وعدم إمكانية تقدير تكلفة األصل
 ضمن األصول الثابتة ولكن ميكن اإلفصاح عنه على شكل إيضاحات يف القوائم املالية.

  كما ينص النظام احملاسيب املايل اجلديد أنه:" طبقا للقاعدة العامة لتقييم األصول يدرج التثبيت العيين يف احلسابات
 كأصل مع اخرتام شرطني أساسني: 

  .إذا كان يتعلق مبورد مراقب بسبب أحداث سابقة ومن احملتمل أن ترتبط به 
 .منافع إقتصادية مستقبلية 
  التقدير بصورة صادقة. إذا كانت تكلفته ممكنة 

 

                                                             
 .12، دار عبد اللطيف للطباعة، اجلزائر، صالمحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي الماليحواس صالح،  -1
 .21ص ،8646اجلزائر، ، متيجة للطباعة،المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدوليةحممد بوتني،  -2
ية، منشورات كليك ن، الطبعة الثاالجزء األول   IAS/IFRSلية الواضح في المحاسبة المالية وفق معايير المحاسبة الدو بن ربيعة حنيفة،  -3

 .836، ص 8645اجلزائر،
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 المطلب الثاني: المعالجة المحاسبية المبدئية للتثبيتات المادية.

خرى حبيث تتميز بأهنا بطرق أأو  ميكن احلصول على التثبيتات املادية بطرق خمتلفة ومتنوعة منها احليازة اإلجيار،    
 منها خالل عدة دورات، لذا فالتقييم املبدئي الذي تسجل به يف تستخدم يف نشاطات املؤسسة وميكن اإلستفادة

دفاتر املؤسسة جد مهم، سنحاول التعرض ملختلف التسجيالت احملاسبية اليت تتماشى وطرق حيازة التثبيتات املادية 
 املختلفة.

  أوال عن طريق قيمة اإلسهام:

هم الصادرة م على أساس القيمة السوقية العادلة لألستقاس تكلفة امتالك التثبيتات املادية يف حالة إصدار األسه
، 1املالية كانت أسهم الشركة متداولة يف األسواقإذا   عند توقيع عقد الشراء، وتتمتع هذه القيمة باملوضوعية خاصة

 ةوميكن أن تلجأ الشركة إىل تقدير اخلرباء لتحديد تكلفة اإلمتالك وإذا كان هناك صعوبة يف قياس وحتديد القيم
 ، فيتم اعتماد القيمة السوقية لألصل الذي مت شراءه.  2السوقية لألسهم املصدرة

"رأس املال الصادر  101ح/فعند حصول الكيان على التثبيتات املادية عن طريق اإلسهام، فإن احلسا  الدائن إما 
عن عمليات حول رأس  -ء"حسا  الشركا 654ح/أموال االستغالل(" أو  )رأس مال الشركة، األموال املخصصة،
 3 املال" حيث تكون القيود كما يلي:

 
 

                                                             
 .54ص  ،8664األردن، ، دار احلامد، عمان،مفاهيم أساسية في قياس األصول الثابتةحيدر حممد علي بن عطا،  -1
أطروحة  ،المعايير المحاسبية الدولية حالة األصول الماديةالنظام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبة وطنية في ظل عزوز خملويف،  -2

 .421، ص8641كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثلجي، األغواط،    دكتوراه
نشر والتوزيع، ، جسور للتقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد )الجانب التطبيقي(عبد العايل منصر،  أمحد طرطار، -3

 .42، ص8645احملمدية اجلزائر، الطبعة األوىل، 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/  التثبيتات المادية 21X
- ح/ رأس المال  101
- ح/ شركاء عن عمليات رأس المال 456 أو

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ العملية

 حيازة التثبيت بواسطة اإلسهام خاصة أو إسهام شركاء 
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 عن طريق شراء التثبيتات المادية: :ثانيا

ة اليت تتضمن مجيع ييتم التقييم املبدئي للتثبيتات املادية عند احلصول عليها عن طريق الشراء بالتكلفة التارخي
حيث ميكن صياغة  1املرغو  فيه، لالستخدامالنفقات العادية واملعقولة والضرورية للحصول عليها وجعلها جاهزة 

 تكلفة شراء التثبيتات املادية يف الصيغة اآلتية: 

 

 

 

فعند احلصول على التثبيتات املادية بتكلفة الشراء يف هذا احلالة تدرج حسابات التثبيتات املعنية مدينة وأحد 
ويكون التسجيل 2حسابات أخرى معنية بتكلفة شراء التثبيتات املادية.أو  دائنا 696ح/احلسابات موردو تثبيتات 

 احملاسيب كما يلي: 

 
 

 

                                                             
 القانونيني، عمان، ، اجملمع الدويل العريب للمحاسبنيIFRS expertخبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مجعة محيدات،  -1

 .428ص  8641األردن،
اجستري، كلية العلوم ، مذكرة مالمحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية في معالجة التثبيتاتالتوافق المحاسبي بين النظام مليكة دشري،  -2

 .8645/8641االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة، اجلزائر،

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/  التثبيتات المادية 21X
- ح/ الرسم على القيمة المضافة على الشراء 4456

- ح/ موردو تثبيتات 404
- ح/ البنك 512 أو
- ح/ الصندوق 53 أو

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ العملية

حيازة التثبيت عن طريق الشراء  

)اخلصم  – لالسرتدادوضرائب الشراء غري القابلة  االسرتدادات= سعر الشراء + الرسوم اجلمركية + رسوم تكلفة الشراء 
واحلسومات التجارية + فوائد الديون عن تأجيل قيمة املوجودات+ التكاليف اإلدارية واألعباء اإلضافية األخرى ما مل 

 تكن مرتبطة بالعملية مباشرة+ خسائر التشغيل األولية(.
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 التثبيتات المادية قيد اإلنجاز: ثالثا 

ها عند انتاج املؤسسة للتثبيتات املادية بوسائلها اخلاصة فإن حسا  تكلفتإنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة:  -أ
، فأي 1يتضمن مجيع النفقات اليت يتم حتملها حىت يصبح جاهزا مع مراعاة أن ال تتجاوز املبلغ القابل لإلسرتداد

اشرة تعترب مصاريف حتمل للفرتة اليت حدثت فيها. وتتضمن تكلفة اإلنشاء مجيع املصاريف املبزيادة عن هذا املبلغ 
 : 2املستنفذة واليت ال يوجد أي مشكل يف حتميلها ويبقى املشكل يف التكاليف غري املباشرة، واليت تتكون من

 اإلنتاج. التكاليف غري املباشرة الثابتة لإلنتاج، وهي اليت تبقى ثابتة مبعزل عن حجم 
 حبيث يتم توزيع التكاليف 3التكاليف غري املباشرة املتغرية لإلنتاج، وهي اليت تتغري مباشرة وفق حجم اإلنتاج ،

 املتغرية لإلنتاج لكل وحدة منتجة على أساس اإلستخدام الفعلي إلنشاءات اإلنتاج.

 

 

   

 يتم التسجيل احملاسيب كما يلي:

 4نسجل فيه املصاريف اليت تدخل يف اجناز التثبيتات بصورة عادية. القيد األول:

 

                                                             
 .881، مرجع سابق، ص موسوعة معايير المحاسبة القياس والتقييم المحاسبيطارق عبد العال محاد،  - 1
 .12، مرجع سابق، ص ، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدوليةوام مجعةه - 2
امللتقى  ،أثر التوافق المحاسبي في المعالجة المحاسبية للتثبيتات بين النظام المحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدوليةزينب حجاج،  - 3

امعة سعد ج النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة واملعايري الدولية للمراجعة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،الدويل يف حول 
 أكتوبر. 86-42يومي ، دحلب

 .43، مرجع سابق، صالمحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرمحان عطية،  - 4

دائن مدين  دائن مدين 

قيمة األعباء ح/ مصاريف 6ْْxx
قيمة األعباء ح/ مواد ولوزم 3xx
قيمة األعباء ح/ البنك والحسابات الجارية 512

رقم الحساب 
البيان

المبالغ

تاريخ العملية

تسديد المصاريف 

رة ستعملة لتحقيق هذا اإلنتاج + مصاريف املباشالتثبيت= تكلفة شراء املواد املستهلكة واخلدمات امل تكلفة اإلنتاج
ية.األعباء املرتبطة باإلستعمال الغري األمثل للقدرات اإلنتاج –وغري املباشرة لعملية اإلنتاج بنوعيها الثابتة واملتغرية   
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يسجل بعد اإلجناز الكلي للتثبيت املادي، حيث جنعل حسا  التثبيت املعين مدينا وحسا   القيد الثاني:
 دائنا بتكلفة إنتاج التثبيت.  237حـ/اإلنتاج املثبت لألصول املادية 

 
  1:يتنتاج اجلزئية كاآلإمتام عملية إنتاج التثبيت، يتم تسجيل تكلفة اإلمل يتم إذا  يف هناية السنة

     
 كالتايل:   737وعند إمتام اإلنتاج يف السنة املوالية يرصد احلسا  

 
عند اجناز التثبيت من طرف الغري فإن حسا  تكلفته : حالة انجاز من طرف الغير لصالح المؤسسة -ب

كون ييكون بتجميع وضعيات األشغال املستلمة من طرف املورد اليت تتضمن مجيع النفقات التثبيت املادي املنجز، 
 القيد كما يلي:

                                                             
 .882، مرجع سابق، صالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدوليةيعة، حنيفة بن رب -1

دائن مدين  دائن مدين 

تكلفة اإلنتاج ح/ تثبيتات مادية 21XX
تكلفة اإلنتاج ح/ ااألنتاج المثبت  لألصول المادية  732

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

إتمام اإلنتاج 

بتاريخ أكتمال عملية التصنيع

دائن مدين  دائن مدين 

قيمة األعباء ح/ التثبيتات العينية الجاري إنجازها 232
قيمة األعباء ح/ ااألنتاج المثبت  لألصول المادية  732

قيد التسوية 

رقم الحساب 

ن/31/12

المبالغ
البيان

دائن مدين  دائن مدين 

تكلفة األنتاج ح/ تثبيتات مادية 21X
تكلفة األنتاج ح/ التثبيتات العينية الجاري إنجازها 232

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

بتاريخ أكتمال عملية التصنيع

ترصيد تكلفة اإلنتاج السابقة
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 وعند اكتمال عملية التصنيع: 

 
 عن طريق التبادل: الحصول على التثبيتات رابعا 

إال يف  ،1يتم ادراج التثبيتات املادية اليت حتصلت عليها املؤسسة عن طريق التبادل يف احلسابات بقيمتها العادلة 
 :حالة

 .كون أن عملية التبادل ال متثل حقيقة جتارية 
 عدم القدرة على حتديد القيمة العادلة لألصل موضوع التبادل بصورة صادقة 

إذا تعذر حتديد القيمة العادلة لألصل املتحصل عليه يف إطار عملية التبادل فإنه يقيم ويسجل يف احلسابات بالقيمة 
 احملاسبية الصافية لألصل املتنازل عليه.

 

 

 

 

                                                             
   8662، 8، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، اجلزء IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية شعيب شنوف،  -1

 .24ص

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ التثبيتات العينية الجاري إنجازها 232
- ح/ موردو تثبيتات 404

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

ن/31/12

وضعية أشغال تثبيت الجزء المنجز

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ تثبيتات مادية 21X
- ح/ التثبيتات العينية الجاري إنجازها 232

بتاريخ أكتمال عملية التصنيع

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

استالم التثبيت المصنع من طرف الغير 

)القيمة  –)القيمة السوقية العادلة لألصل اجلديد + النقدية املقبوضة( =  أرباح )خسائر( المبادلة
 الدفرتية لألصل القدمي + النقدية املدفوعة(
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 عند التبادل: حالتني ومنيز

 المبادلة بالتثبيتات غير المشابهة: -أ

 عندما يتم مبادلة تثبيتات غري متشاهبة مثل سيارة بأرض، حواسيب مبعدات فان ذلك يتطلب االعرتاف باألرباح
 . ويتم تسجيل التثبيت اجلديد املستلم على أساس القيمة السوقية العادلة. 1اخلسائر الناجتة عن املبادلةأو 

 
 المبادلة بالتثبيتات المتشابهة:  -ب

 :2تكون نتيجة املبادلة الفرق بني القيمة السوقية العادلة والقيمة االصلية للتثبيت املقدم ومنيز حالتني

 ترتب عن املبادلة مدفوعات نقدية من اجل احلصول على التثبيت اجلديد، يف هذه احلالة ال يتم االعرتاف  اذا
مبكاسب املبادلة بل يتم تأجيل االعرتاف هبا )تسجيلها( ألهنا تعامل كتخفيض لتكلفة التثبيت اجلديد، وبالتايل 

لدفاتر. ادلة، وال تسجل مكاسب املبادلة يف ايسجل التثبيت اجلديد بقيمته السوقية مطروحا منها مكاسب املب
 ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي: 

                                                             
 .814، مرجع سابق، ص IAS/IFRSالمعايير الدوليةالواضح في المحاسبة المالية وفق حنيفة بن ربيعة،  -1
، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، 8، اجلزء مبادئ المحاسبة المالية القياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبيةهادي رضا صفار،  -2

 .311ص  8662
 

دائن مدين  دائن مدين 

قيمة سوقية ح/ تثبيتات مادية 21X
مجموع اإلهتالك ح/ إهتالك التثبيتات العينة) للتثبيت المستغنى عنه( 281

قيمة األصلية 21X
نتيجة المبادلة 752

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/ تثبيتات مادية
ح/  فوائض القيمة عن خروج األصول المثبة غير المالية

مبادلة التثبيتات العينية

المبالغ
البيان



 لجبائية للتثبيتات المادية الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعالجة المحاسبية وا
 

11 

 
 ترتب على عملية مبادلة التثبيتات املادية مكاسب وقبضت املؤسسة نقدية باإلضافة التثبيت اجلديد مقابل إذا  أما

عرتف به من مكاسب يا، واجلزء املاالستغناء عن التثبيت القدمي ففي هذه احلالة يتم االعرتاف مبكاسب املبادلة جزئ
املبادلة يكون متناسبا مع نسبة النقدية املقبوضة للقيمة السوقية العادلة للتثبيت القدمي، اما اجلزء الباقي من مكاسب 
  املبادلة غري معرتف به يتم تأجيل االعرتاف به ويعامل كتخفيض لتكلفة التثبيت اجلديد. ويكون التسجيل احملاسيب

 كما يلي:

 
 خامسا الحصول على التثبيتات المادية عن طريق إعانة حكومية:

"املنح احلكومية واإلفصاح عن  IAS20حسب ما جاء به النظام احملاسيب املايل ووفقا للمعيار احملاسيب الدويل  
املساعدات احلكومية" فإن إعانات التجهيز هي اإلعانات اليت يستفيد منها الكيان من أجل اكتسا  ممتلكات 

 1إنشاءها.أو  معينة

 

                                                             
قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة ، 81/64/8662قرار مؤرخ يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، -1

 .51، ص4-484، الفقرة الحسابات وقواعد سيرها

دائن مدين  دائن مدين 

قيمة سوقية ح/ تثبيتات مادية 21X
مجموع اإلهتالك ح/ إهتالك التثبيتات العينة) للتثبيت المستغنى عنه( 281
نتيجة المبادلة ح/ نواقص القيمة عن خروج األصول المثبة غير المالية 652

قيمة األصلية ح/ تثبيتات مادية 21X
النقدية المدفوعة 512

مبادلة التثبيتات العينية

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/  البنك 

دائن مدين  دائن مدين 

قيمة سوقية ح/ تثبيتات مادية 21X
مجموع اإلهتالك ح/ إهتالك التثبيتات العينة) للتثبيت المستغنى عنه( 281
نقدية مقبوضة ح/ البنك  512

قيمة األصلية 21X
نتيجة المبادلة 752

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

مبادلة التثبيتات العينية
ح/  فوائض القيمة عن خروج األصول المثبة غير المالية

ح/ تثبيتات مادية
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 : 1وتسجل اإلعانات املقدمة يف شكل تثبيتات عينية مقدمة جمانا بقيمتها العادلة على النحو التايل

 
 عن طريق عقود اإليجار التمويلي:اقتناء التثبيتات المادية سادسا 

" عقود اإلجيار": على أن عقد اإلجيار هو عبارة عن اتفاق يتنازل مبوجبه املؤجر  IAS17نص املعيار الدويل  
 2عدة دفعات عديدة.أو  للمستأجر مبدة حمددة، عن حق استعمال أصل مقابل دفعة واحدة

ل عقد إجياري يرتتب عليه عملية حتويل شبه كلي للمخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصواإلجيار التمويلي هو 
 عدم حتويلها.أو  موضوع اإلجيار إىل املستأجر، وقد يتم حتويل ملكيته عند انتهاء مدة العقد

الدنيا مبقتضى  القيمة احملينة للمدفوعاتأو  يدرج األصل املستأجر يف حسابات أصول امليزانية بقيمته احلقيقية
وجتدر اإلشارة إىل أن املدفوعات الدنيا تدرج فيها القيمة احملينة إلعادة  3كانت هذه األخرية أقل مثن.إذا   اإلجيار

 كان هناك يقني معقول بأن خيار الشراء يكون مرفوعا.إذا   الشراء )قيمة رفع خيار الشراء( يف هناية اإلجيار هذا

 باملعدل الضمين للعقد وإن مل يوجد فبمعدل فائدة اإلستدانة اهلامشية للمستأجر. يتم حتديد القيمة احملينة

يتم إدراج اإللتزام بدفع اإلجيارات املستقبلية يف احلسابات بنفس املبلغ يف خصوم امليزانية وهذا هبدف مقابلة 
 لي كما يلي:ار التموياإلستخدامات باملوارد. يكون التسجيل احملاسيب للتثبيتات العينية املقتناة باإلجي

 
                                                             

 .888اجلزء الثاين، مرجع سابق، ص  ،IAS/IFRSالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية حنيفة بن ربيعة،  -1
 .25، ص 8662، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية غامن شطاط،  -2
قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة ، 81/64/8662اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قرار مؤرخ يف  -3

 .42، ص8-435، الفقرة الحسابات وقواعد سيرها

دائن مدين  دائن مدين 

مبلغ اإلعانة ح/ التثبيتات المادية 21X
مبلغ اإلعانة 131X

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

,,,,/,,,/,,,,,,

ح/ الدولة والجماعات العمومية )اإلعانات المطلوب استالمها(,
مرحلة استالم اإلعانة في شكل تثبيت

دائن مدين  دائن مدين 

القيمة الحقيقية لإليجار ح/ تثبيتات مادية 21X
القيمة الحقيقية لإليجار 167

إستئجار تثبيتات عينية في إطار عقد اإليجار 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/ ديون مترتبة على عقد اإليجار التمويلي
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 1يسجل القيد التايل :، وعندما يتم تسديد الدفعات حسب االتفاق

 
 في شكل امتيازات:مادية الحصول على تثبيتات  سابعا

و أ يعرف امتياز اخلدمة العمومية بانه عقد يسند مبوجبه شخص عمومي )مانح االمتياز( اىل شخص طبيعي
ق تنفيذ خدمة عمومية على مسؤوليته ملدة حمددة تكون طويلة نسبيا مقابل ح (-املستفيد-معنوي )صاحب االمتياز

 2اقتضاء أتاوى حسب نص العقد.

ن قواعد احملاسبة يف جمال امتيازات اخلدمة العمومية تطبق على العقود اليت متد بصلة اىل االمتياز مثل عقود إ
صص هلا احلسا  ات يف شكل امتياز عن بقية التثبيتات وخاالجيار الزراعية، لذا فصل النظام احملاسيب املايل التثبيت

 . يتم التسجيل احملاسيب كاآليت: 3، ومل حيدد طريقة تقييم هذا النوع11

 
 

 

 

                                                             
 .845، ص8662، اجلزء الثاين، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود،المؤسسة طبقا لمعايير المحاسبة الدوليةمحاسبة شعيب شنوف،  -1
 .54، مرجع سابق، ص المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليخلضر عالوي،  -2
طبعة ، اإلطار النظري، جسور للنشر والتوزيع، اليدتقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجدأمحد طرطار وعبد العال منصر، -3

 .  88، ص8645اجلزائر، -االوىل، احملمدية

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ ديون مترتبة على عقد اإليجار التمويلي 167
- ح/ أعباء الفوائد  661

- 512

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/ البنك 
تسديد أقساط اإليجار التمويلي 

المبالغ
البيان

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/قيم ثابتة في شكل امتياز 221X
- 229X

الحصول على قيم ثابتة في شكل امتياز

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/حق مانح االمتياز
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 : ثامنا الحصول على التثبيتات عن طريق القروض

يرتتب على اقتناء األصول باألجل ارتفاع تكلفته مببلغ الفوائد املستحقة على الدفع باألجل وعليه أوجب النظام 
ذه احملاسيب املايل حتيني مبلغ الدين لتفادي تأثري تكلفته )الفوائد( على القيمة احلقيقية لألصل، ويتم اإلعرتاف هب

 ة اإلقتناء باألجل. ويتم التسجيل احملاسيب كالتايل: الفوائد كمصاريف مالية تتحملها املؤسسة على مد

 
 النفقات الالحقة: محاسبة األجزاء للتثبيتات المادية و  :المطلب الثالث

 أوال: النفقات الالحقة: 

إىل إدخال  ما أدت هذه النفقاتإذا  يتم إضافة النفقات الالحقة لألصول الثابتة إىل القيمة الدفرتية لألصل
حتسينات على أداء األصل ومن مث زيادة املنافع املستقبلية له عما كانت حمددة أصال طبقا ملعايري األداء املقدرة 

تؤدي إىل زيادة  ومن أمثلة التحسينات اليت ، لألصل وبشرط أن ال تتجاوز القيمة الدفرتية لألصل قيمته اإلسرتدادية
بإطالة عمره و أ تطوير على األصل يؤدي إىل زيادة طاقته اإلنتاجيةأو  بلية لألصل إدخال تعديلاملنافع املستق
شغيل اتباع طرق جديدة لإلنتاج تؤدي إىل ختفيض تكاليف التأو  حتسني جودة اإلنتاج بصورة ملموسةأو  اإلنتاجي

 بشكل ملحوظ عما كان حمددا هلا مسبقا .

 األصول الثابتة كمصروف على الفرتة اليت أجريت فيها، حيث أن الغرض يتم حتميل نفقات اإلصالح وصيانة 
من هذه النفقات هو احملافظة على استعادة قدرة األصل على حتقيق املنافع االقتصادية املستقبلية اليت تتوقعها املؤسسة 

 .1طبقا ملعايري األداء املقدرة مسبقا لألصل
  عندما يتم ختفيض القيمة الدفرتية ألحد األصول الثابتة أي هناك خسارة طرأت على املنافع املستقبلية املقدرة له

فإن أي نفقات استعادت هذه املنافع املستقبلية املتوقعة ميكن رمسلتها بشرط ان ال تتجاوز القيمة الدفرتية لألصل 
رية جلعله الذي تقتنيه املؤسسة ويكون عليها حتمل النفقات الضرو  قيمته الإلسرتدادية، وينطبق هذا أصال على األصل

 صاحل للتشغيل.

                                                             
 .821، ص 8646اجلزائر،  ، دار هوما، اجلزء األول،IAS/IFRSالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية حنيفة بن ريبعة،  -1

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ التثبيتات المادية  215
- ح/ مصاريف مالية للتحيين 668

- ح/موردو تثبيتات404
ين القرض تسجيل التثبيت بمصاريف تحي

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية
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 : محاسبة التثبيتات المادية عن طريق األجزاء :ياثان

ر منافع كانت توفأو إذا   كانت مدد انتفاعها خمتلفةإذا   "تعاجل مكونات األصل كما لو كانت عناصر منفصلة
وكمثال على ذلك، طائرات نقل املسافرين واليت  6 فقرة 212 حسب املادةاقتصادية حسب وترية خمتلفة" وذلك 

ميكن ان تسجل من خالل عناصرها وهي هيكل الطائرة واحملركات والتجهيزات الكهربائية األخرى وهي عناصر 
 ختتلف يف فرتات استخدامها. يكون التسجيل احملاسيب كما يلي:  

 
 التثبيتات المادية من دفاتر المؤسسة:لمطلب الرابع حاالت استبعاد ا

أو  تلفهاو أ تستبعد التثبيتات املادية من أصول املؤسسة يف عدة حاالت، حيث يف حالة التنازل عن التثبيتات
اختفائها، يتوقف ظهورها يف حسابات التثبيتات، وحتول االهتالكات اخلاصة هبا اىل حسابات أخرى، عموما منيز 

 ن التثبيتات:  ثالث حاالت للتنازل ع

بل يتم التخلص من التثبيت واخراجه من العمل أي شطبه هنائيا وبدون مقا أوال التخلص من التثبيتات المادية:
 وأيضا ،1ألهنا ال تنتظر من استعماله منافع اقتصادية مستقبلية ففي هذه احلالة جيب اقفال حسا  التثبيت املعين

 حالتني: منيز وهنا االهتالكات، جمموع حسا 

 التثبيت كلفةت يساوي االهتالكات جمموع الن نتيجة، أية اىل يؤدي ال الشطب هذا التثبيت عمر انتهاء حالة يف 
 كااليت: احملاسيب التسجيل ويكون

                                                             
األوىل، دار الثقافة، عمان، ، الطبعة 8، اجلزء واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبيةمبادئ المحاسبة المالية القياس هادي رضا صفار،  -1

 .311ص  8662

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/التثبيتات المادية ) مثال الهيكل( -  21X01
حـ/التثبيت ات المادية )محرك( -  21X02
- حـ/التثبيت  )تجهيزات( 21X03

حـ/ موردو  تثبيتات -  404

تاريخ الشراء

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

اقتناء تثبيت عن طريق األجزاء
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 التثبيت يستمر حلالةا هذه ففي املؤسسة يف يستخدم يزال ال انه اال كليا اهتالكه مت قد الذي التثبيت حالة يف أما 

 عن .التقرير1ثبيتالت من التخلص وحلني لالهتالك إضافية تسوية أي بدون امليزانية يف بالظهور االهتالكات وجمموع
 يستخدم. يزال ال األصل بان يةاملال مالقوائ مستخدم ابالغ بغرض احلالة هذه يف يكون امليزانية يف املرتاكم واهتالكه التثبيت

 سيتحقق فانه باقية، اسبيةحم قيمة هنالك ليس وانه احملاسبية الدفاتر يف كليا اهتالكه قبل التثبيت عمر انتهى إذا أما
 يلي: كما احملاسيب التسجيل ويكون التخلص عن خسارة

 
 تدني القيمة(.)مجموع االهتالكات +  –خسارة التنازل = تكلفة االصل  أن حبيث

 ثانيا بيع التثبيتات المادية: 

 البيع من املستلمة حصالتاملت مع الدفرتية القيمة مقارنة يتم فانه ان عملية التنازل عن التثبيتات عن طريق البيع،
 كانت إذا أما .2التخلص عن مكاسب يتحقق فانه للتثبيت، الدفرتية القيمة النقدية املتحصالت جتاوزت فاذا

 مع الدفرتية القيمة طابقتت ملا التخلص. عن خسائر يتحقق فانه املباع للتثبيت الدفرتية القيمة من اقل املتحصالت
 مستقلة بصفة ظهروت عادية، غري كعناصر الدخل قائمة يف اخلسائر أو املكاسب هذه تعاجل البيع عند السوقية القيمة
 ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي: وظة.ملح نسبية أمهية ذات كانت إذا العمليات قطاع يف

 
 

                                                             
 182، ص8662، دار الكتا  احلديث، عمان، القياس والتقويم في المحاسبة الماليةحنفي عبد الفتاح،  -1
األوىل، دار الثقافة، عمان، ، الطبعة 8، اجلزء في التقارير المحاسبية مبادئ المحاسبة المالية القياس واالعتراف واإلفصاحهادي رضا صفار،  -2

 .315ص  8662

دائن مدين  دائن مدين 

- 281
- 21

ح/اهتالك التثبيتات العينية 
تاريخ وقوع العملية

ح/التثبيتات العينية  
شطب التثبيت المادي 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية 652
- ح/اهتالك التثبيتات 281X

- 21X

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/التثبيتات العينية
شطب التثبيت من الخدمة 

المبالغ
البيان
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 الحالة األولى: سعر البيع الصافي أكبر من القيمة المحاسبية الباقية:    -أ

 
 
 الحالة الثانية: سعر البيع الصافي اقل من القيمة المحاسبية الباقية:  -ب

   
ة للتثبيتات عن طريق للتثبيتات املادية "احلياز نشري اىل أن حالة االستبدال اليت مت التطرق اليها يف التقييم االويل  

 التبادل".

 المطلب الخامس التقييم الالحق للتثبيتات المادية:

 :1بعد االعرتاف والتقييم املبدئي للتثبيتات املادية يسمح النظام احملاسيب املايل بإعادة التقييم بطريقتني ومها

مبوجب هذا األسلو  يتم التسجيل عند اعداد القوائم املالية بالتكلفة مطروحا منها جمموع  أوال نموذج التكلفة:
 االهتالك املرتاكم وجمموع خسارة قيمة التثبيتات )التدين(، ويتم حتديد القيمة احملاسبية لألصل كما يلي:   

  

 

                                                             
، دراسة حتليلية، جملة البحوث والدراسات، SCFقياس عناصر قائمة الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي حممد فيصل ميده ومجال خنشور،  -1

 .344، ص 8644، جامعة الوادي، اجلزائر،83العدد 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/الحسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن التثبيتات  462
- ح/اهتالك التثبيتات 281X

- 752
- 21X

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/التثبيتات العينية
التنازل عن التثبيتات 

ح/فوائض القيمة عن خروج أصول مثبتة غير مالية 

المبالغ
البيان

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/الحسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن التثبيتات  462
- ح/اهتالك التثبيتات 281X
- ح/نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية 652

- 21X

تاريخ وقوع العملية

ح/التثبيتات العينية
التنازل عن التثبيتات 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

.خسارة القيمة –االهتالك المتراكم  – التكلفة التاريخية=  القيمة المحاسبية  
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عند اقفال الدورة احملاسبية يف هناية السنة تقوم املؤسسة االقتصادية مبجموعة من االعمال احملاسبية تسمى بأعمال 
هناية السنة وذلك بغرض حتديد النتيجة احملاسبية وإعداد الكشوفات املالية، ويف مقدمتها امليزانية اخلتامية وحسا  

 اجلرد اىل مرحلتني اجلرد املادي واجلرد احملاسيب:، وتنقسم مراحل 1النتائج

  اجلرد املادي هو فحص مادي وإحصاء وعد واثبات ملختلف عناصر أصول وخصوم املؤسسة واحصاء وثائق
  .ومستندات االثبات احملاسبية، حيث يعكس اجلرد املادي الوضعية احلقيقية جلميع عناصر األصول واخلصوم

 ة الثانية من أعمال اجلرد حيث يتم من خالهلا تسجيل قيود التسوية الناجتة عن اجلرد اجلرد احملاسيب هو املرحل
املادي بعد املوافقة بني معطيات اجلرد املادي ملختلف حسابات املؤسسة وبني أرصدة هذه احلسابات املسجلة يف 

 دفاتر املؤسسة تأيت مرحلة التسوية حيث يتم من خالهلا:

ن وجدت، يل احملاسيب لالهتالكات، دراسة مؤشرات تدين قيمة التثبيتات وتسجيلها ابالنسبة للتثبيتات: التسج
 التسجيل احملاسيب للتثبيتات قيد اإلجناز، مراجعة حسابات تسجيل التسبيقات عن التثبيتات.

   اهتالك التثبيتات المادية: -0
بطة حسب النظام احملاسيب املايل بأنه: "استهالك املنافع االقتصادية املرت : يعرف االهتالكتعريف االهتالك 0-0

 2كان مدجما يف القيمة احملاسبية ألصل نتيجة الكيان لنفسه".إذا   معنوي، ويتم حسابه كعبء االأو  بأصل عيين
ة اليت االقتصاديان طريقة اهتالك أي أصل هي انعكاس تطور استهالك الكيان للمنافع طرق االهتالك:  0-0

 ، حيث يكون لدينا ثالث طرق حماسبية لتحديد وقياس االهتالك منها: 3يدرها ذلك األصل
 :)حيث حتسب أقساط االهتالك بشكل متساوي وثابت خالل مدة املنفعة  االهتالك الخطي)الثابت 
 حيسب قسط االهتالك السنوي بشكل متناقص خالل مدة املنفعة االهتالك المتناقص : 
 ويتطلب هذا األسلو  تقدير حجم اإلنتاج املقدر للتجهيزات خالل كل فرتة اهتالك تبعا لحجم اإلنتاج :

 استخدامها.

، كما جيب ان 4وتكون الطريقة اخلطية هي املعتمدة يف حالة عدم التمكن من حتديد هذا التطور بصورة صادقة
بيتات العينية ففي ية يف أعقا  املدة النفعية املطبقة على التثتدرس دوريا، طريقة االهتالك املدة النفعية والقيمة املتبق

                                                             
 .5، ص8644، دار البدر، اجلزائر، البدر في التسيير المحاسبي والماليهاديف خالد،  -1
 2، ص484، مرجع سبق ذكره، البند0110مارس 00الموافق ل 00العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، -2
 .62، ص4-484ذكره، البند  مرجع سبق ،00/10/0110الموافق ل  00العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  -3
عايري احملاسبية ، امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل واليات تطبيقه يف ظل املالمعالجة المحاسبية لألصول الثابتةحممد لعرييب،  -4

  3، ص8662الدولية، جامعة سعد دحلب البليدة، نوفمرب 



 لجبائية للتثبيتات المادية الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعالجة المحاسبية وا
 

19 

حالة حدوث تعديل مهم للوترية املنتظرة من املنافع االقتصادية الناجتة عن تلك األصول، تعدل التوقعات والتقديرات 
 لكي تعكس هذا التغيري يف الوترية.

أو  لتسجيل كل تدين 482 املايل، يستعمل احلسا حسب النظام احملاسيب التسجيل المحاسبي لالهتالك:  0-0
 فقدان يف قيمة املثبتات جبعله مدين سنويا بقسط االهتالك وبالتايل حيمل لنتائج الدورة املالية قسط اإلهتالك املوافق

 1اهتالك التثبيتات املادية دائنا . 182 الستعمال األصل خالل الدورة، مقابل جعل احلسا 

 
 يف هناية باقي السنوات مع مراعات قيمة القسط السنوي لكل سنة.نسجل نفس القيد 

 :اهتالك التثبيتات حسب مكوناتها 0-0

 ا خمتلفةكانت مدد انتفاعهإذا   أجاز النظام احملاسيب املايل معاجلة مكونات األصل كما لو كانت عناصر منفصلة
ك يف الواقع حسب املدة املتوقعة الستخدامها ، حبيث هتتل2كانت توفر منافع اقتصادية حسب وترية خمتلفةأو إذا  

اىل غاية استبداهلا بعنصر بديل، غري أنه عندما تكون املدة الفعلية الستخدام أحد العناصر املكونة للتثبيت أطول 
من املدة العادية الستخدام هيكل التثبيت فان العناصر اجلزئية هتتلك حسب مدة استخدام اهليكل مع العلم أن 

  ثبيت القابلة لإلهتالك توزع على مدة االنتفاع مع مراعات قيمة اخلردة يف هناية املدة، ويتم تسجيله حماسبياقيمة الت
 كما يلي: 

 
 

                                                             
  846مرجع سبق ذكره، ص ،IAS/IFRSالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية حنيفة بن ربيع،  -1
 .42، مرجع سبق ذكره، صالمحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرمحان عطية،  -2

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/مخصصات االهتالكات وخسائر القيمة أصول غير جارية  681
- 28X

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/N

ح/ اهتالك التثبيتات المادية 
تسجيل قسط اإلهتالك

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/مخصصات االهتالكات وخسائر القيمة أصول غير جارية  681
- 28X
- 28X

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/N

ح/ا اهتالك تثبيتات مادية هيكل 
تسجيل قسط االهتالك

ح/ا اهتالك تثبيتات مادية محرك
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 الخسارة في قيمة التثبيتات: -0

يل كانت التثبيتات قد اخنفضت قيمتها وجب على املؤسسة تطبيق ما يقتضيه املعيار احملاسيب الدو إذا   لتحديد ما
IAS36   تدىن قيمة األصول" والذي يوضح األسلو  الذي ينبغي أن تتبعه املؤسسة ملراجعة وتعديل القيمة الدفرتية"

رض . وكيفية حتديد القيمة القابلة لالسرتداد، وتوقيت االعرتاف باخلسائر يف املنافع االقتصادية اليت تتع1ألصوهلا الثابتة
" اندماج االعمال" كيفية معاجلة اخلسائر يف منافع  IFRS03املايل  هلا األصول، كما يوضح املعيار الدويل لإلبالغ

 عمال.بعد عملية اندماج االتبدأ  األصل اليت يتم االعرتاف هبا قبل هناية الفرتة احملاسبية األوىل اليت

اذ جيب على كل مؤسسة يف هناية كل سنة مالية أن ختضع أصوهلا اىل فحص يف القيمة، وهذا لضمان عدم 
 ل األصول بأقل من قيمتها القابلة للتحصيل، ويتم ذلك بإجراء العمليات التالية:تسجي

 ني أن األصل هناك دليل يبإذا  : عند قفل احلسابات، جيب على املؤسسة تقدير فيماالقيمة األدلة على خسارة
االختالف غري أو  ورالتدهقد فقد قيمته، ومن بني هذه األدلة اخنفاض يف القيمة السوقية خالل الدورة بشكل معترب، 

 املتوقع يف املخطط االبتدائي، والتغيري يف البيئة التكنولوجية.
 تتمثل هذه العملية يف مقارنة بني القيمة احملاسبية الصافية بعد طرح االهتالكات مع اختيار خسارة القيمة :

م املؤسسة بإثبات القيمة احملاسبية الصافية تقو  القيمة احلالية )القيمة القابلة لالسرتداد(، فاذا كانت هذه األخرية أقل من
 خسارة القيمة. 

 2يسجل مقدار خسارة القيمة كعبء من أعباء الدورة احملاسبية مقابل اثبات اخنفاض قيمة االصل

 
كما جيب يف هناية كل سنة مالية مراجعة خسارة القيمة املسجلة مسبقا، فهي ليست هنائية، حبيث ميكن 

خلسارة اإللغاء ال جيب ان يتعدى مبلغ االسرتجاع مبلغ اأو  الغائها. هذا االسرتجاعأو  بالزيادة، بالنقصانتعديلها، 

                                                             
 .42، مرجع سبق ذكره، صالمحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليخلضر عالوي،  -1
نظام احملاسيب ، امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للاإلهتالكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديدمجال عمورة،  -2

  .62، ص 8662أكتوبر  45-43اجلزائر،  اجلديد جامعة سعد دحلب، البليدة،

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/مخصصات االهتالكات وخسائر القيمة أصول غير جارية  681
- 29X

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/خسائر القيمة عن التثبيتات 
تسجيل الفارق في حسابات األعباء 



 لجبائية للتثبيتات المادية الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعالجة المحاسبية وا
 

21 

اجلزئي و أ املسجل مسبقا حىت ال تفوق قيمته التكلفة التارخيية املسجلة يف امليزانية، ويتم تسجيل االسرتجاع الكلي
 :  1خلسارة القيمة كالتايل

 
 التثبيتات تظهر باملبلغ الصايف بعد طرح االهتالكات وخسائر القيمة. اما يف امليزانية فان

كن يف تاريخ بيع التثبيت تسجل خسارة القيمة اليت مت اثباهتا سابقا يف شكل اخنفاض يف قيمة التثبيت حىت مي 
ة اسرتجاع لناقص القيمة الناتج عن خروج التثبيت املطلو  اثباته يف حسا  النتائج، اما يف حاأو  حتديد فائض

خسارة االخنفاض فان املؤسسة تعمد اىل زيادة القيمة احملاسبية لألصل اىل قيمته القابلة لالسرتداد لكن دون جتاوز 
القيمة احملاسبية الصافية اليت ميكن احلصول عليها يف حالة عدم ادراج أي خسارة الخنفاض يف القيمة خالل السنوات 

 السابقة.

 المؤونات:   -0

يقية وخصوم املؤسسات االقتصادية اىل التغري يف قيمها احملاسبية، وهذا التغيري يؤثر يف القيمة احلقتتعرض أصول 
ن املؤسسة اأو  هلا، وهذه التغريات نامجة عن أسبا  عدة منها تبدل أسعار األصول وفق القوى اخلفية للسوق،

سبا  حتاول ملة الوقوع ولتفادي هذه األاخلسائر متحأو  حتتاط لبعض متعامليها االقتصاديني الذين تشك فيهم،
 املؤسسة التقليل من االخطار واخلسائر وهذا بتكوين مؤونات ملواجهتهما. 

ول اليت النقصان يف قيمة األصأو  التكاليفأو  هي مبالغ مالية ختصص ملواجهة اخلسائر تعريف المؤونة: 0-0
احلسابات يف هناية السنة من اجل أن تكون النتيجة احملصلة . اذ جيب ادراجها يف 2تسمح باستخراج القيم احلقيقية

 من طرف املؤسسة حمددة قدر اإلمكان.

  3تصنف املؤونات اىل قسمني أحدمها يتعلق جبانب األصول واألخر جبانب اخلصوم.أنواع المؤونات:  0-0

                                                             
 .52مرجع سابق، ص، لي الجديد والمعايير المحاسبية الدوليةالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي الما هوام مجعة، -1
 466، ص 8644، دار البدر، اجلزائر،البدر في التسيير المحاسبي والماليهاديف خالد،  -2
 . 485، يل باج بلو، اجلزائر، ص المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعالوي خلضر،  -3

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/خسائر القيمة عن التثبيتات  29X
- 781

رقم الحساب 

31/12/N

ح/استرجاع خسارة قيم األصول غير الجارية لالستغالل 
استرجاع خسارة قيمة التثبيتات 

المبالغ
البيان
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 مؤونات تدني قيم األصول:

 قد حيدث تبعا الخنفاض أسعار اخلامات واللوازم والسلع وتبعا أيضا لقدمها  :مؤونات تدني قيم المخزون
أقل من و أ واالختالفات الطارئة عليها ان تكون القيمة احلقيقية هلذه املمتلكات بتاريخ اجلرد، أقل من تكلفة شرائها

 تكلفة انتاجها مما جيرب املؤسسة ان تقوم بتخصيص مؤونة بتدين قيم املخزون. 
 كانت قيم السندات أقل من مثن شرائها فانه إذا   : خالل الشهر األخري من الدورةتدني قيم السندات مؤونة

 من الضروري ان تدرج يف احلسابات هذا النقصان يف القيمة احلقيقية 
 ان الديون على الزبائن أيضا قد تتعرض لنقص القيم، اذ أن بعض التصرفات جتعلنا مؤونة تدني ديون العمالء :
يف قدرة املدين على الوفاء بالديون مما جيعلنا نقوم بتقدير اخلسارة احملتملة اليت حتدد يف قالب بنسبة مئوية من  نشك

 مبلغ الدين. 

 مؤونات تدني قيم الخصوم:

مؤونات األعباء )اخلصوم غري اجلارية(: عرف النظام احملاسيب املايل مؤونات األعباء باهنا خصوم يكون تاريخ 
 : 2. ويكون التسجيل احملاسيب كما يلي1مبلغها غري مؤكدأو  استحقاقها

 
ؤونة يكون  تعديل املو  تقدير للنفقات كما ان مراجعة أفضلان تكوين املؤونة يكون هناية السنة وعلى أساس 

  :ة يكون التسجيل احملاسيب كما يليكذلك يف هناية السنة. يف حالة زيادة قيمة املؤونة عند احلاج

 
                                                             

قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة ، 81/64/8662اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قرار مؤرخ يف  -1
 .42، ص485، املادة الحسابات وقواعد سيرها

 .45مرجع سابق، ص ، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعطية عبد الرمحان،  -2

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ مخصصات اهتالك و مؤونة وخسائر عن القيمة أصول غير جارية 681
- 158

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/N

ح/ مؤونات أخرى لألعباء خصوم غير جارية
تكوين المؤونة

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ مخصصات اهتالك و مؤونة وخسائر عن القيمة أصول غير جارية 681
- 158

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/N

ح/ مؤونات أخرى لألعباء خصوم غير جارية
زيادة قيمة المؤونة
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 ختفيض قيمة املؤونة عند احلاجة يكون التسجيل احملاسيب كما يلي:يف حالة 

 
 يف حالة حتقق األعباء اليت كونت من اجلها املؤونة يتم ترصيد املؤونة مباشرة، يكون التسجيل احملاسيب كما يلي:

 
مل ان يقع تمؤونة اخلصوم اجلارية: عند اقفال حسابات اخلصوم واليت يكون مبلغها غري مؤكد واليت من احمل

 استحقاقها خالل اثين عشر شهرا يكون التسجيل احملاسيب كما يلي: 

 
 يف حالة الزيادة لقيمة املؤونة يكون التسجيل احملاسيب كما يلي: 

 
 

 

دائن مدين  دائن مدين 

xxxx تالك مخصصات قيمة عن وخسائر مؤونة و اه ح/ جارية غير أصول ال 158

xxxx 781

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/N

سترجاع سائر عن االستغالل ا قيمة خ ح/ والمؤونات ال

فيض خ يمة ت إلغائها أو المؤونة ق

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ مخصصات اهتالك و مؤونة وخسائر عن القيمة أصول غير جارية 158
- ح/ البنك والحسابات الجارية 512
- 781

رقم الحساب 

31/12/N

ح/ استرجاع االستغالل عن خسائر القيمة والمؤونات
تخفيض قيمة المؤونة أو إلغائها

المبالغ
البيان

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ مخصصات اهتالك و مؤونة وخسائر عن القيمة أصول جارية 685
- 481

البيان
رقم الحساب 

31/12/N

ح/  المؤونات عن الخصوم الجارية
تكوين مؤونة خصوم جارية

المبالغ

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/ مخصصات اهتالك و مؤونة وخسائر عن القيمة أصول جارية 685
- 481

البيان
رقم الحساب 

31/12/N

ح/  المؤونات عن الخصوم الجارية
زيادة مؤونة خصوم جارية

المبالغ
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 إلغاء قيمة املؤونة يكون التسجيل احملاسيب كما يلي:أو  يف حالة ختفيض

 
 كما يلي:يف حالة استعمال املؤونة يكون التسجيل احملاسيب  

 
  ثانيا نموذج إعادة التقييم:

مبوجب هذا األسلو  يتم التسجيل بالقيمة العادلة مطروحا منها االهتالك املرتاكم وخسائر القيمة وهذا اعتمادا 
 على معامل حيسب نسبة القيمة العادلة )أي سعر البيع الصايف( لألصل اىل قيمته احملاسبية الصافية   

ويتم .1ويتم إعادة التقييم بانتظام حبيث ال خيتلف املبلغ املسجل يف تاريخ امليزانية بشكل كبري عن قيمته العادلة 
 حتديد القيمة احملاسبية لألصل كما يلي:

 

 

                                                             
واقع تقييم التثبيتات المادية في الجزائر في ظل النظام المحاسبي المالي: دراسة على مستوى الشركات المسعرة مروان مباركي ومحزة العريب،  -1

 .811، ص 8642، اجلزائر،8، جامعة البليدة 42جملة األحباث االقتصادية، العدد  في البورصة

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/  المؤونات عن الخصوم الجارية 481

- 785

31/12/N

ح/  استرجاعات اإلستغالل عن خسائر القيمة والمؤونات

تخفيض قيمة المؤونة أو إلغائها

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/  المؤونات عن الخصوم الجارية 481

- ح/ البنك والحسابات الجارية 512

- 785 أو

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/N

ح/  استرجاعات اإلستغالل عن خسائر القيمة والمؤونات

أستخدام المؤونة

لقيمة خسائر ا -االهتالكات المستقبلية  –= القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم القيمة المحاسبية 
 المستقبلية.
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تقوم على استبدال  10 الفقرة IAS 16ان عملية إعادة التقييم اليت مسح هبا النظام احملاسيب املايل واملعيار الدويل 
القيمة احملاسبية الصافية بعد االهتالكات وخسائر القيمة بقيمتها العادلة، وحيسب فارق إعادة التقييم بالفرق بني 

 القيمة العادلة والقيمة احملاسبية الصافية كما هو واضح يف العالقة التالية:

 

 

كما يشرتط تطبيق طريقة إعادة التقييم من دورة ألخرى، وتطبق بصفة منتظمة على مجيع التثبيتات املادية اليت 
وكلما تطلب االمر ذلك أي كلما كانت القيمة العادلة للتثبيت املعاد تقييمه ختتلف  1تنتمي اىل نفس اجملموعة،

 بشكل معترب عن القيمة احملاسبية للتثبيت.

، فان مبلغ الزيادة 2إذا جنم عن إعادة التقييم ارتفاع يف قيمة التثبيت بعد إعادة التقييم عن قيمته املثبتة قبل التقييم
تقييم يسجل فارق إعادة الو )رؤوس األموال اخلاصة( حتت بند فائض إعادة التقييم يظهر ضمن حقوق املالكني، 

 :"فارق إعادة التقييم" كاآليت 295ح /مباشرة يف صنف حسابات رؤوس األموال على مستوى 

 
 :3وهناك العديد من العمليات اليت متر هبا إعادة التقييم

   سة كمنتوجات ويف حدود خسارة القيمة املسجلة يف حسابات املؤستدرج إعادة التقييم اإلجيابية يف احلسابات
لنفس األصل، وإذا كان تعويض إعادة التقييم األخرى سلبية لنفس األصل سبق أن مت ادراجه كعبء يف احلسابات 

 ويكون التسجيل احملاسيب كاآليت:

                                                             
األردن، –مان ور التجارية، ع، مطابع الدستسبة واالبالغ المالي الدولية: الجوانب النظرية العلميةمعايير المحاحممد أبو ناصر ومجعة محيدات،  -1

 .814ص 8662
 .444، مرجع سابق، ص المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليخلضر عالوي،  -2
 .463مرجع سبق ذكره، ص ، المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدوليةحممد بوتني،  -3

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/التثبيتات العينية 21X
- 105
- 281X

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

تاريخ وقوع العملية

ح/افارق إعادة التقييم 

تسجيل فائض إعادة التقييم
ح/اهتالك التثبيتات العينية 

اسبية لألصل.القيمة المح -فارق إعادة التقييم = القيمة العادلة لألصل   
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 أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود خسارة يف القيمة )إعادة تقييم سلبية( فان هذه اخلسارة يف القيمة  اذا

تنسب على سبيل األولوية إىل فارق إعادة التقييم سبق إدراجه يف احلسابات ضمن رؤوس األموال اخلاصة يف هذا 
 كعبء من األعباء.  األصل نفسه، ويقيد الرصيد احملتمل فارق إعادة التقييم السلبية

 
 انونختتلف النتيجة احملاسبية عن النتيجة اجلبائية الختالف النصوص اجلبائية الواردة يف قثالثا ضرائب مؤجلة:   

الذي يهتم بدراسة  (IAS12)الضرائب عن القواعد احملاسبية، ومن اجل ذلك مت صدور املعيار احملاسيب الدويل 
 1مفاهيم الضريبة املتعلقة بالضريبة املستحقة والضريبة املفروضة على النتيجة الصافية للسنة املالية.

نشأ : هي تلك الفروق الناشئة بني الربح احملاسيب والربح اخلاضع للضريبة لفرتة   حماسبية، وتالفروق المؤقتة (4
 2التزامأو  سيب ألصلحينما يكون اختالل زمين بني االثبات احملا

و أ : هي تلك الفروق بني الربح احملاسيب والربح اجلبائي عندما ال يكون املنتوج خاضع للضريبةالفروق الدائمة (8
 3غري قابل للخصم 

 ع للضريبة عن الفرتة للربح اخلاض: مبلغ الضريبة على الربح الواجب الدفع بالنسبة طريقة الضريبة المستحقة (3
 الفرتات القادمة أو  انعكاسات ضريبية للفروق املؤقتة على الفرتةمهال أي إمع 

                                                             

وإدارية، العدد  صادية، أحباث اقتدراسة تحليلية لمدى مسايرة النظام الجبائي الجزائري للنظام المحاسبي الماليبن توتة قندز وحكيم براضية،  -1 
 .314، ص8645 42

مذكرة مقدمة ضمن  ،االقتصادية الجزائريةأهمية وانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية للمؤسسات بن عروج صربينة، -2
 .18، ص8648، 3ري، جامعة اجلزائر متطلبات نيل شهادة املاجيست

يرية ثر االختالفات بين المفاهيم المحاسبية والقواعد الضريبية على تحديد وعاء ضريبة الدخل بالجماهأفيصل عبد السالم وبابكر حممد إبراهيم،  -3
 .434، ص 8648، نوفمرب 43ة، العدد جملة العلوم اإلنسانية واالقتصادي الليبية

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/التثبيتات العينية 21X
- 105

تاريخ وقوع العملية

ح/افارق إعادة التقييم 
فارق إعادة التقييم اإليجابي 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/التثبيتات العينية 21X
- 105

تاريخ وقوع العملية

ح/افارق إعادة التقييم 
فارق إعادة التقييم اإليجابي 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 
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يف  : هذه الطريقة تعرتف جبميع االثار الضريبية للفروق املؤقتة سواء تلك اليت نشأتطريقة الضريبة المؤجلة (1
ية للفروق املؤقتة املتوقع االثار الضريبأو  تلك اليت نشأت يف الفرتة احلالية،أو  سنوات سابقة وتنعكس يف السنة احلالية

 حدوثها مستقبال وميكن تقدير قيمتها مبوثوقية مناسبة ومن بني املبادئ املؤيدة هلذه الطريقة مبدأ حماسبة االلتزام  
: وهي مبالغ الضرائب على األرباح املتوقع اسرتدادها يف الفرتات املقبلة وذلك األصول الضريبية المؤجلة (5

 نتيجة:
 روق املؤقتة القابلة للخصم الف 
  ترحيل اخلسائر اجلبائية اليت مل تستنفذ بعد لألمام 
  وبتطبيق مبدأ فصل السنوات املالية الذي يسمح بإدراج األعباء واإليرادات مبدأ احليطة واحلذر، فخصم ضريبة

 مؤجلة جيب ان يسجل على كل الفروقات املؤقتة اخلاضعة للضريبة. 

 بات، الضرائب املؤجلة خصوم خاصة للديون الضريبية اجلارية. على مستوى عرض احلسا

  :التسجيل احملاسيب ألصول وخصوم الضريبة املؤجلة 

لة جيب تسجيل أصل ضرييب  مؤجل لكل الفروقات املؤقتة القاب التسجيل المحاسبي لضرائب مؤجلة أصول: -أ 
، كما سبق ريبة على أساس حماسيبن مبلغ الضللخصم أي عندما يكون مبلغ الضريبة على أساس الضرييب أكرب  م

 1أن شرحنا يف اجلدول ومن أمثلة الفروقات املؤقتة لبنود يتولد عنها أصول ضريبية مؤجلة ما يلي:و 

  تسجيل حماسيب بعض املصاريف لغايات احملاسبية املالية وختفيض من أرباح الدورة احلالية حني تأجيل االعرتاف
هبا من طرف مصلحة الضرائب ومثال ذلك االتعا  الغري املسددة ال يتم قبوهلا كمصاريف من طرف مصلحة 

 الضرائب اال عند تسديدها فعليا 
 ريبيا املستقبلية وتكوين النفقة الواجبة التسديد هبذا الصدد واليت تظهر ض خمصصات املؤونات لإلحاالت التقاعد

يف العناصر املعاد ادماجها، ألن األعباء اليت تسمح بتغطية هذه املؤونات تطرح جبائيا يف املستقبل، مما جيعل 
 هذه اإلدماجات مصدرا ألصول الضرائب املؤجلة.

"فرض 401ح/ األصول " من جهة املدين وباجلانب الدائن منالضرائب املؤجلة على "211ح/ وحيسم احلسا 
 (الضريبة املؤجلة عن األصول "بالنسبة اىل مبلغ الضرائب عن النتائج القابلة للتحصيل خالل السنوات املالية املقبلة

الية ملعلى ان تتم قابلية حسمه على الصعيد اجلبائي خالل السنوات ا)حالة عبئ مدرج يف حسابات السنة املالية 
 املقبلة. يكون القيد احملاسيب.

                                                             
  .418مرجع سبق ذكره، ص ، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي عبد الرمحان عطية، -1
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ملؤقتة جيب تسجيل التزامات الضرائب املؤجلة لكافة الفوارق ا التسجيل المحاسبي للضرائب المؤجلة خصوم:-ب

اخلاضعة للضريبية أي عندما يكون مبلغ الضريبة على األساس الضرييب أقل من مبلغ الضريبة على أساس حماسيب 
 1قات املؤقتة اليت يتولد عنها التزامات ضريبية مؤجلة ما يلي: ومن األمثلة عن الفرو 

 ضمن التثبيتات لكن جبائيا  18 نفقات وأعباء التطوير اليت يتم تفعيلها واظهارها حسب املعيار احملاسيب الدويل رقم
 يتم طرحها فورا خالل السنة اليت حدثت فيها.

 املعدل و أ اهتالك لألصول الغري جارية خمتلفة عن الطريقةمعدل أو  استخدام املؤسسة لغايات حماسبية طريقة
نص قانون الضرائب على استخدام معدل اهتالك اكرب من املعدل الذي تستخدمه إذا  املرخص به ضريبيا فمثال

املؤسسة لغايات احملاسبة املالية ففي هذه احلالة قسط االهتالك احملسو  ألغراض الضريبة يكون اكرب من قسط 
ك احملاسيب احملسو  من قبل املؤسسة. وهذا سيؤدي اىل أن يكون الربح اخلاضع للضريبة أقل من الربح االهتال

األساس الضرييب عندئذ و  احملاسيب مما ينجم عنه فرق مؤقت خاضع للضريبة والذي ميثل الفرق بني القيمة احملاسبية
الذي و  ريبةقدار الفرق املؤقت اخلاضع  للضيتم االعرتاف بأصل ضرييب مؤجل يساوي معدل الضريبة مضروبا يف م

 اجلانب الدائن  حيث نعتمد يف التسجيل احملاسيب يف، األساس اجلبائيو  يبني اختالف الضرائب بني األساس احملاسيب
"فرض الضريبة املؤجلة 401ح/ ذلك بإجراء حسم  من احلسا و  "الضرائب املؤجلة عن اخلصوم "216ح/ كم احلسا 
 من حسا  لرؤوس األموال  اخلاضعة حسب احلالة . ويكون القيد احملاسيب وفق الشكل التايل: أو  عن اخلصوم "

 
 

                                                             
مرجع سبق ذكره،  ،أهمية وانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية صربينة بن عروج، -1

 .13ص 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/  الضرائب المؤجلة على األصول  133
- ح/ فرض الضريبة المؤجلة عن األصول 692

,,,/,,,,/,,,,,,

ضرائب مؤجلة أصول

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

دائن مدين  دائن مدين 

- ح/  فرض الضريبة المؤجلة عن الخصوم 693
- ح/ الضرائب المؤجلة عن الخصوم 134

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

,,,/,,,,/,,,,,,

ضرائب مؤجلة خصوم
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 لمبحث الثاني: المعالجة الجبائية للتثبيتات الماديةا

إن النظام اجلبائي والنظام احملاسيب مها نظامني ينطلقان من نفس التشريع، اىل اهنما يسعيان اىل حتقيق اهداف 
خمتلفة، حيث ان طبيعة العالقة اليت تربط بني النظاميني هي عالقة قانونية ذات صلة وثيقة وهده العالقة توضح 

اسبية معدلة حسب ، فنتيجة اجلبائية ليست سوى نتيجة حمترابط بعض القوانني اجلبائية ببعض القوانني احملاسبية
 القواعد اجلبائية وهذا ما سيتم التطرق اليه من خالل املعاجلة اجلبائية للتثبيتات املادية من خالل: 

املعاجلة اجلبائية للتثبيتات املادية، التنازل على التثبيتات املادية، أعمال هناية السنة، االختالفات الناجتة عن 
 املعاجلة احملاسبية واجلبائية.

 : التقييم األولي للتثبيتات المادية المطلب األول

 يف هذا املطلب سنتطرق اىل املعاجلة اجلبائية للتثبيتات املادية من ناحية تقييم االويل.

 أوال في حالة الشراء: 

ان النظام اجلبائي اجلزائري لقيمة العادلة فخالفا للنظام احملاسيب املايل الذي يعتمد يف تقييمه على القيمة احلقيقية وا
تعكس وقوع  أهناوذلك راجع إىل عدة نقاط منها: 1يعتمد يف تقييمه للتثبيتات املادية على القيمة احلقيقة فقط. 

واملصدر  االقتصادية يف التسجيل احملاسيب حدث اقتصادي حقيقي فهي قائمة على أساس اإلثبات املادي للواقعة
األساسي للقيمة احلقيقية هو مقدار النقدية اليت متت هبا العملية التبادلية، كما تسمح بتفادي تعارض املصاحل، 
ذا إ وتعترب تطبيقا للمدخل العلمي يف جمال احملاسبة والذي يرى بأن املعلومات احملاسبية ال متثل حقائق اقتصادية إال

. باإلضافة إىل أن القيمة احلقيقية هي األفضل ألغراض فرض الضرائب 2بولة عمومامت قياسها وفق مبادئ احملاسبة املق
 ألنه يوفر دليال قابال لإلثبات عن املعامالت املالية وأكثر قابلية لإلثبات.

من قانون الضرائب املباشر والرسوم املماثلة الفقرة الثانية " ميكن أن يقيد يف  262 وهذا ما نصت عليه املادة
بة قيمة التثبيتات املادية بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية من جهة، من جهة أخرى احملاس

 3قيمة املنتوجات املستوردة اليت يصرح هبا املستورد بالقيمة احلقيقية اليت تقابلها بالدينار اجلزائري".

                                                             
ة، ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، قسم علوم التسيري، جامعة بسكر مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةألياس قال  ذبيح،  -1

 .14، ص8644اجلزائر،
اسبة الدولية ، ملتقى دويل حول دور املعايري احملقصور نموذج التكلفة التاريخية في معالجة ظاهرة التضخمضيف اهلل حممد اهلادي، هشام لبزة،   -2

 .32جامعة ورقلة، اجلزائر. ص 8641.44.85\81يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات. يومي 
 .33، ص8686، 68فقرة  414، املادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب،  - 3
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 لقانون التجاري، لقانونية املنصوص عليها يف ايسجل األصل بتاريخ الفاتورة اليت جيب أن تكون مطابقة للشروط ا
حبيث تسجل هذه الفاتورة مثن التثبيتات مبا يف ذلك كل املصاريف واحلقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة 

عليه  بضمان من طرف املورد حسب ما نصتأو  املضافة، وجيب أن تكون التثبيتات املادية املشرتات جديدة، جمددة
من قانون الرسوم على رقم األعمال، وأن ختصص إلجناز عمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة كما  18 املادة

سنوات من  مخس سعر تكلفتها وحيتفظ هبا ملدةأو  جيب أن تسجل هذه التثبيتات يف دفاتر املؤسسة بسعر شرائها
 1.إنشائهاأو  تاريخ شرائها

  ستعملة املضافة الذي أثقل التثبيتات والعقارات واحملالت غري امليستثىن من احلق يف خصم الرسم على القيمة
حلاجيات استغالل النشاط اخلاضع هلذا الرسم، السيارات السياحية وعربات نقل األشخاص اليت ال تشكل األداة 

2 ألمالك.ا الرئيسية الستغالل املؤسسة اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة، قطع الغيار واللوازم املستعملة لتصليح

ثناء الرسم على الرسوم باستو  حيث يتكون األساس اخلاضع للضريبة من القيمة احملددة لدى اجلمارك مبا فيها احلقوق
كما جيب أن يسجل الرسم بكيفية منفصلة عن الرسوم القابلة للخصم املتعلقة بالفرتة اجلارية موضوع   3القيمة املضافة،

سنة  مل خيصم يف األجل احملدد أعاله يف التصرحيات الالحقة من السنة اليت تليالتصريح، وميكن تسجيل الرسم الذي 
 اإلقفال. 

 لرسم، الفصل الذي مت من خالله استحقاق أداة اأو  فيما خيص تسديد عمليات الشراء يتم اخلصم بعنوان الشهر
دج على كل عملية خاضعة للضريبة نقدا،  000.00 000 1ع مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز وال ميكن أن يتم عندما يدف

ويف احلاالت العامة تسدد عمليات شراء األصل عن طريق عمليات التسديد املتعارف عليها: شيك بنكي أوراق الدفع 
 4... إخل، ما عدى الدفع نقدا ألنه سوف يتم اعتباره كعبء يدخل يف األساس اخلاضع للضريبة.

 دج خارج الرسم كأعباء يف النظام اجلبائي، 000.00 30 مة املنخفضة أقل من تعترب التثبيتات املادية ذات القي
وختصم من النتيجة اجلبائية للسنة اليت اشرتيت فيها، وتعترب اآلالت الراقنة واحلاسبة من العناصر ذات القيمة املنخفضة 

  5. 1281اليت تسجل حماسبيا يف حسا  
 رتقية االستثماريف حالة الشراء عن طريق الوكالة الوطنية ل) (ANDI  فان املكلف بالضريبة ال يدفع الرسم على

القيمة املضافة لكن ذلك يكون بإظهار وثيقة االعفاء من الرسم على القيمة املضافة املقدمة من قبل الوكالة الوطنية 
 6يف حالة دخول األصل حيز اخلدمة. للدعم وترقية االستثمار كما تستفيد املؤسسة من مزايا أخرى جبائية

                                                             
 .86، ص8686، 32، املادة قانون الرسم على رقم األعمالاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب،  -1
 .84-86، ص8686، 14، املادة قانون الرسم على رقم األعمالارة املالية، مديرية الضرائب، اجلمهورية اجلزائرية، وز - 2
 .42، ص8686، 42، املادة قانون الرسم على رقم األعمالاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب، - 3

 4-Circulaire N° 03/MF/DGI/DLRF/LF18 du 08 Février 2018. 
 .33، ص8686، 63فقرة  414اجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب، قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، املادة -5 
 .83، ص8686، 56، املادة قانون الرسم على رقم األعمالاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب، - 6
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 1كلفة.الفوائد املرتتبة عنه ضمن حسا  سعر التأو  يف حالة الشراء عن طريق القروض ال تدخل تكلفة القرض 
 سسات اجلماعات اإلقليمية للمؤ أو  الشراء عن طريق إعانة حكومية، تدخل إعانات التجهيز اليت متنحها الدولة

ة ارية عند تاريخ دفعها، فيتم ربطها باألرباح اخلاضعة للضريبة لكل من السنوات املاليضمن نتائج السنة املالية اجل
ة املوالية نسبيا الستعماهلا، ويتم ربط املبلغ املتبقي من اإلعانات باألرباح اخلاضعة للضريبة ابتداء من السنة املالية اخلامس

وات لة لالمتالك على امتداد مخس سنوات يتم ربطها بالسنغري أن اإلعانات املوجهة القتناء جتهيزات قاب على األكثر،
 2من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 266 املالية املتعلقة بفرتة االهتالك، وهذا ما جاء يف املادة

  إنتاج املؤسسة حلاجاهتا اخلاصة جبائيا يدخل ضمن حسا  تكلفة األصل املنتج من طرف املؤسسة حلاجاهتا
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، وأن تكون مربرة  240 كل املصاريف املعرتف هبا حسب املادة  اخلاصة

 وموثوقة بوثائق قانونية.
 مت حتويل ذا إ اإلجيار التمويلي عند املؤجر ال يتم تسجيل األصل املستأجر يف حسابات املؤسسة املستأجرة إال

األصل إىل ملكية املؤسسة، كما تفرض القاعدة اجلبائية ملكية املؤسسة املستأجرة لألصل حىت يتم تسجيل االهتالك 
 .3به
  عند املستأجر: يعد مستأجرا للتثبيت املؤجر، األجرة املدفوعة تعترب كأعباء يف حالة تسجيل األصل املستأجر يف

يضاف إىل األساس اخلاضع للضريبة كما يطرح اإلجيار املدفوع يف إطار  حسابات املؤسسة، فان االهتالك املطبق
 .0 وتتم هذه العملية يف جدول حسا  النتيجة اجلبائية رقم 4العقد اإلجياري

  عمليات شراء األصول يف إطار اإلجيار التمويلي من طرف املؤسسات املالية والبنوك تستفيد من إعفاء كلي من
فة، ويف حالة انتهاء عقد اإلجيار التمويلي املؤسسات املالية والبنوك أيضا تكون معفاة من الرسم على القيمة املضا

و أ إعادة تسديد مبلغ الرسم على القيمة املضافة يف حالة البيع، ويف حالة إعادة البيع من طرف املؤسسة للبنك
 العملية معفية متاما من رسوم التسجيل.فإن ) LEASEBACK (املؤسسات املالية يف إطار عمليات إجيار متويلي ليزباك

   يف حالة االقتطاع من املصدر الذي  % 49يف حالة اإلجيار التمويلي الدويل الدفعات املدفوعة تستفيد من خصم
 .% 16 يقدر  

 

 

                                                             
 .83، ص8686، 32، املادة قانون الرسم على رقم األعمالارة املالية، مديرية الضرائب، اجلمهورية اجلزائرية، وز  -1
 .35، ص 8686، 411، املادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب، - 2

3- Ordonnance sur crédit-bail N° 96 /09 du 10/01/1996. 
 .33، ص 8686، 414، املادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب، - 4
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 المطلب الثاني: التنازل عن التثبيتات المادية:

عر البيع فيها أصل من أصوهلا الثابتة واليت يكون سبالنسبة لتحديد فائض القيمة: عند قيام الشركة بالتنازل عن  
، يتقرر من ورائها شراء أصل جديد كما يتحدد فائض القيمة املهين من خالل 1أكرب من القيمة احملاسبة الصافية

 القيمة المحاسبة الصافية –فائض القيمة = سعر البيع                       العالقة:

 مجموع االهتالكات - ثمن الشراء القيمة المحاسبة الصافية =                          

وهنا مييز قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة بني نوعني من فوائض القيمة الناتج عن التنازل عن األصول الثابتة، 
 : 2ومها

 أقل. أو  سنوات 1 منذحمدثة أو  : وهو الفائض الناتج عن التنازل عن عناصر مكتسبةفائض القيمة قصير األمد-

 أكثر.أو  سنوات 1 : وهو الفائض الناتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة منذ أكثر منفائض القيمة طويل األمد-

 :3وختضع للضريبة فوائض القيم الناجتة عن التنازل عن األمالك كالتايل

الربح اخلاضع للضريبة أي إعفاء من % 09 إذا تعلق األمر بفوائض القيم قصرية األمد، حيسب مبلغها يف حدود
من الربح 35%   تعلق االمر بفوائض القيم طويلة األمد فيحسب مبلغها يف حدودإذا  ، اما% 19 للفائض بنسبة

   %.45 اخلاضع للضريبة اي إعفاء

  طه بيف حالة التنازل عن التثبيتات اليت مت اقتنائها عن طريق هذه االعانات يطرح جزء االعانة الذي مل يتم ر
ناقص القيمة و أ بأسس الضريبة من القيمة احلسابية هلذه التثبيتات من أجل حتديد فائض القيمة اخلاضع للضريبة

 4الواجب خصمه 
  ال تدخل فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن عنصر من عناصر االصول من طرف املقرتض املستأجر للمقرض

عقد القرض االجياري من نوع ليزباك ضمن االرباح اخلاضعة للضريبة كما ال تدخل فوائض القيمة  إطاراملؤجر يف 
الناجتة عن اعادة التنازل عن عنصر من عناصر األصول من طرف املقرض املؤجر لفائدة املقرض املستأجر بعنوان نقل 

 امللكية هلذا االخري ضمن األرباح اخلاضعة للضريبة.

                                                             
التأثير اإليجابي على اختيار مصادر تمويل المؤسسة. دراسة حالة مؤسسة صيدال: مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم عبد القادر بوعزة، - 1

 .42ص. 8661جامعة اجلزائر  علوم التسيير
 .16، ص8686، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 448املادة - 2
 .16ص ، 8686، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 4 – 443املادة  -3
 , 8641، دفعة محاضرة في مقياس جباية مؤسسة لطلبة سنة أولى ماستر تخصص محاسبة وتدقيقوهلي، بوعالم -4 
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بالضريبة إعادة استثمار فائض القيمة احملققة فان هذه االخرية ال تدخل ضمن الربح اخلاضع إذا تعهد املكلف 
 :1للضريبة لسنة حتققها وذلك مع توفر الشروط التالية

 جيب أن يكون إعادة استثمار خالل ثالث سنوات ابتداء من هناية سنة حتقيق فائض القيمة.  
  ر يساوي على االقل مبلغ فائض القيمة مضافة إليه سعر حيازة العنصأن يكون املبلغ االمجايل املعاد استثماره

 املتنازل عنه.
األداة الرئيسية  كانت هيإذا   جيب أن يتجه االستثمار حنو معدات قابلة لإلهتالك باستثناء السيارات السياحية
صول. يف حالة االختالل األ لتحقيق رقم األعمال، كما جيب تبيان بوضوح طبيعة االستثمار وتكلفة وتاريخ ادراجه يف

ونقض التعهد بإعادة االستثمار يرحل فائض القيمة اىل الربح اخلاضع للضريبة للسنة املالية اليت انقضى فيها أجل 
 .2ثالث سنوات

فان استفادة املؤسسة من نظام االعفاء اخلاص بالوكالة الوطنية لدعم وترقية االستثمار  (ANDI)فيما خيص  
الحتفاظ باألصل املستثمر ملدة ال تقل عن مخس سنوات يف حالة بيعه قبل املدة احملددة تلزم املؤسسة فإهنا ملزمة با

 بإرجاع االعفاء نسبيا.
 المطلب الثالث: أعمال نهاية السنة 

 سنتطرق من خالل هذا اجلزء اىل اعمال هناية السنة من الناحية اجلبائية
ق اجلبائي هو عبارة عن تكلفة قابلة للخصم من االساس اخلاضع للضريبة وف باعتبار ان االهتالك هتالكات:اال .0

احكام هتدف للمحافظة على االستثمار من خالل جمموعة من الشروط اليت تسمح بقابلية خصم االهتالكات من 
 : 3بينها انه
 واء نتيجة س هتالك فقط من نتائج الدورات اليت تشكلت فيها حيث ال ميكن تأجيلهاجيب خصم خمصصات اال

 .سلبيةأو  املؤسسة اجيابية
  أن يكون استعمال االستثمار ضمن النشاط العادي للمؤسسة أي جيب أن يكون األصل القابل لالمتالك من

 .الوسائل الالزمة املستعملة ملمارسة النشاط االستغاليل للمؤسسة
 مطبقا على أساس ويف حدود تكلفة االستثمار أي أنه جيب حسا  قسط االهتالك السنوي  أن يكون االهتالك

ساط عند اعادة تقييمه فيجب أن يكون جمموع أقأو  تكلفة انتاجهأو  لالستثمار على أساس تكلفة احليازة عليه
ة املعاد اعادة تقييمه القيمعند أو  االهتالك املطبقة اىل غاية انتهاء مدة استعمال األصل معادلة للقيمة االصلية

كان يف اقساط االهتالك مغاالت يف هذه احلالة تلجأ االدارة اجلبائية إىل ادماج الفرق يف النتيجة إذا   تقييمها. وأما
 احملاسبية اخلاضعة للضريبة على ارباح الشركات.

                                                             
 .461، ص 8646، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرالجبائية، التقنيات محيد بوزيدة، - 1
 .16ص ، 8686، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 8 – 443املادة - 2
 .16ص ، 8686، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 8 – 443املادة  - 3
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  ط السنوية ة غيا  االقسافيما خيص السيارات السياحية اليت ال تعد أداة رئيسية لنشاط املؤسسة فان قاعدو
دج، واذا كانت تكلفة 000.00 000 1 صها يكون بقيمة شراء موحدة قدرهالالمتالك املايل القابل للخصم فيما خي

دج فانه جيب ادماج االهتالكات املتعلقة باجلزء الذي يفوق قيمة 000.00 000 1حيازة السيارة السياحية يفوق 
مع االشارة اىل أن هذا السقف ال  1النتيجة اخلاضعة للضريبة على ارباح الشركاتالسقف احملددة من أجل حتديد 

 كانت السيارة السياحية تشكل االداة الرئيسية لنشاط املؤسسة.إذا   يطبق
إذا كان التدهور القابلة للتدهور، فأو  االهتالك ال خيص إال عناصر االصول الثابتة اليت تتعرض قيمتها لالخنفاض

ائي وذلك عامل الزمن فاملؤسسة غري مطالبة بتربيره لكنه يتوجب تربير التدهور االستثنأو  الستعمال املتكررناجتا عن ا
و أ من اجل فهم اقساط االهتالك، وعلى هذا االساس ال تتدهور قيمة بعض االصول الثابتة بفضل االستخدام

 الزمن يتعلق االمر باحملالت التجارية واالراضي.
 فقط لالستثمارات اليت تظهر يف اصول امليزانية وفقا هلذا الشرط فانه ال ميكن خصم  ختصص االهتالكات

تتمتع حبق  كانت تظهر يف ميزانية املؤسسة وهيإذا   االهتالكات من النتيجة اخلاضعة للضريبة على ارباح الشركات إال
كانت املؤسسة تتمتع فقط حبق استعمال االستثمار القابل لإلهتالك مبوجب عقد اجيار إذا   ملكية االستثمار غري انه

 .فانه يسمح هلا بتخفيض االهتالك املطبق من الوعاء الضرييب ألنه ميكن خصم املصاريف من الوعاء
  قبل انقضاء  ةجيب تسجيل االهتالك يف حماسبة املؤسسة مبعىن تقييد االهتالك يف حماسبة املؤسسة يف هناية الدور

املدة احملددة للتصريح اجلبائي بالنتيجة للمحاسبة حىت يكون االهتالك حمل خصم من النتيجة اخلاضعة للضريبة على 
 2.ارباح الشركات، ويف حالة عدم تسجيل القسط حماسبيا فان املؤسسة حترم من التخفيض

 ج ونسخة بتقدمي ملخص عن حسا  النتائ يسجل االهتالك يف جدول االهتالك، وأن املكلفني بالضريبة ملزمون
من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة حسب طبيعتها االهتالكات املالية واألرصدة املشكلة باقتطاع من األرباح 

 3 .مع االشارة بدقة اىل غرض هذه االهتالكات املالية واالرصدة
 افة واليت للرسم على القيمة املض يتم حسا  قاعدة االهتالك املايل للتثبيتات املخصصة لنشاط غري خاضع

هتالك سعر التكلفة أما قاعدة االأو  تستعمل يف نشاط خاضع للرسم على القيمة املضافة على أساس سعر الشراء
املايل للتثبيتات املخصصة لنشاط غري خاضع للرسم على القيمة املضافة فيتم حساهبا مع ادراج الرسم على القيمة 

 .املضافة
 ك املايل للتثبيتات حسب النظام اخلطي غري أنه بإمكان املكلفني بالضريبة أن يطبقوا ضمن وحيسب االهتال

 .4االهتالك التصاعديأو  االهتالك التنازيل 1-1 من خالل الفقرتني 206 الشروط احملددة وهذا ما جاءت به املادة

                                                             
 . 33، ص 8686، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،3_414مادة  1
 .413ص  8662، الطبعة االوىل دار احملمدية العامة اجلزائر ثر التشريح الجبائي على مردودية المؤسسة وهيكلها الماليأناصر دادي عدون، -2
 .34، ص8666، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،458املادة -3
 . 34، ص8620، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 3_  414املادة -4
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 على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض اإلجياري أي  يف إطار عقد القرض اإلجياري يتم حسا  االهتالك
سب مبالغ حتستأجر يعترب كقرض اجياري بسيط و أهنا ال تعتمد على مدة املنفعة هذا بالنسبة للمؤجر لكن عند امل

  .1الكراء كأعباء عادية للدورة
 :إعادة التقييم بالنسبة للتثبيتات المادية .0

القيمة احملددة من و أ سسة بالقيمة العادلة اليت ترتبط بالقيمة السوقيةإن إعادة تقييم التثبيتات من طرف املؤ 
طرف اخلرباء انطالقا من توقعات تزيد من صعوبة إدارة الضرائب يف التأكد من صحة التقييم ألن القواعد اجلبائية 

 لتثبيتات.ا عند احملاسبة عن الفوائض اخلاصة بالتنازل عنأو  تعتمد على القيمة احلقيقة يف االهتالكات
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة أنه "يقيد فائض القيمة املتأيت من إعادة  285 وهذا ما جاء يف املادة

تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية سريان النظام احملاسيب املايل يف النتيجة اجلبائية يف اجل أقصاه مخسة سنوات ". 
 يمة بعد إعادة التقييم املطبق على التثبيتات املادية يضاف اىل األساس اخلاضعفاالهتالك الناتج عن فائض الق

قمنا حبسا  ذا إ لتحديد النتيجة اجلبائية، اما فائض القيمة االمجالية الناتج يطبق عليه نفس نظام االهتالك أي
 2االهتالك على مخسة سنوات فان فائض القيمة أيضا على مخسة سنوات.

 لنتيجة اجلبائية فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم التثبيتات غري قابلة لإلهتالك، جيب أنكما ال يدرج يف ا 
باملبلغ االمجايل إلعادة تقييم  295 يسجل فائض القيمة يف دفاتر املؤسسة من ناحية اخلصوم يف حسا  فوائض القيمة

 االصول غري معنية باالهتالك مثل األراضي. 
 22 سجيله يف حسا تأو  فع رأس مال املؤسسة قبل إعادة التقييم باملبلغ املعاد تقييمهويسمح املشرع اجلبائي بر 

 ترحيل من جديد.
 كان فائض إعادة التقييم بالسالب فهذا االخري ال يعترب كمصاريف مقبولة خلفض األساس اخلاضع إذا   يف حالة ما

 .3للضريبة من أجل حتديد النتيجة اجلبائية
 كان حمل   غري خاضعأو  أصل من أصوهلا خاضع لنظام االهتالكأو  املؤسسة بيع تثبيتقررت إذا  يف حالة ما

م سالب القيمة لعملية البيع جيب أن حيسب على أساس القيمة االصلية له قبل اعادة التقييأو  إعادة تقييم فإن فائض
 لتحديد القيمة االصلية.

 :بني حالتني ولتحديد القيمة االصلية نفرق
املعاد تقييمه يف  املبلغأو  األصول اليت ال ختضع لنظام االهتالك، فان القيمة األصلية هي سعر الشراء األويل هلا -أ

  حالة وجود اعادة تقييم نظامية. 

                                                             
 . 44، ص 8645، قانون المالية التكميلي ،84املادة - 1
 . 45، ص2020،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،421مادة - 2

3-Circulaire N° 02/MF/DGI/DLRF/LF19 du 20mars  
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ريبة سالب القيمة الذي يدخل يف األساس اخلاضع للضأو  األصول اليت ختضع لنظام االهتالك لتحديد فائض - 
سالب القيمة يساوي سعر البيع مطروح منه القيمة احملاسبية الصافية قبل إعادة التقييم و أ يكون كما يلي: فائض

 )القيمة احلقيقية(
 المطلب الرابع أوجه االختالف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي:

 : ميكن ابراز نقاط االختالف بني القاعدتني احملاسبية واجلبائية الهتالك األصول فيما يلي 

 االهتالكات: -4
 خطي، متناقص  (يعتمد النظام اجلبائي احلايل على التقنيات املألوفة لالهتالكات  تقنيات االهتالك:و  قواعد

كما يعتمد على نفس التعريف املوضح يف املخطط احملاسيب الوطين الذي يعترب االهتالك تدين يف قيمة األصول   )متزايد 
ن توزيع ان تعريف االهتالك يف النظام احملاسيب املايل خيتلف عنه فهو عبارة ع اهلدف منه اسرتجاع تكلفة األصل، غري

منتظم للمبلغ القابل لإلهتالك على مدة منفعة األصل املتوقعة حسب خمطط االهتالك مع االخذ بعني االعتبار القيمة 
طريقة اهتالك األصول القابلة  تعيد حتديد املتبقية احملتملة وبالتايل على املؤسسة عند تطبيقها للنظام احملاسيب املايل أن

 1 .لإلهتالك وبالتايل التأثري على أقساط االهتالك وعلى الوعاء الضرييب
 :النظام احملاسيب يأخذ بعني االعتبار املدة املقدرة لالستعمال وليس مدة  بالنسبة ملدة االهتالك مدة االهتالك

حياته، واليت تتناسب هذه املدة مع وترية االستعمال احملتملة واحملددة من طرف إدارة املؤسسة هذا خالفا للقواعد 
 2 لعادية لالستخدامالعمر اإلنتاجي لألصل أي املدة اأو  اجلبائية اليت تعتمد على ان مدة االهتالك هي مدة

 عر التنازل احملتمل يف : متثل يف سلقيمة المتبقية في نهاية مدة استعمال األصول الثابتة القابلة لالهتالكاتا
هناية مدة استعماله واليت تأخذ بعني االعتبار عند حسا  االهتالك بطرحها من القيمة األولية لألصل وهي غري 

 جلبائية مأخوذة بعني االعتبار يف القاعدة ا
 :حيسب وفقا للنظام احملاسيب املايل ابتداء من بداية استعمال وتشغيل األصل  تاريخ بداية حساب االهتالك

 3وليس تاريخ احلصول على األصل الثابت الذي يعتمده النظام اجلبائي 
 :عد اجلبائية احسب النظام احملاسيب املايل ميكن مراجعة خمطط االهتالك، بينما القو  مراجعة مخطط االهتالك

 ال تسمح مبراجعته.

                                                             
ول دور املعايري احملاسبية ، ملتقى دويل حاإلشكالية الجبائية عن تبني المعايير المحاسبية الدولية للبيئة المحاسبية الجزائريةمبارك عالق واخرون، -1

 .184، جامعة ورقلة، اجلزائر، ص 8641نوفمرب  85 -81الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، يومي 
  .44، ص 8663، اجلزائر، المحاسبة المعمقة، ديوان المطبوعات الجامعيةوش عاشور،تك -2
 ،تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثر ذلك على النظام الجبائيحممد امني بريري، عبد القادر بكحييل، -3 

 .1، جامعة الوادي، اجلزائر، ص8643ماي  1-5توسطة يف اجلزائر، يومي ملتقى وطين حول واقع وافاق النظام احملاسيب املؤسسات الصغرية وامل
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 :ة منفصلةميكن اهتالك كل عنصر بصفوفق النظام احملاسيب املايل فانه  من حيث امكانية االهتالك باألجزاء 
وهتتلك حسب املدة النفعية واملتوقعة الستخدامها اىل غاية استبداهلا بعنصر بديل، اذ جيب اعداد خمطط اهتالك 

و أ تعماله احلقيقية، يف حني جند ان القانون اجلبائي مل يتطرق بعد اىل طريقةمنفصل لكل عنصر حسب مدة اس
ني النفعية للعناصر املكونة للتثبيت، وهي غري مأخوذة بعأو  إمكانية االهتالك باألجزاء سواء كانت باملدة العادية
 االعتبار ومل يرخص باعتمادها النظام اجلبائي بعد .   

 ب ان حسب النظام احملاسيب املايل فان قاعدة حسا  االهتالك جي لتثبيتات المادية:خسارة القيمة المتعلقة با
تؤخذ بعني االعتبار خسارة القيمة اليت مت تسجيلها وبالتايل اخنفاض املبلغ القابل لإلهتالك، اما من املنظور اجلبائي 

 تخفيض خسارة األصل.فان قاعدة االهتالك هي التكلفة االمجالية القتناء األصل واليت ال تسمح ب
واذا    صوم بالقيمة العادلةاألصول واخل يف هناية الدورة املالية تقوم املؤسسة بتقييم بعظالتقييم بالقيمة العادلة:  -8

قه، يف حيني كعبء رغم عدم حتقأو   القيمة الدفرتية يتم تسجيله حماسبيا كإيرادو  كان هناك فرق بني هذه القيمة
 1على طريقة وحيدة متمثلة يف التكلفة التارخيية  تعتمد اإلدارة اجلبائية

ة يسمح النظام احملاسيب املايل بتسجيل التثبيتات وفق عقود االجيار كأصل باإلضاف عقود االيجار التمويلي: -3
اىل تسجيل االهتالكات اخلاصة به، وذلك عند تاريخ حتويل كل املنافع واألخطار، يف حني ال تعرتف اإلدارة اجلزائرية 

 2 مبلكية األصل اال
سوق يعتمد النظام احملاسيب املايل على عمليات تقييم حرة حتكمها قواعد ال إعادة تقييم التثبيتات المادية: -1

وتقوم هبا املؤسسة مىت ارتأت ضرورة لذلك، حيث أن فارق التقييم الناتج عن هذه العملية يكون خاضعا للضريبة 
ناتج عن جبائيا فهو يعتمد على عمليات تقييم تكون منظمة، وفارق التقييم الويدمج مباشرة يف النتيجة اجلبائية، أما 
 3هذه العملية يكون معفى من الضريبة.

: حسب النظام احملاسيب املايل فان املؤسسة ملزمة عند تاريخ كل اقفال انخفاض قيمة التثبيتات المادية -5
لك من األصول قد اخنفضت قيمته فاذا ثبت ذ كان هناك أي مؤشر يدل على ان أصالإذا   للحسابات بتفحص فيما

جيب على املؤسسة ان تقوم بتقدير قيمة األصل القابلة لالسرتداد واثبات اخلسارة كعبء، أما من املنظور اجلبائي 
 اخلسائر يف القيمة هي عنصر جديد مل تتطرق اليه القواعد اجلبائية ونصوصها اطالقا.

                                                             
ايري احملاسبية ، ملتقى دويل حول دور املعالنظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية الجزائرية الواقع واالفاقصاحل مرازقة، عبد الكرمي فرحات، -1

 .131عة ورقلة اجلزائر، ص، جام8641نوفمرب  85-81الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، يومي 
2-Georges Langlois et autres, Manuel de comptabilité Approfondie (Conforme au SCF et aux 

normes IAS/ IFRS),BERTI éditions, Alger, 2013, p145-146. 
 .842مرجع سبق ذكره، ص، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد عبد الرمحان عطية،-3 
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ضة يب املايل فان الضرائب املؤجلة تستند اىل مفهوم التكاليف املفرت حسب النظام احملاس الضرائب المؤجلة: -1
دمج اليت تكون اىل حد كبري مندجمة يف النتيجة احملاسبية، بينما النظام اجلبائي ميتاز بالتحقيق الفعلي للتكاليف لكي ت

 1يف النتيجة اخلاضعة للضريبة وبالتايل ليس هلا أي أثر على الوعاء الضرييب.
يب املايل فان بالنسبة للتقييم االويل للتثبيتات وحسب النظام احملاس االعتراف بالتثبيتات المادية: من ناحية -4

األصل يسجل تكلفته االمجالية مبا يف ذلك الرسم على القيمة املضافة وكذا حقوق التحويل ومصاريف العقود، بينما 
النسبة لتلك ء دون احتسا  الرسم على القيمة املضافة بمن الناحية اجلبائية فان التثبيتات املادية تسجل بسعر الشرا

 2األنشطة اليت متنح حق خصم هاته األخرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  131مرجع سبق ذكره، ص، النظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية الجزائرية الواقع واالفاقصاحل مرازقة، عبد الكرمي فرحات،  -1
 .14ص ،، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدوليةهوام مجعة -2
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 خالصة الفصل:

النظام احملاسيب و  سبة الدوليةمعايري احملاعليها كل من  جلنة تعترب حماسبة التثبيتات املادية من احملاسبات اليت ركّزت 
األّول  احملاسبية ملعاجلة هذا النوع من التثبيتات املادية بأربعة جوانب رئيسية: يتعلق اجلانباملايل، وترتبط املشاكل 

منها بتحديد تكلفة التثبيت املادي، يف حني يتعلق اجلانب الثاين بتخصيص هذه التكلفة على العمر اإلنتاجي 
الذي قد حيدث  الث فريتبط مبعاجلة التدينما يعرف حماسبًيا مبشاكل االهتالك، أما اجلانب الثأو  للتثبيت املادي،

لقيمة التثبيتات املادية، يف حني يتعلق اجلانب الرابع من هذه املشاكل بإعادة تقييم التثبيت املادي وكذلك استبدال 
 التنازل عنه.أو  التثبيت

ة يف جوانب خمتلفة السيما يكما توصلنا إىل وجود فروقات بني املعاجلة احملاسبية واملعاجلة اجلبائية للتثبيتات املاد
 ما يتعلق باإلهتالكات وخسائر القيمة وعملية إعادة التقييم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 الفصل الثاني
دراسة حالة شركة كوندور 

 إليكترونيكس
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 تمهيد: 
للدراسة النظرية، قمنا بدراسة عملية للوصول إىل واقع معاجلة التثبيتات املادية من الناحيتني احملاسبية  تدعيما

 واجلبائية ومعرفة أهم الفروقات بينها وبني ما مت التطرق إليه يف اجلانب النظري.
ها من أهم باعتبار  SPA Condor Electronics) (مت اختيارنا للمؤسسة الصناعية كوندور إليكرتونيكس

 املؤسسات الصناعية املتواجدة بالوالية اليت ميكن أن جند فيها جل احلاالت اليت مت التعرض هلا يف اجلزء النظري.

قسمنا هذا اجلزء التطبيقي إىل قسمني، األول خصص لتقدمي الشركة حمل الدراسة أما اجلزء األخري سنحاول فيه 
 الية باملؤسسة.تثبيتات املادية اليت متت معاجلتها مبديرية احملاسبة واملالتعرض ملعظم العمليات اليت ختص حماسبة ال
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  SPA CONDORالمبحث األول: تقديم عام للمؤسسة الصناعية كوندور 

ملؤسسات الواقع مقرها باملنطقة الصناعية والية برج بوعريريج، اليت تعترب من ا قمنا بدراسة ميدانية مبؤسسة كوندور
 الرائدة يف جمال الصناعة اإلليكرتونية والكهرومنزلية.    

 المطلب األول: تقديم عام لمؤسسة كوندور 

 التنظيمي للشركة. مسنتطرق يف هدا اجلزء إىل تقدمي عام للشركة حمل الدراسة، موقعها اجلغرايف وكذا اهليكل العا

 تعريف مؤسسة كوندور:-أوال  

مؤسسة اقتصادية خاصة كبرية احلجم ختتص بإنتاج وتسويق األجهزة اإللكرتونية "  CONDOR"مؤسسة كوندور
شكلها القانوين أصبح يف جوان " GROUPE BENHAMADIوالكهرومنزلية، تنتمي إىل جمموعة بن محادي "

 دج. 072274447444مؤسسة خاصة ذات األسهم برأس مال قدره  "SPA"هو  1921

وبدأ نشاطها  ،1991 تنشط املؤسسة وفقا ألحكام القانون التجاري، حيث حتصلت على السجل التجاري يف أفريل
بـ الية تقدر مساحتها اإلمجيتواجد مقرها التجاري باملنطقة الصناعية بربج بوعريريج،  ،1991 الفعلي يف فيفري

ات الكهرومنزلية تصنيع املنتجو  املتمثل أساسا يف تركيبو  تطوير نشاطها القاعديو  تعمل على ترقية ، 0م89700
اإلنتاج من خالل و  احملدد للصناعة 47/40/7444 املؤرخ يف 744/20 اإللكرتونية وهذا مبوجب املرسوم الوزاري رقمو 

(. منتوج املؤسسة متنوع مثل أجهزة SDK CKD) وهي االستفادة من النظم اجلمركية باجلزائر يف إطار الرتكيب
الثالجات، أجهزة الكمبيوتر، األلواح الشمسية، املكيفات اهلوائية، آالت الطبخ، أجهزة  ،بال الرقمياالستقو  التلفاز
 أخرى. 

شهدت مؤسسة كوندور عدة مراحل حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن، وأوىل املراحل هي مرحلة الشراء للبيع 
ي شراء املنتج وإعادة بيعه، أما املرحلة الثانية هي مرحلة شراء املنتج مفككا كليا ومن مث إعادة تركيبه مما خفض أ

من سعر منتجاهتا يف السوق، واملرحلة الثالثة واجلوهرية هي مرحلة اإلنتاج يف هذه املرحلة استفادت املؤسسة من 
إنتاجها ذاتيا، و أ ب، فحددت املكونات اليت ميكن شرائها حمليااملراحل السابقة فأصبحت تتحكم يف تقنيات الرتكي

 وبدأت يف اإلنتاج احمللي.

 أما اإلسرتاتيجية اليت اختارهتا املؤسسة فهي التنويع يف منتجاهتا، وتقوم بالتعريف بآفاقها وغاياهتا حتت شعار
ح، التواجد عرب  سعار عن طريق تعظيم الرب)رسالة(: "احلياة .... ابتكار" وتسعى لتحقيق الرؤى التالية: ختفيض األ

 لتصدير.او  كامل الوطن
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 : ثانيا اليد العاملة
تسعى شركة كوندور أن تقوم بعملية توظيف صرحية وعادلة على أساس إعالنات داخلية )داخل املؤسسة( 

الشهادة أو  ةاخلرب غريها( ويكون التوظيف على أساس أو  وكاالت التشغيلأو  وإعالنات خارجية )مواقع االنرتنيت
واجلدول  وذلك من اجل استقطا  أكثر عدد ممكن من الكفاءات واملهارات من الذكور واإلناث من سوق العمل.

 : 1920 إلى 1921 املوايل يوضح تطور عدد املوظفني يف الشركة خالل السنوات من

 تطور عدد الموظفين بشركة كوندور:(10-10)الجدول

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة المصدر:

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور. -ثالثا
" البناء الذي حيدد الرتكيب الداخلي للوحدات الصناعية، ويوضح املراكز الوظيفية وما يرافقها من مسؤوليات 

لوحدة يق أهداف اوصالحيات وظيفية، وعالقات رمسية تنشأ بني شاغلي الوظائف املختلفة، من أجل حتق
، إذن اهليكل التنظيمي هو اإلطار الذي يساعد على حتقيق األهداف املسطرة من قبل الشركة، وهو 1الصناعية"

مكون من جمموعة من الوظائف، واليت تندرج حتتها جمموعة من املصاحل تكون يف جمموعها كيانا تنظيميا متكامال 
 ويظهر ذلك يف الشكل التايل :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

، عمان ، الطبعة الثانية، دار احلامدالتنظيم الصناعي المبادئ، العمليات، المداخل والتجاربخالد عبد الرحيم اهلييت، أكرم امحد الطويل،  -1 
 .15،ص8666-4222،األردن

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

6397 6221 6180 5484 4674 4306 3556 عدد العمال



 كترونيكس الـــــــــ دراسة حالة شركة كوندور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 
 

44 

:الهيكل التنظيمي لشركة كوندور (10-10)الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة المصدر:
 

 

 

 المدير العام

 إدارة الجودة  أمانة اإلدارة

 ممثل الجودة 

مديرية المحاسبة العامة   إدارة الموارد البشرية   مصلحة ما بعد البيع مصلحة التسويق   

األمن والوقايةمصلحة  مصلحة الصيانة مصلحة البيع  مصلحة العتاد  مصلحة البرمجة  

 ممثل نائب المدير المكلف بوحدات اإلنتاج 

 وحدة بولسترين  وحدة البالستيك  وحدة المكيفات  وحدة الثالجات  المنتجات السمراء
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 إجراءات عملية شراء التثبيتات وجردها:المطلب الثاني: 

 أوال: نبذة عامة حول التثبيتات المادية وتطورها في الشركة:

ة حتتل التثبيتات املادية حيزا كبريا يف ميزانية الشركة حيث بلغ جمموع اإلستثمارات عند اقفال احلسابات يف هناي 
حيث متكنت  ،(40)أنظر الملحق رقم امليزانيةمن جمموع  %50 كيلو دج أي نسبة289 138 51   مبلغ 2019

الشركة من خالل سياستها الناجحة مضاعفة استثماراهتا من سنة إىل أخرى وهذا نتيجة للعوائد على اإلستثمارات 
لثابتة اليت ما فتئت أن تكون وسيلة أخرى إلعادة جتديد األصول ا اليت كانت تستغل بطريقة جيدة وكذا اإلهتالكات

 كيلو دج. 384 772 10وجلب التكنولوجيا بلغ جممع اإلهتالك يف نفس السنة مبلغ 

يف هذا الصدد استغلت الشركة التحفيزات اجلبائية اليت حتصلت عليها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتطوير 
من مبلغ الرسم على النشاط املهين والضريبة على  %00ه التحفيزات يف اإلعفاء بنسبة اإلستثمار، حيث متثلت هذ

من املبلغ احملصل سنويا وذلك حسب ما جاء به قانون الضرائب  %34أرباح الشركات حبيث تستثمر ما قيمته 
 دون من إعفاءاتالذين يستفي اليت نصت على: " يتعني على املكلفني بالضريبة 142املباشرة والرسوم املماثلة يف املادة 

 إطار الرسم على النشاط املهين املمنوح خالل مرحلة اإلستغالل يفأو  ختفيضات يف الضريبة على أرباح الشركاتأو 
 1من حصة اإلمتيازات". %30 أجهزة دعم اإلستثمار، استثمار

نالحظ من خالل اجلدول أدناه التطور الكبري الذي شهدته التثبيتات املادية خاصة خالل السنوات 
 .رية جدا مقارنة بالسنوات السابقةاليت كانت نسب تطورها كب 1920،1928،1920

 (02 )أنظر الملحق رقم   0100-0100تطور شراء التثبيتات المادية لسنوات  :(10-10)الجدول

 
 

                                                             
 .35، ص0101، 000المادة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، اجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية كربيات املؤسسات، - 1

التطور % مجموع المشتريات شراء 2019 شراء 2018 شراء 2017 شراء 2016 شراء 2015 نهاية 2014 األصول

142111% 959 247 895,70        899 425 906,70      43 222 629,76        - برمجيات                000,00 675          356,64 689 3        002,60 910 12                         

34% 351 360 000,00        72 000 000,00        273 360 000,00      -                          - األراضي       500,00 933 022 1          000,00 000 6                         

100% العالمة التجارية           000,00 000 1            000,00 000 1

100% 72 101 105,77          -                          -                          -                          72 101 105,77        -                          - تهيئة األراضي                             

879% تهيئة وتركيب         253,79 556 166        229,87 457 62        439,84 577 56      743,52 929 263      700,16 874 322      716,28 412 758     829,67 251 464 1

161% المباني      961,30 648 741 6      464,32 542 514      566,18 727 386   530,34 831 982 3   169,13 646 895 2   537,78 167 084 3   267,75 915 863 10

136% معدات اإلنتاج      402,80 489 559 3      238,56 182 535   214,11 519 340 1      250,20 023 997   520,01 778 391 1      785,25 001 566     008,13 505 830 4

159% معدات الرفع والمناولة         742,38 827 140        996,96 767 22        514,17 175 87             000,00 538        536,00 458 92        607,00 200 21        654,13 140 224

323% أثاث مكتب          447,92 132 132        324,43 644 73        619,79 203 61      940,59 739 177        198,89 548 64        705,62 403 49        789,32 539 426

4795% 666 989 682,24        - معدات قاعات العرض           146,62 911 13      688,61 392 163      495,01 945 293      717,64 428 174        780,98 222 35                         

31368% معدات إعالم ألي                 104,00 377        042,82 775 16        849,30 635 15          204,01 633 9        151,36 838 42        425,28 406 33        672,77 288 118

169% 10 521 805,20          1 425 800,00          2 734 050,00          2 116 618,75          4 245 336,45          - معدات الوقاية واألمن             604,30 213 6                         

93% 111 642 365,04        82 294 823,52        8 628 571,43          -                          20 718 970,09        - معدات نقل          272,16 612 120                         

155% 17 878 332,95          14 919 421,38        283 510,14             2 180 401,43          495 000,00             - أدوات            385,21 546 11                         
اجملموع العام     820,48 923 916 11   342,21 451 398 1   113,31 255 352 2   406,48 421 610 5   817,86 595 173 5   728,81 658 583 5   408,67 382 118 20
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 ثانيا إجراءات شراء التثبيتات المادية 

إن طريقة معاجلة وشراء التثبيتات املادية ال ختتلف كثريا من شركة إىل أخرى، ولكن الشركة حمل الدراسة قامت 
وذلك ملراجعة وتوثيق طريقة شراء التثبيتات  (ERNEST & YONG) بتنصيب مكتب عاملي خاص 2016 يف سنة
 اإلستثمار إىل هناية حياة األصل داخل املؤسسة كما تناولنا سابقا يف اجلزء النظري.من الرغبة يف تبدأ  اليت

جممل العملية يف إعداد جدول خاص باإلستثمارات يسبق هناية السنة املالية بشهرين يلخص فيه كل تبدأ  حيث
أو  طريق القرض تسديدها سواءا عناملشاريع املراد تفعيلها خالل السنة الالحقة وكذا املبالغ املراد استثمارها وطريقة 

األموال اخلاصة، مث يصادق على قائمة اإلستثمارات من طرف املدير العام ومن مث تباشر مديرية اإلمداد مهامها 
، SAP اليت حترر من طرف الوحدة املعنية عن طريق النظام(DEMANDE D’ACHAT ) باستقبال طلبات الشراء

سب الية واحملاسبة دور كبري يف تفعيل هذه العملية حبيث تأشر على بدأ كل عملية حوجتدر اإلشارة هنا أن ملديرية امل
 تأخري عميات شراء التثبيتات .أو  القدرة املالية للشركة وميكن أن تتدخل لتوقيف

للمورد مع بطاقة تقنية يف حالة أصل   (BON DE COMMAND)بالشراء بعد تأشري هذه األخرية حيرر أمر
خاص والذي يقوم بتوريد األصل خالل الفرتة الزمنية املتفق عليها يف اإلتفاقية، بعد إجراءات التوطني البنكي وكذا 

 . (FICHE CREATION IMMO)تسديد املستحقات اجلمركية حترر وثيقة إنشاء األصل  

سلسلي املؤسسة اليت تقوم أيضا بتسجيل األصل حسب الرقم التمن طرف الوحدة اليت طلبته إلدخاله يف دفاتر 
 (43)أنظر الملحق رقم اسبة.للجرد املادي الذي تقوم به مديرية املالية واحمل

يف األخري تقوم مديرية املالية واحملاسبة بعملية التسجيل احملاسيب والتحقق من كل املعلومات املوجودة يف النظام 
 .(AUTOMATIQUE) املشرتى اليت تكون بصفة أليةاملتعلقة باألصل 

 الدراسة:ثالثا الجرد المادي للتثبيتات المادية في الشركة محل 

قامت الشركة بإرساء نظام جرد مادي من خالل تفعيل دور مديرية احملاسبة واملالية يف الرقابة على كل استثمارات 
إجراءات كتابية تسمح هلا جبرد مجيع املوجودات داخل الشركة، حيث أن هاته اإلجراءات  إطارالشركة وذلك يف 

 هتدف إىل التسيري احملاسيب اجليد لالستثمارات خاصة األصول الثابتة منها.

 يهدف اجلرد املادي إىل مايلي:  

 .التحقق من املعلومات احملاسبية املوجودة يف دفاتر املؤسسة وذلك بصفة دورية 
 و أ يسمح باكتشاف األخطاء املوجودة يف املعلومات احملاسبية وتصحيحها وكذا التحقق من األصول اليت سرقت

 قامت الوحدات بتخريدها وتسجيلها حماسبيا.
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 .اكتشاف األصول الثابتة اليت ال تدر منافع إقتصادية للمؤسسة والقيام بإخراجها من دفاتر املؤسسة 
د املادي يكون يف هناية السنة املالية، ولكن ميكن أن تكون هناك حاالت استثنائية ويف احلاالت العامة فإن اجلر 

 تغيري الوضع القانوين للشركة.أو  مثل تغيري مسؤول معني
دائما ما تقوم الشركة حمل الدراسة بإجراء اجلرد املادي حسب فئات التثبيتات ووفقا لرتتيب حمدد حيث ميكن 

 وفقا للتصنيف احملاسيب، حبيث جيب أن يظل النظام املختار بسيطا وأن جيعلأو  دةالوحأو  أن يكون حسب املنطقة
سهو ومن أجل ذلك أو  من املمكن التأكد من مجيع املوجودات اليت هي حمل جرد مادي وانه ال يوجد أي حذف

 جيب مايلي : 
  .تعيني فريق تعداد على معرفة تامة جبميع األصول الثابتة املراد جردها 
 التعداد وملء استمارات خاصة باجلرد املادي األويل والنهائي. إجراء 
 .الـتأكد أن املكلفني باجلرد املادي قد قاموا جبرد مجيع املوجودات يف كل الوحدات واملصانع 

 متر عملية اجلرد بثالث مراحل،هي : 
 مرحلة التحضري  -
 مرحلة التعداد واملراقبة -
 مرحلة اإلستغالل  -

 كما حتتوي استمارات اجلرد املادي لألصول الثابتة على املعلومات التالية: 
  رقم التسلسلي 
 رقم اجلرد 
  الرقم احملاسيب 
 منطقة تواجد األصل 
 تفصيل وضعية األصل 
 حالة األصل 
  أمساء القائمني بالعد 
 .معلومات أخرى يف حالة وجودها 

ويف األخري تقوم مديرية املالية واحملاسبة بالتحقق من مجيع اإلستمارات يف دفاتر املؤسسة وتصحيح ما جيب 
 (40)أنظر الملحق رقم  .يف امليزانيةتصحيحه لضمان الصورة الصادقة لبند األصول 
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 عرض حاالت عملية للتثبيتات الماديةالمبحث الثاني: 

جلميع مراحل األصل الثابت يف املؤسسة من الشراء، اإلجيار والتنازل وفق سنحاول يف هذا املبحث أن نتطرق 
 النظام احملاسيب املايل.

 المطلب األول حاالت شراء تثبيتات مادية 

 سنتناول يف هذا اجلزء حالتني شراء تثبيتات مادية واحدة بالعملة الصعبة واألخرى بالعملة الوطنية 

 بالعملة الصعبة:حالة شراء خط إنتاج  –أوال 

تدعيما خلطوط اإلنتاج اليت متتلكها املؤسسة وكذا لتحسني القدرة اإلنتاجية أكثر وجلعل املؤسسة أكثر تنافسية 
يف السوق، سعت شركة كوندور إىل شراء خطوط انتاج بتكنولوجيا عالية وذات جودة عاملية من اخلارج، حيث 

  من طرف املورد ميديا إليكرتيك، قامت بتوطني الفاتورة رقم قامت بشراء خط إنتاج لوحدة الثالجات من الصني
MDRHSKP191012000521 يف بنك ناتيكسيس أجلريي وكالة برج بوعريريج مببلغ  1920-21-11 بتاريخ 

 دوالر أمريكي.  000 482 1

 إىل املصنع، حيث وارساهلاميناء جباية، أين قامت الشركة جبمركها  21/91/1919 وصلت هذه الشحنة بتاريخ
 .(119.13020*000 482 1) أي دج 956.40 550 176 وصلت قيمة شرائها بالعملة الوطنية

: حلسا  تكلفة احليازة خلط اإلنتاج اعتمدنا على الوثائق املقدمة من حساب تكلفة حيازة خط اإلنتاج -4
 طرف املؤسسة، واجلدول اآليت يلخص ذلك:

 اإلنتاجتكلفة اقتناء خط ( : 10-10ل)الجدو 

 (40)انظر الملحق رقم من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة.           المصدر:

TTC التكلفة متضمن الرسم  TVAالرسم على القيمة المضافة HT التكلفة خارج الرسم ين التعي
قيمة الشراء        956,40 550 176       956,40 550 176

حقوق اجلمارك            848,00 583 3           848,00 583 3
مصاريف الشحن والنقل البحري          615,62 698 10                850,00 59         465,62 758 10
مصاريف النقل            840,00 356 1              799,60 257           639,60 614 1
غرامة تأخري            804,26 917 2           804,26 917 2

72 500,00                72 500,00                )TRANSIT( الوسيط
اجملموع      564,28 180 195            649,60 317     213,88 498 195
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 التسجيل المحاسبي لعملية شراء خط اإلنتاج:

 
 
 لى طريقة ع إن شراء األصل مت حسب الطريقة املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل، من حيث اإلعتماد

التكلفة التارخيية حلسا  تكلفة خط اإلنتاج، اليت ال تطرح أي إشكال جبائيا حسب ما ورد يف نص املادة 
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 262

  حسب مصدر من الشركة ويف حالة وجود مصاريف استثنائية كالرسوم اجلمركية الناجتة عن التأخر يف التصريح
يات فإن هذه الرسوم ال تدخل يف تكلفة شراء األصل بعكس ما ذكرناه سابقا أن مجيع التكاليف اليت باملشرت 

تساهم يف جعل األصل جاهزا لإلستعمال تدخل يف تكلفة األصل، وتسجل هذه املصاريف يف حسابات 
656   َAmendes et Pénalité).( 

 إىل األساس اخلاضع للضريبة عند حتديد نتيجة السنة  454 تسرتد املصاريف املسجلة كأعباء يف حسابات
 لتحديد النتيجة اجلبائية. 90 اجلبائية من خالل تسجيلها يف اجلدول رقم

 حساب قسط االهتالك -0
  تتبع املؤسسة طريقة اإلهتالك اخلطي أي أنه اليوجد أي إشكال من الناحية اجلبائية عند املراجعة اجلبائية

 .ة املعتمدةالقيمأو  من ناحية سالمة التسجيل احملاسيب سواءا
 : ، إذن قسط اإلهتالك حيسب كما يليسنوات مسقدر العمر اإلنتاجي خلط اإلنتاج خب
 دج  A =195 180 564.28 * 0.2   =39 036 112.86 1919قسط اإلهتالك السنوي لسنة 
  يف اجلدول اآليت حسب عدد سنوات العمر اإلنتاجي خلط اإلنتاج نلخص أقساط اإلهتالك

 
 
 
 
 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/التثبيت    564,28 180 195        2151000
حـ/الرسم على القيمة املضافة للتثبيتات   649,60 317               44562

               3 583 848,00   401100
حـ/موردو التثبيتات باخلارج   956,40 550 176            404000
حـ/ الوسيط   500,00 72                     401000
حـ/ موردو خدمات   909,48 290 15              401600

اقتناء خط انتاج 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

12/03/2020

حـ/احلقوق اجلمركية 
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 : جدول اهتالك خط اإلنتاج(10-10ل)الجدو 

 
 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة المصدر:

لألصل املشرتى يف هناية كل سنة من العمر اإلنتاجي، كان تسجيل القيود احملاسبية  يسجل قسط اإلهتالك
 :كما يلي 1915 والسنة األخرية ،1912، 1919 للسنوات التالية

 7474التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك سنة 

 
 :7470التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك الخاص بالسنة 

 
 :7470 االهتالك الخاص بالسنة األخيرةالتسجيل المحاسبي لقسط 

 
 

القيمة الصافية مجمع االهتالك قسط االهتالك السنوي تكلفة الحيازة السنة

162 677 470,28 32 503 094,00 195 180 564,28 2020

123 641 357,42 71 539 206,86 39 036 112,86 195 180 564,28 2021

84 605 244,57 110 575 319,71 39 036 112,86 195 180 564,28 2022

45 569 131,71 149 611 432,57 39 036 112,86 195 180 564,28 2023

6 533 018,86 188 647 545,42 39 036 112,86 195 180 564,28 2024

162 677 470,28 195 180 564,28 6 533 018,86 195 180 564,28 2025

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    094,00 503 32          681
حـ/اهتالك خط اإلنتاج    094,00 503 32              2815000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2020

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة 2020

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    112,86 036 39          681
حـ/اهتالك خط اإلنتاج    112,86 036 39              2815000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2021

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة 2021

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    018,86 533 6            681
حـ/اهتالك خط اإلنتاج    018,86 533 6                2815000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2025

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة 2025
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 المصاريف الالحقة لتسجيل خط اإلنتاج :  -0

أشهر  أربعة( خلط اإلنتاج هذا بعد Carte Mére) حسب مصدرنا يف املؤسسة فقد قامت باستبدال الشرحية األم
من شراءه إلجراء بعض التحديثات يف التكنولوجيا وهذا لزيادة القدرة اإلنتاجية، ولكن املؤسسة مل تسجل هذه 
املصاريف الالحقة يف حسا  األصل املشرتى بل سجلتها يف حسابات مصاريف سنوية عادية ومل تقم برمسلتها 

 حسب ما ذكرنا سابقا. 

 :طنيةحالة شراء أثاث بالعملة الو  –ثانيا 

 FC00032/2019بشراء أثاث مكتب من طرف مورد حملي بفاتورة شراء رقم  40/40/7402 قامت الشركة بتاريخ
 (10)انظر الملحق رقم دج بكل الرسوم.  502.00 363 1بقيمة إمجالية تقدر

 : تسجل القيود احملاسبية كالتايل

 
نالحظ من خالل تسجيل العمليات اخلاصة خبط اإلنتاج أن املؤسسة متيل إىل تطبيق القواعد اجلبائية أكثر منها 
القواعد احملاسبية اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل وهذا حسب رأينا تفاديا ألي مراقبة للحسابات من طرف املصاحل 

من امللحقات لشرح كل العمليات اليت تقوم هبا الشركة نظرا  اجلبائية من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي اإلكثار
 حلجم الشركة وكذا عدد عمليات الشراء الكثرية خالل السنة.

 :  ثبيتات عن طريق اإليجار التمويليثالثا اقتناء ت

  (: LEASING)عقد اإليجار التمويلي  -0

راء يف حاالت كثرية خاصة يف حالة شتلجأ املؤسسة هلذا الصنف من عقود اإلجيار التمويلي لشراء األصول 
 النفعية اليت تساعد الشركة يف أداء مهامها اإلنتاجية والتجارية وكذا يف توزيع منتجاهتا.أو  السيارات السياحية

يسمح هذا النوع من العقود للمؤسسة باستغالل األصل مباشرة بعد شراءه دون دفع مثنه كليا حيث يثقل هذا  
فقط والباقي يقسط على دفعات شهرية متساوية مع إثبات  %04 تدفع املؤسسة ما قيمتهكاهل خزينة املؤسسة، 

 خيار الشراء يف هناية العقد. 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/التثبيت    800,00 145 1            21830000
حـ/الرسم على القيمة املضافة للتثبيتات   702,00 217               44562

               1 363 502,00   40410000

المبالغ البيان رقم الحساب 

08/08/2019

حـ/موردو تثبيتات 
شراء أثاث 
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سيارة سياحية عن طريق عقد  عشرون بشراء 25/98/1920 قمنا باختيار احلالة التالية: قامت الشركة بتاريخ
ل منتوجها إىل كل يني يف الواليات اجلنوبية والغربية لكي يصاإلجيار التمويلي إلستعماهلا يف زيادة عدد ممثليها التجار 

ربوع الوطن، متت هذه العملية مع بنك يب أن يب باريبا اجلزائر املتواجد مقره يف العاصمة، ونلخص معلومات عقد 
 اإلجيار التمويلي هذا يف اجلدول التايل:

 
 :  كما يليالنظام احملاسيب املايل ما نص عليهتسجل السيارات املستأجرة يف حسابات أصول الشركة وهذا حسب 

 
 (10)انظر الملحق رقماسيب املايل تطبق الشركة يف حالة اإلجيار التمويلي ما جاء يف النظام احمل

حسب  ، تقوم بتطبيق اإلهتالك240 حيث تسجل األصل يف حسابات الشركة بصفة عادية مببلغ العقد يف حسا  
 الطريقة املتبعة ألصول مشاهبة.

 :يكون التسجيل المحاسبي للتسديد الشهري لإليجار
 الدفعة األولى:

 
 

 يعاد هذا القيد بعدد مرات الدفعات حىت الدفعة األخرية اليت تسجل كما يلي:  

د                48,00 ت عد عا دف  ال

عة       256,97 884 دف م خارج األولى ال الرس

عة مبلغ       256,97 884 دف ط أو ال قس ال

د مبلغ  000,00 800 36 جار عق لي اإلي  التموي

قيمة  743,03 915 35 قية ال د المتب ع عة ب دف األولى ال

0,62% دل د مع ق ع ال

- قيمة                     قية ال ت إن المتب د وج

19% م قيمة عل الرس ة ال المضاف

25% دة دل م د ومع ق ع  ال

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/معدات النقل     000,00 800 36          218000
حـ/الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار-التمويل    000,00 800 36              167

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

15/08/2019

البيان: إثبات استالم السيارات السياحية 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/ الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار-التمويل    783,58 659               167
حـ/ االرسم على القيمة املضافة مشرتيات    008,82 168               4456
حـ/ الفوائد املرتتية عن القرض   473,19 224               661

حـ/ البنك    265,79 052 1                512

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/08/2019

البيان: التسديد الشهري للدفعة األوىل 
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 الدفعة األخيرة: 

 
 أما بالنسبة لإلهتالك فيحسب بالطريقة التالية: 

 دج A =36 800 000.00*0.25  = 9 200 000.00 قسط اإلهتالك السنوي
 ميكن استخالص جدول اإلهتالك اآليت: 

 سيارة سياحيةعشرين اهتالك  :(10-10)الجدول

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة المصدر:

 يكون التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك للسنة األولى، الثانية واألخيرة كما يلي :

 
 
 
 
 
 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/ الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار-التمويل    764,69 878               167
حـ/ االرسم على القيمة املضافة مشرتيات    008,82 168               4456
حـ/ الفوائد املرتتية عن القرض   492,28 5                   661

حـ/ البنك    265,79 052 1                512

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/07/2023

البيان: التسديد الشهري للدفعة  األخرية

القيمة الصافية مجمع االهتالك قسط االهتالك السنوي معدل االهتالك تكلفة الحيازة السنة

33 733 333,33         -                            3 066 666,67           25% 36 800 000,00 2019

24 533 333,33         12 266 666,67         9 200 000,00           25% 36 800 000,00 2020

15 333 333,33         21 466 666,67         9 200 000,00           25% 36 800 000,00 2021

6 133 333,33           30 666 666,67         9 200 000,00           25% 36 800 000,00 2022

-                            36 800 000,00         6 133 333,33           25% 36 800 000,00 2023

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    666,67 066 3            681
حـ/ اهتالك معدات النقل    666,67 066 3                2818000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2019

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة  2019
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 :7474 التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك الخاص بالسنة

 
 :7470 التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك الخاص بالسنة األخيرة

 
وكذا ختفيض مبلغ  42 جبائيا تقوم الشركة باسرتداد املبالغ اليت دفعت سابقا كأصل للدفعات يف جدول رقم

املطبقة على عقود اإلجيار التمويلي يف نفس اجلدول، وبالتايل فإن هذه العملية جتعل لإلجيار التمويلي  اإلهتالكات
ال يؤثر إطالقا على النتيجة اجلبائية، كما أن الفوائد املرتتبة عن عمليات اإلجيار التمويلي مقبولة جبائيا كأعباء 

 حماسبية.) أنظر امللحق رقم ....( 

 (LEASE-BACK)عقد اإليجار    -0
 .دج حيث سدد هذا املبلغ للمورد 457.10 607 5 مببلغ 14/91/1928 بتاريخ خط اللحام قامت الشركة بشراء

ولكن حاجة الشركة للسيولة املالية دفعها إىل إعادة بيعها للبنك من أجل احلصول على السيولة الالزمة والبنك 
 دفعة( بفوائد بنكية. 68)يقوم بتقسيط املبلغ على دفعات 

 مبرحلتني:  ( LEASEBACK) متر عملية الشراء هذه عن طريق اإلجيار التمويلي
 :قيود الالزمة واليت تكون كما يلياملرحلة األوىل: شراء األصل وتسجيل ال

 :  قيد شراء خط اللحام

 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    000,00 360 7            681
حـ/ اهتالك معدات النقل    000,00 360 7                2818000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2020

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة  2020

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    333,33 133 6            681
حـ/ اهتالك معدات النقل    333,33 133 6                2818000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2024

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة  2024

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/معدات إنتاج    457,10 607 5            21500000

                  248 409,90   401100
حـ/موردو التثبيتات باخلارج   593,25 282 5                404000
حـ/ الوسيط   640,79 12                     401000
حـ/ موردو خدمات   813,16 63                     401600

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

26/03/2018

حـ/احلقوق اجلمركية 

اقتناء خط حلام
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 كان كما يلي:   0100أما التسجيل المحاسبي لقسط اإلهتالك لسنة 

 
 :وتكون القيود كمايلي LEASEBACK بيع األصل للبنك وإعادة شراءه بصيغة اإلجيار التمويلي :الثانيةالمرحلة 

  (10)انظر الملحق رقم

 قيد التنازل عن خط اللحام: 

 
 ويكون كالتايل: LEASEBACKقيد إعادة إدماجه يف دفاتر الشركة عن طريق اإلجيار التمويلي صيغة 

 
)انظر الملحق دج. 020700 070نالحظ أن عملية شراء األصل وإعادة بيعه للبنك ولدت فائض قيمة بقيمة 

 (10رقم

 

 

 

 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    660,95 747               681
حـ/ اهتالك معدات  اإلنتاج    660,95 747                   28150000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

30/11/2018

البيان: قسط االهتالك خلط اللحام لسنة 2018

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/ اهتالك معدات  اإلنتاج    660,95 747               28150000
حـ/احلسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن تثبيتات   370,60 284 5            4620000

حـ/معدات إنتاج              457,10 607 5 21500000
حـ/فوائض القيمة عن خروج الصول املثبتة غري املالية                574,45 424 7520000

30/11/2018

البيان:  التنازل عن خط اللحام لصاحل البنك

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/معدات إنتاج عن طريق اإلجيار التمويلي   370,60 284 5            2170000
حـ/الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار-التمويل    370,60 284 5                167

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/12/2018

البيان: تسجيل قيد شراء خط اللحام عن طريق ليزباك
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 المطلب الثاني: إعادة التقييم للتثبيتات المادية بالمؤسسة 

مل تقم املؤسسة حمل الدراسة بإعادة التقييم إال يف حالتني واحدة خاصة باألراضي وأخرى عند مسامهتها 
 بالشركة كوندور لوجيستيكس.

 األراضي:  –أوال 

نواقص القيم يف و أ نص النظام احملاسيب املايل على إعادة تقييم األصول الثابتة يف كل هناية سنة وتسجيل فوائض
حماسبة الشركة وكذا اإلستفادة من إهتالك تلك الفوائض يف حسا  النتيجة احملاسبية للشركة، وخالفا لذلك أخضع 

 النظام اجلبائي هذه العملية لعدة أمور منها: 

  .عدم اعرتاف اإلدارة الضريبية بفارق إعادة التقييم وإخضاعه للضريبة 
 ن هذا الفارق وبالتايل إدخاله يف األساس حلسا  النتيجة اجلبائية.عدم قبول اإلهتالكات النامجة ع 

كانت هذه العملية متس كل التثبيتات اخلاضعة وغري اخلاضعة لإلهتالك وهذا ما يتعارض  1928 ولكن قبل
والنصوص احملاسبية حبيث أن األراضي ال ختضع لإلهتالك وبالتايل هي عنصر من عناصر األصول اليت جيب أن 

 خارج إطار هذه التعليمات. تكون

قامت اإلدارة املركزية بتدارك هذا الشغور القانوين بإصدار تعليمة نظامية تعفي فيها كل عمليات إعادة التقييم 
 اخلاصة ببند األراضي من دفع الضريبة على عملية إعادة التقييم.

بإعادة تقييم بند األراضي اليت كانت  1920 استغلت الشركة حمل الدراسة هذه التعليمة لصاحلها وقامت يف
مسجلة بقيمة شرائها اليت تعود لسنوات دون حتيينها، وبالتايل فإن القوائم املالية للشركة مل تكن تصور التكلفة 

 :لية إعادة تقييم األراضي كما يلياحلقيقية لقيمة بند األراضي، كان التسجيل احملاسيب لعم
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دائن مدين  دائن مدين 

حـ/قطعة ارض 2520م باب على    000,00 320 418        2111000
حـ/قطعة ارض 4830م  العلمة    000,00 020 454        2111001
حـ/قطعة ارض 2824م بومرداس   000,00 064 384        2111002
حـ/قطعة ارض 45 العلمة    000,00 360 174        2111003
حـ/قطعة ارض 2 هكتار الشبور    000,00 755 915        2111004
حـ/قطعة ارض 2 هكتار الشبور    000,00 175 824        2111005
حـ/قطعة ارض 2 هكتار    000,00 875 919        2111006
حـ/قطعة ارض 1 هكتار    000,00 550 950        2111007
حـ/قطعة ارض 18 هكتار    000,00 260 546 3     2111008
حـ/قطعة ارض 2039 م   000,00 301 120        2111009
حـ/قطعة ارض 1906 م   000,00 454 112        2111010
حـ/قطعة ارض 1802 م   000,00 318 106        2111011
حـ/قطعة ارض 994 م    000,00 646 58          2111012
حـ/قطعة ارض 449 م   000,00 321 94          2111013
حـ/قطعة ارض 1083 م   000,00 897 63          2111014
حـ/قطعة ارض 1008 م   000,00 472 59          2111015
حـ/قطعة ارض 1002 م   000,00 118 59          2111016
حـ/قطعة ارض 3271 م   000,00 989 192        2111017
حـ/قطعة ارض 445 م   000,00 150 29          2111018
حـ/قطعة ارض 965 م   000,00 550 64          2111019
حـ/قطعة ارض 1872 م   000,00 040 121        2111020
حـ/قطعة ارض 15000 م   000,00 000 585        2111021
حـ/قطعة ارض 20909 م   000,00 905 890        2111022
حـ/قطعة ارض 5050 م   000,00 250 207        2111023
حـ/قطعة ارض 4786 م   000,00 370 175        2111024
حـ/قطعة ارض 5028 م   000,00 260 196        2111025
حـ/قطعة ارض 8483 م   000,00 837 330        2111026
حـ/قطعة ارض 9789 م   000,00 731 232        2111027
حـ/قطعة ارض 3315 م   000,00 895 292        2111028
حـ/قطعة ارض 6064 م   000,00 680 268        2111029
حـ/قطعة ارض 12139 م   000,00 695 688        2111030
حـ/قطعة ارض 2022 م   000,00 990 87          2111031
حـ/قطعة ارض 2022 م   000,00 858 78          2111032
حـ/قطعة ارض 5892 م   000,00 140 260        2111033
حـ/قطعة ارض 5897 م   500,00 622 253        2111034
حـ/قطعة ارض 5897 م   000,00 622 250        2111035
حـ/قطعة ارض 6231م   000,00 316 224        2111036
حـ/قطعة ارض 3741 م   000,00 344 688        2111037
حـ/قطعة ارض 1482,50 م   000,00 500 216        2111038
حـ/قطعة ارض 3887 م   000,00 045 129        2111039
حـ/قطعة ارض 969 م   000,00 706 254        2111040

حـ/ إعادة التقييم    500,00 401 982 15       105000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

31/12/2019

البيان: إعادة تقييم األراضي
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كيلو   933 022 1م هلذا البند أصبحت قيمتها أكرب بكثري مما كانت مسجلة به أي وبعد إجراء عملية إعادة التقيي
وهذا ما يدفعنا إىل حسا  املبلغ الذي وفرته الشركة من خالل إعادة تقييم بند األراضي دون دفع الضريبة على  دج

 %02*  479 959 14=  401 982 15 - 933 022 1أرباح الشركات: 

ولكن ال ميكن للشركة استغالل هذه املبالغ لرفع رأس املال كيلو دج    301 842 2يعادلأي أن الشركة وفرت ما 
بل جيب أن تسجل يف حسا  منفرد، ألنه يف حالة قامت الشركة ببيع جزء من األراضي فإهنا تعود إىل التكلفة 

األول هذا ما ال تستطيع  يدالتارخيية قبل التحيني حلسا  فارق إعادة التقييم وبالتايل جيب على املؤسسة عكس الق
رفعتٍ اس مال الشركة بقيمة فارق إعادة التقييم، وهذا أيضا شعور يف التشريع اجلبائي جيب على املشرع إذا  فعله

 (01)انظر الملحق رقم تداركه. 

 تقييم التثبيتات المادية في حالة مساهمة كوندور إليكترونيكس في كوندور لوجيستيكس:  -ثانيا

يف إطار اسرتاتيجية املؤسسة الرامية إىل تطوير وحتسني طريقة تسيري مجيع فروعها، قامت باخلطوات األوىل سنة 
 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 218 للدخول يف نظام جممع الشركات حسب نص املادة 1924

  حيث أنه من بني الشروط األساسية للدخول يف مثل هذا النظام هو:

 من رأس مال كل الشركات التابعة جملمع الشركات. %09 حصول الشركة األم على نسبة 
 أن تكون كل الشركات يف اجملمع شركات مسامهة SPA. 

مالية لتدعيم حصتها يف رأس مال هاته الشركات قبل أو  لذلك عمدت إىل الدخول مبسامهات سواءا عينية
 . 1920 الدخول يف نظام اجملمع سنة

ومن خالل زيارتنا للشركة قمنا باختيار عملية مسامهة عينية يف شركة أخرى تدعي " كوندور لوجيستيكس" 
حيث قامت الشركة األم " كوندور إليكرتونيكس" جبلب خبري تقييم وذلك لتقييم جممل معدات النقل اليت حتوزها 

 :الشركة هبذه اخلطوة من أجلقامت  الشركة ونقلها كمسامهة عينية للشركة كوندور لوجيستيكس. حيث

 09 زيادة حصتها يف رأس مال الشركة ليصبح أكثر من%. 
  تفعيل دور الشركة الثانية أال وهي لوجيستيكس بدعمها باملعدات الالزمة للقيام بنشاطها الرئيسي أال وهو "نقل

 العمال، نقل البضائع، كراء السيارات السياحية والنفعية".

 املعدات يف أصول شركة كوندور لوجيستيكس كما يلي: قمنا بتلخيص عملية دمج 
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  تسجيل عملية إهتالك هذه املعدات يف تاريخ نقل امللكية حلسا  اإلهتالك اجملمع يف املؤسسة األم كوندور
 اليكرتونيكس.

 س.كتسجيل العملية احملاسبية إلعادة التقييم ملعدات النقل لتقرير اخلبري يف املؤسسة األم كوندور اليكرتوني 
 تسجيل عملية فارق إعادة التقييم لألصول الثابتة يف حسابات املؤسسة األم كوندور اليكرتونيكس 

 اجلدول التايل يبني قيمة اإلهتالك اجملمع لغاية تاريخ العملية وكذا القيمة احملاسبية الصافية، ومبلغ األصول الثابتة
 بعد إعادة التقييم اليت قام هبا اخلبري. 

 لوجيستيك في رأس مال الشركة اليكترونيكس:مساهمة شركة كوندور (10-10) الجدول

 (00)انظر الملحق رقم    من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة المصدر:

 نقوم بعملية تسجيل اإلهتالك اجملمع وإلغاء املعدات من دفاتر الشركة بالقيمة احملاسبية الصافية حسب القيد التايل: 

التسجيل المحاسبي لعملية إلغاء التثبيتات وكذا اإلهتالك المجمع من أصول الشركة األم كوندور 
إليكترونيكس:

 
 
 
 

فارق إعادة التقييم قيمة المساهمة القيمة المحاسبية الصافية اهتالك إلى غاية30/06/2016 القيمة األصلية حساب االهتالك حساب التثبيت

3 359 197,67           4 800 000,00           1 440 802,33           3 909 785,71           5 350 588,04           281531 215310

- - 3 500 242,26           3 500 242,26           281539 215390

446 386 001,16       568 529 000,26       122 142 999,10       669 542 158,11       791 685 157,21       281829 218290

المجموع العام     987,51 535 800     186,08 952 676     801,43 583 123     000,26 329 573     198,83 745 449

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/جممع االهتالك إىل غاية 2016-06-30   785,71 909 3            281531
حـ/جممع االهتالك إىل غاية 2016-06-30   242,26 500 3            281539
حـ/جممع االهتالك إىل غاية 2016-06-30   158,11 542 669        281829

حـ/معدات الرفع واملناولة   785,71 909 3                215310
حـ/معدات وأدوات أخرى   242,26 500 3                215390
حـ/ معدات نقل أخرى   158,11 542 669            218290

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/02/2018

البيان: إلغاء التثبيتات
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بعد تسجيل العملية األوىل جيب األخذ بالقيمة احلقيقية اليت قام هبا اخلبري بإعداد تقرير عليها وتسجيل الفارق 
حسب  يكس واملتمثلة يف معدات النقل ومعدات املناولة والرفعيف حسابات إعادة التقييم للشركة كوندور إليكرتون

 القيد التايل:

 
بعد ذلك تأيت عملية تسجيل قيد دخول الشركة األم يف رٍاس مال الشركة لوجيستيكس كمسامهة عينية، حيث 

 تسجل ما يلي: 

 
الشركة حمل الدراسة قامت مبجموعة عمليات حماسبية للدخول يف جممع الشركات مثل إعادة التقييم للتثبيتات 

ة وأن مثل هده العمليات حسب النظام اجلبائي غري خاضع، املادية للدخول هبا كمسامهة يف رأس مال الشركة الفرع
شركات  م هبا الشركة األم من أجل توحيد حساباهتا معالضريبة إطالقا ألهنا تدخل ضمن العمليات اليت تقو أو  للرسم
 أخرى.

كما يتمتع نظام جممع الشركات مبجموعة من املزايا اجلبائية استفادت منها الشركة األم هبدف الدخول يف هذا 
 لالنظام من بينها : اإلعفاء من رسوم التسجيل اخلاصة بتسجيل كل العقود يف إطار جممع الشركات مثال عقود حتوي
الشكل القانوين للشركة، إعفاء عملية زيادة رأس املال من دفع الضرائب والرسوم اليت تقوم هبا الشركة األم يف شركاهتا 

من رأس مال كل الشركات الفرعية، اإلعفاء من الرسم  %09 الفرعية وهذا للوصول إىل حتقيق الشرط اخلاص  
سسات ع، إرسال ميزانية واحدة خاصة باجملمع ملديرية كربيات املؤ على القيمة املضافة على مجيع العمليات داخل اجملم

 .%20 من أجل احتسا  الضرائب اليت تكون باملعدل املخفض
يف حالتنا هذه نستنتج أن الشركة قامت مبا جيب لتطوير ذاهتا والدخول يف جممع الشركات بالقيام بالعمليات 

 ية هلذا النظام. الالزمة ولكن أيضا لإلستفادة من املزايا اجلبائ
 

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/معدات الرفع واملناولة   197,67 359 3            215310
حـ/ معدات نقل أخرى   001,16 386 446        218290

فارق إعادة التقييم         198,83 745 449 1050000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/02/2018

البيان: فارق إعادة التقييم

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/ مسامهة كوندور لوجيستسك   000,26 329 573        261150
حـ/معدات الرفع واملناولة             000,00 800 4 215310

حـ/ معدات نقل أخرى         000,26 529 568 218290

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/02/2018

البيان: املسامهة العينية
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 طلب الثالث التنازل عن التثبيتاتالم

   1920 هناك حاالت عديدة لعمليات التنازل، اخرتنا عمليتني للتنازل قامت هبما املؤسسة يف سنة

 (JAC PLATAU1040s)أوال تنازل عن شاحنة من نوع 
مع العلم إن الشاحنة مت شراؤها ، دج000.00 200 1  بـ : جاك بالطوببيع شاحنة من نوع  01/09/2019 قامت يف

كما مت اهتالكها بأقساط متساوية على فرتة استخدام مخس سنوات، كما   دج 581.20 996 1بـ  29/95/1924 يف
 التاليني: نيهو موضح يف اجلدول

 هتالك الشاحنة قبل التنازلا( :10-10)الجدول

 
  من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركةالمصدر: 

  :واجلدول املوايل يلخص األقساط بتاريخ التنازل

اهتالك الشاحنة بتاريخ التنازل: (10-10ول)الجد  

 
 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة  المصدر:

 سجلت عملية التنازل عن الشاحنة في القيد اآلتي: 

 

القيمة الصافية مجمع االهتالك قسط االهتالك السنوي معدل االهتالك تكلفة الحيازة السنة

1 730 370,37           266 210,83              0,20                         1 996 581,20           2016

1 331 054,13           665 527,07              399 316,24              0,20                         1 996 581,20           2017

931 737,89              1 064 843,31           399 316,24              0,20                         1 996 581,20           2018

532 421,65              1 464 159,55           399 316,24              0,20                         1 996 581,20           2019

133 105,41              1 863 475,79           399 316,24              0,20                         1 996 581,20           2020

- 1 996 581,20           133 105,41              0,20                         1 996 581,20           2021

 665 527.07 1 331 054,13         266 210,83   399 316,24       399 316,24       266 210,83  20% 1 996 581,20  

تكلفة الحيازة
قسط االهتالك2016 

)8 أشهر(
قسط االهتالك2019 

القيمة المحاسبية الصافية المتبقية)8 أشهر( مجمع االهتالك
قسط االهتالك2018  

)12 شهر(
قسط االهتالك2017 

)12شهر( معدل االهتالك

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/ اهتالك الشاحنة    054,14 331 1            2818200
حـ/احلسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن تثبيتات   000,00 200 1            4620000

حـ/معدات نقل أخرى)الشاحنة(             581,20 996 1 2182000
حـ/فوائض القيمة عن خروج الصول املثبتة غري املالية                475,94 534 7520000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/09/2019

البيان: التنازل عن الشاحنة
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ا  اإلهتالك لتاريخ : حساحملاسبية التاليةعراف نالحظ أن الشركة يف حالة التنازل عن تثبيتات مادية تطبق األ
 التنازل، ترصيد التثبيتات مع اإلهتالك اجملمع لرتسيم خروج التثبيت من أصول الشركة.

 (SCOOTER)ثانيا تنازل عن دراجات من نوع
، دج 00: بـ SCOOTERS MOD 124CC دراجات من نوعاملؤسسة بالتنازل عن قامت   01/09/2019يف

كما مت اهتالكها بأقساط خارج الرسم    جد260.51 661 3  :   19/91/1920 الدراجات مت شراؤها يف مع العلم أن
 استخدام مخس سنوات كما هو موضح يف اجلدول التايل:  متساوية، على أساس فرتة

عشرين دراجة اهتالك :  (10-10)الجدول

 من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة المصدر:

  المحاسبي للتثبيتالتسجيل : 

 
  2019التسجيل المحاسبي لقسط االهتالك الخاص بسنة: 

 
 
 

القيمة الصافية مجمع االهتالك قسط االهتالك السنوي معدل االهتالك تكلفة الحيازة السنة

3 051 050,43           610 210,09     20% 3 661 260.51 2019

2 318 798,32           1 342 462,19           732 252,10     20% 3 661 260.51 2020

1 586 546,22           2 074 714,29           732 252,10     20% 3 661 260.51 2021

854 294,12              2 806 966,39           732 252,10     20% 3 661 260.51 2022

122 042,02              3 539 218,49           732 252,10     20% 3 661 260.51 2023

- 3 661 260,51           732 252,10     20% 3 661 260.51 2024

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/معدات النقل     260,51 661 3            218000
حـ/احلسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن تثبيتات   639,50 695               445200

حـ/معدات نقل أخرى)الشاحنة(             900,01 356 4 404000

البيان
رقم الحساب 

20/02/2019

البيان: إثبات استالم الدراجات 

المبالغ

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/خمصصات االهتالكات    126,05 366               681
حـ/اهتالك معدات النقل   126,05 366                   2818000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/09/2019

البيان: قسط االهتالك السنوي لسنة 2019
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  7402التسجيل المحاسبي لقيد البيع سنة: 

 
 نالحظ أن الشركة يف حالة التنازل عن تثبيتات مادية تطبق األعراف احملاسبية التالية : 

  حسا  اإلهتالك لتاريخ التنازل 
 اجملمع لرتسيم خروج التثبيت من أصول الشركة  ترصيد التثبيتات مع اإلهتالك 

 )انظر الملحق .احملدد للنتيجة اجلبائية 90 رقم نواقص القيمة عن التنازل تدخل مباشرة يف اجلدولأو  كما أن فوائض
 (00رقم 

 ثالثا الحريق على مستوى مبنى المؤسسة: 

ين انطلقت شرارة  أ 1925 عام صيف حدثت يفتعرضت املؤسسة إىل عدة حرائق ألسبا  خمتلفة وأمهها تلك اليت 
على  النريان يف مستودع من أربع طوابق خاص بتخزين املواد األولية واملنتوج التام، تضررعلى إثرها ندلعت كهربائية ا

 .وكذا املبىن الذي حيتويها من بضائع وسلع إثر هذا احلريق املوجودات

صاريف مبالغها يف حسابات خسائر القيمة عن املخزونات وهي م بالنسبة للبضاعة احملرتقة قامت املؤسسة برتصيد
 غري مقبولة جبائيا، كما أن وكالة التأمني هي من تتويل تعويض املؤسسة.

قامت املؤسسة بإعادة رمسلة كل املصاريف اليت سددت إلعادة املبىن حلالته الطبيعية يف حسا  إعادة هتيئة  
 حيث سجلت مجيع مصاريف(AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DES BATIMENTاملباين)

أينا إىل ا كثرة العمليات اليت قامت هبا املؤسسة ارتونظرا للمبالغ الكبرية وكذ ، يف حسا  أصول جارية 1924-1920
على  اته املصاريفهل وكانت املعاجلة احملاسبيةاختيار عينة واحدة متثلت يف مصاريف صيانة املصعد الكهربائي 

 : مرحلتني

دائن مدين  دائن مدين 

حـ/اهتالك معدات النقل   126,05 366               2818000
حـ/احلسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن تثبيتات   944,54 008 2            4620000
حـ/ نواقص القيمة عن خروج األصول املثبة غري مالية   189,92 286 1            6520000

حـ/معدات نقل أخرى)الشاحنة(             260,51 661 3 218000
البيان: التنازل عن الدراجات النارية 

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

01/09/2019



 كترونيكس الـــــــــ دراسة حالة شركة كوندور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني 
 

64 

: هي تسجيل عمليتني للصيانة اليت قام هبا موردو اخلدمات يف حسابات أصول جارية وكان  ىالمرحلة األول-
 التسجيل احملاسيب كاآليت : 

 

 
: هي ترصيد حسا  التثبيتات العينية اجلاري إجنازها يف حسا  املباين ويكون القيد احملاسيب   المرحلة الثانية-

 كاآليت : 

 
وقامت مديرية الضرائب بفرض عقوبات  ص هذا البندفيما خي 1928تعرضت املؤسسة لعملية رقابة جبائية سنة 

خاصة بالرسم على القيمة املضافة لعمليات شراء البضائع اليت احرتقت ألن الشركة قامت باإلستفادة من هذا 
ملبلغ حت مطالبة بإعادة دفع هذا االرسم سابقا يف ختفيض الرسم على القيمة املضافة املدفوعة، حيث أصب

 بالغرامات.

ما خيص إهتالك املبىن الذي أعيد ترميمه وحتسينه فهو مقبول جبائيا، ومل تتعرض املؤسسة ألي عقوبات يف يف أما 
 (00)انظر الملحق رقم هذا الصدد.

 

 

 

دائن مدين  دائن مدين 

جازها الجاري العينية التثبيتات                  158,63 783 ح/ إن 232000

م%17                  136,97 133 قيمة على الرس ة ال ح/  المضاف 445660

ة المورد                      295,60 916 ح/ ألجيري سرال شرك 401600

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

03/04/2016

سجيل0011/2016  ساب في المصاريف ت  رقم فاتورة جارية أصول ح

دائن مدين  دائن مدين 

جازها الجاري العينية التثبيتات                  000,00 680 ح/ إن 232000

م%19                  200,00 129 قيمة على الرس ة ال ح/  المضاف 445660

ة المورد                      200,00 809 ح/ ألجيري سرال شرك 401600

سجيل04/2017 ساب في المصاريف ت  رقم فاتورة جارية أصول ح

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

23/01/2017

دائن مدين  دائن مدين 

ة            467,16 982 39 ح/  المباني تهيئة إعاد 213500

جازها الجاري العينية التثبيتات                467,16 982 39 ح/ إن 232000

المبالغ
البيان

رقم الحساب 

23/01/2017

د ساب ترصي د أصول ح ي  اإلنجاز ق
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 خالصة الفصل الثاني:

واملالية وجدنا ان املؤسسة تطبق ما جاء  على مستوى مديرية احملاسبة(CONDOR) خالل فرتة تربصنا مبجمع
جبائية لالستفادة منها وأكرب  به النظام احملاسيب املايل فيما خيص معاجلة التثبيتات املادية، كما أهنا تستغل أي ثغرات

 مثال على ذلك عملية تقييمها لألراضي.

ال ترتتب عليها أي  وفق القواعد اجلبائية حىت وفقا آلراء اإلطارات احملاسبة هبا ان املؤسسة تقوم باملعاجلة احملاسبية
من قانون الضرائب املباشرة  1 مكرر 141التزامات جبائية إضافية، ونشري اىل انه توجد يف التشريع الضرييب املادة 

ة يتنص على تفضيل القواعد اجلبائ 1990 من قانون املالية التكميلي لسنة 61 والرسوم املماثلة اليت انشأت بنص املادة
على احملاسبية يف حالة تناقضهما، حيث كان نص املادة كااليت: " جيب على املؤسسات احرتام التعاريف املنصوص 

 عليها يف النظام احملاسيب املايل، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية املطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة".
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 تعترب حماسبة التثبيتات املادية من احملاسبات اليت ركّزت عليها معايري احملاسبة الدولية، حيث خصصت هلا أكثر
كما مستها أيضا اإلصالحات احملاسبية اليت تضمنها النظام   .....(69، 10، 14، 11، 20، 16)من معيار حماسيب 
تالفات خنظرا ألمهيتها ومكانتها يف أي نشاط اقتصادي، وترتبط املشاكل احملاسبية وأيضا اإلاحملاسيب املايل وهذا 

كلفة التثبيت املادي، معاجلة التثبيتات املادية بأربعة جوانب رئيسية: حتديد تبني القواعد احملاسبية والقواعد اجلبائية يف 
ختصيص هذه التكلفة على العمر اإلنتاجي للتثبيت املادي أو ما يعرف حماسبًيا مبشاكل اإلهتالك، معاجلة التدين 

يت املادي وكذلك التنازل لتثبالذي قد حيدث لقيمة التثبيتات املادية، يف حني يتعلق اجلانب الرابع بإعادة تقييم ا
 عنه.

 من خالل الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي ميكننا اختبار صحة الفرضيات اختبار صحة الفرضيات :
 املنطلق منها دراستنا: 

بية يتوافق النظام احملاسيب املايل اىل حد كبري مع املعايري احملاسبية الدولية يف املعاجلة احملاسالفرضية األولى: 
 املايل احملاسيب النظام يتوافق أنه إىل توصلنا حيث الدراسة، من النظري اجلانب خالل من تأكيدها متللتثبيتات املادية، 

 من تفصيال أكثر حملاسبيةا املعايري قواعد أنه إال املادية التثبيتات اجلةمع يف الدولية احملاسبية املعايري مع كبري حد اىل
 املادية. للتثبيتات احملاسبية املعاجلة يف ايلامل احملاسيب النظام قواعد

وإعادة  ختتلف املعاجلة احملاسبية عن املعاجلة اجلبائية للتثبيتات املادية يف جمال االهتالكاتالفرضية الثانية: 
 لتعديالتا وكذا جلبائيا النظام مع تتناسب ال احملاسيب النظام هبا جاء اليت واملفاهيم األسس أن حيث تأكيدها مت تقييم،

 . اجلبائية للنتيجة للوصول اجلبائية
التزمت املؤسسات اجلزائرية حرفيا بتطبيق ما جاء به النظام احملاسيب املايل فيما خيص  الفرضية الثالثة:
 االقتصادية املؤسسات أن تبني "CONDORبشركة" امليدانية الدراسة خالل من حيث كليا تلتزم ال التثبيتات املادية،

 االعرتاف من كل خيص فيما ملاديةا للتثبيتات احملاسبية املعاجلة يف املايل احملاسيب النظام قواعد بتطبيق تلتزم اجلزائرية

 التقييم خيص مافي املادية لتثبيتاهتا يةاحملاسب املعاجلة يف املايل احملاسيب النظام قواعد بتطبيق تلتزم ال بينما املبدئي والتقييم

 الالحق.
  النتائج المتوصل اليها 
  ترتكز أوجه التباين بني النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي يف جمال احملاسبة عن التثبيتات املادية على

نقاط رئيسية منها تاريخ االعرتاف بالتثبيت، ادراجه يف امليزانية، خسارة القيمة، القيمة العادلة، عقود االجيار 
 التمويلية واهتالك التثبيتات املادية.
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  تعترب االهتالكات أوسع دائرة جدال بني النظامني حبكم اهنا متثل أكرب جزء من األعباء القابلة للخصم يف
 حتديد الربح اخلاضع للضريبة.

   لية كبالرغم من سيطرة التشريعات اجلبائية على القواعد احملاسبية يف اجلزائر، اال ان هناك استجابة شبه
 للنظام احملاسيب املايل.

  االختالف بني القواعد احملاسبية والقواعد اجلبائية، اما عن فروقات دائمة مستمرة نظرا الختالف بني
 القواعد احملاسبية واجلبائية واليت ال تنعكس على الفرتة املقبلة وإما عن فروقات مؤقتة تنتج بني قواعد الربح احملاسيب

 ئي نتيجة اختالف يف الفرتة اليت يتم فيها االعرتاف باإليراد او العبء.وقواعد التشريع اجلبا
  يعترب القانون اجلبائي العامل الرئيسي ان مل نقل الوحيد يف التزام املؤسسات مبسك حماسبة واعداد

 الكشوف املالية اليت يتم على أساسها اعداد القوائم اجلبائية.  
  ات م املماثلة التطرق لنواقص القيمة الناجتة عن التنازل عن التثبيتاغفال قانون الضرائب املباشرة والرسو

 واقتصر فقط على فوائض القيمة.
   من متطلبات تطبيق التقييم وفق القيمة العادلة يف تقييم التثبيتات املادية هو وجود سوق نشط، وغيا

تات وهذا ما تسمح بإعادة تقييم التثبيهذا السوق جيعل من املستحيل تطبيق هذا املبدأ، كما ان اإلدارة اجلبائية 
 يشري إىل إدراك اإلدارة اجلبائية بأمهية إعادة تقييم التثبيتات إلعطاء صورة وفية عن وضعية أصول املؤسسة.

 .هناك العديد من العناصر اليت هلا نفس املعاجلة احملاسبية و اجلبائية مثل اإلعانات 
 إعادة  م التثبيتات املادية لكن بدفع رسوم جبائية، كما ان عمليةتسمح اإلدارة اجلبائية بعملية إعادة تقيي

تقييم تتطلب خرباء يف اجملال، هذا ما دفع معظم املؤسسات اجلزائرية إىل جتنب عملية إعادة التقييم لتفادي حتمل 
 تكاليف إضافية مرتفعة.

 .غيا  سوق نشط يف اجلزائر يعيق عمليات إعادة التقييم لألصول ككل 
 ات:التوصي 

 بناء على النتائج املتوصل إليها نقرتح ما يلي:
  إعادة النظر يف االختالفات اليت ينتج عنها فروقات دائمة بني النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي واليت

 تنعكس سلبا على مصداقية احلسابات. 
  ظام احملاسيب حتديث النفتح مراكز حبث وطنية متخصصة من أجل مسايرة وحتديث النظام اجلبائي وأيضا

 املايل وفق ما حيدث من تغريات ومستجدات يف معايري اإلبالغ املايل.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة
 

69 

  فتح جمال التعاون أكثر بني اجلامعة اجلزائرية واملؤسسات االقتصادية لتسهيل ربط اجلانب النظري بالواقع
 العملي يف البحوث العلمية.

 لقانون اجلبائي.زيادة توعية املكلفني بالضريبة بقوانني وأحكام ا 
  إحداث التأهيل املستمر لإلطارات اجلبائية وحماولة تقليص الفجوة بني النظام اجلبائي والنظام احملاسيب
 املايل. 
 :آفاق البحث 
  .حتديات عملية التقييم يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من الناحيتني اجلبائية واحملاسبية 
 ق حتديثات املعاجلات احملاسبية. دراسة الفروقات اجلبائية الدائمة وف 
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 :قائمة المراجع
 :باللغة العربيةأوال: 

 :الكتب -0
  ،اإلطار  ،تقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديدأمحد طرطار وعبد العال منصر

 8645اجلزائر،-والتوزيع، الطبعة االوىل، احملمديةالنظري، جسور للنشر 
  ،تقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد )الجانب أمحد طرطار، عبد العايل منصر

 .8645زائر، الطبعة األوىل، ، جسور للنشر والتوزيع، احملمدية اجلالتطبيقي(
  ،الواضح في المحاسبة المالية وفق معايير المحاسبة الدولية بن ربيعة حنيفةIAS/IFRS  الجزء األول 

 .8645نشورات كليك اجلزائر،الطبعة الثانية، م
  ،امللتقى الدويل  ،اإلهتالكات وتدهور قيم التثبيتات في ظل النظام المحاسبي المالي الجديدمجال عمورة

 .8662أكتوبر  45-43ديد جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر، حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب اجل
  ،خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مجعة محيداتIFRS expert اجملمع الدويل العريب ،

 .8641للمحاسبني القانونيني، عمان، األردن،
  ،8686 ،على رقم األعمالقانون الرسم اجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب 
  ،0101،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةاجلمهورية اجلزائرية، وزارة املالية، مديرية الضرائب. 
  ،توريعل، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر واالمحاسبة الدولية ومعاييرهاحسني القاضي، مأمون محدان   

 .8644عمان، األردن،
  ،8646 ،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرالجبائية، التقنيات محيد بوزيدة. 
  ،8662، دار الكتا  احلديث، عمان، القياس والتقويم في المحاسبة الماليةحنفي عبد الفتاح. 
  ،الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية حنيفة بن ربيعةIAS/IFRSاجلزء الثاين ،. 
  ،بد اللطيف للطباعة، اجلزائر، دار عالمحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي الماليحواس صالح. 
  ،8664األردن،، دار احلامد، عمان، مفاهيم أساسية في قياس األصول الثابتةحيدر حممد علي بن عطا. 
  ،التجاربالمداخل و  التنظيم الصناعي المبادئ، العمليات،خالد عبد الرحيم اهلييت، أكرم امحد الطويل 

 8666-4222الطبعة الثانية، دار احلامد، عمان األردن،
  ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية شعيب شنوفIAS/IFRS مكتبة الشركة ،

 .8662، 8اجلزائرية بوداود، اجلزائر، اجلزء 
  ،المحاسبيموسوعة معايير المحاسبة القياس والتقييم طارق عبد العال محاد. 
  ،ج ر ، دار النشر جيطلي، بالمحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديدعبد الرمحان عطية

 .8662بوعريريج، اجلزائر،
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  ،المعايير المحاسبية الدولية غامن شطاطIAS/IFRSر والتوزيع، اجلزائر، نوميديا للطباعة والنش  
8662. 

 ،8663، اجلزائر، المعمقة، ديوان المطبوعات الجامعية المحاسبةكتوش عاشور. 
  ،المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليخلضر عالوي. 
  ،مطابع  ،معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية: الجوانب النظرية العلميةحممد أبو ناصر ومجعة محيدات

 .8662األردن، –تجارية، عمان الدستور ال
  ،8646اجلزائر،، متيجة للطباعة، المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدوليةحممد بوتني. 
  ،اسيب ، امللتقى الدويل حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملالمعالجة المحاسبية لألصول الثابتةحممد لعرييب

 .8662 بليدة، نوفمرباملايل واليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جامعة سعد دحلب ال
  ،8662دار اإلثراء، األردن، ، الطبعة األوىل،مبادئ المحاسبة الماليةمسعد حممود الشرقاوي. 
  ،دار  ، الطبعة االوىلأثر التشريح الجبائي على مردودية المؤسسة وهيكلها الماليناصر دادي عدون

 .8662احملمدية العامة اجلزائر 
  ،8644، دار البدر، اجلزائر، لمحاسبي والماليالبدر في التسيير اهاديف خالد. 
  ،اجلزء  ،مبادئ المحاسبة المالية القياس واالعتراف واإلفصاح في التقارير المحاسبيةهادي رضا صفار

 .8662، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، 8
 ليةالمحاسبية الدو ، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير هوام مجعة. 
 المذكرات  -0
  ،اجستري ، مذكرة لنيل شهادة املمساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةألياس قال  ذبيح

 .8644جامعة بسكرة، اجلزائر، قسم علوم التسيري،
  ،أهمية وانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية للمؤسساتبن عروج صربينة 

 .8648، 3، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري، جامعة اجلزائر االقتصادية الجزائرية
  ،التأثير اإليجابي على اختيار مصادر تمويل المؤسسة. دراسة حالة مؤسسة صيدال: عبد القادر بوعزة

 .8661جامعة اجلزائر  مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قسم علوم التسيير
  ،النظام المحاسبي المالي كإطار لتصور معايير محاسبة وطنية في ظل المعايير المحاسبية عزوز خملويف

، أطروحة دكتوراه   كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الدولية حالة األصول المادية
 .8641عمار ثلجي، األغواط،

  ،م المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية في معالجة التوافق المحاسبي بين النظامليكة دشري
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة التثبيتات
 .8645/8641اجلزائر،
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 لملتقيات ا -3

  دفعة  ،محاضرة في مقياس جباية مؤسسة لطلبة سنة أولى ماستر تخصص محاسبة وتدقيقوهلي، بوعالم
8641. 

  ،أثر التوافق المحاسبي في المعالجة المحاسبية للتثبيتات بين النظام المحاسبي المالي زينب حجاج
لمحاسبة ، امللتقى الدويل يف حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية لوالمعايير المحاسبية الدولية

 أكتوبر. 86-42تصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، يومي واملعايري الدولية للمراجعة، كلية العلوم االق
  ،النظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية الجزائرية الواقع واالفاقصاحل مرازقة، عبد الكرمي فرحات، 

نوفمرب  85-81ملتقى دويل حول دور املعايري احملاسبية الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، يومي 
 ، جامعة ورقلة اجلزائر8641

  ،ملتقى  ،قصور نموذج التكلفة التاريخية في معالجة ظاهرة التضخمضيف اهلل حممد اهلادي، هشام لبزة
 8641.44.85\81دويل حول دور املعايري احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات. يومي 

 .جامعة ورقلة، اجلزائر
  ،اإلشكالية الجبائية عن تبني المعايير المحاسبية الدولية للبيئة المحاسبية الجزائريةمبارك عالق واخرون 

نوفمرب  85 -81ملتقى دويل حول دور املعايري احملاسبية الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، يومي 
 .، جامعة ورقلة، اجلزائر8641

  ،متوسطة المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة وال تطبيق النظامحممد امني بريري، عبد القادر بكحييل
، ملتقى وطين حول واقع وافاق النظام احملاسيب املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأثر ذلك على النظام الجبائي

 .، جامعة الوادي، اجلزائر8643 ماي 1-5يف اجلزائر، يومي 
 المجالت  -0
  ،بي مسايرة النظام الجبائي الجزائري للنظام المحاسدراسة تحليلية لمدى بن توتة قندز وحكيم براضية

 .8645 42ية وإدارية، العدد ، أحباث اقتصادالمالي
  ،قياس عناصر قائمة الميزانية وفق النظام المحاسبي المالي محد فيصل ميده ومجال خنشورSCF دراسة ،

 .8644، جامعة الوادي، اجلزائر،83حتليلية، جملة البحوث والدراسات، العدد 
  ،ة على أثر االختالفات بين المفاهيم المحاسبية والقواعد الضريبيفيصل عبد السالم وبابكر حممد إبراهيم

، نوفمرب 43جملة العلوم اإلنسانية واالقتصادية، العدد  تحديد وعاء ضريبة الدخل بالجماهيرية الليبية
8648. 

  ،ي المالي: الجزائر في ظل النظام المحاسب واقع تقييم التثبيتات المادية فيمروان مباركي ومحزة العريب
، جامعة البليدة 42جملة األحباث االقتصادية، العدد  دراسة على مستوى الشركات المسعرة في البورصة

 .8642، اجلزائر،8
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 الجرائد الرسمية:  -0
  8662 جويلية 81خ يف ، قرار مؤر 63/8662/ 85املوافق ل 42اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد. 
  قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى ، 81/64/8662اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قرار مؤرخ يف

 .الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها
 باللغة األجنبية: :ثانيا

 Georges Langlois et autres, Manuel de comptabilité Approfondie 

(Conforme au SCF et aux normes IAS/ IFRS),BERTI éditions, Alger, 

2013, p145-146 
 Ordonnance sur crédit-bail N° 96 /09 du 10/01/1996 
 Circulaire N° 03/MF/DGI/DLRF/LF18 du 08 Février 2018 

 Circulaire N° 02/MF/DGI/DLRF/LF19 du 20mars  
 

المواقع اإلليكترونية : ثالثا:   

 http://www.joradp.dz/ 

 https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/com-smartslider3/2014-03-24-14-

21-48/codes-fiscaux 

 http://www.cnc.dz/bulletin.asp 

 http://www. http://www.algeria.kpmg.dz/ 

 https://www.ey.com/en_dz 

 https://www.iasplus.com/en 
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IMPRIME DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation dB l'êntroprise: SPA CONDOR ETECTRONICS
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Direction générale

Direction finances et comptabilité

Département Géstion des Immobilisations

Fichiers des Immobilisations 2018

N° Désignation Date Acquisition Compte Groupe Taux Amort VO Total Dotation Cumule Amort au 31/12/2018 VNC au 31/12/2018 Code emplacement immo. Nbr années amort

16COND000001 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000002 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000003 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000004 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000005 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000006 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000007 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000008 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000009 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000010 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000011 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000012 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000013 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000014 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000015 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000016 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000017 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000018 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000019 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000020 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000021 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000022 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000023 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000024 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000025 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000026 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000027 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000028 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000029 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000030 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000031 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000032 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000033 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000034 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000035 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000036 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000037 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000038 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000039 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000040 PALETTE EN BOIS MULTIPLEXE POUR LA NOUVELLE LIGNE MACHINE A LAVER 11/12/2016 21530000 100% 1 600,00                      -                              1 600,00                                                  -                                  Complexe Climatiseur 1

16COND000041 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000042 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000043 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000044 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000045 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000046 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000047 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000048 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000049 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000050 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000051 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000052 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000053 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000054 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000055 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000056 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000057 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000058 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000059 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000060 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000061 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000062 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000063 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000064 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000065 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000066 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000067 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000068 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000069 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000070 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000071 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000072 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000073 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000074 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000075 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000076 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000077 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1

16COND000078 palettes en bois DIM : 1750*750MM 11/12/2016 21530000 100% 1 880,00                      -                              1 880,00                                                  -                                  Produits Blancs 1
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A. Objet : 

Cette procédure a pour objet d’assurer une bonne gestion comptable des immobilisations, en suivant 

et en enregistrant toutes les opérations affectant le patrimoine lors :  

- Des entrées (acquisition, production),

- Des sorties de toutes natures,

- De l’usure (amortissements)

- De l’inventaire physique,

- De la réévaluation des biens.

B. Domaine d’application : 

Cette procédure s’applique aux comptes de la classe 2 « Immobilisations » des entités du Groupe 

Condor. 

C. Contenu : 

1. PRINCIPES ET REGLES DE COMPTABILISATION

1.1 – Définition 

Les immobilisations sont constituées des biens et valeurs durables (sur plus d’un exercice 

comptable) acquis ou créés par la société. Ces biens ne sont pas destinés à la revente, mais plutôt à 

développer le potentiel productif de l’entreprise 

1.2 – Nomenclature comptable : 

Trois catégories d’immobilisations sont mises en valeur par le Système Comptable et Financier 

(SCF) : 

 Les immobilisations incorporelles : sont les biens immatériels, qui n’ont pas de substance

physique, détenus par l’entreprise sur une durée supérieure à une année. Parmi ces

immobilisations figurent le fond commercial, les logiciels, le droit au bail, les brevets, les

licences…

 Les immobilisations corporelles : englobent les biens tangibles destinés à être utilisés d’une

manière durable durant le cycle d’exploitation de l’entreprise. On distingue dans cette catégorie

les terrains, les constructions, le matériel industriel, les agencements et les installations

techniques, le matériel de transport, les équipements de bureau.

 Les immobilisations financières : comprennent les titres financiers acquis par l’entreprise

pour être détenus à long terme (titres de participation) ainsi que les droits de créances à plus

d’un an (prêts, dépôts et cautionnements…).
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1.3 – Comment différencier une immobilisation d’un stock 

 Un stock est destiné à être vendu (produits finis ou marchandises) ou à être consommé, en une

seule fois dans le processus de production (matières premières).

 Une immobilisation est destinée à être utilisée, de façon durable, dans l’activité courante de

l’entreprise.

 Un bien considéré comme étant une immobilisation pour une entreprise peut représenter un

stock pour une autre entreprise.

1.4 – Comment faire la différence entre une immobilisation et une charge 

 Les immobilisations constituent des investissements qui augmentent le patrimoine d’une

entreprise et qui ont un potentiel de générer des avantages économiques futurs.

 Les charges sont consommées durant l'exercice comptable et ne procurent pas des avantages

futurs. Les biens de faible valeur sont comptabilisés comme des charges.

1.5 – Interprétation comptable des dépenses 

Tableau de synthèse – 

Nature 
Immobilisations 

Stocks Charges 
Incorp. Corp. 

1. Apports en nature dans la société :

– Biens et valeurs durables destinés à la

production, la location ou l’administration
X 

– Marchandises, matières et fournitures

destinées à être revendues en l’état ou après

transformation.
X 

2. Frais de : OPTION 

– Droits de mutation (droits

d’enregistrement),
X 

– Honoraires,

– Commissions et frais d’actes
X 

X 

– Intérêt Emprunt. X 
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Nature Immobilisations Stocks Charges 

Incorp. Corp. 

3. Dépenses engagées durant la réalisation

d’un projet. 

X X 

4. Acquisition de biens destinés à la

production, la location ou l’administration 

– Prix d’achat net de remises X 

– Taxes non récupérables X 

– Droits de douane X 

– Frais d’assurance, de transport X 

– Frais de préparation de site, d’installation

et de démarrage.
X 

5. Création d’investissements :

– Matières premières (X)* (X)* X 

– Main d’œuvre (X)* (X)* X 

– Amortissement de matériel utilisé (X)* (X)* X 

– Taxes non récupérables (X)* (X)* X 

– Tout autre coût identifiable (dépenses

consécutives à la destruction de l’ancien

équipement notamment).

(X)* (X)* X 

6. Acquisition de biens de faible valeur pour

les besoins de la production

X 

7. Formation professionnelle

– Formation d’envergure, non répétitive et

destinée à une activité, équipement ou à

un nouveau projet.

X 

– Formation continue X 

8. Frais engagés antérieurement au

démarrage d’une activité

X 

(*) : Les dépenses engagées seront constatées en premier lieu dans les comptes de charges appropriés, et 

en fin de période, ces charges feront l’objet d’une activation au compte «23 Immobilisation en cours » par 

le crédit du compte « 73 Production d’immobilisations ». 
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Nature 
Immobilisations 

Stocks Charges 
Incorp. Corp. 

9. Etudes et recherche

– Recherche rattachable à une commande X 

– Recherche rattachable à la création d’une

activité nouvelle, à une extension d’activité
X 

10. Emballages :

– Equipement d’emballage X 

– Emballages livrés et récupérables X 

– Emballages perdus X 

11. Pièces de rechange :

– Acquisition avec équipement principal X 

– Acquisitions postérieures

 Si faible valeur X 

 Si valeur importante

Pièces destinées à un équipement non 

Interchangeable
X 

Pièces pouvant être utilisées sur un 

équipement interchangeable
X 

12. Entretien

– Entretien courant (renouvelable au moins

une fois par An)
X 

– Entretien dont le cycle de renouvellement

>1 an *
X 

* par provision
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1. Objet : 
 

L’objet de la présente procédure est de définir les phases de l’inventaire physique des 

immobilisations pour vérifier s’existence et sa propriété et de dégager un chiffre fiable à faire figurer 
dans le bilan. 

 
2.  Domaine d’application : 
 

Cette procédure s’applique au niveau de toutes les structures de la SPA CONDOR ELECTRONICS 

lors de la réalisation de l’inventaire.  

 
3.  Référence : 
 
o Procédure de maitrise des documents et des enregistrements (PR.01). 
o Loi 07/11 du 15 DHOU EL KAADA 1428 CORRESPONADANT AU 25 Novembre 2007 

portant     System Comptable et Financier stipule. 
o Code de commerce. 

 
4. Définitions et abréviations : 
                   

4.1 Définitions : 
                  /               

 
4.2 Abréviations : 

 

SCF : System Comptable Financier. 
 

5. Contenu : 
 

5.1 Obligation d’Inventaire : 
 

   Elle découle d’abord des dispositions du code de commerce qui édicte cette obligation dans le 
titre II, consacra aux livres de commerce : 

 

 Art.10. : « toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant doit faire tous 

les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en 
vue d’établir son bilan et son compte de résultats. Ce bilan et le compte de résultats sont copiés 

sur le livre d’inventaire. »   
 

 Art.11. « Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni 

altération d'aucune sorte ni transport en marge. Ils sont cotÈs et paraphÈs par un juge du tribunal 

dans la forme ordinaire. » 
 

 Art.12. « … Le livre d’inventaire doit être conservé pendant dix ans. » 
 

 Art.13. « Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire 
preuve entre commerçants pour faits de commerce. » 

 
    Ensuite, Loi 07/11 du 15 DHOU EL KAADA 1428 correspondant au 25 Novembre 2007 
portant System Comptable et Financier stipule : 

 

  Art.14. : Les actifs et les passifs des entités soumises à la présente loi doivent faire l’objet, au moins 
une fois par an, d’inventaires en quantité et en valeur sur la base d’examens physiques et de recensements 

de documents justificatifs. 
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Ces inventaires doivent refléter la situation réelle de ces actifs et passifs. 

 

La prise d'inventaire physique, au-delà de son caractère légal, est une obligation managériale : 

tout gestionnaire averti doit s'atteler à connaître, au moins une fois par an, généralement le 31 
décembre, ce qu'il possède comme immobilisation dans son entreprise et dans quel état ils s'y 

trouvent. 
 

5.2 Utilité et objectifs de l’inventaire physique des immobilisations : 
 

o L’inventaire physique permet de confirmer les informations contenues dans le fichier comptable 
des immobilisations.  

o Il servira à détecter les erreurs qui auraient pu se produire dans les enregistrements comptables 

ou de révéler les disparitions éventuelles (pertes, vols, destructions,…) non encore constatées 
en comptabilité. 

o De même, à l’occasion du recensement physique, il peut être examiné l’état réel des biens dont 
l’appréciation peur nécessiter des traitements sur le plan comptable (éléments hors usage ou 

détériorés). 
o Enfin, l’inventaire physique peut mettre en évidence des biens non utilisés qui pourraient être 

soit vendus soit abandonnés.      

 
5.3. Prise d’inventaire des immobilisations : 
 

La prise d'inventaire des immobilisations consiste à dresser périodiquement un inventaire valorisé, 

exhaustive et détaillé de tous les biens meubles et immeubles appartenant à SPA CONDOR 

ELECTRONICS. 
 

En règle générale, l'inventaire est réalisé en fin de chaque exercice. Cependant, l'inventaire doit 

également intervenir à chaque changement du statut juridique de SPA CONDOR 

ELECTRONICS, et même à chaque mutation ou départ du responsable le gestionnaire. 
 

La prise d'inventaire physique des immobilisations est ordonnée par décision du Directeur 
Général. Cette décision indiquera avec précision l'organisation des équipes de comptage, chargées 
de réaliser l'inventaire. 

 

5.3.1 La méthodologie d’approche pour la prise d’inventaire physique : 

 

Il toujours recommandé de réaliser l’inventaire physique par catégorie d’immobilisation en 
respectant l’ordre préalablement défini. Cet ordre peut être fixé notamment par zone, pole 
eu secteur d’activité ou encore selon la classification comptable des immobilisations. 

 
Le system retenu doit rester simple et permettre de s’assurer que tous les biens ont fait l’objet 
d’un recensement et qu’il n’y a pas eu d’oubli ou d’omission ; 

 
Pour ce faire : 
 

 Quadriller étroitement les zones et les éléments à recenser par une affectation adéquate 

des équipes de recensement, 

 Procéder au recensement et renseigner les fiches de recensement en déroulant les 
opérations comme indiqués dans la partie rôles des intervenants. 

 S’assurer que tous les sites et les biens ont été recensés par un contrôle et une 
supervision adéquate des opérations 

 

Il est donné ci-après, une procédure de prise d’inventaire physique des immobilisations qui traite 
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les volets suivants : 

 
5.3.2 Organigramme du projet : 

 
Il s’agit de mettre en place les organes de pilotage, de contrôle de collecte et traitement de 
l’information ainsi que les équipes de recensement, 

 
5.3.2.1 Comité de pilotage : 

 

Les travaux d’inventaire sont dirigés par un comité de pilotage crée à l’échelle entreprise qui 
sera composé des responsables de l’entreprise. 

 
Ce comité de pilotage est chargé notamment de missions suivantes : 

 

 Fixer les objectifs assignés aux travaux d’inventaire, 

 Elaborer le planning d’intervention des équipes de recensement, 

 Contrôler l’avancement des travaux et veiller au respect de la procédure et calendrier 

fixé, 

 Statuer sur les problèmes rencontrés, 

 Désigner les équipes de recensement et de leur affectation, 

 Désigner les équipes de valorisation, 
 

5.3.2.2 les équipes de recensement : 
 

 Composition : 

 
  Le nombre d’équipes de recensement composés des agents de l’entreprise est fonction 

de l’importance des immobilisations à inventorier, des sites et de leur dispersion et des 
délais impartis à l’opération inventaire. 

 
  Chaque équipe de recensement est composée de deux agents recensement (binôme). 
 
   Les recenseurs sont assistés au besoin par un technicien de l’entreprise ayant des 

connaissances précises sur le matériel technique et sa localisation. 
 

   Les équipes de recensement sont encadrées par des chefs de la mission. 
 
   La mission est dirigée et coordonnée par un superviseur de mission. 
 

 Rôles des intervenants : 

 

o Le superviseur a pour rôle de coordonnées les travaux, de veiller au bon 

déroulement des opérations d’inventaire, solutionner les problèmes soulevés et préparer 
les rapports de suivi et de mission. 

 

o Le chef de mission a pour rôle : 

 

  Coordonner les travaux d’inventaire des équipes de recensement, 

  Veiller au bon déroulement des travaux d’inventaire, 

  Suivre les travaux d’inventaire et s’assurer de l’application correcte des instructions 
d’inventaire par les équipes de recensement, 

  Contrôler les travaux de prise d’inventaire (fiche de recensement) et les travaux de 
saisie, 
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  Lever les contraintes pratiques rencontrées avec les responsables concernés de la 

société. 

  Informer d’une manière permanente le superviseur sur le déroulement des 

opérations, l’état d’avancement des travaux d’inventaire et sur les contraintes et 
difficultés éventuelles rencontrées, 

  Rédiger des rapports d’avancement à l’attention du comité de pilotage 
 

o Les agents de comptage ont pour rôle de : 

 

  Identifier les sites d’inventaire et repérer tous les équipements à inventorier dans ces 
sites. 

  Recenser tous les équipements existants après s’être assuré de la désignation 

appropriée de chaque matériel à recenser. 

  Relever toutes les indications utiles et autres références techniques figurant sur ce 
matériel ; En cas de doute se rapprocher du technicien désignés à cet effet. 

  Renseigner soigneusement et de façon complète, par item, la fiche de recensement 

dont le modèle est joint en annexe, 

  Marquer sur le bien inventorié la mention « inventorié suivie du n° de la date 
d’inventaire ». 

  S’assurer que tous les équipements existant dans le site d’inventaire ont fait l’objet 

d’un recensement.  

 Remettre, en fin de journée, les fiches de recensement dument renseignées et visées 
à service comptabilité. 

 
5.3.3 Phase de réalisation de l’inventaire : 

 
Les phases principales de l’opération d’inventaire physique sont généralement au nombre de trois 

: 

 

o Phase préparatoire ; 

 

o Phase de recensement et contrôle ; 

 

o Phase d’exploitation. 

 

 

5.3.3.1 Préparation des travaux d’inventaire : 

 

 

5.3.3.1.1 Sensibilisation du personnel : 

 

 On ne répétera jamais assez, qu’il est utile d’organiser des réunions de sensibilisation du personnel 

chargé des opérations d’inventaire. 

 

Les commissions d’inventaires ont un rôle capital qu’il faut leurs inculper. Les inventaires 

physiques des immobilisations et des stocks se déroulent en parallèle bien que les opérations en 

soi, soient distinctes l’une de l’autre. Le personnel devra être sensibilisé sur l’importance et les 

finalités de l’opération. 

 

Au cours de ces réunions, seront discutées toutes les modalités pratiques de réalisation de la prise 

d’inventaire ; les fautes commises lors des précédents travaux devront être analysées et discutées. 

Ces réunions permettront aussi de soulever les problèmes particuliers ou spécifiques qui 
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risqueraient de se poser et on doit essayer d’apporter les solutions appropriées. 

 

IL devra être tenu des réunions avant le démarrage de l’opération, pris au terme du recensement 

pour procéder à son évaluation globale. 

 

5.3.3.1.2 Fixation des dates de début et fin de l’opération : 

 

Généralement, la date limite pour achever l’opération est à fixer au plus tard quelques jours après 

le 31 Décembre. 

 

La date du début du recensement est laissée à l’appréciation des responsables de l’opération et est 

fonction de la durée estimée de l’opération afin d’être au rendez-vous des échéances de fin 

d’exercice. 

 

5.3.3.1.3 Prise de connaissance des sites et des lieux d’inventaire : 
 

 Prendre connaissance de l’ensemble des sites d’intervention à répertorier avec 
toutes les coordonnées, adresse et lieu précis, nom et prénom des responsables, 
numéros de téléphone. Au besoin établir un plan des lieux d’inventaire. 

 Prendre également de la nature et de la consistance des biens à inventorier pour 
en évaluer les travaux de recensement sachant que l’inventaire physique des 
immobilisations couvre l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers ayant le 
caractère d’amortissable. 
 

5.3.3.1.4 Préparer les documents de support : 

 

Ces documents sont au nombre de trois : 

 

o la fiche de recensement (ou listing) d’identification ; 

 

o la feuille d’inventaire ; 

 

o l’état valorisé des inventaires. 

 

La fiche d’identification : 

 

La fiche d’identification doit servir au recensement d’un seul élément. Elle reçoit un numéro 

séquentiel, lequel servira dans la phase « récolte » des résultats à s’assurer qu’aucune fiche émise 

n’aura été oubliée. 

 

Elle comporte les éléments suivants : 

 

 Le numéro d’ordre ; 

 Codification du matériel ; 

 Localisation (pole, site, lieu,…) 

 Description détaillée du matériel (désignation, marque, type, modèle, n° série,…) 

 Etat du matériel. 

 les noms, visas et dates de passage des recenseurs. 
 

Il est recommandé de s’appuyer, lorsque cela est permis sur un traitement informatique de ces 

fiches qui consisterait dans leur récapitulation à travers un listing qui serait renseigné au futur et à 

mesure du recensement. 
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A son émission, ce listing reprendrait les numéros de séquence (une ligne par élément) et la 

codification de chaque élément si elle existe. 

 

Il serait produit un listing, découpé en compte comptable, par unité ou entité. 

 

Les travaux d’exploitation du recensement en seront facilités, et les rapprochements avec les 

agrégats de la comptabilité se feront de façon plus aisée. 

 

La feuille d’inventaire : 

 

La feuille d’inventaire est établie par nature d’éléments d’investissements. 

 

Elle comporte les indications suivantes : 

 

 Le numéro d’ordre ; 

 Code d’inventaire 

 Code comptable ; 

 Localisation (pole, site, lieu,…) 

 Description détaillée du matériel (désignation, marque, type, modèle, n° série,…) 

 Etat du matériel. 

 les noms, visas et dates de passage des recenseurs. 

 le nom et visa de la personne qui a préparé le document, vérifié et approuvé les données 
d’inventaire. 

  

 

L’état valorisé des inventaires : 

 

L’état valorisé des inventaires est l’agrégation des feuilles d’inventaire ; il est structuré de la même 

manière, mais comporte des éléments de valorisation. 

 

Les deux états peuvent se confondre surtout en cas de traitement informatique. 

 

Les différents cumuls de montants donneront la valeur du patrimoine de l’Entreprise et devront 

être conformes à ceux de la comptabilité. 

 

Il pourra être dressé un état comparatif dès qu’un écart est constaté entre les éléments ressortant 

du recensement et ceux inscrits dans les comptes afin de permettre de situer l’origine de ces écarts 

et de les traiter. 

 
                            

5.3.3.1.5 Etablir le planning de réalisation des inventaires ; 

 

5.3.3.1.6  Assurer si besoin de la déglobulisation du fichier comptable (Item par Item). 
 

5.3.3.2 Phase de recensement et contrôle : 

 
Elle a pour objectif de réaliser de façon précise un recensement général et exhaustif et tous les biens 

meubles et immeubles de l’Entreprise. 

 

Elle succède à la phase préparatoire, à l’issue de laquelle : 
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- les fiches d’identifications renumérotées auront été préparées ainsi que les feuilles 

d’inventaires ; 

 

- la répartition des tâches définis entre les équipes de recensement désignées ; 

 

- les consignes de recensement auront été suffisamment comprises par les acteurs de l’opération. 

 
5.3.3.2.1 Exhaustivité de l’inventaire : 

 
Afin d’éviter les doubles emplois ou les omissions, tout élément inventorié doit être identifié par 

l’apposition d’un signe permettant de s’assurer de son recensement. 

 

Ce signe peut être une étiquette, un marquage ou tout autre moyen stable ou indélébile. 

 

5.3.3.2.2 Contrôle : 

 
Un contrôle doit être réalisé avant, pendant et après les opérations de recensement. 

 
 Avant le recensement : 

Le contrôle consiste à s’assurer que tous les éléments du patrimoine sont localisés et seront visés par 

l’opération (cas d’investissements appartenant à l’Entreprise, mais entreposées chez des tiers ..). 

 

 Pendant le recensement : 
 

Afin de s’assurer de la bonne application des instructions émises et éventuellement orienter et assister 

au besoin des équipes. 

 

 Après le recensement : 
 

Sitôt l’opération terminée, s’atteler à : 

 

-récupérer toutes les fiches d’identification ; 

 

- récupérer les feuilles d’inventaire (utilisées ou non) ; 

 

- s’assurer que les documents comportant toutes les informations requises, notamment les visas des 

personnes prévues. 

 

 

5.3.3.3 Exploitation des résultats de l’inventaire et Traitement des écarts :  

 

5.3.3.3.1 Rapprochement inventaire physique et comptable : 

 

Après avoir dressé l’inventaire physique, les équipes d’inventaire auront à procéder au 
rapprochement de l’inventaire physique à l’inventaire comptable. 
 
Ce rapprochement consiste à comparer systématiquement élément par élément les données de 
l’inventaire comptable à l’inventaire physique. Les écarts dégagés seront classés selon leur 

nature dans deux tableaux distincts : 
 

 Tableau des écarts positifs : Eléments comptabilisés mais non inventoriés 
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physiquement ; 

 Tableau des écarts négatifs : Eléments constatés physiquement mais non comptabilisés. 
 

5.3.3.3.2 Traitement des écarts : 

 

Les états des écarts positifs et négatifs dégagés sont mis à la disposition des structures 

gestionnaires pour mener le cas échéant les enquêtes et recherches nécessaires et fournir les 
raisons de ces écarts. 
 

5.3.3.3.2.1 Traitement des écarts positifs : 

 

L’écart positif constitue un excédent de l’inventaire physique par rapport au comptable. Il 
pourra s’agir d’immobilisation non comptabilisée ou inventoriée deux fois ou plusieurs fois ou 

enfin d’immobilisation non valorisée : 
 

 L’immobilisation non comptabilisée doit faire l’objet d’une comptabilisation sur la 
base de pièces justificatives (facture, PV de réception) ; 

 L’immobilisation inventoriée deux fois doit faire l’objet d’une élimination de 

l’inventaire physique ; 

 L’immobilisation non valorisée fera l’objet d’une évaluation et sera intégrée dans les 
comptes.  

 

5.3.3.3.2.2 Traitement des écarts négatifs : 

 

Les écarts négatifs d’immobilisations peuvent résulter de : 
 

 Destruction sans avis de la comptabilité qui n’a pas désinvesti ; 

 Perte ou vol 

 Omission de recensement. 
 

 En tout état de cause les écarts négatifs confirmés d’immobilisations devront faire 
l’objet de dé comptabilisation après rapport motivé de la structure gestionnaire. 
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 فهرس المحتويات
 

 

 

 

 



 

 
 

 الصفحة المحتويات

  اإلهداء.  

  كلمة شكر وتقدير.  

  الملخص

 III-V  قائمة الجداول واألشكال. 

 VII قائمة الرموز والمختصرات. 

 V قائمة المالحق.

 ت-أ مقدمة. 

 الفصل األول: المعالجة المحاسبية والجبائية للتثبيتات المادية. 

 2 تمهيد 

 3 المبحث األول: المعالجة المحاسبية للتثبيتات المادية. 

 5 املطلب األول: تعريف التثبيتات املادية وشروط اإلعرتاف هبا. 

 41 املطلب الثاين: املعاجلة احملاسبية املبدئية للتثبيتات املادية. 

 45 النفقات الالحقةحماسبة األجزاء للتثبيتات املادية و  املطلب الثالث: 

 41 املطلب الرابع : حاالت استبعاد التثبيتات املادية من دفاتر املؤسسة

 22 املطلب اخلامس: التقييم الالحق للتثبيتات املادية 

 34 المبحث الثاني: المعالجة الجبائية للتثبيتات المادية. 

 35 املطلب األول: التقييم األويل للتثبيتات املادية . 

 32 املطلب الثاين: التنازل عن التثبيتات املادية. 



 

 
 

 

   املطلب الثالث: أعمال هناية السنة

 14 املطلب الرابع: أوجه اإلختالف بني النظام احملاسيب املايل والنظام اجلبائي

 32 خالصة الفصل

 إليكترونيكسحالة في شركة كوندور -الفصل الثاني: الدراسة الميدانية للتثبيتات المادية 

 14 تمهيد

 14  المبحث األول: تقديم عام للمؤسسة الصناعية كوندور

 14 املطلب األول: حملة عامة عن مؤسسة كوندور

 11 املطلب الثاين: إجراءات عملية شراء التثبيتات وجردها. 

 14 عرض حاالت عملية للتثبيتات المادية المبحث الثاني: 

 14 املطلب األول: حاالت شراء التثبيتات املادية. 

 51 املطلب الثاين: إعادة التقييم للتثبيتات املادية للمؤسسة. 

 14 الثالث: التنازل عن التثبيتات املادية. املطلب

 11 خالصة الفصل

 15 خاتمة. 

 44 قائمة المراجع.

 - مالحق

 - رس المحتوياتهف


