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 مقدمة :
 

والت�ي ت�نص من النظام األساسي للمنظمة العربیة  30لمادة تطبیقا للنقطة الثانیة من ا       
عل��ى أن "ی��تم إع��داد البیان��ات المالی��ة للمنظم��ة بم��ا یتواف��ق م��ع إط��ار إع��داد التق��اریر المالی��ة 
المعمول بھا وتتم مراجعتھا طبقا للمعاییر الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالی�ة والمحاس�بة" 

د عتم���اوالقاض���یة با 271/2019رق���م  57فی���ذي نقط���ة الثالث���ة م���ن ق���رار المجل���س التنلول
المصطلحات المستخدمة في القوائم المالیة وفق ترجمة اإلصدار األخیر للمعاییر المحاسبیة 

من المادة  15وبما أنھ وفقا للنقطة الدولیة التي تولتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 
د سنة المالیة، وفي إط�ار مزی�لمن مھام األمانة العامة إعداد مشروع الحساب الختامي ل 25

تنظیم العمل باألمانة العامة قامت ھذه األخی�رة بإع�داد ھ�ذا النظ�ام المحاس�بي وفق�ا للمع�اییر 
قت��راح تحدیث��ھ عل��ى المجل��س ان��ة العام��ة بمراجع��ة ھ��ذا النظ��ام واس��الفة ال��ذكر. وتق��وم األم

التنفیذي في حالة وجود تغییر في المع�اییر الدولی�ة تم�س الق�وائم المالی�ة والسیاس�ات المالی�ة 
ام��ة والت��ي تقتض��ي موافق��ة المجل��س إلعتمادھ��ا ویمك��ن لألمان��ة العام��ة بق��رار م��ن األم��ین الع

العام تعدیل ھذا النظام من الجانب الفني والتنظیم�ي المحاس�بي أي عملی�ات القی�د المحاس�بي 
تجمی�ع بع�ض الحس�ابات أو إض�افة وكل العملیات الفنیة الالزمة إلعداد الق�وائم المالی�ة مث�ل 

ذلك مع ضرورة ذك�ر ذل�ك ف�ي إیض�احات  قتضت الضرورة المحاسبیةاإن  ...حساب جدید
 القوائم المالیة وذكر األسباب. 

 

ع�دة تغیی�رات تماش�یا م�ع تط�ور المع�اییر الدولی�ة للمنظم�ة شھد النظ�ام المحاس�بي و      
المنظم�ة وش�فافیة  وذل�ك ف�ي إط�ار دع�م حوكم�ة متخذ الق�رارالمحاسبیة وإستجابة لحاجیات 

لتبوی�ب وحص�ر  المحاسبيالنظام ستلزم تجمیع القواعد المعمول بھا في ھذا معامالتھا مما ا
اإلیرادات والمصروفات وتنظیم وإعداد القوائم المالیة وغیرھا من التقاریر المالیة المختلف�ة 

لق�رارات ف�ي إط�ار موض�ح إلتخ�اذ االتي توفر لمختل�ف ھیاك�ل المنظم�ة المعلوم�ات الكافی�ة 
  الالزمة.

 
الوظیفی�ة  یاتمس�تووالالمالی�ة  االج�راءاتجمی�ع وتحدد قواعد مالیة تنظم منظمة للو      

. تھا، باإلضافة إل�ى آلی�ة تحدی�د واعتم�اد تل�ك الص�الحیاتصالحی یاتمستوالمسئولة عنھا و
 الموازن��ةإع��داد المتعلق��ة بج��راءات المالی��ة لإل تحدی��دا مفص��ال ھ��ذه القواع��دتض��من كم��ا ت

 .تنفیذھاو
 

 ق�وة ھ�ذاحیث أن یذ العملي ال تقل أھمیة عن توثیقھ إن وضع ھذا النظام موضع التنفو      
فی�ذ الفعل�ي عل�ى أرض الواق�ع حت�ى نالنظام تكمن في التطبیق العملي لھ ووضعھ موض�ع الت

یتعلق باعم�ال یقدم عرضا واضحا وتفصیلیا فیما  النظامكما أن ھذا  ق الفائدة المرجوة.قتتح
 المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة.
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لرقاب�ة المالی�ة للمنظمة العربیة لألجھ�زة العلی�ا ل المحاسبیةعلى القواعد أساسا یشتمل و      
فض�ل المع�اییر الدولی�ة، وق�د ت�م وض�ع ھ�ذه المع�اییر عل�ى ض�وء تتفق مع أ التيوالمحاسبة 

تنادا للمب���ادئ المحاس���بیة المنظم���ة وإس���ھ���ا وتق���دمھا مختل���ف ھیاك���ل االسیاس���ات الت���ي تتبن
  ف علیھا، والمعاییر المحاسبیة للتقاریر المالیة المتعارف علیھا عالمیا.المتعار

 

ف��ي إط��ار إرس��اء مزی��د م��ن الش��فافیة عل��ى أعم��ال المنظم��ة، ن��ص النظ��ام األساس��ي و      
بأعم��ال مراقب��ة حس��ابات المنظم��ة  تت��ولى القی��امللمنظم��ة عل��ى وج��ود لجن��ة الرقاب��ة المالی��ة 

الحس�اب  إعتم�ادتقدمھ للمجلس التنفیذي والذي یتخذ قراره بش�أن  في الغرضوإعداد تقریر 
 بعد اإلطالع على تقریر اللجنة سالفة الذكر.لكل سنة مالیة الختامي 

 
وتسري أحكام ھذا النظام على جمیع المعامالت المحاسبیة وكل ما من شأنھ المحافظة       

 على أموال المنظمة. 
 

 : تدل المصطلحات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام على المعاني المقابلة لھا أدناهو      
 
 

 المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة. : المنظمة العربیة •
 .المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة : المعاییر الدولیة •
الجمعیة العامة للمنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة  : العامة الجمعیة •

 والمحاسبة.
المجلس التنفیذي للمنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة  : المجلس التنفیذي •

 والمحاسبة.
علیا للرقابة المالیة لاألمانة العامة للمنظمة العربیة لألجھزة ا : األمانة العامة •

 والمحاسبة.
 لجنة الرقابة المالیة والتي تعینھا الجمعیة العامة. : لجنة الرقابة المالیة •
 .معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةاإلطار المرجعي لل اإلطار المرجعي : •
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 مكونات التنظیم المحاسبي وعملیاتھ وسجالتھ:  األول الباب

 ةالعام للمنظم التّنظیم المحاسبيالمحور األول: 
 

(مقر الجمھوریة التونسیة المبرمة بین المنظمة العربیة ومقر التفاقیة ا اسندت       
م النظعتماد المنظمة والتي من ضمنھا ا متیازات بعثة دبلوماسیةاالمنظمة العربیة) 

القانون التونسي المتعلق بالنظام المحاسبي وعلى اإلطار ب وإستئناسا بھا محاسبي الخاص
المحاسبي ھو  " التنظیماعتمدت المنظمة التعریف التالي للتنظیم المحاسبي المرجعي 

معالجة مجموع  العام للمنظمة بما أنّھ یمّكن منّونات التنظیم عنصر أساسي في مك
 العناصر وقیاسھا بھدف بیان انعكاسھا والتّحّكم فیھا."

 

الت��ي یس��عى النظ��ام المحاس��بي للمس��اعدة ف��ي  الرقاب��ة الداخلی��ة أھ��دافأوال : 
 تحقیقھا 

 

تنظیم یشتمل على ناجع محاسبي المؤسسي العام وجود تنظیم یفترض التّنظیم       
كي تكون المعلومات التي تنتجھا المحاسبة قادرة على ل ،المحاسبة المالیّة ومسكھا

 : لضمان رقابة داخلیة محاسبیة فعالة یجبو ..".تحقیق الخصوصیات النّوعیة
 

التسجیل الفوري ، وضع نظام محاسبي كفء (مجموعة دفتریة /دلیل محاسبي -     
 .رقابة المطابقة الدوریة ....)ستندات، ، رقابة صحة المللعملیات

 .مةستخدام أنظمة الحاسوب وبرامج مالئا -     
 دور المصادقات للعملیات المالیة. تعزیز -     

 .تفعیل دور الجرد -     
 

 إلى:النظام المحاسبي ھدف وی 
 
 ضمان مصداقیة القوائم والتقاریر المالیة •

 

 التقید بالقوانین واألنظمة وقرارات وتعلیمات ھیئات وإدارة المنظمة   •
 

الحد من األخطاء والغش وضمان سالمة الدفاتر المحاسبیة ودقة البیانات المحاسبیة  •
  ب وتحلیل وعرض البیانات المالیة)(صحة تسجیل وتبوی

 

عتماد درجة اإلضمان دقة المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة لزیادة  •
 علیھا

 

 : ات الخاطئة دیقیتالمنع حمایة األصول و •
 تحدید التّدابیر الالزمة لمنع تلف األصول والوثائق الّرسمیّة ومنع التقییدات الخاطئة.
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 مخّطط المالیّة والمیزانیّة:  •
عتماد على مصطلحات مالیة وھي تمثّل اللوثائق اإلستراتیجیة واألھداف باتحّدد ھذه ا

 انطالق لضبط األولویّات وإسناد الموارد.نقطة 

 : توثیق وتبلیغ المعلومات  •
 

بمدى ضبط المعطیات وتصنیفھا وتقییدھا وتبلیغھا توثیق وتبلیغ المعلومات یرتبط 
إللتزامات القانونیّة. ولغرض تقدیم تقاریر أمینة یجب واطبقا لقواعد نظام المحاسبة 

 وذلك: ملیات.اإللتزام بأھداف الّرقابة في تقیید الع
 

 ـ بأن تكون المعامالت بتراخیص ومدّعمة بمستندات تمّكن من التّثبّت من صّحتھا.
ـ بأن تكون شاملة ودقیقة من حیث تقییم وضبط المبالغ التي یتّم إسنادھا إلى بنود 

 أعباء وإیرادات الّسنة المحاسبیة المعنیّة.
 یّدھا في الّدفاتر والوثائق.یقتیجب إنجاز ھذه المعامالت في إبّانھا و ـ كما

 

 : الفحص والمراقبة المحاسبیة •
یجب المقارنة بین التّقییدات المحاسبیة وبین الوثائق وفحصھا والتّثبت من مدى توافق 

 األصول المسّجلة مع تلك الموجودة فعلیّا كالمقاربة البنكیّة...
 

 مسك المحاسبة: ثانیا : 
 

 القوائم المالیةمسك الدفاتر المحاسبیة وإعداد  •
 

یھم مسك الدفاتر وإعداد القوائم انبا مھما من التنظیم المحاسبي ویشكل مسك المحاسبة ج   
 : المالیة ومسك المحاسبة

 

 ـ المسك الّشامل لجمیع العملیات وتنفیذھا.
 ـ حفظ المعطیات األساسیة والقانونیّة على حّد الّسواء.

 المطلوبة في الوقت المناسب. ـ توفیر كافّة المعلومات ووضع القوائم
 .ـ مراقبة دقّة المعطیات وإجراءات المعالجة

 

 :  مسك المحاسبة •
 

 : مسك المحاسبة تقتضي عملیة
 

 للنظام المحاسبيـ اعتماد الّطرق والقواعد المالئمة 
 ـ اعتماد مخطط المحاسبة / تصنیف وتبویب الحسابات

 ة وطرق ووسائل معالجتھا یـ اعتماد الدفاتر المحاسب
 ـ اعتماد الوسائل وإجراءات المعالجة المناسبة

 .المحاسبي الذي یجّسم التنظیم المحاسبي النظامـ اعتماد 
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 (راجع: تصنیف الحسابات) مخّطط الحسابات ثالثا : 
 

"ھو وثیقة تجمع حسب نظام معیّن تصنیف الحسابات المستعملة وتضبط  
عتبر حسابا كّل وحدة یر القواعد الخاّصة بسیرھا...". واألم محتواھا وتحّدد إن اقتضى
 تّم استعمالھا لتقیید عملیّة.

ولغرض التّقیید المناسب والمنّظم للعملیات یتّم استعمال الحسابات الفرعیّة. كما 
 .قتضت الضرورة المحاسبیةایمكن تجمیع بعض الحسابات أو إضافة حساب جدید إن 

 

  تدفاتر الحسابارابعا : 
 

یستند التنظیم المحاسبي للمنظمة إلى اإلطار المرجعي والمبادئ ومخطط الحسابات    
 ویتم مسك دفاتر المحاسبیة التالیة:لتونسي المتعلق بالنظام المحاسبي، للقانون ا

  ؛تر الیوميالدف -
 ؛ودفتر السلفالمادي  سجل األصول -

 

میزان المراجعة والقوائم المالیة دوریا ودفتر الحسابات دفتر البنك وباإلضافة الى إعداد  
  ؛وتكون تلك القوائم جزءا من التقاریر المالیة

وتحرر الدفاتر المحاسبیة بدون ترك بیاض أو شطب أو تغییر مھما كان نوعھ        
ممسوكة یدویا أو عن طریق أنظمة ال منظومة محاسبیة لتقیید العملیات المحاسبیةوفقا ل

أن تلبى كل محاسبة ممسوكة بموجب نظام اإلعالم اآللي مقتضیات اإلعالم اآللي (یجب 
   .الحفظ والعرف واألمن والمصداقیة واسترجاع المعطیات)

 مرقمین ومؤشر علیھما.  سجل األصول ویكون الدفتر الیومي و    
 
 

 الدفتر الیومي:)  1 
 

الناتجة عن یتم مسك الدفتر الیومي وتقید فیھ كافة العملیات المحاسبیة  -
معامالت المنظمة وكذا انعكاسات األحداث المرتبطة بنشاطھا والتي یكون 
لھا تأثیر على وظیفتھا المالیة والمثبتة بالمستندات الثبوتیة والمؤیدات حسب 

 التسلسل الزمني لكل عملیة على حدى یومیا،
تبین كل عملیة قید محاسبیي مصدر ومحتوى العملیة والتسجیل المحاسبي  -

 ،لھا (أرقام الحسابات) باإلضافة الى مراجع مستنداتھا الثبوتیة
المبالغ تقید العملیات المحاسبیة وفق قاعدة القید المزدوج ویكون مجموع  -

 ،المدینة والدائنة متساویا
یجب عدم ترك فراغات أو أسطر بین أطراف القید الواحد أو بین كل كما  -

ضرورة كذلك یراعى عدم الشطب أو الكشط أو المسح مع  والذي یلیھ،قید 
 الیومیة.دفتر ال تأشیرة وترقیم صفحات
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یمكن تجزئة الدفتر الیومي ودفتر الحسابات إلى دفاتر فرعیة كلما اقتضت  -
رعیة ومجموع العملیات حاجة المنظمة، على أن یتم تجمیع قیود الدفاتر الف

  .لدفتر الیومي ودفتر الحساباتلیا وفي الحین (آنیا) إلى اواألرصدة آ
كما یمكن استعمال الحاسوب لمسك الحسابات والدفاتر على أن تكون  -

الوثائق المكتوبة عن طریق اإلعالم اآللي معرفة ومرقمة ومؤرخة بما 
 یكسبھا صفة وسیلة إثبات.

 

  دفتر السلف) 2
 

بوثائق بدفتر السلف.  مؤیدةیتم قید جمیع المصروفات المنجزة نقدا وال
(الخدمات  وتخصص ھذه السلف للصرف على الخدمات واللوازم النثریة

عند صرف إجمالي  ،ویتم تسویة السلف .والشراءات ذات المبالغ البسیطة)
حیث یتم تسجیل كل مصروف في البند بھا،  المبلغ المسحوب نقدا والخاص

تاریخ آخر وثیقة مؤیدة كتاریخ مع إعتماد  الذي یناسبھ من بنود النفقات الجاریة
 .التسویة

  

  سجل األصول) 3
 

كشفا لجمیع عناصر األصول المملوكة للمنظمة  سجل األصولیعتبر  
 وتتم عملیةالعربیة والتي یتّم ضبط كمیّة وقیمة كّل منھا عند تاریخ الجرد. 

 .صولاأل الفعلي لعناصرالسنة على االقل للتأكد من الوجود  فيالجرد مرة 
 

 دفتر البنك  )4
 

ھو دفتر تسجل فیھ جمیع العملیات والحركات البنكیة ویمثل حساب البن�ك      
ی��دویا أو ع��ن طری��ق أنظم��ة  اف��ي ال��دفاتر المحاس��بیة للمنظم��ة. ویك��ون ممس��وك

   اإلعالم اآللي.
 
 دفتر الحسابات ) 5

 

وف�ي الح�ین كّل عملیّة تّم تقییدھا بالدفتر الیومي في المنظومة یق�ع نقلھ�ا آلی�ا   -
 إلى دفتر الحسابات المناسب لطبیعتھا.

 

یحت��وي دفت��ر الحس��ابات عل��ى الحس��ابات المفتوح��ة م��ن قب��ل األمان��ة العام��ة  -
 المعتمد والمدّون بمخط�ط الحس�اباتللمنظمة العربیة طبقا للتّبویب المحاسبي 

 والذي تم إعداده وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.
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ویب�رز ك�ل  ،دفتر الحسابات من مجموع الحسابات الفردیة والجماعی�ةیتكّون  -
حس��اب بش��كل منفص��ل الّرص��ید ف��ي بدای��ة الس��نة المحاس��بیة وجمل��ة العملی��ات 
المتعلّقة بالرصید المدین والعملیات المتعلّقة بالرصید ال�ّدائن من�ذ بدای�ة الس�نة 

   ة.المحاسبیّة كما یبرز رصید الحساب في نھایة السنة المحاسبی
 

یجب أن یكون مجموع عملیّات دفتر الحسابات متساویا مع مجم�وع عملی�ات  -
 الّدفتر الیومي.

 

 مــیزان المراجعة ) 6
 

ـ یمثل میزان المراجعة أداة ضروریة للمراقبة المحاسبیة یستخرج آلیا من 
 المنظومة المحاسبیة لألمانة العامة للمنظمة العربیة.

 

في قائمة ملّخصة تبرز الّرصید المدین أو الّرصید  ـ یتمثل میزان المراجعة
الدائن لكّل حساب في بدایة السنة المحاسبیة. كما یبرز مجموع العملیات 

 الدورة المحاسبیةالمدینة ومجموع العملیات الدائنة لكّل حساب منذ بدایة 
وخاّصة الرصید المدین والرصید الدائن الحاصل بكّل حساب في آخر السنة 

 یة.المحاسب
 

ـ إن مجموع التغییرات الدائنة أو المدینة لفترة معینة یجب أن تتطابق مع ما 
 یماثلھا في الدفتر الیومي.
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 اإلجراءات المحاسبیة والتنظیم المحاسبي المحور الثاني:
   

 المحاسبیةوصف المعلومات  أوال :
 

من أجل القدرة  للمنظمةھي مجموعة من المعلومات التي یجب توفیرھا              
ً بأنھا المعلومات التي تساھم في  على صنع القرارات بشكل صحیح، وتعرف أیضا
التأثیر المباشر على الوظائف اإلداریة، وتعتمد على مجموعة من المعاییر، 

 .دور المنظمةزیز والخصائص التي تساھم في تقییم مستوى جودتھا، ودورھا في تع
 

 : المحاسبیة ةمعلوملل المواصفات النوعیة
 

 یجب أن تتوفر المعلومة المحاسبیة على المواصفات النوعیة التالیة : 
 

 ھي تلك التي تكون قادرة على إحداث فرق في القرارات التي  مة :ئالــــــــــالم 
 .متخذ القراریتخذھا 

 

 یكون للمعلومات قیمة تنبؤیة إذا كان من الممكن أن تستخدم  : ة التنبؤیةیمالق
  للتنبؤ بالنتائج المستقبلیة. متخذ القراركمدخالت من قبل 

 

 ساھمت في توفیر  ما لم تكن قد توكیدیةقیمة  یكون للمعلومة : التوكیدیةة یمالق
 .تغذیة عكسیة (راجعة)

 

 السنة الحالیة للتنبؤ بمعلومات یمكن مقارنة معلومات  :راجعة)العكسیة (التغذیة ال
 .مستقبلیة

 

 : تكون المعلومة ذات أھمیة نسبیة إذا كان من الممكن أن یؤثر  األھمیة النسبیة
 .متخذ القرارحذفھا أو سوء عرضھا على القرارات التي یتخذھا 

 

 : تعبر القوائم المالیة عن الظواھر اإلقتصادیة بكلمات وأرقام  التعبیر الصادق
 تكون المعلومة معبرة بشكل صادق یجب أن تتصف باآلتي :وألجل أن 

 

متخذ لالوصف الكامل جمیع المعلومات الضروریة  یشمل: كتمالاال -
لیفھم الظاھرة الموصوفة، بما في ذلك جمیع التوصیفات  القرار

 والتوضیحات الضروریة.
 

یخلو الوصف المحاید من التحیز في إختیار المعلومات المالیة،  الحیاد: -
 أو عرضھا.

 

أنھ ال یوجد أخطاء، أو ویعني الخلو من الخطأ  الخلو من األخطاء: -
حذف في وصف الظاھرة، وأنھ قد أختیر وطبق اإلجراء المستخدم 

 إلنتاج المعلومات التي یتم التقریر عنھا بدون أخطاء في اإلجراء.
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تعد القابلیة للمقارنة، والقابلیة للتحقق،  ص النوعیة المعززة:الخصائ -
فھم، خصائص نوعیة للوتوفیر المعلومات في الوقت المناسب، والقابلیة 
عبر عنھا بصدق. قد متعزز من فائدة المعلومات التي تعد مالئمة، و

في تحدید أي طریقتین  -أیضا –تساعد الخصائص النوعیة المعززة 
كانت كلتاھما مالئمة، ومعبرة ینبغي أن تستخدم لوصف ظاھرة، إذا 

 على نحو متساو.  –بصدق  –عن الظاھرة 
 

للعملیات/ النتائج المحاسبیة امكانیة اجراء مقارنة القابلیة للمقارنة:  -
بین فترات زمنیة مختلفة (تتأثر بمدى اتباع  لمنظمةالمنجزة من قبل ا

حیث  ،أخرى في نفس النشاط منظماتنفس الطرق المحاسبیة) أو مع 
 تزداد قیمة المعلومات المحاسبیة مع اجراء المقارنات.

 

بأن المعلومات تعبر متخذ القرار على التأكید لتساعد  :تحققالقابلیة لل  -
 .عن الظاھرة اإلقتصادیة التي تستھدف التعبیر عنھا –بصدق  –

 

یعني توفیر المعلومات في الوقت المناسب إتاحة  التوقیت المناسب:  -
في الوقت المناسب لتكون قادرة على التأثیر  متخذ القرارلالمعلومات 

 على قراراتھم.
 

بشكل  –إن تصنیف، وتوصیف وعرض المعلومات  القابلیة للفھم: -
  یجعلھا قابلة للفھم. –واضح وموجز 

 
 

 

   جمع المعطیات المحاسبیةثانیا : 
 

 
تتمثّ�ل المعطی�ات المحاس��بیّة ف�ي مض��مون المس�تندات والوث��ائق المّؤیّ�دة للعملی��ات 
المالیّة التي یتّم معالجتھا وقی�دھا بالحس�ابات المتعلّق�ة بھ�ا. ویتض�ّمن ك�ل مس�تند مرجع�ا 

 وتاریخھ وبیانات تتعلّق بمصدره ومحتواه.یتمثّل في رقمھ 
 

 ) الوثائق المثبّتة والمؤیّدة للمعطیات المحاسبیة1
 

إل��ى جان��ب الق��وائم المالیّ��ة المتعلّق��ة بالّس��نة المحاس��بیّة المختوم��ة بعن��وان الّس��نة 
الماض��یة والت��ي ی��تّم اعتمادھ��ا لقی��د وض��عیّة األص��ول واإلحتی��اطي المت��راكم ودائن��ون 

قة أخرى في مفتتح الّس�نة المحاس�بیّة الجدی�دة توج�د الوث�ائق المؤیّ�دة ومصروفات مستح
 ما یلي: فیباألساس وتتمثّل  ،خالل الّسنة المنجزةللعملیات 

 ملیّات التّزود بالمواد والخدماتالفواتیر والوثائق المؤیّدة لع -
المؤیّدة المختلفة والقرارات القوائم المتعلّقة بإعداد الرواتب واألجور والمكافآت  -

 لھا
مساھمات في التّغطیة الوصوالت في المبالغ المصّرح بھا بعنوان الالقوائم و -

 اإلجتماعیّة



 

 

13 

 

الوصوالت في المبالغ المصّرح بھا بعنوان المساھمات في صندوق القوائم و -
 النّھوض بالّسكن وبعنوان األداءات

 كوك البنكیّةاألذون بالتحویالت ونسخ من الص -
 بتنزیل أموال لفائدة المنظمةیّة اإلشعارات البنك -
 الكشوفات البنكیّة -
 لیات المالیّة والكشوفات البنكیةقائمة المقاربة الّشھریّة بین التّقیید المحاسبي للعم -
جداول المعطیات اإلرشادیّة حول معالجة األعباء المخص�صة الستھالك  -

 الملموسة األصول الثّابتة واألصول غیر
 إعتبارھا مؤیداتوثائق أخرى یمكن أي  -

    ترتیب المستندات المثبّتة) 2
 

وإذا ك�ان  ،یقتضي التّنظیم المحاسبي ترتیب المستندات المثبّتة حسب تسلسل تاریخي
ث�ّم إس�ناد رق�م رتب�ي لك�ل وثیق�ة  ،تاریخ المستند غیر معروف فیقع اعتماد تاریخ تس�لّمھ

مؤیّدة لعملیّة مالیّة بعد التّثبّت م�ن مأتاھ�ا وص�ّحة محتواھ�ا وذل�ك ف�ي انتظ�ار معالجتھ�ا 
وقیدھا بالدفتر الیومي. وبعد قیدھا بال�دفتر الی�ومي ی�تم إع�داد س�ند یحت�وي ن�وع العملی�ة 

 (قید/قبض/إذن بالدفع) والحسابات المستعملة والمبلغ.

(  والقواع��د المحاس��بیةواألس��س الجة المعطی��ات حس��ب المب��ادئ ـ��ــمعالثا : ـث��
  ) إلعداد التقاریر المالیة الدولیةالمعاییر 

 

 :المعتمدة من قبل المنظمة المحاسبیةواألسس والقواعد أھم المبادئ ) 1
 

 معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةال علىالمنظمة في إعداد قوائمھا المالیة  تعتمد    
والقواعد المبادئ األسس ورھا جملة من اییوالتي تضمن إطارھا المرجعي وبعض مع

توضح الطریقة أو اإلجراءات التي یتم بھا معالجة مفردات القوائم المالیة المحاسبیة التي 
تّفاقات اال تعتبرو م التي تظھر بھا مثل ھذه البنود.قوائالسجالت والبشكل یؤدي إلى تجانس 

قواعد ملموسة تقود الممارسة المحاسبیة وتنّمیھا الممارسات المتوافقة مع المحاسبیّة 
 : األھداف والمیزات النّوعیّة للمعلومات المالیّة. ویجب أن تتضّمن ھذه المذكرة ما یلي

 

 د ھام في نص قائمة المركز المالياإلفصاح عن الطریقة المعتمدة بالنسبة لكّل بن -
 

لى اإلیرادات وعن قواعد اإلقرار باألرباح والخسائر اإلفصاح عن قواعد التّعّرف ع -
 .مة عن صرف العملة وتغطیة مخاطرھاالناج
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 : محاسبة التعھد 
 

بالسنة المالیة  ویتم ربطھاحدوثھا  رادات عندیواإلل المصروفات یتسج یتم         
 .لنشأتھا بصرف النظر عن التدفقات المالیة

 
 : الوضوح 

 

مة مع ئبنودھا المال الحسابات ضمن والمعامالت فيتسجیل العملیات المالیة  یتم
المقاصة بین  (عدممقاصة بینھا  وبدون أيلھا  والبیان المناسبالتعریف 

 .رادات)یواإلالمصروفات 
 

 إستقالل الذمة المالیة  : 
 

الذمم المالیة  والمالیة عنستقاللیة القانونیة تتمتع باإل وحدة منفصلةمنظمة الن إ   
سجالتھا المحاسبیة، ونظامھا المحاسبي من تحدید، وقیاس،  فإن لھاولذلك  .ألعضائھا

 حتفاظ وتبلیغ للمعلومات المحاسبیة. اجیل، ووتس
 
 النقدیة ةالوحد  : 

 

  الدوالر األمریكي.ب تمسك المعامالت والقیود المحاسبیة والقوائم المالیة      
 

 

 التكلفة التاریخیة  : 
 

 والمحاسبیة للمنظمةالمالیة  تقاس وتقید المعامالتاستنادا لوحدة القیاس النقدیة 
تاریخ ھذا الالسوقیة العادلة عند  وھي القیمةساس تكلفتھا بتاریخ الشراء أعلى 

مبدأ  . وبالتالي تعتمد المنظمةسعار عبر الزمنخذ بعین االعتبار تقلبات األدون األ
ستخدام القیم ات المالیة في الدفاتر وبالتالي المعامال التكلفة التاریخیة في تسجیل

 التاریخیة كأساس لقیاس عناصر القوائم المالیة.
 

 

  النشاط إستمراریة: 
 

مستمرة في عملیاتھا لفترة  ھاوجدت لتستمر وأن المنظمةستمراریة أن یقصد باال 
من الزمن تكفى إلنجاز تعھداتھا الموجودة، في ظل غیاب دلیل موضوعي على 

تم عكس ذلك. وترتیبًا على ذلك یتم تقییم األصول على أساس التكلفة التاریخیة وی
لتزامات وآثارھا على الدخل، فضالً عن أن التمییز تجاھل قیم التصفیة لألصول واال

 غیر المتداولةوالخصوم  المتداولةلثابتة واألصول المتداولة والخصوم بین األصول ا
 .المنظمةستمراریة اھو نتیجة لتطبیق مبدأ 
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 المحسابیة :  الدورة 
 

 كانون الثاني (ینایر) 01شھرا تبدأ من  12المحاسبیة للمنظمة  وتكون الدورة 
والمركز النشاط  سمن نفس السنة المعنیة ویقا دیسمبر (كانون األول) 31لى إ

 .عند نھایتھا المالي
 

  المقابلة  : 
 

ومبدأ المحاسبیة  ومبدأ الدورةلى فرضیة استمراریة النشاط إادا تناس    
تم  سواءرادات المحققة خالل الفترة المحاسبیة یالمحاسبي تتم مقابلة اإل االستحقاق
 .طالتحدید نتیجة النشرادات یاإل لتحقیق ھذهم ال بالمصروفات المستنفدة أتحصیلھا 

 
  صافي القیمة القابلة للتحقق  : 

 

وھي سعر البیع التقدیري في النطاق العادي للعملیات مخصوما منھا التكالیف     
 .والتكالیف المقدرة إلجراء البیع أو التبادل أو التوزیعالمقدرة لإلنجاز 

 

 ستحقاقاال  : 
 

یعني ھذا المبدأ أنھ عند قیاس صافي الدخل الخاص بالفترة ، فإن اإلیرادات  
عتبار ھي تلك اإلیرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم في االالتي تؤخذ 
عتبار ھي تلك المصروفات التي ما أن المصروفات التي تؤخذ في االتحصل، ك

العملیات م المحاسبة عن تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وھذا یعني أن تت
 قترانھا بالتدفقات النقدیة الداخلة أو الخارجة. االمالیة بصرف النظر عن 

 

  مداومة الطرق المحاسبیة : 
 

یتم الحفاظ على نفس طرق التقییم  عني أنھمداومة الطرق المحاسبیة ت 
إتباع ب التزام المنظمةیقوم على ضرورة و ،لمحاسبي خالل الدورات المحاسبیةا

ال تغیرھا من فترة إلى ومبدأ واحد أو طریقة واحدة في إعداد القوائم المالیة 
بین مختلف  إجراء المقارناتإلى سھولة  أنھ یؤديھو  ،ھومن نتائج تطبیق أخرى،

 .رت المحاسبیة والمالیةاالدو
 
 اإلفصاح  : 

 

یعني ھذا المبدأ أنھ عند إعداد القوائم المالیة یجب أن یكون ھناك عالنیة    
تامة، بحیث ال یتم إخفاء أي معلومات أو بیانات قد تضر بالمستفیدین من ھذه 

تخاذ قرار معین. ویجب على المحاسب أن یلتزم جانب االقوائم، أو قد تساھم في 
التام عن جمیع المعلومات بغض الحیاد عند إعداد ھذه القوائم وذلك باإلفصاح 

 النظر عن مدى تأثیرھا على ھذه القوائم.
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 : (الحیطة والحذر) التحفظ 
 

في الكثیر من المواقف المتعلقة بتقییم األصول وتحدي الدخل، تكون ھناك عدة 
ختار البدیل الذي ت قیم تمثل بدائل في مجال التقییم. وفي ھذه الحالة فإن المحاسبة

یترتب علیھ عدم زیادة قیمة الدخل وبالتالي عدم زیادة قیم عناصر األصول بقائمة 
المركز المالي. وھذا المفھوم یعد تطبیقًا لقاعدة الحیطة والحذر بمعنى عدم أخذ 

  .( تكوین مخصصات ) عتبار إال عند تحققھا فعالفي االاألرباح المتوقعة 
 
  األھمیة النسبیة  : 

 

تعد القوائم المالیة حسب ھذا المبدأ بحیث یتم توضیح وبیان كل العناصر التي    
نسبیا كل معلومة من شأنھا  ویعتبر ھام والقرارات.ن تؤثر على التقییمات أیمكن 

 وممتلكات الھیئةالمالیة حول ذمة  ومستخدمي القوائمالتأثیر على رأي قراء 
  .ونتائجھا ووضعیتھا المالیة

 
 : إدراج المعطیات بالدفتر الیوميحول ) 2

 
معاییر للالمرجعي إستئناسا بالقانون التونسي المتعلق بالنظام المحاسبي واإلطار  

عن كّل عملیّة محاسبیّة بتقیید یتّم وفق نظام القید  " یعبّر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
المزدوج والذي بموجبھ تتطلّب كّل عملیّة تقیید في حسابین على األقل أحدھما یقیّد لھ 

 (حساب مدین) واآلخر یقیّد علیھ (حساب دائن) نفس المبلغ".
 

 : حول اإلجراءات الیومیة) 3
 

المحاسبیّة بعد مراجعة وفحص محتوى الوثیقة المؤیّدة تتّم عملیّة معالجة المعطیات     
بغیة تحدید التبویب وإسم الحسابات المعنیّة بقید العملیّة من خالل طبیعة ونوعیّة 

 وكذلك بالنسبة إلى  اإلیرادات. المصاریف (نفقات جاریة أو نفقات رأسمالیة)
 
 

 : حول القید بالدفتر الیومي) 4
 

في الدفتر الیومي نھائیا حیث ال یمكن الّرجوع فیھ  یكون تسجیل المعطیات     
باستعمال الّشطب وترك الفراغ. كما إّن غیاب أّي بیاض أو أّي تشطیب یضمن الّطابع 
النّھائي للتّقییدات بالنّسبة للحسابات التي یقع مسكھا". یتّم جمع التّقییدات المدینة 

قل المبالغ الّدفتر الیومي ویقع نوالتّقییدات الّدائنة في أسفل كّل صفحة من صفحات 
ئنة إلى بدایة الّصفحة الموالیة مع العلم أّن مجموع المبالغ المقیّدة االمدینة والمبالغ الد

  بعنوان الحسابات المدینة ومجموع المبالغ المقیّدة بعنوان الحسابات الّدائنة متساویین.
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 التصنیف المحاسبي والقیود المحاسبیة: الثاني  الباب
 

أحد الركائز األساسیة للنظام المحاسبي، وقد تم تقسیم  النظام المحاسبيیعتبر   
 الحسابات بالدلیل إلى قسمین، ھما :

 

  حسابات المركز المالي : -أ
 

إلى تصویر المركز المالي للمنظمة في نھایة الفترة حسابات المركز المالي تھدف 
 حتیاطي المتراكم والخصوم. وھي تنقسم بدورھا إلى األصول واال  المالیة.

 

  حسابات النتیجة :  -ب
 

نشاط المنظمة وھي تنقسم بدورھا إلى إلى تصویر تنیجة حسابات النتیجة تھدف 
 مجموعتین رئیسیتین ھما اإلیرادات واألعباء.

  منھج تبویب الحسابات بالدلیل :
 

بین األصول غیر  النظام المحاسبيروعي في تبویب حسابات األصول في       
واألصول المتداولة وبالنسبة للخصوم فقد تم تقسیمھا إلى الخصوم غیر المتداولة 

. أما بالنسبة لإلیرادات فقد تم تبویبھا بحیث یمكن التعرف المتداولة والخصوم المتداولة
  على مصدرھا.

 

  : ترمیز الحسابات بالدلیل
 

ا لطریقة المجموعات المترابطة، وفق النظام المحاسبيتم ترمیز الحسابات ب       
) لألقسام للتعبیر عن اإلجمالیات المحاسبیة بحیث 07) إلى (01تخذت األرقام من (وا

) 02اإلحتیاطي المتراكم والخصوم غیر المتداولة ورقم ( حساب) 01رقم (إلى یرمز 
) 04) حسابات المخزونات ورقم (03حسابات األصول غیر المتداولة ورقم (

) حسابات 06) الحسابات المالیة/ النقد وما حكمھ ورقم (05الغیر ورقم ( حسابات
) حسابات اإلیرادات. ویتم تقسیم ھذه اإلجمالیات بإضافة 07النفقات واألعباء ورقم (

ویعبر مستوى رقمین عن (الحساب العام) وثالثة  أرقام أخرى على یمین ھذا الرقم
عن (الحساب الفرعي) وخمسة أرقام عن  أرقام عن (الحساب المساعد) وأربعة أرقام

  (الحساب الجزئي).
 

 

 یحتوي ھذا الجزء على تصنیفة الحسابات وكذلك على توضیح لسیرھا العام.و
 وعند إقتضاء الضرورة المحاسبیة أو بقرار من المجلس، تعدل تصنیفة الحسابات :

  .إما بعملیات التجمیع المناسبة -
 والتقسیمات الفرعیة الضروریة إلدراج عملیاتھاأو عملیات إنشاء الحسابات  -

    التوضیحات الالزمة في القوائم المالیة.مع ضرورة إدراج 
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یجب أن یكون ھذا التعدیل مصحوبا بالتفسیرات المناسبة وكذلك بالتعاریف        
 .السیر  المتعلقة بعملیات الزیادة أو التجمیع وقواعد 

 

التصنیفة بعنوان قواعد عامة  النظامیصاحب السیر العام للحسابات المبین بھذا              
تبلورھا األمانة العامة ألخذ الحسابات المفتوحة فعال بعین اإلعتبار ضمن مخطط 

 حساباتھا.
 

یجب أن تتم مراجعة تصنیفة الحسابات والسیر العام للحسابات كلما ظھرت     
 معاییر محاسبیة جدیدة.
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  : تصنیفة الحساباتأوال 
 

 اتـــــــة الحسابــــقائم
 

 

 : حسابات اإلحتیاطي المتراكم والخصوم غیر المتداولة 1القسم 
 حــساب احتیاطي المنظمة  10

 
 حساب اإلحتیاطي العام 100

 حساب األموال الذاتیة األخرى 11

 
 

 الفائض المتراكم من سنوات سابقة 110
 إعادة تقییم األصول 111

 النتائج المحاسبیة والتعدیالت 12

 

 النتائج المسجلة 121
   التعدیالت المحاسبیة المؤثرة على النتائج 122

   خصوم غیر متداولة 13

 
 دعم مخصص لإلستثمار 130

 حسابات األصول غیر المتداولة (النفقات الرأسمالیة):  2القسم 
 حسابات األصول الثابتة  20

 

 الــتأثیث واألثاث 202
 معدات وتجھیزات إداریة 203
 المعدات والتجھیزات اإلعالمیة 204
 وسائل النقل 205
 والمعدة للبیع األصول المندثرة كلیا 208

 حسابات استھالك األصول الثابتة 21

 

 استھالك األثاث والتّأثیث 212
 استھالك المعدات والتجھیزات اإلداریة  213
 استھالك المعدات والتجھیزات اإلعالمیة 214
 استھالك وسائل النقل 215

 حسابات األصول غیر الملموسة  22

 
 البرمجیات والمنظومات اإلعالمیّة 220
 إستھالك البرمجیات والمنظومات اإلعالمیة 221

 مشروعات تحت التنفیذ  24
 أخرىأعباء  27

 نفقات أولیة  271 
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 أعباء للتوزیع 272
 حسابات المخزونات:  3القسم 

 
 مخزون لوازم المكاتب 300
 حساب المواد األخرى 305

 حسابات الغیر (األمانات والتّسویة):   4القسم 
 حسابات المزودون  40

 

 المزودون للـــمواد والخدمات 400
 المزودون لألصول الثابتة 401
 غیر الملموسةالمزودون لألصول  402
 ضمانات على أصول ثابتة 403
 ضمانات على أصول غیر ملموسة 404
 دائنون طویل اآلجال 405

 حسابات المساھمات المستحقة 41

 
 المساھمات السنویة المطلوبة من األجھزة 411
 المساھمات المتأخر في تحصیلھا 412

 المرتبطة حساب األعــوان والحسابات 42

 

 رواتب وأجور ومكافآت مستحقة -األعوان  420
 األداءات والمعالیم لفائدة الدولة 421

 األداءات المقتطعة من مورد األعوان 4210
 مساھمة المؤّجرللنھوض بالسكن 4214
 أداءات ومعالیم أخرى 4215

 صنادیق التّغطیة اإلجتماعیة  422
 صندوق الضمان اإلجتماعي  4220
 صندوق التقاعد والحیطة اإلجتماعیة  4221

 حسابات أخرى مرتبطة باألعوان 429
 حسابات في انتظارالتسویةحسابات انتقالیة و 43

 

 أرصدة مدینة في انتظار التسویة 431
 أرصدة دائنة في انتظار التسویة 432
 أعباء مختلفة باقي دفعھا 433

 لتسویة حسابات 45

 
 نتظار التحصیلامالي في دعم      450
 إیرادات محصلة بصفة مسبقة 451
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 مخصصات إنخفاض 49

 
 نخفاض للمساھمات المتأخر في تحصیلھا امخصص  491
 نخفاض لألرصدة المدینة األخرىامخصص  492

 الحسابات المالیّة/ النقد وما حكمھ:  5القسم 
 األصول المالیة الجاریة 52

 
 الودیعة الـثابتة المستثمرة بالبنك 520
 الفوائد المطلوبة على استثمار الودیعة 521

 حسابات السیولة وما یعادلھا 53

 

 الحساب الجاري بالــبنك 530
 صكوك صادرة منتظر دفعھا 531
 إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ   532
 الجاریة الــســلـفة المستدیمة لتغطیة المصروفات 535

 حـــسابات النفقات واألعــــــــباء:  6القسم 
 حساب تأجیر األعوان  61

 
 
 

 الرواتب واألجور والمكافآت والتعویضات 610
 رواتب وأجور األعوان 6100
 التعویضات المختلفة 6101
 المكافآت المختلفة لألعوان 6102
 العالوات واألتعاب المختلفة 6103

 حسابات الــمصروفات العامة  62

 

 المصاریف المرتبطة بمقر األمانة العامة للمنظمة 621
 إیجار مقر لألمانة العامة للمنظمة 6210
 التدفئة وصیانة المقر 6211
 استھالك الماء 6212
 استھالك الكھرباء والغاز 6213

 المراسالت البریدیة واإلتصاالت السلكیة والالسلكیة 622
 مراسالت بریدیة وبرقیة 6220
 اإلتصال بالھاتف والفاكس 6221
 التراسل اإللكتروني 6222

 لوازم المكاتب والمطبوعات اإلداریة 623
 شراء قرطاسیة 6230
 المطبوعات اإلداریة 6231
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 تغییر مخزونات السلع 6232
 مصاریف وسائل النقل 624

 معلوم تأمین وسائل النقل 6240
 معالیم الجوالن والعبور 6241
 شراء الوقود لوسائل النقل  6242
 تعھد وصیانة السیارات 6243

 مصروفات خدمات مختلفة  625
 الدراسات والبحوث 6250
 اإلشھار والنشریات 6251
 صیانة المعدات والمنظومات 6252
 خدمات بنكیة  6253
 الخدمات المختلفة 6254

 السفر واستقباالتحسابات  63
 تذاكرالسفرألداء المھمات 630 
 بـدالت السفر ألداءالمھمات 631 
 مصاریف اإلستقبال واإلقامة 632 

 حسابات المجلة العلمیة والدورات التدریبیة والبحث العلمي 64

 

 المجلّة العلمیة 641
 الدورات التدریبیة 642
 البحث العلمي 643
 )الموازنةالدورات التدریبیة (خارج  644

65 
واألص��ول  حس�ابات األعب��اء المتعلق��ة باألص�ول الثابت��ة واألص��ول غی�ر الملموس��ة

  المتداولة 

 

 عبء اإلستھالك المخصص لألثاث والتأثیث 651
 عبء اإلستھالك المخصص للمعدات اإلداریة 652
 اإلعالمیةعبء اإلستھالك المخصص للمعدات والتجھیزات  653
 عبء اإلستھالك المخصص لوسائل النقل 654
 عبء اإلستھالك مخصص إنخفاض الألرصدة المدینة األخرى 655
 عبء اإلستھالك المخصص لألعباء المؤجلة 656
 عبء االستھالك المخصص للبرمجیات والمنظومات اإلعالمیة 657
 في تحصیلھاعبء إستھالك مخصص إنخفاض للمساھمات المتأخر  658
 أعباء أخرى مختلفة 659

 أعباء مالیة 66
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 خسائر الصرف 661 
 مختلفةحساب خسائر  67

 
 أصول مستھلكة كلیا بیع خسائر 671
 خسائر غیر عادیة (غیر منتظرة) 672

 حسابات اإلیرادات : 7القسم 
 اإلیرادات السنویة 71

 

 المساھمات السنویة لألجھزة األعضاء 710
 اإلعانات والتبّرعات لفائدة المنظمة 711
 إیرادات أخرى مختلفة 712

 إیرادات أخرى متنّوعة 72

 

 الفوائد الحاصلة من الودیعة البنكیة 720
 أصول ثابتة  بیعإیرادات متأتّیة من  721
 أصول مستھلكة كلیا بیعھامش أرباح  722
 في النتیجة المحاسبیةأقساط من الدعم المخصص لالستثمار إلحتسابھا  723
 دعم مخصص للنشاط العادي 724

 إیرادات مالیة  73
 مرابیح الصرف 731 

 إستردادات على مدخرات إلنخفاض 74

 741 
 المتداولةإستردادات على مدخرات إلنخفاض قیمة األصول 

 (المساھمات المشكوك في تحصیلھا) 
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 تعریف الحسابات :: ثانیـــا 
 

   : حسابات اإلحتیاطي المتراكم والخصوم غیر المتداولة 1القسم 
 حسابات مساعدة. وھي كما یلي : 06حسابات عامة و 04 یحتوي ھذا القسم على

 

عل�ى حس�اب مس�اعد وحی�د حت�وي ی : حس�اب إحتی�اطي المنظم�ة -10الحساب الع�ام  -1
 : وھو

وھ��و حس��اب یش��تمل  حس��اب اإلحتی��اطي الع��ام : – 100الحس��اب المس��اعد  •
 على المبالغ المجمدة في شكل ودیعة في البنك بقرار م�ن المجل�س التنفی�ذي

حس��اب دائ��ن یقابل��ھ ف��ي الحس��اب ھ��و و وال ی��تم إس��تعمالھا إال بق��رار من��ھ.
 الودیعة الثابتة المستثمرة بالبنك. -520المدین 

 

حسابین مس�اعدین یحتوي على  حساب األموال الذاتیة األخرى : -11الحساب العام  -2
 وھما :
ت سابقة : وھو حس�اب الفائض المتراكم من سنوا –110الحساب المساعد  •

یشتمل على إجمالي النتائج المحاسبیة المتراكم من سنة إلى أخ�رى بإض�افة 
وھو حساب دائن باألساس  .كل سنة رصید النتیجة المحاسبیة لھذا الحساب

التع���دیالت المحاس���بیة  -122النت���ائج المس���جلة  -121م���رتبط بالحس���ابین 
یسجل المؤثرة على النتائج فإن كانت النتیجة المحاسبیة أو التعدیالت سلبیة 

الحس��اب ف��ي الم��دین وإن كان��ت النتیج��ة المحاس��بیة أو التع��دیالت إیجابی��ة 
  یسجل الحساب في الدائن.

 

یش���تمل إجم���الي تقی���یم إع���ادة تقی���یم األص���ول :  -111الحس���اب المس���اعد  •
رة كلی��ا والمع��دة للبی��ع. وھ��و حس��اب دائ��ن یقابل��ھ الحس��اب األص��ول المن��دث

 األصول المندثرة كلیا والمعدة للبیع في المدین. -208
 

یحت�وي عل�ى حس�ابین مس�اعدین  النتائج المحاسبیة والتع�دیالت : -12الحساب العام  -3
 وھما :
یقی�د ف�ي ھ�ذا الحس�اب الرص�ید :  س�جلةالنت�ائج الم –121الحساب المساعد  •

المت���أتي م���ن حس���ابات المص���روفات واألعب���اء وحس���ابات إی���رادات الس���نة 
المحاس��بیة. ورص��ید ھ��ذا الحس��اب یمث��ل أرباح��ا إذا كان��ت اإلی��رادات تف��وق 

المص��روفات واألعب��اء تف��وق األعب��اء (رص��ید دائ��ن) أو خس��ائر إذا كان��ت 
 اإلیرادات (رصید مدین).

تع��دیالت المحاس��بیة الم��ؤثرة عل��ى النت��ائج : یقی��د ال -122 المس��اعد الحس��اب •
في ھذا الحساب مبلغ التعدیالت المحاس�بیة غی�ر المدرج�ة بنتیج�ة الس�نة إم�ا 
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النت��ائج  -121 المس��اعد ف��ي الجان��ب الم��دین أو ال��دائن یقابل��ھ إم��ا الحس��اب
 (في صورة ع�دم إدراج النتیج�ة المحاس�بیة ض�من رص�ید الحس�اب المسجلة
 المس�اعد ائض المت�راكم م�ن س�نوات س�ابقة) أو الحس�ابالف� -110 المساعد

 الفائض المتراكم من سنوات سابقة.  -110
 :یحتوي على حساب مساعد وھو  : خصوم غیر متداولة -13الحساب العام  -4

دعم مخصص لإلستثمار : ھو مخصص لكي یب�رز  -130 المساعد الحساب •
المخصص���ة م���ن ط���رف  ف���ي الموازن���ة مبل���غ الم���نح المخصص���ة لإلس���تثمار

بم�ا یقابل�ھ . تقید المنحة في الجانب الدائن للحساب المجلس لغرض اإلستثمار
وی�تم التخف�یض م�ن قیمت�ھ س�نویا  من تقیید في الجانب الم�دین لحس�اب البن�ك.

بمبلغ یساوي إستھالك اإلستثمار المنجز، وی�تم تس�جیل ھ�ذا التخف�یض ض�من 
م���ن ال���دعم المخص���ص  أقس���اط -723 المس���اعد ف���ي الحس���اب اإلی���رادات

وبالت�الي ال یك�ون ل�ھ ت�أثیر عل�ى  لالستثمار إلحتسابھا ف�ي النتیج�ة المحاس�بیة
 .النتیجة المحاسبیة

   غیر المتداولة األصول: حسابات  2القسم 
 حساب مساعد. وھي كما یلي : 13حسابات عامة و 05 یحتوي ھذا القسم على

 

 ةمس�اعد اتحس�اب 05: یحت�وي عل�ى  حس�ابات األص�ول الثابت�ة -20الحساب الع�ام  -1
  : وھي
: ھ����ي حس����ابات مدین����ة  205و 204و 203و 202 المس����اعدة الحس����ابات •

الت�ي تتج�اوز م�ّدة اس�تعمالھا (المعّدات والتّجھی�زات) تتضّمن األصول الثابتة 
تّم تس�جیل األص�ول الثابت�ة حس�ب التكلف�ة التاریخی�ة. وی� .سنة محاسبیّة كامل�ة

كم�ا أّن المص�اریف الالحق��ة لتحس�ین وتط��ویر األص�ول الثابت��ة مث�ل الص��یانة 
واإلصالحات غیر االعتیادیة والت�ي م�ن ش�أنھا أن تزی�د ف�ي المن�افع الجسیمة 

االقتص��ادیة لھ��ذه األص��ول ی��تّم قی��د قیمتھ��ا كتكلف��ة إض��افیّة لألص��ل الثاب��ت 
 .المعني

األصول المن�دثرة كلی�ا والمع�دة للبی�ع : یحت�وي ھ�ذا  -208 المساعد الحساب •
) والمع��دة 0الحس��اب إجم��الي األص��ول المس��تھلكة كلی��ا (القیم��ة المحاس��بیة = 

. وب��تم إدراج ھ��ذه األص��ول ض��من ھ��ذا للبی��ع بق��رار م��ن المجل��س التنفی��ذي
 204و 203و 202الحس��اب الم��دین بع��د طرحھ��ا م��ن الحس��ابات األص��ول 

 .  205و
 

حس�ابات  04: یحت�وي عل�ى األص�ول الثابت�ة إس�تھالك حسابات  -21الحساب العام  -2
 مساعدة وھي : 
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: ھ����ي حس����ابات دائن����ة  215و 214و 213و 212 المس����اعدة الحس����ابات •
تتضّمن إستھالكات األصول الثابتة (المعّدات والتّجھیزات) وف�ق لم�دة زمنی�ة 

 ).55محددة (أنظر الصفحة 
 

 ین: یحت���وي عل���ى حس���اب غی���ر الملموس���ةحس���ابات األص���ول  -22الحس���اب الع���ام  -3
 :  ماوھ ینمساعد
البرمجی��ات والمنظوم��ات اإلعالمی��ة : ھ��و حس��اب  -220 المس��اعد الحس��اب •

الت��ي (البرمجی��ات والمنظوم��ات...)  غی��ر الملموس��ةتض��ّمن األص��ول م��دین ی
حس��ب التكلف��ة  ھاتّم تس��جیلوی�� .تتج��اوز م��ّدة اس��تعمالھا س��نة محاس��بیّة كامل��ة

األص�ول مث��ل ھ�ذه التاریخی�ة. كم�ا أّن المص��اریف الالحق�ة لتحس�ین وتط��ویر 
واإلصالحات غیر االعتیادیة والتي من ش�أنھا أن تزی�د ف�ي  الجسیمة الصیانة

المن��افع االقتص��ادیة لھ��ذه األص��ول ی��تّم قی��د قیمتھ��ا كتكلف��ة إض��افیّة لألص��ل 
 .المعني

ھ�و :  ی�ات والمنظوم�ات اإلعالمی�ةإس�تھالك البرمج -221 المساعد الحساب •
حس���اب دائ���ن یتض���ّمن إس���تھالكات األص���ول غی���ر الملموس���ة (البرمجی���ات 

 ).55والمنظومات...) وفق لمدة زمنیة محددة (أنظر الصفحة 
 

إل�ى إظھ�ار المدین یھدف ھذا الحساب :  مشروعات تحت التنفیذ -24الحساب العام  -4
. وی��تم تحوی��ل األص��ل محاس��بیةقیم��ة األص��ول غی��ر المكتمل��ة ف��ي نھای��ة ك��ل س��نة 

 المكتمل من ھذا الحساب إلى حساب األصول المعني.
 

 :  ماوھ ینمساعد ین: یحتوي على حساب أعباء أخرى -27الحساب العام  -5
 

لمشروع أولیة تحضیریة نفقات أولیة : ھي نفقات  -271 المساعد الحساب •
كلفتھا الخام على یتم توزیع معین أو أصول ال یمكن إدراجھا في تكلفتھا و

  . عتماد طریقة اإلستھالك متساوي األقساطسنوات محاسبیة با 04
عباء للتوزیع : ھي أعباء مشروع معین أو أصول أ -272 المساعد الحساب •

سنوات  04یتم توزیع كلفتھا الخام على ال یمكن إدراجھا في تكلفتھا و
  . عتماد طریقة اإلستھالك متساوي األقساطمحاسبیة با

 

   المخزونات: حسابات  3القسم 
 :حسابین مساعدین. وھما یحتوي ھذا القسم 

 

یقی�د فی�ھ مخزون ل�وازم المكات�ب : ھوحس�اب م�دین  -300 المساعد الحساب •
 -6232 المس�اعد دخول وخ�روج الل�وازم المكتبی�ة للمخ�زون یقابل�ھ الحس�اب

تغیی�ر مخزون��ات الس��لع. ف�إن ك��ان دخ��ول ل��وازم جدی�د مقتن��اة یك��ون الحس��اب 
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لل�وازم م�ن ادائن أم�ا إذا ك�ان إس�تعمال  6232 المساعد مدین یقابلھ الحساب
. 6232 المس��اعد المخ�زون یك��ون الحس��اب دائ��ن یقابل�ھ ف��ي الم��دین الحس��اب

 لفعلي.ویظھر ھذا الحساب في آخر السنة المحاسبیة رصید المخزون ا
حس���اب الم���واد األخ���رى : یحت���وي ھ���ذا الحس���اب  -305 المس���اعد الحس���اب •

 المقتن��اة المخ��زن األخ��رى ویطب��ق علی��ھ نف��س القی��ود المطبق��ة عل��ى الحس��اب
 المس��اعد مخ��زون ل��وازم المكات��ب فق��ط ی��تم تغیی��ر الحس��اب -300 المس��اعد

 بھذا الحساب.  300
  

  حسابات الغیر :  4القسم 
. حس�ابات فرعی�ة 05و حس�اب مس�اعد 19حسابات عامة و 06 یحتوي ھذا القسم على

 وھي كما یلي :
 

 حسابات مساعدة وھي :  06: یحتوي على المزودونحسابات  -40الحساب العام  -1
 

المزودون للم�واد والخ�دمات : یش�تمل ھ�ذا الحس�اب  -400 المساعد الحساب •
عل��ى المب��الغ المتخل��دة ف��ي ذم��ة المنظم��ة لفائ��دة الم��زودین ب��المواد والخ��دمات 

 ویكون حساب دائن.
الم��زودون لألص��ول الثابت��ة : یش��تمل ھ��ذا الحس��اب  -401 المس��اعد الحس��اب •

ول الثابت��ة عل��ى المب��الغ المتخل��دة ف��ي ذم��ة المنظم��ة لفائ��دة الم��زودین باألص��
 ویكون حساب دائن. 

الم��زودون لألص��ول غی��ر الملموس��ة : یش��تمل ھ��ذا  -402 المس��اعد الحس��اب •
الحس��اب عل��ى المب��الغ المتخل��دة ف��ي ذم��ة المنظم��ة لفائ��دة الم��زودین باألص��ول 

 غیر الملموسة ویكون حساب دائن.
ض�مانات عل�ى أص�ول ثابت�ة : یش�تمل ھ�ذا الحس�اب  -403 المساعد الحساب •

مقتطع��ة م��ن إجم��الي تكلف��ة األص��ول الثابت��ة المقتن��اة كض��مان الغ العل��ى المب��
لحسن سیرھا وعدم إحتواھا عل�ى خل�ل فن�ي عل�ى أن ی�تم دف�ع المبل�غ للم�زود 

 بعد فترة تجریبة. ویكون الحساب دائن.
ض�مانات عل�ى أص�ول غی�ر ملموس�ة : یش�تمل ھ�ذا  -404 المس�اعد الحساب •

تكلف��ة األص��ول غی��ر الملموس��ة  الحس��اب عل��ى المب��الغ المقتطع��ة م��ن إجم��الي
المقتناة كضمان لحسن سیرھا وعدم إحتواھا على خلل فني عل�ى أن ی�تم دف�ع 

 المبلغ للمزود بعد فترة تجریبة. ویكون الحساب دائن.
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دائن�ون طوی�ل اآلج�ال : یحت�وي ھ�ذا الحس�اب عل�ى  -405 المساعد الحساب •
تف���وق الس���نة  المب���الغ المتخل���د بذم���ة المنظم���ة لم���زودین أو غی���رھم لفت���رة

 محاسبیة. ویكون ھذا الحساب دائن.ال
 ینمس�اعد ین: یحتوي على حس�ابالمساھمات المستحقة حسابات  -41الحساب العام  -2

 :  وھما
یش�تمل المساھمات السنویة المطلوبة من األجھ�زة :  -411 المساعد الحساب •

مدفوع�ة الغی�ر ات األجھ�زة األعض�اء ف�ي المنظم�ة ھذا الحساب على مساھم
ویقی���د ھ���ذا الحس���اب ف���ي أول الس���نة ب���المبلغ اإلجم���الي الس���نوي لمس���اھمات 

 -710 المس���اعد األجھ���زة كحس���اب م���دین یقابل���ھ كحس���اب دائ���ن الحس���اب
 حھزة األعضاء.المساھمات السنویة لال

یش��تمل ھ��ذا المس��اھمات المت��أخر ف��ي تحص��یلھا :  -412 المس��اعد الحس��اب •
ول�م ی�تم تس�دیدھا س�نوات  05 المستحقة منذمساھمات األجھزة  الحساب على

حس��اب وی��تم ھ��ذا الم��ن حس��اب المس��اھمات الس��نویة لألجھ��زة إل��ى والمنقول��ة 
  25لمس�اھمات المت�أخر ف�ي تحص�یلھا بنس�بة لھذه اإنشاء مخصص إنخفاض 

 . ویكون ھذا الحساب مدین.سنویا %
 

 09: یحت���وي عل���ى  األع���وان والحس���ابات المرتبط���ة حس���اب -24الحس���اب الع���ام  -3
 :  يوھ ةمساعد اتحساب

 

روات���ب وأج���ور ومكاف���آت مس���تحقة :  -األع���وان -420 المس���اعد الحس���اب •
المبالغ الص�افیة المع�دة كروات�ب وأج�ور ومكاف�آت   یشتمل ھذا الحساب على

للموظفین القارین و الوقتیین والخبراء. ویكون ھذا الحساب دائ�ن عن�د إع�داد 
 الروات��ب واألج��ور والمكاف��آت ویك��ون م��دین عن��د ال��دفع أو تحوی��ل الروات��ب

 واألجور والمكافآت. وبالتالي یكون رصید الحساب مساویا لصفر.
األداءات والمع���الیم لفائ���دة الدول���ة : یحت���وي ھ���ذا  -421 المس���اعد الحس���اب •

على المبالغ واألداءات المتمثلة باألس�اس ف�ي األداءات لفائ�دة الدول�ة الحساب 
مقتطع من رواتب الموظفین وتدفع في الشھر الت�الي لش�ھر إقتطاعھ�ا ویك�ون 
ھذا الحساب دائن عند إعداد الرواتب واألجور والمكافآت ویك�ون م�دین عن�د 

 حس��ابات فرعی��ة وھ��ي : الحس��اب 03. ویحت��وي ھ��ذا الحس��اب عل��ى ال��دفع
 الفرع�ي األداءات المقتطع�ة م�ن م�وارد األع�وان والحس�اب -4210 الفرعي
 -4215 الفرع���ي مس���اھمة الم���ؤجر للنھ���وض بالس���كن والحس���اب -4214

 أداءات ومعالیم أخرى.
 یحتوي ھ�ذا الحس�ابصنادیق التغطیة اإلجتماعیة :  -422 المساعد الحساب •

عل��ى المب��الغ المقتطع��ة م��ن روات��ب الم��وظفین وت��دفع ف��ي نف��س الش��ھر لفائ��دة 
ص��ندوق التقاع��د والحیط��ة اإلجتماعی��ة بالنس��بة لم��وظفي الدول��ة  وك��ل ثالث��ة 
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أش��ھر بالنس��بة لفائ��دة ص��ندوق الض��مان اإلجتم��اعي بالنس��بة لم��وظفي القط��اع 
كاف�آت الخاص. ویكون ھذا الحساب دائ�ن عن�د إع�داد الروات�ب واألج�ور والم

ویكون مدین عند الدفع ویحتوي ھذا الحس�اب عل�ى حس�ابین ف�رعیین وھم�ا : 
 الفرع��ي ص��ندوق الض��مان اإلجتم��اعي والحس��اب -4220 الفرع��ي الحس��اب
 صندوق التقاعد والحیطة اإلجتماعیة. -4221

حس��ابات أخ��رى مرتبط��ة ب��األعوان : یحت��وي ھ��ذا  -429 المس��اعد الحس��اب •
الحساب المبالغ المقتطعة من رواتب الموظفین كإلتزامات منھم أو مساھمات 
تعاونیة أو أي إقتطاع یتحملھ الموظف. ویكون ھذا الحساب دائ�ن عن�د إع�داد 

 الرواتب واألجور والمكافآت ویكون مدین عند الدفع.  
 

: یحت�وي عل�ى  حس�ابات ف�ي إنتظ�ار التس�ویةإنتقالی�ة و اتحس�اب -34الحساب الع�ام  -4
 حسابات مساعدة وھي :  03

 

أرص��دة مدین��ة ف��ي إنتظ��ار التس��ویة : یحت��وي ھ��ذا  -431 المس��اعد الحس��اب •
الحساب على المبالغ المستحقة لفائدة المنظمة والمنتظر تسویتھا. ویكون ھ�ذا 

 الحساب مدین.
تظ��ار التس��ویة : یحت��وي ھ��ذا أرص��دة دائن��ة ف��ي إن -432 المس��اعد الحس��اب •

الحساب على المبالغ المتخلدة بذمة المنظم�ة والمنتظ�ر تس�ویتھا. ویك�ون ھ�ذا 
 الحساب دائن.

أعب��اء مختلف��ة ب��اقي دفعھ��ا : یحت��وي ھ��ذا الحس��اب  -433 المس��اعد الحس��اب •
  لدفعھا.على أعباء مختلفة متخلدة بذمة المنظمة 

 

 :  ماوھ ینمساعدین على حساب: یحتوي تسویة لحسابات  -54الحساب العام  -5
 

: یحت��وي ھ��ذا  نتظ��ار التحص��یلام��الي ف��ي دع��م  -450 المس��اعد الحس��اب •
 الحساب على الدعم المالي المأكد والمنتظر تحویلھ إلى حسابات المنظمة.

: یش���تمل ھ���ذا  إی���رادات محص���لة بص���فة مس���بقة -451 المس���اعد الحس���اب •
م��ن المنظم��ة والت��ي تمث��ل إی��رادات الس��نة الحس��اب عل��ى المب��الغ المحص��لة 

   .بصفة مسبقةالمحاسبیة القادمة تم تحویلھا 
 

 : یحتوي على حسابین مساعدین وھما :  مخصصات إنخفاض -49الحساب العام  -6
 

مخص����ص إنخف����اض للمس����اھمات المت����أخر ف����ي  -491 المس����اعد الحس����اب •
ول�م ی�تم س�نوات  05 المس�تحقة من�ذتحویل مساھمات األجھزة یتم تحصیلھا : 

م��ن حس��اب المس��اھمات الس��نویة لألجھ��زة إل��ى حس��اب المس��اھمات تس��دیدھا 
لمس���اھمات لھ���ذه اإنش���اء مخص���ص إنخف���اض المت���أخر ف���ي تحص���یلھا وی���تم 

 ویكون ھذا الحساب دائن. سنویا. %  25المتأخر في تحصیلھا بنسبة 
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ی�تم مخصص إنخفاض لألرصدة المدین�ة األخ�رى :  -492 المساعد الحساب •
لألرص��دة المدین��ة األخ��رى بق��رار م��ن المجل��س ش��اء مخص��ص إنخف��اض إن

 ویكون ھذا الحساب دائن. .التنفیذي
 

 

  الحسابات المالیة/ النقد وما حكمھ :  5القسم 
 . وھي كما یلي :ةمساعد اتحساب 06حسابات عامة و 02 یحتوي ھذا القسم على

 

 : یحتوي على حسابین مساعدین وھما :  األصول المالیة الجاریة -52الحساب العام  -1
 

وھ��و حس��اب الودیع��ة الثابت��ة المس��تثمرة بالبن��ك :  -520 المس��اعد الحس��اب •
یش�تمل عل�ى المب�الغ المجم�دة ف�ي ش�كل ودیع�ة ف�ي البن�ك بق�رار م�ن المجل��س 

وال ی��تم إس��تعمالھا إال بق��رار من��ھ. وھ��و حس��اب م��دین یقابل��ھ ف��ي  التنفی��ذي
 .إلحتیاطي العامحساب ا – 100الحساب الدائن 

وھ���و الفوائ���د المطلوب���ة عل���ى إس���تثمار الودیع���ة :  -521الحس���اب المس���اعد  •
. وھ�و المب�الغ المجم�دة ف�ي ش�كل ودیع�ة ف�ي البن�كفوائ�د حساب یش�تمل عل�ى 

الفوائ�د الحاص�لة م�ن  –720حساب مدین یقابلھ في الحساب المساعد ال�دائن 
 .البنكیةالودیعة 

 

 ةمس�اعد اتحس�اب 04: یحت�وي عل�ى  السیولة وم�ا یعادلھ�احسابات  -35الحساب العام  -2
 :  يوھ

الحساب الجاري بالبنك : یمثل ھذا الحس�اب حس�اب  -530الحساب المساعد  •
المالی��ة. ویك��ون دائ��ن ف��ي  المنظم��ة ویس��جل فی��ھ جمی��ع العملی��اتالبن��ك ل��دى 

 تسدید المصروفات ومدین في تسجیل اإلیرادات.
ص���ادرة منتظ���ر دفعھ���ا : ویش���تمل ھ���ذا ص���كوك  -531الحس���اب المس���اعد  •

الحساب على إجمالي الصكوك الممضاة والجاھزة لكن لم یس�تلمھا ص�احبھا. 
 ویكون الحساب دائن عند إعداد الصك ویصبح مدین عند تسلیمھ لصاحبھ.

إذن بالتحویل منتظر اإلش�عار بدفع�ھ : ویش�تمل ھ�ذا  -532الحساب المساعد  •
ج���اھزة لك���ن ل���م ی���تم ی���ل الممض���اة والالحس���اب عل���ى إجم���الي األذون بالتحو

ویص�بح  األذون بالتحویل. ویكون الحساب دائن عند إعداد تحویلھا إلى البنك
 .للبنكمدین عند تسلیمھ 

:  فة المس�تدیمة لتغطی�ة المص�روفات الجاری�ةالـ�ـسل -535الحساب المس�اعد  •
الس�لفة المس��تدیمة ھ��ي عملی�ة س��حب مبل��غ بال�دینار وإس��تعمالھ للص��رف عل��ى 

دمات واللوازم النثریة أي مخصصة لمجابھة بعض النفقات البسیطة نقدا. الخ
حی��ث ی��تم تس��جیل ك��ل  وی��تم تس��ویة الس��لفة كلم��ا ت��م ص��رف المبل��غ المس��حوب

مصروف في البن�د ال�ذي یناس�بھ م�ن بن�ود النفق�ات الجاری�ة م�ع إعتم�اد س�عر 
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م�دینا یكون رصید ھذا الحساب یجب أن وصرف المسجل في تاریخ السحب 
 .مساویا لصفرأو 

 

  حسابات النفقات واألعباء :  6القسم 
. حس�اب فرع�ي 23حس�اب مس�اعد و 25وحس�ابات عام�ة  07 یحتوي ھذا القس�م عل�ى

 وھي كما یلي :
 

حس�ابات  04و : یحتوي على حساب مس�اعد حساب تأجیر األعوان -61الحساب العام  -1
 :  موھ فرعیة

 

الرواتب واألجور والمكافآت والتعویض�ات : یحت�وي  -610الحساب المساعد  •
بروات�ب الم�وظفین الق�ارین وال�وقتیین ھذا الحس�اب عل�ى ك�ل النفق�ات المتعلق�ة 

والخب���راء م���ن روات���ب الص���افیة واألداءات المقتطع���ة والتغطی���ة اإلجتماعی���ة 
 05والمكاف���آت والتعویض���ات. ویك���ون ھ���ذا الحس���اب م���دین ویحت���وي عل���ى 

روات��ب وأج��ور األع��وان  -6100 الفرع��يحس��ابات فرعی��ة وھ��ي : الحس��اب 
 -6102 الفرع�يالتعویض�ات المختلف�ة والحس�اب  -6101 الفرع�يوالحساب 

الع��الوات واألتع��اب  -6103 الفرع��يالمكاف��آت المختلف��ة لألع��وان والحس��اب 
 .المختلفة

 

 ةمس�اعد اتحس�اب 05: یحت�وي عل�ى  المص�روفات العام�ة اتحساب -26الحساب العام  -2
 حسابات فرعیة وھم :  19و

 

المصاریف المرتبطة بمق�ر األمان�ة العام�ة للمنظم�ة :  -621الحساب المساعد  •
جمیع النفقات المرتبطة بمقر المنظم�ة م�ن ص�یانة المدین یقید في ھذا الحساب 

م��ن الحس��اب  فرعی��ةحس��ابات  04وتدفئ��ة وغیرھ��ا. ویحت��وي الحس��اب عل��ى 
 .6213 الفرعياب إلى الحس 6210 الفرعي

المراسالت البریدیة واإلتصاالت الس�لكیة والالس�لكیة  -622الحساب المساعد  •
: یقید ف�ي ھ�ذا الحس�اب الم�دین جمی�ع نفق�ات الخاص�ة اإلتص�االت واألنترن�ات 

حس�ابات فرعی�ة  03والتراسل اإللكتروني والبریدي. ویحت�وي الحس�اب عل�ى 
 .6222إلى الحساب الفرعي  6220من الحساب الفرعي 

لوازم المكاتب والمطبوع�ات اإلداری�ة : یقی�د ف�ي ھ�ذا  -623الحساب المساعد  •
نفق��ات الخاص��ة بالقرطاس��یة والمطبوع��ات اإلداری��ة الالحس��اب الم��دین جمی��ع 

حس��ابات فرعی��ة م��ن  03الرس��میة وتغیی��ر المخ��زون. ویحت��وي الحس��اب عل��ى 
 .6232إلى الحساب الفرعي  6230الحساب الفرعي 

مصاریف وسائل النقل : یقید في ھذا الحساب المدین  -624د الحساب المساع •
نفق��ات الخاص��ة بوس��ائل النق��ل م��ن ص��یانة وبن��زین وت��أمین ومعل��وم الجمی��ع 

حس��ابات فرعی��ة م��ن الحس��اب الفرع��ي  04الج��والن. ویحت��وي الحس��اب عل��ى 
 .6243إلى الحساب الفرعي  6240
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ھ�ذا الحس�اب  مص�روفات خ�دمات مختلف�ة : یقی�د ف�ي -625الحساب المس�اعد  •
الم��دین جمی��ع نفق��ات الخ��دمات مث��ل ص��یانة المع��دات والخ��دمات البنكی��ة وك��ل 

حس�ابات فرعی�ة م�ن الحس�اب  05الخدمات المختلف�ة. ویحت�وي الحس�اب عل�ى 
 .6254إلى الحساب الفرعي  6250الفرعي 

 : حسابات مساعدة وھم 03: یحتوي على السفر وإستقباالتحسابات  -63الحساب العام  -3
  

یقی�د ف�ي ھ�ذا الحس�اب ت�ذاكر الس�فر ألداء المھم�ات :  -630 المساعد الحساب •
المدین جمی�ع نفق�ات إقتن�اء ت�ذاكر الس�فر ألداء المھم�ات الرس�میة م�ن حض�ور 
للمجالس التنفیذیة والجمعیة العامة وإجتماعات اللجان والمشاركة ف�ي المحاف�ل 

 الدولیة. 
 

لمھم�ات : یقی�د ف�ي ھ�ذا الحس�اب بدالت الس�فر ألداء ا -631 المساعد الحساب •
الم���دین جمی���ع نفق���ات وب���دالت الس���فر ألداء المھم���ات الرس���میة م���ن حض���ور 
للمجالس التنفیذیة والجمعیة العامة وإجتماعات اللجان والمشاركة ف�ي المحاف�ل 

 الدولیة.
مصاریف اإلستقبال واإلقامة : یقید ف�ي ھ�ذا الحس�اب  -632 المساعد الحساب •

 المدین جمیع نفقات ومصاریف اإلستقبال واإلقامة.
 

 : حس��ابات المجل��ة العلمی��ة وال��دورات التدریبی��ة والبح��ث العلم��ي -46الحس��اب الع��ام  -4
 حسابات مساعدة وھم :  04یحتوي على 

 

ھ�ذا الحس�اب الم�دین نفق�ات یقی�د ف�ي المجلة العلمیة :  -641حساب المساعد ال •
 تنظیم إجتماع المجلة.

یقی��د ف��ي ھ��ذا الحس��اب الم��دین :  ال��دورات التدریبی��ة -642الحس��اب المس��اعد  •
جمیع النفق�ات المتعلق�ة بالت�دریب م�ن مش�اركة ف�ي اللق�اءات وم�نح المش�اركین 

 وتنظیم اللقاءات...
ین مكاف�آت یقید في ھذا الحساب الم�د:  البحث العلمي -643الحساب المساعد  •

 المنشورة بالمجلة وجوائز مسابقات البحث العلمي...المقاالت 
یقی�د ف�ي ھ�ذا :  الدورات التدریبی�ة (خ�ارج الموازن�ة) -644الحساب المساعد  •

الحس��اب الم��دین جمی��ع النفق��ات المتعلق��ة بتنظ��یم ال��دورات التدریبی��ة ب��دعم م��ن 
 خارج موازنة المنظمة...

 

 األعباء المتعلقة باألصول الثابتة واألصول غی�ر الملموس�ةحسابات  -56الحساب العام  -5
 حسابات مساعدة وھم :  09یحتوي على  :واألصول المتداولة

 

: تحت�����وي ھ�����ذه الحس�����ابات عل�����ى  654إل�����ى  651الحس�����ابات المس�����اعدة  •
 اإلستھالكات السنویة لألصول الثابتة. وھي حسابات مدینة.

ھ����ذه الحس���ابات عل����ى  : تحت���وي 658و 656و 655الحس���ابات المس����اعدة  •
 اإلستھالكات السنویة لألصول المتداولة. وھي حسابات مدینة.
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ع������بء االس������تھالك المخص������ص للبرمجی������ات  -657الحس������اب المس������اعد  •
یحت��وي ھ��ذا الحس��اب عل��ى اإلس��تھالكات الس��نویة :  والمنظوم��ات اإلعالمی��ة

 لألصول غیر الملموسة. وھي حسابات مدینة.
 رى مختلفة : حسابات مدینة.أعباء أخ -659 المساعد الحساب •

 :  وھووحید حساب مساعد یحتوي على  :أعباء مالیة  -66الحساب العام  -6
 

لغ افی�ھ مب�� یقی��دخس�ائر الص��رف : ھ�و حس��اب م�دین  -661الحس�اب المس��اعد  •
 خسائر الصرف.

 

 :  ماوھ ینمساعد ین: یحتوي على حساب حساب خسائر مختلفة -67الحساب العام  -7
 

خسائر بیع أصول مستھلكة كلیا : حساب مدین یقی�د  -671الحساب المساعد  •
 فیھ الخسائر المتأتیة من بیع أصول مستھلكة كلیا ومقیمة.

خسائر غیر عادیة : حساب مدین تقی�د فی�ھ الخس�ائر  -672الحساب المساعد  •
أو م�ن  متأتی�ة م�ن ظ�واھر طبیعی�ة أو م�ن الق�وة الق�اھرةال یمكن تالفیھا التي 

 .أخطاء مبررة

   اإلیرادات: حسابات  7م القس
 حسابات مساعدة. وھي كما یلي : 10حسابات عامة و 04 یحتوي ھذا القسم على      

 

 :ي وھ ةمساعد اتحساب 03: یحتوي على  اإلیرادات السنویة -71الحساب العام  -1
 

المس�اھمات الس��نویة لألجھ�زة األعض��اء : یقی�د ف��ي  -710الحس�اب المس��اعد  •
ھ��ذا الحس��اب ف��ي أول الس��نة المبل��غ اإلجم��الي الس��نوي لمس��اھمات األجھ��زة 

المس��اھمات  -411كحس��اب دائ��ن یقابل��ھ كحس��اب م��دین الحس��اب المس��اعد 
 السنویة المطلوبة من األجھزة.

یقی�د ف�ي ھ�ذا فائ�دة المنظم�ة : اإلعانات والتبرعات ل -711الحساب المساعد  •
المب��الغ الت��ي تق��دم ف��ي ش��كل تب��رع أو ھب��ة وتك��ون غی��ر مش��روطة  الحس��اب

ویواف��ق علیھ��ا المجل��س التنفی��ذي ویف��وض لألمان��ة العام��ة للمنظم��ة التص��رف 
 ویكون ھذا الحساب دائن. فیھا

إی��رادات أخ��رى مختلف��ة : یقی��د ف��ي ھ��ذا الحس��اب  -712الحس��اب المس��اعد  •
إلی��رادات المختلف��ة ع��ن اإلی��رادات الس��الف ذكرھ��ا أو الالح��ق ال��دائن جمی��ع ا

 ذكرھا.
 حسابات مساعدة وھي : 05: یحتوي على إیرادات أخرى متنوعة -27الحساب العام -2

 

ھ�ذا یش�تمل الفوائ�د الحاص�لة م�ن الودیع�ة البنكی�ة :  -720الحس�اب المس�اعد  •
وھ�و حس�اب . المبالغ المجمدة ف�ي ش�كل ودیع�ة ف�ي البن�كفوائد على الحساب 

الفوائ���د المطلوب���ة عل���ى  -521دائ���ن یقابل���ھ ف���ي الم���دین الحس���اب المس���اعد 
 إستثمار الودیعة.



 

 

34 

 

إی�رادات متأتی�ة م�ن بی�ع أص�ول ثابت�ة : یش�تمل ھ�ذا  -721الحساب المساعد  •
 الحساب الدائن على اإلیرادات المتأتیة من بیع أصول ثابتة.

مستھلكة كلیا : یشتمل ھ�ذا ھامش أرباح بیع أصول  -722الحساب المساعد  •
الحس��اب ال��دائن عل��ى األرب��اح المتأتی��ة م��ن بی��ع أص��ول ثابت��ة والمتمثل��ة ف��ي 
المب��الغ المتبقی��ة م��ن ثم��ن البی��ع بع��د ط��رح القیم��ة المحاس��بیة لألص��ل أو قیم��ة 

   التقییم.
لإلس�تثمار إلحتس�ابھا أقس�اط م�ن ال�دعم المخص�ص  -723اعد الحساب المس •

إس�تھالك اإلس�تثمار شتمل ھذا الحس�اب ال�دائن عل�ى في النتیجة المحاسبیة : ی
 .من الدعم المخصص لإلستثمارالمنجز 

یشتمل ھذا الحس�اب دعم مخصص للنشاط العادي :  -724الحساب المساعد  •
ال�دعم المحص�ل ال�ذي یخص�ص م�ن ط�رف المجل�س ل�دعم الدائن على مب�الغ 

 .األنشطة العادیة للمنظمة مثل اللقاءات
 

 : ووھ وحید : یحتوي على حساب مساعدمالیةإیرادات  -37الحساب العام  -3
 

مرابیح الص�رف : ھ�و حس�اب دائ�ن یقی�د فی�ھ مب�الغ  -731الحساب المساعد  •
 أرباح الصرف.

 

: یحت�وي عل�ى حس�اب مس�اعد إستردادات عل�ى م�دخرات إلنخف�اض -47الحساب العام  -4
 وحید وھو :

 

إستردادات على مدخرات إلنخف�اض قیم�ة األص�ول  -741الحساب المساعد  •
: یق��وم ھ��ذا الحس��اب ب��دور  (المس��اھمات المت��أخر ف��ي تحص��یلھا) المتداول��ة

للمس�اھمات المت�أخر ف�ي مخصص إنخفاض  -491المعدل للحساب المساعد 
وذلك في صورة إستالم جزء من المساھمات المتأخر في تحصیلھا  تحصیلھا

لھ���ا. وبالت���الي ھ���ذا الحس���اب یخف���ض والت���ي ت���م إنش���اء مخص���ص إنخف���اض 
 .المساھمات المتأخر في تحصیلھامخصص اإلنخفاض على 
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 : السیر العام للحساباتثالثـــــا :
 

یتم إقرار البرن�امج الم�الي لك�ل ث�الث س�نوات م�ن ط�رف وفقا للنظام األساسي للمنظمة 
الجمعی��ة العام��ة للمنظم��ة العربی��ة ویعتم��د المجل��س التنفی��ذي للمنظم��ة العربی��ة الموازن��ة 

 التقدیریة لكل سنة. وتنقسم الموازنة التقدیریة إلى بابین وبنود وفق ما یلي : 
  
 الباب األول : النفقات الجاریة 

 
 : الرواتب واألجور والمكافآت             د األول ـــــــالبن -
 البنـــــــد الثاني : المصروفات العامة -

 ــد الثالث : نفقات السفر واالستقبالـالبنـــ - 
 ــد الرابع : نفقات المجلةـالبنـــ -
 ـد الخامس: نفقات التدریبـالبنــ -
 ــد السادس: نفقات البحث العلميـالبنـ -
 
  : النفقات الرأسمالیةالباب الثاني 

 
 أصول ثابتةاقتناء :  األولالبنـــــــد  -
 ملموسةأصول غیر إقتناء البنـــــــد الثاني :  -
 

 

 الباب األول : النفقات الجاریة  )1
 

 : نفقات الرواتب واألجور والمكافآت المختلفة )1-1
 

 التبویب وتحدید إسم الحسابات •
وھي  6ألعباء األعوان بحسابات تنتمي إلى القسم  الوثائق المؤیدة یـتّم تقیید    

 .6103إلى  6100بكّل فروعة:من  610من الحساب 
 

 إدراج الرواتب واألجور التي تّم األمر بصرفھا / بتحویلھا •
 ى : ت الرواتب واألجور بالدفتر الیومقید نفقا

 

 الرواتب واألجور والتعویضات 6100الحساب المدین : 
  "التعویضات المختلفة" 6101أو                 
 "العالوات واألتعاب المختلفة" 6103أو                 

 

 مقابل الحسابات الّدائنة:
 (بالمبالغ الصافیة) األعوان رواتب وأجور ومكافآت مستحقّة 420  -
 األداءات والمعالیم لفائدة الّدولة   421 -
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مساھمات  4214و المورداإلداءات المقتطعة من  4210(  
 أداءات ومعالیم أخرى) 4215المؤّجر للنھوض بالسكن  و

 

 صنادیق التّغطیة اإلجتماعیة  422 -
صندوق التقاعد  4221صندوق الضمان اإلجتماعي و 4220(  

 .حسابات أخرى مرتبطة باألعوان) 429والحیطة اإلجتماعیة 
 

 : قید نفقات المكافآت المختلفة بالدفتر الیومي
 

 المكافآت المختلفة 6102الحساب المدین : 
 مقابل الحسابات الّدائنة:

 األعوان رواتب وأجور ومكافآت مستحقّة 420 -
 .القباضة / أداءات مقتطعة من المورد 421 -

 
 یجوز المرور مباشرة للعملیة التالیة :في بعض الحاالت،  مالحظة :  ⇐

 

 "المكافآت المختلفة" 6102الحساب المدین : 
 

 ." الحساب الجاري بالبنك" 530الحساب الّدائن: مقابل 
 

 بالدفع والتحویل لفائدة المستحقّین اإلشعار إدراج •
 

 : القید بالدفتر الیومي لعملیات دفع وتحویل المستحقات
 

   422أو  421أو  420الحساب المدین : 
 

  "الحساب الجاري بالبنك"  530مقابل الحساب الّدائن: 
 

 : األخرىالنفقات الجاریة  )1-2
 

إدراج مؤیّدات النفقات المتعلقة بالمصروفات العامة ومصروفات تذاكر السفر  •
 : واإلستقباالت والمجلة العلمیة والدورات التدریبیة والبحث العلمي

 

 (الوثائق المؤیدة: فواتیر التزود بالمواد والخدمات )
 

والخ��دمات بتحمی��ل المب��الغ ی��تّم قی��د المص��روفات المتعلّق��ة ب��التّزّود ب��المواد      
المتعلّق���ة بھ���ا عل���ى حس���ابات األعب���اء المناس���بة حس���ب نوعیّ���ة النفق���ات الجاری���ة، 
والحسابات المعنیّة بقید األعباء المتّصلة بنشاط األمانة العامة للمنظمة ھي تلك الت�ي 

(م�ا  632إل�ى الحس�اب  621"حس�ابات األعب�اء" م�ن الحس�اب  6تنتمي إل�ى القس�م 
 (راجع تصنیف الحسابات).  644إلى  641) ومن الحساب 631عدى الحساب 
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دراج مؤیدات نفقات المصروفات العامة ومصروفات تذاكر السفر إ •
 : واإلستقباالت والمجلة العلمیة والدورات التدریبیة والبحث العلمي

   
 (قبل تسدید المبالغ المتعلقة بھا)

 

 السفر واإلستقباالتقید المصروفات العامة العامة ومصروفات تذاكر 
   والمجلة العلمیة والدورات التدریبیة والبحث العلمي

 
) م��ا ع��دى 632إل��ى  621(م��ن  6الحس��اب الم��دین : حس��اب ینتم��ي للقس��م 

 644إلى  641ومن الحساب  631الحساب 
 

 .المزودون للمواد والخدمات 400مقابل الحساب الّدائن: 
 

 ااألمر بصرفھا / تحویلھإدراج مؤیدات النفقات المنجزة التي تّم  •
 قید مؤیّدات طریقة الدفع لتسدید النفقات

 
 المزودون بالمواد والخدمات 400الحساب المدین : 

 

 "صكوك صادرة منتظر دفعھا "  531مقابل الحساب الّدائن: 
 " إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ " 532أو                                     

 

  بالدفع والتحویل لفائدة األطراف المعنیة اإلشعار إدراج •
 

 قید عملیات صرف المصروفات العامة
 

 "صكوك صادرة منتظر دفعھا " 531الحساب المدین :  
 

 " إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ " 532أو               
 " الحساب الجاري بالبنك" 530مقابل الحساب الّدائن:                         

    

 یجوز المرور مباشرة للعملیة التالیة : مالحظة : ⇐
 

 المزودون بالمواد والخدمات 400الحساب المدین : 
 

 " الحساب الجاري بالبنك" 530مقابل الحساب الّدائن: 
 

 

 وفي صورة اإلقتناء مباشرة عن طریق السلفة المستدیمة :
 

(م��ا ع��دى  632إل��ى  621م��ن  6الحس��اب الم��دین : حس��اب ینتم��ي للقس��م 
 644إلى  641) ومن الحساب 631الحساب 

 

 السلفة المستدیمة  535مقابل الحساب الّدائن:                           
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إدراج مؤیدات صرف بدالت السفر ومكافآت المحاض�رین والم�نح المالی�ة   •
 والجوائز

 فعقید اإلشعار بالدّ 
 

  642"ب�����دالت الس�����فر ألداء المھم�����ات" أو   631الحس�����اب الم�����دین :  
" ال�����دورات  644"البح�����ث العلم�����ي" أو  643"ال�����دورات التدریبی�����ة" أو 

 )"خارج الموازنةالتدریبیة (
 

 "الحساب الجاري بالبنك"   530مقابل الحساب الّدائن:                                  
 " السلفة المستدیمة" (في بعض الحاالت) 535أو                                              

 

 تسویة المبالغ المتبقیة وإیداعھا بالحساب الجاريإدراج مؤیدات  •

 قید اإلشعار بإیداع مبالغ بالحساب الجاري
 

" الس��لفة  535"الحس��اب الج��اري بالبن��ك " أو   530الحس��اب الم��دین : 
 المستدیمة"

 

  642"ب��دالت الس��فر ألداء المھم��ات" أو   631مقاب��ل الحس��اب ال��ّدائن:      
" ال����دورات  644"البح����ث العلم����ي" أو  643"ال����دورات التدریبی����ة" أو 

 )"خارج الموازنةالتدریبیة (
 

 السلفة المستدیمة لتغطیة المصروفات الجاریة •

تعمالھ للص�رف عل�ى السلفة المستدیمة ھي عملیة سحب مبلغ بال�دینار وإس�
الخدمات واللوازم النثریة أي مخصصة لمجابھة بعض النفقات البسیطة نقدا. 

حی��ث ی��تم تس��جیل ك��ل  وی��تم تس��ویة الس��لفة كلم��ا ت��م ص��رف المبل��غ المس��حوب
مصروف في البن�د ال�ذي یناس�بھ م�ن بن�ود النفق�ات الجاری�ة م�ع إعتم�اد س�عر 

رص��ید حس��اب الس��لفة یك��ون یج��ب أن وص��رف المس��جل ف��ي ت��اریخ الس��حب 
 ویتم تسجیل العملیات المحاسبیة التالیة: .بدون رصیدمدینا أو المستدیمة 

  یوم السحب : -
 

 " السلفة المستدیمة" 535الحساب المــدین : 
 

 ."الحساب الجاري بالبنك "  530مقابل الحسابات الّدائنة:          
  یوم التسویة  : -

 

 632إل�ى  621م�ن  6الحساب المدین : الحسابات التي تنتمي للقس�م 
 644إلى  641ومن الحساب 

 " السلفة المستدیمة" 535مقابل الحسابات الّدائنة:                   
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 النفقات الرأسمالیةالباب الثاني :  )2
 

 (األصول غیر المتداولة)  األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة 
 

 قواعد ومبادئ محاسبیة  •
 

  وغیر الملموسة : الثابتةتسجیل األصول 
 

للنفق���ات الّرأس���مالیة ف���ي الحس���ابات ی���تّم التّقیی���د المحاس���بي   
الخاّص��ة باألص��ول الثابت��ة واألص��ول غی��ر الملموس��ة إذا كان��ت 

 التّالیة: للخصوصیاتتستجیب 

 .كون لھا قدرة على تحقیق منافع مستقبلیّةتأن  -
 .استعمالھا على مّدة تفوق سنة محاسبیةأن یتّم  -
م�ا ع�دى  أن یكون استھالكھا على الم�ّدة المق�ّدرة الس�تعمالھا -

األص��ول الثابت��ة واألص��ول غی��ر الملموس��ة الت��ي ال تتج��اوز 
دوالر أمریك��ي ی��تم إس��تھالك  200تكلفتھ��ا التاریخی��ة مبل��غ 

 .كامل التكلفة في سنة الشراء
 موثوق فیھا.یمكن تقییم األصل بصفة أن  -
 

التي تتمثّ�ل ف�ي  بتكلفتھا التّاریخیّةیتّم القید بحسابات األصول      
كّون�ة تالمبلغ المدفوع بالّسیولة أو ما یعادلھا في ت�اریخ الّش�راء الم

ثمن الشراء والمع�الیم واألداءات والمص�اریف المباش�رة مث�ل  من
 العموالت ومصاریف التّركیب.

 

 أسمالیةإدراج مؤیّدات النفقات الر -

قید فواتیر شراء األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة عند تسلّمھا 
 وقبل تسدید مبالغھا 

 
 : 2تنتمي الحسابات المعنیّة بقید المبالغ المدینة إلى القسم 

 

 األثاث والتأثیث  202الحساب المدین: 
 المعّدات والتّجھیزات اإلداریة  203أو               
 المعّدات والتّجھیزات اإلعالمیة 204أو               
 وسائل النّقل  205أو               

 البرامج والمنظومات اإلعالمیة  220أو             
 

 الثابتة  المزودون لألصول 401مقابل الحساب الّدائن:                                      
  المزودون لألصول غیر الملموسة 402أو                                               

 
 



 

 

40 

 

 إدراج مؤیّدات النفقات الرأسمالیة التي تّم األمر بصرفھا -
 قید مؤیّدات طریقة الدفع لتسدید النفقات الرأسمالیة

 
 الثابتة المزودون لألصول 401الحساب المدین : 

   المزودون لألصول غیر الملموسة 402أو                 
 

 "صكوك صادرة منتظر دفعھا " 531مقابل الحساب الّدائن: 
 

 " " إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ 532أو                              
لألصل الثابت أو غیر من التكلفة الجملیة قتطاع اوفي صورة 

 ، تسجل العملیة المحاسبیة التالیة : بعنوان الضمان الملموس
 

 ضمان طویل األجل :
 

 الثابتةالمزودون لألصول  401الحساب المدین : 
 المزودون لألصول غیر الملموسة 402أو                 

 

 "صكوك صادرة منتظر دفعھا " 531: ة الّدائن اتمقابل الحساب
 

 " " إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ 532أو                  
  " ضمانات على أصول ثابتة"  403و 

 " ضمانات على أصول غیر ملموسة " 404أو 
 

 األجل : قصیرضمان 
 

 الثابتة المزودون لألصول 401الحساب المدین : 
   المزودون لألصول غیر الملموسة 402أو                 

 

 "صكوك صادرة منتظر دفعھا " 531: ة الّدائن اتمقابل الحساب
 

 " " إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ 532أو                  
 " أرصدة دائنة في إنتظار التسویة " 432و                    

 

 بالدفع والتحویل لفائدة المزودین  اإلشعار إدراج -

 قید اإلشعار بالدفع أو بالتّحویل
 

 "صكوك صادرة منتظر دفعھا " 531الحساب المدین :  
 " إذن بالتحویل منتظر اإلشعار بدفعھ " 532أو                     

 

 "الحساب الجاري بالبنك"  530مقابل الحساب الّدائن: 
 

 یجوز المرور مباشرة للعملیة التالیة : مالحظة : ⇐
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 "الثابتة المزودون لألصول" 401الحساب المدین : 
 "المزودون لألصول غیر الملموسة" 402أو               

 

 " الحساب الجاري بالبنك" 530مقابل الحساب الّدائن: 
 

  المستھلكة كلیا واألصول غیر الملموسة  الثابتةبیع األصول
 :والمعدة للبیع 

 
صول تصنیف األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة كأ یتم    

 إذا توفرت فیھا الشروط التالیة : قابلة للبیع مستھلكة كلیا و
 

 معدة للبیع.وكأصول مستھلكة كلیاً  اأن یتم عرضھ -
 .لواألصھذه المنظمة لدیھا خطة لبیع   -
 .ال یوجد احتمالیة بتغییر خطتھا بشأن بیع ھذه األصول  -
یوجد خطة فاعلة لبیع ھذه األصول المصنفة كأصول معدة   -

 .للبیع
شھر من تاریخ  12احتمالیة بیع ھذه األصول عالیة خالل   -

 .تصنیفھا كأصول معدة للبیع
 .محددة بقیمة سوقیة  -
ال یوجد احتمالیة بتغییر الخطة بشكل كبیر بشأن بیع األصول   -

 .المعاد تقییمھا والمصنفة كأصول معدة للبیع
 

د األمان��ة العام��ة فیھ��ا قائم��ة والت��ي تح��دی��تم بی��ع ھ��ذه األص��ول 
دی�د األص�ول حتعرض على المجلس التنفیذي للموافقة علیھا م�ع ت

 القائمة :نموذج وفیما یلي . التي یجب تجدیدھا
 

 الفترة المحددة للبیع تاریخ الشراء قیمة الشراء رقم الجرد األصول المعدة للبیع
     

 
الثابتة  الخاص باألصولوعلى أساس ھذا النموذج         

یكون إجمالي التي وواألصول غیر الملموسة المستھلكة كلیا 
من إجمالي رصید األصول  % 20مساویا أو یفوق  ھارصید

األمانة  ر المتداولة + األصول المتداولة)، تعلم(األصول غی
توفر على المجلس التنفیذي  ةضوعرالمقائمة ال فيالعامة 

ییم. وللمجلس القرار شروط سالفة الذكر للقیام بعملیة التقال
دون تقییم. وفي صورة إتخاذ لبیع أواتقییم علي قرار اللموافقة با

األصول سالفة الذكر قبل البیع والقیام بعملیة التقییم تقییم قرار ب
 یتم تسجیل بمبلغ التقییم العملیة المحاسبیة التالیة :
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 األصول المندثرة كلیا والمعدة للبیع 208الحساب المدین : 
 

 إعادة تقییم األصول  111مقابل الحساب الّدائن:                
 

المستھلكة كلیا والمعدة للبیع  الثابتةبیع األصول إدراج مؤیّدات  -
: 
 

والمعدة للبیع من المستھلكة كلیا الثابتة األصول  تخفیضیتم أوال 
 ما یلي :لوفقا وإستھالكاتھا إجمالي األصول 

 األثاث والتأثیثإستھالك   212الحساب المدین :                             
 المعّدات والتّجھیزات اإلداریة إستھالك  213أو و/ 
 المعّدات والتّجھیزات اإلعالمیة إستھالك 214أو و/ 

 وسائل النّقل إستھالك  215أو و/    
 

 األثاث والتأثیث  202مقابل الحساب الّدائن:                                    
 المعّدات والتّجھیزات اإلداریة  203أو و/ 
 المعّدات والتّجھیزات اإلعالمیة 204أو و/ 
 وسائل النّقل  205أو و/ 

 

 
 
 
 

 الثابت���ةاألص���ول تس���جیل المب���الغ المحص���لة م���ن بی���ع ثانی���ا ی���تم 
 : ما یليلوالمعدة للبیع كإیراد وفقا المستھلكة كلیا 

 

 السلفة المستدیمة  535الحساب المدین : 
إی��رادات متأتی��ة  721مقاب��ل الحس��اب ال��ّدائن:                

 أصول ثابتة بیعمن 
العملی���ة  یخف���ض تقی���یم األص���ول ، وج���ود تقی���یموف���ي ص���ورة 

 المحاسبیة التالیة :
 

  إعادة تقییم األصول 111 الحساب المدین :
 

 األصول المندثرة كلیا والمعدة للبیع 208مقابل الحساب الّدائن: 
 

  التالفةواألصول غیر الملموسة إزالة األصول الثابتة : 
 

التالف�ة واألصول غیر الملموس�ة یتم طرح األصول الثابتة         
والت��ي تح��دد األمان��ة العام��ة فیھ��ا قائم��ة تع��رض عل��ى المجل��س 

 التنفیذي للموافقة علیھا. وفیما یلي نموذج القائمة :
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األصول 
 التالفة

قیمة  رقم الجرد
 الشراء

تاریخ 
 الشراء

مجموع 
 اإلستھالكات 

 اإلستھالكات المكملة 
 من بدایة السنة 

القیمة المحاسبیة 
 الباقیة 

       

  

 واألصول غیر الملموسة األصول الثابتةإزالة إدراج مؤیّدات  -
 : التالفة

 

تس���جیل المب���الغ المتبقی���ة م���ن تكلف���ة األص���ول الثابت���ة أوال ی���تم 
التالف��ة غی��ر المس��تھلكة عل��ى أس��اس واألص��ول غی��ر الملموس��ة 

 وفقا ما یلي :(القیمة المحاسبیة الباقیة) إستھالكات إستثنائیة 
 

 " عبء اإلستھالك المخصص األثاث والتّأثیث " 651الحساب المدین : 
لمع�ّدات والتّجھی�زات ل" عبء اإلس�تھالك المخص�ص  652                    

 " اإلداریة
لمع��ّدات والتّجھی��زات ل" ع��بء اإلس��تھالك المخص��ص  653

 " اإلعالمیة
 " وسائل النّقلل" عبء اإلستھالك المخصص  654
للبرمجی��������ات " ع��������بء اإلس��������تھالك المخص��������ص  657

 " والمنظومات اإلعالمیة
 

 األثاث والتأثیثإستھالك   212مقابل الحساب الّدائن:                                       
 المعّدات والتّجھیزات اإلداریة إستھالك  213أو و/          
 المعّدات والتّجھیزات اإلعالمیة إستھالك 214أو و/          

 وسائل النّقل إستھالك  215أو و/        
البرمجی�������ات والمنظوم�������ات  إس�������تھالك  221أو و/ 

 اإلعالمیة
 

التالفة واألصول غیر الملموسة الثابتة األصول  طرح ثانیایتم 
 ما یلي :لمن إجمالي األصول وإستھالكاتھا وفقا 

 األثاث والتأثیثإستھالك   212الحساب المدین :                             
 المعّدات والتّجھیزات اإلداریة إستھالك  213أو و/ 
 المعّدات والتّجھیزات اإلعالمیة إستھالك 214أو و/ 

 وسائل النّقل إستھالك  215أو و/    
 البرمجیات والمنظومات اإلعالمیة إستھالك  221أو و/ 

 

 األثاث والتأثیث  202مقابل الحساب الّدائن:                                    
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 المعّدات والتّجھیزات اإلداریة  203أو و/ 
 والتّجھیزات اإلعالمیةالمعّدات  204أو و/ 
 وسائل النّقل  205أو و/ 
 البرمجیات والمنظومات اإلعالمیة  220أو و/ 

 
 

    :  معالجة اإلیـرادات )3
 

 إیرادات المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة )3-1
لمعامالت المالیة وتطبیقا لمبدأ نظرا العتماد أساس اإلستحقاق في تسجیل ا

رورة تحمل كل سنة مالیة لمستحقاتھا من إیرادات ومصروفات، فإن األمانة ض
العامة للمنظمة العربیة تقوم بتسجیل كل المبالغ المستحقة على السنة المالیة 

. وبالتالي فإن اإلیرادات والتي من عدمھ قبض اإلیراد عنالحالیة بغض النظر 
باألساس متمثلة في مساھمات األجھزة یتم تسجیلھا باإلجمالي كإیراد سواء تم 

 تحصیلھا كلھا أو ال. 
(الموارد المالیة للمنظمة) من النظام األساسي للمنظمة  29وقد حددت المادة 

موازنة مصادر تمویل  العربیة للألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة
 المنظمة والمتمثلة في :

 

مساھمة األجھزة األعضاء في المنظمة، وتحدد ھذه المساھمة وفقاً لنسب  -
مساھمة الدول العربیة في موازنة جامعة الدول العربیة. ویتولى األمین 

قیمة المساھمة التي یجب على بالعام للمنظمة إبالغ األجھزة األعضاء 
 الموازنة من قبل المجلس التنفیذي. كل جھاز دفعھا، وذلك فور اعتماد

اإلعانات والتبرعات التي تقدمھا األجھزة األعضاء في المنظمة  -
والمنظمات والھیئات بشرط أال تتعارض مع أھداف المنظمة وأن یوافق 

 علیھا المجلس التنفیذي.
الوفر المتحقق من السنوات المالیة السابقة وذلك بعد أن تحتفظ المنظمة  -

 د مقداره المجلس التنفیذي بقرار منھ.باحتیاطي یحد
 إیرادات أخرى متنوعة. -

 
  : إلیراداتل التسجیل المحاسبي )3-2

 القواعد المحاسبیة -
 

مساھمات األجھزة األعضاء المنظمة باألساس على إیرادات مل تتش
یجب قیس و .لدى الغیر (مؤسسات مالیة) لتحقق فوائد وإستثمار الودیعة

من  اوال تمثّل المبالغ المحّصلة لحساب الغیر جزء .اإلیرادات بالقیمة الّصحیحة
 اإلیرادات.
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 تبویب الحسابات وقید اإلیرادات: )3-3
 

 تبویب الحسابات وقید اإلیرادات )3-3-1
 

 إّن الحسابات المعنیّة بقید اإلیرادات ھي:
 

"حس��اب اإلی��رادات" لقی��د عملیّ��ات اإلی��رادات  7الحس��ابات المنتمی��ة للقس��م  -
 واإلیرادات األخرى.من مساھمات األجھزة 

 

 المحمول�ةالمس�اھمات المتعلق�ة ب العملیات لقید  4الحسابات المنتمیة للقسم  -
 األجھزة األعضاء.  على

 :وتحصیلھا  إدراج مؤیّدات المساھمات المطلوبة من األجھزة )3-3-2

 قید إجمالي المساھمات السنویة في بدایة السنة المحاسبیة  -
 

ی��تم ف���ي بدای��ة ك���ل س���نة تس��جیل إجم���الي مبل��غ مس���اھمات األجھ���زة  
 األعضاء كإیراد كما یلي :

 

 " المساھمات السنویة المطلوبة من األجھزة "  411الحساب المدین: 
 

" المساھمات السنویة لألجھزة  710مقابل الحساب الّدائن:       
 األعضاء "

 

 یة قید اإلشعار البنكي بتحصیل المساھمات السنو -
 

ف��ي ك��ل إش��عار بنك��ي بإس��تالم مس��اھمة أح��دى األجھ��زة تقی��د العملی��ة 
 التالیة :

 

 " الحساب الجاري بالبنك "  530الحساب المدین: 
 

" المساھمات السنویة المطلوبة م�ن   411مقابل الحساب الّدائن:      
 .األجھزة "

 

قید التغییرات في مخصصات إنخفاض المساھمات المتأخر في  -
 تحصیلھا

 
ول��م ی��تم س��نوات  05 المس��تحقة من��ذی��تم تحوی��ل مس��اھمات األجھ��زة 

من حساب المساھمات السنویة لألجھزة إلى حساب المس�اھمات تسدیدھا 
لمس��اھمات لھ��ذه اإنش��اء مخص��ص إنخف��اض المت��أخر ف��ي تحص��یلھا وی��تم 

 اتس���نویا. وفیم����ا یل����ي العملی���� %  25المت���أخر ف����ي تحص����یلھا بنس����بة 
 المحاسبیة :
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 " المساھمات المتأخر في تحصیلھا "  412المدین : الحساب 
 

" المساھمات السنویة   411الحساب الدائن :                  
 المطلوبة من األجھزة ".

 
 

"ع����بء إس����تھالك مخص����ص إنخف����اض   658الحس����اب الم����دین : 
 "للمساھمات المتأخر في تحصیلھا

 

" مخصص إنخفاض  491الحساب الدائن :                  
 " للمساھمات المتأخر في تحصیلھا

 

قید اإلشعار البنكي بتحصیل المساھمات المتأخر في تحصیلھا بعد  -
 إنشاء مخصص إنخفاض  

 
 

 " الحساب الجاري بالبنك "  530الحساب المدین: 
 

 في تحصیلھا " " المساھمات المتأخر  412مقابل الحساب الّدائن: 
 

قید إستردادات على مدخرات إلنخفاض قیمة األصول الجاریة  -
 (المساھمات المتأخر في تحصیلھا) 

 
للمس�اھمات المت�أخر ف�ي " مخصص إنخف�اض  491الحساب المدین: 

 " تحصیلھا
 

" إس����تردادات عل����ى م����دخرات  741مقاب����ل الحس����اب ال����ّدائن: 
(المس��اھمات المت��أخر ف��ي  المتداول��ةإلنخف��اض قیم��ة األص��ول 

 تحصیلھا)"
 

 إدراج مؤیّدات تحصیل اإلیرادات األخرى )3-3-3
 
 : اإلعانات والتبرعات 

تمثل االعانات وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة،        
كل ما یتلقى أو یقدم من تبرعات، من خالل عملیات غیر  والتبرعات

تبادلیة، سواء أكان ذلك في صورة نقدیة أم في صورة أصول أخرى، بما 
 كما یلي : ف ھذه المبالغتصنوفي ذلك التعھدات بتقدیم تبرعات. 
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وھي المبالغ التي تقدم في شكل تبرع أو ھبة  التبرعات والھبات : •
وتكون غیر مشروطة ویوافق علیھا المجلس التنفیذي ویفوض 
لألمانة العامة للمنظمة التصرف فیھا. وتقید فیھا العملیة المحاسبیة 

 التالیة :   
 في الحصول على ھبات مالیة :

 

 " الحساب الجاري بالبنك " 530الحساب المدین: 
اإلعانات والتبرعات لفائدة " 711مقابل الحساب الّدائن: 

 المنظمة".
 

 : وھي المبالغ أو األصول التي تقدم في شكل دعم وتكون  الدعم
مشروطة ویوافق علیھا المجلس التنفیذي أو غیر مشروطة 
ویخصصھا المجلس التنفیذي لدعم النشاط العادي أو اإلستثمار. 

 وینقسم الدعم إلى صنفین :
 

الدعم المحصل الذي یخصص من  الدعم المخصص لإلستثمار : -
طرف المجلس لغرض اإلستثمار ویتم التخفیض من قیمتھ سنویا 
بمبلغ یساوي إستھالك اإلستثمار المنجز، ویتم تسجیل ھذا 
 التخفیض ضمن اإلیرادات. وتقید فیھا العملیة المحاسبیة التالیة : 

 عم :   ویسجل قید اإلشعار البنكي بتحصیل الد
 

 " الحساب الجاري بالبنك " 530الحساب المدین:    
" دعم مخصص  130مقابل الحساب الّدائن:        

 لإلستثمار".
 

 وتسجل ضمن اإلیرادات كما یلي :
 

 " دعم مخصص لإلستثمار" 130الحساب المدین:    
" أقساط من الدعم  723مقابل الحساب الّدائن:       

المخصص لإلستثمار إلحتسابھا في النتیجة 
 المحاسبیة".

الدعم المحصل الذي یخصص  الدعم المخصص للنشاط العادي : •
من طرف المجلس لدعم األنشطة العادیة للمنظمة مثل اللقاءات. 

 وتقید فیھا العملیة المحاسبیة التالیة :  
  

 بالبنك "" الحساب الجاري  530الحساب المدین: 
 

" دعم مخصص للنشاط  724مقابل الحساب الّدائن: 
 العادي".
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  : فوائد الودیعة 
 

 ستشارة لدى كافة البنوكاب كل سنةالعربیة منظمة للتقوم األمانة العامة 
ار تخت��س��تثمار المقدم��ة وعل��ى أس��اس ع��روض اال، الس��تثمار الودیع��ة

العملیات المالیة الخاص�ة . ویتم تسجیل البنك الذي یقدم أعلى نسبة فائدة
  بالودیعة كما یلي :

 

 كما یلي :أوال تسجیل الودیعة 

 " الودیعة الثابتة المستثمرة بالبنك"   520الحساب المدین: 
 

 "حساب اإلحتیاطي العام" 100مقابل الحساب الّدائن:                 
 

 ثانیا تسجیل الفوائد المتأتیة من الودیعة :                       
 

 

   "الفوائد المطلوبة على إستثمار الودیعة" 521 الحساب المدین:
 " الحساب الجاري بالبنك "   530أو  
 " أرصدة مدینة في إنتظار التسویة" 431أو  

 

 "الفوائد الحاصلة من الودیعة البنكیة" 720مقابل الحساب الّدائن:                          
 

 اإلیرادات والنفقات للحسابات الخاصة بالغیر   )3-4
 العادیةیشتمل ھذا الحساب على العملیات التي ال تدخل ضمن األنشطة 

المبالغ المحّصلة لحساب الغیر ال تمثّل جزء من  منظمة العربیة وحیث أنلل
 :وفق اآلتي  ھااإلیرادات یتم تسجیل

 

  اإلیرادات :تسجیل  -
 

 "الحساب الجاري بالبنك "  530الحساب المــدین : 
 

 ." األرصدة الدائنة في إنتظار التسویة " 432:  مقابل الحسابات الّدائنة
 

 تسجیل النفقات  :  -
 

 " األرصدة الدائنة في إنتظار التسویة " 432الحساب المــدین : 
 

 ."الحساب الجاري بالبنك "  530مقابل الحسابات الّدائنة:                   
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  النتیجة المحاسبیة : معالجة  )4
 

في الحساب الدائن  6القسم یتم تسجیل حساب النفقات  في نھایة السنة المحاسبیة       
على  تحدید النتیجة المحاسبیةل في الحساب المدین وذلك 7وحساب اإلیرادات القسم 

الفائض المتراكم من النتیجة المحاسبیة لحساب  بدایة السنة الموالیة إضافةفي أن یتم 
 وفق ما یلي : سنوات سابقة

 

 في صورة تسجیل نتیجة إیجابیة : •
 

 المسجلةالنتائج  121الحساب المــدین : 
 .الفائض المتراكم من سنوات سابقة 110:  مقابل الحسابات الّدائنة             
 

 نتیجة سلبیة :في صورة تسجیل  •
 

 الفائض المتراكم من سنوات سابقة 110الحساب المــدین : 
 

 النتائج المسجلة. 121 : مقابل الحسابات الّدائنة                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 

 اإلجراءات الیومیة، الشھریة، السنویة :الثالث  الباب
 

 :) اتدفـتر الحـسابأوال : اإلجراءات الیومیة (
 

 الترحیل من الدفتر الیومي إلى دفتر الحسابات  )1
 

 

نقل تقییدات الدفتر الیومي إلى دفت�ر بصفة آلیة، عبر المنظومة المحاسبیة، یتّم 
الحس��ابات عل��ى مل ھ��ذا ال��دفتر تیش��ف��ي الحس��ابات المناس��بة لطبیعتھ��ا، الحس��ابات 

 المفتوحة طبقا للتّبویب المحاسبي المعتمد.
 

من مجموع الحس�ابات الفردی�ة والجماعی�ة ویمّك�ن م�ن  ویتكون دفتر الحسابات
متابعة ھ�ذه الحس�ابات ویب�رز ك�ل حس�اب بش�كل منفص�ل الّرص�ید ف�ي بدای�ة الس�نة 
المحاسبیة وجملة العملیات المتعلق�ة بالرص�ید الم�دین والعملی�ات المتعلق�ة بالرص�ید 

 حاسبیة.الّدائن منذ بدایة السنة المحاسبیة وكذلك الرصید في نھایة السنة الم
 

یجب أن یك�ون مجم�وع عملی�ات ال�دفتر الی�ومي متس�اویا م�ع مجم�وع عملی�ات 
 دفتر الحسابات.

 

 عملیة نقل الـتّـقییدات من الدفتر الیومي إلى دفتر الحسابات )2
 

 ترحیل التقییدات -
من الدفتر الیومي إلى دفتر الحسابات  تتّم عملیّة ترحیل كّل عملیّة محاسبیّة

آلیا عن طریق المنظومة المحاسبیة وذلك في اإلبّان وبدون تأجیل لضمان الحصول 
 على المعلومة المنتظرة من تطبیق القواعد المشار إلیھا أعاله.

 
یتّم نقل البیانات المتمثّلة في رقم التّسلسل والتاریخ ووصف العملیة كما        

دفتر الحساب والمبلغ المتعلق بالحساب المدین كما تّم قیدھا بالدفتر الیومي إلى 
 ما یتعلّق بالحسابات الّدائنة.ویب نفسھ. وینطبق نفس اإلجراء فیالمعني بالتب
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 : بالتعدیالت المحاسبیة ومیزان المراجعة اإلجراءات الشھریة المتعلّقة :اثانی
 

 التعدیالت المحاسبیة والختم الشھري للدفاتر المحاسبیة )1
 

 (تحدید إجمالي العملیات) إجراء ختم التقییدات المحاسبیة في موفّى كّل شھر )1-1
 

جمع التّقییدات المدینة والّدائنة المتعلّقة بالّشھر المعني في نھایة كّل شھر یتّم 
القیام بنفس اإلجراء للحصول على إجمالي المبالغ المقیّدة بعنوان كما یتّم 

الحسابات المدینة وإجمالي المبالغ المقیّدة بعنوان الحسابات الّدائنة والمتعلّقة 
 بالعملیات المتراكمة منذ بدایة الّسنة المحاسبیّة.

 
 إعداد القائمة الشھریة لمقاربة الحساب )1-2

 

سعر صرف الدوالر  معدل إدراجھر كل شاول یوم من بدایة یتم في 
األمریكي بالدینار التونسي في المنظومة المحاسبیة ویعتمد ھذا السعر لجمیع 

قع قیدھا بالدفتر الیومي على أن یتم في آخره یشھر والتي لالعملیات المالیة 
القیام بعملیة مقاربة بین "حساب البنك لدى األمانة العامة للمنظمة" والكشوف 

 لغرض تحدید فوارق صرف ومبالغ الخدمات البنكیة.البنكیة" 
 

وتتجّسم ھذه العملیّة في قائمة تسّجل فیھا قید العملیّات المالیة لدى المنظمة 
من ناحیة والعملیّات نفسھا كما ھي مسّجلة لدى البنك من ناحیة أخرى. ومن 

طاء كما یتّم اكتشاف األخ، خالل ذلك یتّم تحدید فوارق الّصرف والتّحویالت
 المتسّربة أثناء عملیات القید. فیتّم تصحیح قیدھا وتسویتھا في الحین.

 

 المعالجة المحاسبیة للمعطیات النّاتجة عن عملیة المقاربة )1-3
 

 قید فوارق الصرف ومبالغ الخدمات البنكیة -
 حسابات:تفصح قائمة مقاربة الحساب عن أرصدة لثالثة 

 مرابیح الصرف، رصید دائن أو صفر -
 الصرف، رصید مدین أو صفرخسائر  -
 خدمات بنكیة، رصید مدین -

 

 والتي تتّم معالجتھا كما یلي :
 عملیة قید مرابیح الصرف :  )1-3-1

وھي العملیات التي یكون فیھا المبلغ المسجل بالدوالر في "حساب البنك  
لدى األمانة العامة للمنظمة" أكثر من ذلك المسجل في "الكشف البنكي" 

 ة المحاسبیة التي یجب تسجیلھا كما یلي :وبالتالي تكون العملی
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 " الحساب الجاري بالبنك" 530الحساب المدین :     
  

 " مرابیح الصرف" 731مقابل الحساب الدائن :                      
 

 عملیة قید خسائر الصرف :  )1-3-2
وھي العملیات التي یكون فیھا المبلغ المسجل بالدوالر في "حساب    

األمانة العامة للمنظمة" أقل من ذلك المسجل في "الكشف البنكي" البنك لدى 
 وبالتالي تكون العملیة المحاسبیة التي یجب تسجیلھا كما یلي :

 
 "خسائر الصرف" 661 الحساب المدین :    

 

 " الحساب الجاري بالبنك" 530مقابل الحساب الدائن :                   
 

 البنكیة:عملیة قید مبالغ الخدمات  )1-3-3
بالدوالر في "الكشف البنكي" وال  ةوھي مبالغ الخدمات البنكیة المسجل

توجد في "حساب البنك لدى األمانة العامة للمنظمة" وال یمكن تحدیدھا إال 
من الكشف البنكي وبالتالي تكون العملیة المحاسبیة التي یجب تسجیلھا كما 

 یلي :
 كیة""الخدمات البن 6253 الحساب المدین :    

 " الحساب الجاري بالبنك" 530مقابل الحساب الدائن :                   
 

 معالجة التقییدات الخاطئة بالدفاتر الحسابیة: )1-3-4
 

 تصحیح القید الخاطئ -
 تتضّمن نتیجة المقاربة أخطاء تتمثّل عادة في ما یلي:

ـ عدم قید عملیّة صرف نتیجة للّسھو: تتّم عملیة التّصحیح بإجراء قید 
 العملیات حسب طبیعتھا بالحسابات المعنیّة بتاریخ اكتشاف الخطأ.

ـ قید عملیّة ما في حساب مدین عوضا عن حساب دائن أو بالعكس: یتّم 
 تصویب الخطأ بقید عكسي ثّم القیام بالقید الصحیح. 

ـ خطأ بالزیادة نشأ عند قید مبلغ مالي بحساب مدین أو دائن: یتّم تصویب 
 د الفارق بصورة عكسیّة بالحساب المعني. الخطأ بإجراء قی

ـ حین یكون الخطأ بالنّقصان تتّم معالجتھ بإجراء قید الفارق بصورة عادیة 
 بإضافتھ للحساب المعني بالقید.
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 ترحیل التعدیالت إلى دفتر الحسابات -
ترحیل العملیات التي تّم إجراء قیدھا في إطار المعالجة المحاسبیة یتم آلیا 

للمعطیات النّاتجة عن عملیة المقاربة من الّدفتر الیومي إلى دفتر الحساب 
 المناسب وذلك كما تّم وصفھ أعاله.

 
 

 الختم الشھري لدفتر الحسابات  )1-4

عل���ى ل���دفتر الحس���ابات بغی���ة الحص���ول  إج���راء الخ���تم الش���ھريآلی���ا وی���تّم 
والّدائن��ة لك��ّل المعلوم��ات المحاس��بیة المتمثّل��ة ف��ي إجم��الي التّغیی��رات المدین��ة 

حساب والرصید المدین أو الّدائن لكّل حساب وھي المعطی�ات المطلوب�ة للقی�ام 
 بإعداد میزان المراجعة.

 
 إجـراء إعداد مـیزان المراجعة )2

 

 
 القواعد المحاسبیة األساسیة   )2-1

 
 

 .یمثل میزان المراجعة أداة ضروریة للمراقبة المحاسبیة -
 

في قائمة ملّخصة تـبرز الرصید المدین أو الرصید  میزان المراجعةیـتمثل  -
الدائن في بدایة السنة المحاسبیة لكل حساب كما یبرز مجموع العملیات 

 الدورة المحاسبیةالمدینة ومجموع العملیات الدائنة لكّل حساب منذ بدایة 
وخاّصة األرصدة المدینة والدائنة الحاصلة بكّل حساب في آخر السنة. ویكون 

التغییرات الدائنة أو المدینة لفترة معینة یجب أن تتطابق مع ما مجموع 
 یماثلھا في الدفتر الیومي. 

 

 الطریقة العملیّة إلعداد میزان المراجعة  )2-2
تتمثّل الطریقة المثلى إلعداد میزان المراجعة في ترتیب الحسابات 

لعناصر المبّوبة حسب التّسلسل الذي تقتضیھ عملیّة إدراج الحسابات المكّونة 
اإلحتیاطي المتراكم ودائنون ومصروفات  - قائمة المركز المالي (األصول

عناصر قائمة النّتائج (اإلیرادات الحسابات المكّونة لمستحقة أخرى) و
 .وقد تمت برمجة المنظومة المالیة وفق ھذه الطریقة واألعباء )
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 ترتیب الحسابات المكّونة لعناصر قائمة المركز المالي :   -
 

 : حسابات األصول غیر المتداولة واألصول المتداولة
 تتكون من أرصدة كل من :    

 

 وھي حـسابات األصول غیر المتداولة   2الحسابات المبّوبة بالقسم  -
 

 وھي الحسابات المتعلقة بالمخـزون.  3الحسابات المبّوبة بالقسم  -
 

 .یكون رصیدھا مـدیناوالتي  4الحسابات المبّوبة بالقسم  -
 

وتتعلّ��ق بالنق��د وم��ا حكم��ھ تط��رح منھ��ا رص��ید  5الحس��ابات المبّوب��ة بالقس��م  -
إذن بالتحوی��ل رص��ید حس��اب " "  حس��اب " ص��كوك ص��ادرة منتظ��ر دفعھ��ا

ورص�ید حس�اب " الم�زودون للــ�ـمواد والخ�دمات"  "منتظر اإلشعار بدفعھ 
 ورصید حساب "المزودون لألصول ".

 

 ومصروفات مستحقة أخرى:حسابات اإلحتیاطي المتراكم ودائنون 
 تتكون من أرصدة كل من :

 
 وتـتعلق بحسابات اإلحتیاطي المتراكم.  1الحسابات المبّوبة بالقسم  -

یك�ون رص�ـیدھا دائ�ـنا وتتعل�ق ب�دائنون والت�ي   4الحسابات المبّوب�ة بالقس�م  -
  ومصروفات مستحقة أخرى.

 
 ترتیب الحسابات المكّونة لعناصر قائمة النّتائج:

 وتـتعلّق بحسابات اإلیـرادات 7الحسابات المبّوبة بالقسم ـ 
 

 وتـتعلّق بحسابات األعـباء. 6ـ الحسابات المبّوبة بالقسم 
 

 استغالل نتیجة میزان المراجعة  )2-3
ـ مقارنة مجموع التغییرات المدینة مع مجموع التغییرات الّدائنة والتّأّكد من 

 كونھما متساویتین.
األرصدة المدینة مع مجموع األرصدة الّدائنة والتّأّكد من ـ مقارنة مجموع 
 كونھما متساویتین.

ـ إّن الرصید المدین والرصید الدائن الحاصل بكّل حساب ھو الذي یتّم 
 اعتباره في إعداد القوائم المالیّة.
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 :  : اإلجراءات المحاسبیة في نھایة الّسنةثالثا
 

 باألصول الثابتة واألصول غیر الملموسةطرق معالجة المعطیات المرتبطة  )1
 األعباء للتوزیع النفقات األولیة وو
 
 األشغال المحاسبیة المطلوب إنجازھا: )1-1

ی��تّم إع��داد ج��داول المعطی��ات اإلرش��ادیّة ح��ول  الحس��اباتانطالق��ا م��ن دفت��ر 
معالجة األعباء المخص�صة الستھالك األصول الثّابتة واستیعاب أعباء األص�ول 

 .واألعباء للتوزیع غیر الملموسة
 

 

 تعریف األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة وقواعد استھالكھا:  )1-1-1
 

 األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة : -
اع المعّدات صول الثابتة واألصول غیر الملموسة كّل أنوتتضّمن األ

ات والمنظومات اإلعالمیة التي تتجاوز مّدة یوالتّجھیزات والبرمج
وقد تّم تسجیل األصول الثابتة واألصول  .استعمالھا سنة محاسبیّة كاملة

غیر الملموسة حسب التكلفة التاریخیة. كما أّن المصاریف الالحقة 
واإلصالحات الجسیمة لتحسین وتطویر األصول الثابتة مثل الصیانة 

غیر االعتیادیة والتي من شأنھا أن تزید في المنافع االقتصادیة لھذه 
وتزید في  افیّة لألصل الثابت المعنياألصول یتّم قید قیمتھا كتكلفة إض

 .مدة إستعمالھا
 

 استھالك األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة : -
یتّم اعتماد طریقة االستھالك المتساوي األقساط في تحدید قیمة 
استھالك األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة. وقد حددت المدة 

المكّونة لألصول غیر المتداولة المعتمدة إلحتساب استھالك العناصر 
 : كالتالي

 سنوات 10...........................األثاث.........
 سنوات 10المعدات والتجھیزات اإلداریة..........

 سنوات 05......................وسائل النّقل ......
 سنوات 03......المعدات والتجھیزات اإلعالمیة..

 سنوات. 05.........الملموسة........األصول غیر 
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 وقواعد استھالكھا:  األعباء للتوزیعالنفقات األولیة و تعریف )1-1-2
 

سنوات محاسبیة  04توزیع كلفتھا الخام على  یتمأعباء نفقات وھي 
  . عتماد طریقة اإلستھالك متساوي األقساطاب

واألصول غیر جداول المعطیات اإلرشادیّة المتعلقة باألصول الثّابتة  )1-1-3
 األعباء للتوزیع النفقات األولیة وو الملموسة

 

 :  المعطیات اإلرشادیّة حول األصول الثّابتة واألصول غیر الملموسة -

ا وقیمتھا الشرائیة ( الكلفة التاریخیّة) ورقم ئھاألصول وتاریخ اقتنا -
 الجرد.

 .اإلستھالك المتراكم في نھایة السنة الفارطة -
 لسنة الحالیة.اإلستھالك المخّصص  -
 . اإلستھالك المتراكم في نھایة السنة الحالیة -
القیمة لألصول في موفّى الّسنة المحاسبیّة الحالیّة ( القیمة الدفتریة -

المتراكم في نھایة السنة التاریخیة بعد طرح إجمالي اإلستھالك 
 .)الحالیة

 (الخردة). األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة التالفة -
 

 األعباء للتوزیع:النفقات األولیة والمعطیات اإلرشادیّة حول  -
وقیمتھا  -والمبلغ الجملي الستیعابھا  -تاریخ نشأتھا ومبالغھا الخام  

ستیعاب (القیمة الخام بعد طرح إجمالي اال المحاسبیة الّصافیة
 المخّصص).

 

 الّطریقة المعتمدة الستھالك األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة )1-1-4
وكیفیة احتساب اإلستھالك السنوي األعباء للتوزیع النفقات األولیة وو

 وقیده:
إعتماد طریقة اإلستھالك المتساوي األقساط الذي یؤّدي إلى عبء 

 قار خالل المّدة المقّدرة الستعمال األصول حسب نوعیّتھا.
 

 

 سنوات  10احتساب األقساط المتساویة خالل مّدة  -
    

 " األثاث والتّأثیث " 202: ین على الحسابھذا االحتساب نطبق ی 
 ." المعدات والتّجھیزات اإلداریّة " 203و
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 احتساب اقساط اإلستھالك السنوي
 

الجاریة یتم  في بدایة السنة المحاسبیةإذا كان األصل قد تم اقتناءه  -
 : احتساب قسط اإلستھالك كما یلي

 سنوات  10القسط السنوي = القیمة التاریخیة  /  
 

 : السنة المحاسبیة الجاریة خاللإذا كان األصل قد تّم اقتناءه  -

عدد   x  )12/  )سنوات 10القیمة التاریخیة  /  ((القسط السنوي = 
  األشھر

 

 قید األقساط السنویة الستھالك 
والمحتس�بة المع�دات اإلداری�ة ولألث�اث  ستھالكات المخّصصةیتّم قید اال 

 عن كّل سنة محاسبیّة في حساب األعباء كما یلي:
 

ثاث لأل" عبء اإلستھالك المخصص  651الحساب المدین:   -
 والتّأثیث "

" استھالك األثاث  212مقابل الحساب الّدائن:            
 والتأثیث "

 
 " عبء اإلستھالك المخصص للمعدات 652الحساب المدین:   -

 التّجھیزات اإلداریّة "و
 

 " استھالك المعدات 213مقابل الحساب الّدائن:            
 .التّجھیزات اإلداریّة "و

                   

 سنوات  05حتساب األقساط المتساویة خالل مّدة إ -
" البرمجیات  220" وسائل النّقل " و 205: ینتنطبق على الحساب
 .والمنظومات اإلعالمیة "

 

 احتساب اقساط اإلستھالك السنوي
 

الجاریة یتم  في بدایة السنة المحاسبیةإذا كان األصل قد تم اقتناءه  -
 ستھالك كما یلي:احتساب قسط اال

 سنوات  05القسط السنوي = القیمة التاریخیة  /           
 

 السنة المحاسبیة الجاریة: خاللإذا كان األصل قد تّم اقتناءه  -
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عدد  x )12/) سنوات 05القیمة التاریخیة/ ((=  القسط السنوي
 .األشھر

 

   اتالستھالكلقید األقساط السنویة 
والبرمجی�����ات لوس�����ائل النق�����ل  س�����تھالكات المخّصص�����ةی�����تّم قی�����د اال

والمحتس��بة ع��ن ك��ّل س��نة محاس��بیّة ف��ي حس��اب  والمنظوم��ات اإلعالمی��ة
 األعباء كما یلي:

 

لوسائل النقل  ستھالك المخصص" عبء اال 654ب المدین:  الحسا -
" 

 " استھالك وسائل النقل " 215مقابل الحساب الّدائن:            
 

ستھالك المخصص للبرمجیات "عبء اال 657الحساب المدین:  -
 والمنظومات اإلعالمیة "

 

" استھالك البرمجیات  221مقابل الحساب الّدائن:            
 والمنظومات اإلعالمیة "

 

 سنوات  03معالجة األقساط المتساویة خالل مّدة  -
 ." المعدات والتّجھیزات اإلعالمیّة " 204تنطبق على الحساب 

  

 احتساب اقساط اإلستھالك السنوي
 

الجاریة یتم  في بدایة السنة المحاسبیةإذا كان األصل قد تم اقتناءه  -
 احتساب قسط اإلستھالك كما یلي:

 سنوات  03القسط السنوي = القیمة التاریخیة  /           
 

 السنة المحاسبیة الجاریة: خاللإذا كان األصل قد تّم اقتناءه  -

عدد  x )12/ ) سنوات 03القیمة التاریخیة /((القسط السنوي = 
  األشھر

 

   اتقید األقساط السنویة الستھالك
للمع��دات والتّجھی��زات اإلعالمیّ��ة  س��تھالكات المخّصص��ةی��تّم قی��د اال

 والمحتسبة عن كّل سنة محاسبیّة في حساب األعباء كما یلي:
 

ستھالك المخصص للمعدات " عبء اال 653الحساب المدین:      
 والتّجھیزات اإلعالمیّة "
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" اس����تھالك المع����ّدات  214مقاب����ل الحس����اب ال����ّدائن:                
 والتجھیزات اإلعالمیة "

 

  : األعباء للتوزیعالنفقات األولیة والخاصة بمعالجة األقساط المتساویة  -
 

 ." أعباء للتوزیع"  272و "نفقات أولیة" 271ین تنطبق على الحساب
 

 احتساب اقساط اإلستھالك السنوي
 

 ستھالكاال سنوات عددالقسط السنوي = القیمة التاریخیة / 
 

   اتقید األقساط السنویة الستھالك
والمحتس�بة ع�ن ك�ّل  لألعباء للتوزی�ع قید اإلستھالكات المخّصصةیتّم 

 سنة محاسبیّة في حساب األعباء كما یلي:
 

لألعباء " عبء اإلستھالك المخصص  656الحساب المدین:      
 " المؤجلة

 

 "نفقات أولیة" 271 مقابل الحساب الّدائن:               
 " أعباء للتوزیع"  272 أو                                     

 

 : عملیات جرد المعّدات والمواد المخزونة والمعالجة المحاسبیة لنتائجھا )2
 

 معالجة المعطیات المتعلقة بجرد المواد المخزونة -
بتكلفت��ھ "یج��ب تقیی��د وع��رض المخ��زون محاس��بیا ف��ي الق��وائم المالی��ة 

اقتن��اء الم��واد المعنی��ة وتتض��ّمن  تكلف��ةأي قیمت��ھ المتمثّل��ة ف��ي  التاریخی��ة
تكلفة اقتناء الم�واد المخزون�ة ثم�ن الّش�راء والمع�الیم الموظف�ة واألداءات 

 وی��تم إعتم��اد طریق��ة الج��رد اآلل��ي ال��دائم حی��ث تقی��د ومص��ارف النق��ل ".
ل��وازم المخ��زون المش��تراة ف��ي حس��اب المخ��زون لحظ��ة إقتناءھ��ا ویمث��ل 

إلس��تعمالھا عب��أ م��ن أعب��اء الس��نة المحاس��بیة وتقی��د بالت��الي ف��ي خروجھ��ا 
 قائمة النتائج. 

 

 طریقة تقییم المخزون

یخضع المخزون لجرد مادي على األقل مّرة في السنة وج�رد آل�ي 
بواسطة المنظومة المحاسبیة دوریا. ویتّم تقییم عناصر المخ�زون حس�ب 

 .التكلفة الفردیةطریقة متوسط  باإلعتماد علىتكلفتھا الفردیة 
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تكلفة الفردیة عند ك�ل إدخ�ال لك�ل من�تج ف�ي المخ�زون = المتوسط 
(قیم��ة المخ���زون الس��ابق بس���عر التكلف��ة الفردی���ة الق��دیم + تكلف���ة اقتن���اء 

 اإلدخال الجدید) / إجمالي الكمیات في المخزون.

"تؤدي طریقة متوسط التكلفة الفردیة والمعتمدة لقید المخزون إل�ى 
م المخزون في أي وقت وتوحید سعر التكلف�ة لك�ل من�تج وی�تم إمكانیة تقیی

 تحدید قیمة المخزون آلیا والذي یكون مرتبط بالعملیات المحاسبیة"
 التقیید المحاسبي -

 
 عند إقتناء لوازم للمخزون (إدخال للمخزون) : 

 : یتم تسجیل العملیة المحاسبیة التالیة
  

 المكاتب "" مخزون لوازم  300الحساب المدین: 
 

 " تغیر مخزونات السلع"  6232مقابل الحساب الّدائن:     
 

 عند إستعمال لوازم المخزون (خروج من المخزون) : 
 :یتم تسجیل العملیة المحاسبیة التالیة       

 

 " تغیر مخزونات السلع " 6232الحساب المدین: 
 

 " مخزون لوازم المكاتب ". 300مقابل الحساب الّدائن:     
ف��ي آخ��ر الس��نة المحاس��بیة ی��تم ج��رد المخ��زون ی��دویا وآلی��ا ع��ن طری��ق المنظوم��ة   ⇐

 ومقارنة اإلثنین وتحدید الفوارق أن وجدت ومصدرھا.
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 إجراءات إعداد وضبط القوائم المالیة ونماذج القوائم :الرابع  الباب
 

 المالیة: إجراءات تنظیم أعمال إعداد وضبط القوائم األولالمحور 
 

 خصوصیات القوائم المالیةأوال : 
 

 مراحل إعداد القوائم المالیة )1
تّم القید بالدفتر الیومي للعملیات المتعلّقة بالوضعیّة یفي بدایة الّسنة المحاسبیّة 

ویتواصل قید العملیات بالتّسلسل  المالیّة الواردة بالحساب الختامي للسنة الماضیة
یتّم بعد ذلك على المستندات والوثائق المثبتة. ثم  اعتماداالتّرتیبي والتّاریخي 

ترحیلھا إلى دفاتر الحسابات المصنّفة حسب نوعیّة النفقات واإلیرادات أو الدفاتر 
تمّكن ھذه اإلجراءات المرحلیة من حیث  المخّصصة لقید األصول والخصوم

وبذلك یمكن  .یّةمتابعة الوضعیّة المالیّة ومن إعداد میزان المراجعة بصفة دور
في موفّى الّسنة المحاسبیّة إجراء إعداد القوائم المالیة التي تعتبر آلیات لتبلیغ 

وقدرتھا  الوقوف على المركز المالي للمنظمةالمعلومات یتّم ضبطھا دوریّا بغیة 
على الوفاء بالتزاماتھا وسیولتھا وتتجّسم القوائم المالیّة: قائمة المركز المالي 

وجدول  حتیاطي المتراكمالتغیرات في صافي األصول/ االائمة ـقونتائج وقائمة ال
 التدفّقات النقدیة و اإلیضاحات حول القوائم المالیة.

 

 : أھّمیة وأھداف القوائم المالیّة  )2
 

 : أھّمیة القوائم المالیّة -
 

بص���فة خاص���ة لألط���راف ذات العالق���ة وموّجھ���ة ال إن الق���وائم المالی���ة
 لھا أھمیة كبیرة حیث أنھا : والمانحینللجمعیة العامة والمجلس التنفیذي 

 م معلومات عن مصادر األموال المتاحة وكیفیة استخدامھا.تقد -
ح��ول الوض��ع الم�الي للمنظم��ة وم��دى تحقیقھ��ا للتوازن��ات تبلی�غ المعلوم��ة  -

 . المالیة
لتحقیق نشاطھا الخدمات التي تم االنتفاع بھا المعلومات المتّصلة ب توفر -

 .والكلفة المتعلقة بھا
تقییم قدرة و تقدیر الموارد واإلنجازاتمن  األطراف ذات العالقةمكن ت -

 تقدیر طریقة أداء المسیّرین لمھامھمو المنظمة على الوفاء بالتزاماتھا
 .والتأكد من مدى إستعمال الموارد الممنوحة في األنشطة الموجھة الیھا
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 : المالیّةأھداف القوائم  -
 

 توفیر المعلومات المناسبة لما یلي:من األھداف األساسیة لھذه القوائم 
 

عن مصادر األموال المتاحة إلى أصحاب القرار م معلومات تقد -
 ،وكیفیة استخدامھا

 أخذ القرارات المناسبة، -
 ،تقدیر احتمال تحقیق تدفّقات نقدیّة مستقبلیّة -
 المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة،تقدیر اآلفاق المالیّة ألنشطة  -
تقی��یم درج��ة تحقی��ق األمان��ة العام��ة للمنظم��ة لألھ��داف المرس��ومة ف��ي  -

 نطاق ما أوكل إلیھا من مھام والّطریقة التي تّم اعتمادھا في ذلك.
 

 :  النماذج المعتمدة في ضبط القوائم المالیة )3
 

 271/2019رقم  57لنقطة الثالثة من قرار المجلس التنفیذي لطبیقا ت       
والقاضیة بإعتماد المصطلحات المستخدمة في القوائم المالیة وفق ترجمة اإلصدار 

السعودیة للمحاسبین القانونیین األخیر للمعاییر المحاسبیة الدولیة التي تولتھا الھیئة 
وعلى  01وخاصة المعیار  المالیة الدولیة إلعداد التقاریر إعتمادا على المعاییرو

تتضمن وتم إعداد نماذج القوائم المالیة.  القانون التونسي المتعلق بالنظام المحاسبي
 ما یلي : ھذه القوائم وجوبا المعطیات التالیة 

 

 ینبغي أن تتضّمن كّل صفحة من صفحات القوائم المالیة وجوبا المعطیات التالیة 
: 

 العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة ".التعریف: "المنّظمة  -
 تاریخ تسویة الحساب والفترة التي تغّطیھا القوائم المالیة. -
 .وھي الدوالر االمریكي الوحدة النقدیة التي ضبطت بھا القوائم المالیة -

 

  بالنسبة إلى كل بند وركن یجب ذكر كّل األرقام المطابقة للسنة المحاسبیة
 السابقة.

   في القوائم المالیة البنود التي رصیدھا صفر للسنة المحاسبیة الجاریة  تدرجال
وللسنة المحاسبیة السابقة ویجب أن یستمّر ضبط العناصر المتعلقة بھا في 

 اإلیضاحات طالما بقیت انعكاساتھا قائمة.
  یجب أن تكون القوائم المالیة المعروضة على المجلس التّنفیذي مرفقة برأي لجنة

 .عتمادھارأیھا وتبلغیھ للمجلس التنفیذي ال بإبداءالرقابة المالیة المكلّفة 
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 حول ھیكل القوائم المالیّة: )4
 

 )1رقم  نموذج المرفق والمعتمدال(أنظر قائمة المركز المالي  
 )2رقم  (أنظر النموذج المرفق والمعتمدقائمة النتائج  
أنظر ( حتیاطي المتراكمالتغیرات في صافي األصول/ االائمة ـق 

 )3رقم  النموذج المرفق والمعتمد
  )4رقم  (أنظر النموذج المرفق والمعتمدجدول التدفّقات النقدیة  
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة. 

 : إعداد وضبط قائمة المركز المالي ثانیا :
 

 ھیكلة قائمة المركز المالي )1
 

  تمثّل قائمة المركز المالي عرضا في وقت معیّن للوضعیّة المالیّة للمنظمة في
ودائنون ومصروفات والخصوم غیر المتداولة  حتیاطي متراكمایغة أصول وص

 .(خصوم متداولة) مستحقة أخرى
 

  للمنّظمة وبالخصوص "تقّدم قائمة المركز المالي المعلومات عن الوضع المالي
لتزامات وانعكاسات دیة التي تتحكم فیھا وكذلك عن االقتصاعن الموارد اال

 .لتزاماتد تعّدل من الموارد واالالمعامالت والظروف التي ق
 

 قتصادیة التي تتحكم فیھا المنّظمة تطابق األصولالموارد اال. 
 

 ئنون والمصروفات (الداغیر المتداولة والمتداولة لتزامات تطابق الخصوم اال
حتیاطي المتراكم الھیكل = خصوم متداولة) وھي تكّون مع االالمستحقة األخرى 

 .المالي للمنظمة العربیة
 

  مة المركز المالي ھي: األصول قائفي وتبعا لذلك فإّن العناصر المدرجة
والدائنون والمصروفات المستحقة غیر المتداولة الخصوم حتیاطي المتراكم واال

 األخرى.
 

 .تكون األصول والخصوم متداولة وغیر متداولة 
 

  عند ضبط األصول والخصوم في قائمة المركز المالي یجب التّمییز بین العناصر
 .المتداولة و غیر المتداولة

 

 : تبوب قائمة المركز وفقاً لطریقتین 
 

 من األكثر سیولة إلى األقل سیولة. -
لمنظمة قبل االمعتمدة من وھي الطریقة من األقل سیولة إلى األكثر سیولة (  -

 .العربیة)
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 ترتیب وإدراج األصول والخصوم )2
 

 یب وإدراج األصول: تتر  )2-1
التي على ملك  المنظمة وممتلكاتھا وھي الموارد تمثل موجودات    

 لمنظمة والتي یمكن قیاسھا محاسبیاً وتنقسم الى ثالثة أنواع:ا
 

 األصول الثابتة : 
 المادیة من تجھیزات ومعدات.ھي مجموعة األصول 

 
 األصول غیر الملموسة : 

وھي األصول التي لیس لھا وجود أو كیان مادي ملموس ولكنھا 
 ذات قیمة او فائدة.

 

 :   األصول المتداولة
یة في أي وقت خالل ھي الممتلكات التي یسھل تحویلھا إلى نقد

والنقد وما السنة المالیة والمتكونة من المخزون ومساھمات األجھزة 
 حكمھ.

 
 األصول غیر المتداولة: )2-2

 

 تحدید األصول غیر المتداولة:  •
ستغالل المھیّأة لالاألصول غیر المتداولة ھي األصول      

بصفة مستمّرة حسب الحاجیات التي تفترضھا أنشطة المنّظمة 
العربیة مثل األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة. وتتضّمن 

اع المعّدات واألصول غیر الملموسة كّل أنواألصول الثابتة 
ات والمنظومات اإلعالمیة التي تتجاوز یوالتّجھیزات والبرمج

وقد تّم تسجیل األصول  .مّدة استعمالھا سنة محاسبیّة كاملة
الثابتة واألصول غیر الملموسة حسب التكلفة التاریخیة. كما أّن 

ة مثل المصاریف الالحقة لتحسین وتطویر األصول الثابت
واإلصالحات غیر االعتیادیة والتي من شأنھا الجسیمة الصیانة 

أن تزید في المنافع االقتصادیة لھذه األصول یتّم قید قیمتھا 
 المعني.أو األصل غیر الملموس كتكلفة إضافیّة لألصل الثابت 
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وتشمل ھذه األصول على البنود المنتمیة للحسابات 
 وھي: 2المبّوبة بالقسم 

 
الثابتة": ویتضّمن الحسابات المبّوبة األصول " 20الحساب  -

 . 208إلى رقم  202من رقم 
"حسابات اس�تھالك األص�ول  21الحسابات المنتمیة للحساب  -

 الثابتة " والمشتمل 
 .216إلى رقم  212على الحسابات المبّوبة من رقم 

غیر الملموسة": ویتضّمن الحسابین "األصول  22الحساب  -
 .221و 220المبّوبین 

": "حسابات أصول أخرى غیر متداولة  23الحساب  -
 .239و 230ویتضّمن الحسابین المبّوبین 

 "."مشروعات تحت التنفیذ  24الحساب  -
": ویتضّمن الحسابین المبّوبین "أعباء أخرى  27الحساب  -

 .272و 271
 

 إدراج األصول غیر المتداولة بقائمة المركز المالي:   •
المعلومات المتعلّقة بكل حساب من حسابات یتّم نقل        

األصول الثابتة المذكورة أعاله من میزان المراجعة إلى قائمة 
 المركز المالي كما یلي :

 

التكلفة التاریخیة الجملیة المتمثّلة في الرصید المدین لكل  -
 أصل،

لكل أصل والمتمثّل في الرصید الّدائن  ستھالك المخصصاال -
 ،لكل حساب

ستھالك بعد طرح اال القیمة الدفتریةى الحصول عل -
 المخصص لكل األصول.

 

 األصول المتداولة:  )2-3
 

 : ترتیب األصول المتداولة بقائمة المركز المالي •
لة عندما تمثّل جزءا من ترتّب األصول باعتبارھا متداو

ستغالل العادیة. وتتكّون األصول الجاریة من صنفین. أنشطة اال
من المال المتداول للمنّظمة العربیة الصنف األول  یمثّل جزءا 

 .ستثمارصول المحتفظ بھا لغایة االوالجزء الثاني یمثّل األ
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وإلى جانب النقد وما في حكمھ تتضّمن األصول المتداولة     
المخزونات وحساب المساھمات المتأخر في تحصیلھا من 
األجھزة األعضاء وحساب األرصدة المدینة األخرى. وحسابات 

 المتداولة ھي: األصول
 

 .305و 300الحسابین  حسابات المخزون : -
 

 .411حساب حسابات المدینون :  -
 

 412الحسابین  حسابات المساھمات المتأخر في تحصیلھا : -
  . 491و
 

 431و 450الحسابات  حسابات األرصدة المدینة األخرى : -
 .492و

 

 النقد وما في حكمھ : -
 األرصدة التالیة :یتكون رصید النقد وما حكمھ من مجموع 

 

o  520الودیعة الثابتة المستثمرة بالبنك (الحساب:( 
 .المبالغ المودعة في حساب بنكي لتولید الفائدةھي و
 

o  الحساب  ):530الحساب الجاري بالبنك (الحساب
البنكي لدى المنظمة العربیة والذي تسجل فیھ جمیع 
العملیات المالیة وتتم كل آخر شھر القیام بعملیة 

بة بین الحساب البنكي لدى المنظمة والكشوفات مقار
 البنكیة لتحدید الفوارق والقیام بعملیة التسویة.

 

o  ھي مبالغ یتم  ):535السلفة المستدیمة (الحساب
سحبھا للصرف منھا على الخدمات واللوازم النثریة. 

كون ییتم تسویتھا آخر السنة ویجب أن  على أن
یمكن أن تكون وال  ا أو مساویا لصفرمدینرصیدھا 

 دائنة.
 

یطرح من مجموع األرصدة سالفة الذكر مجموع         
) والمبالغ 532و 531الصكوك الصادرة (الحسابین 

 401و 400المنتظر دفعھا للمزودین (الحسابین 
 ) أو غیرھم في آخر السنة.402و
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 إدراج األصول المتداولة بقائمة المركز المالي: •
لكل حساب من حسابات األصول یتّم نقل الرصید المدین 

المتداولة المذكورة أعاله من میزان المراجعة وإدراجھ بقائمة 
المركز المالي. وال تتضّمن قائمة المركز المالي الحسابات التي 

 رصیدھا یساوي صفر.
 

دائن�ون متداول�ة والالخص�وم غی�ر ترتیب اإلحتی�اطي المت�راكم و  )2-4
 ومصروفات مستحقة أخرى:

 

 اإلحتیاطي المتراكم :ترتیب   •
 

على البنود التي تنتمي إلى حسابات  یشتمل اإلحتیاطي المتراكم
 وھي: 1القسم 
 حتیاطي المنظمة احساب  10 -
 )130 ما عدا( حساب األموال الذاتیة األخرى 11 -
 .الوفر المتحقق من السنوات السابقة 12 -

 بقائمة المركز المالي: حتیاطي المتراكماالإدراج  •
 

حتیاطي االلكل حساب من حسابات  األرصدةیتّم نقل          
المذكورة أعاله من میزان المراجعة وإدراجھ بقائمة المتراكم 

المركز المالي. وال تتضّمن قائمة المركز المالي الحسابات التي 
 رصیدھا یساوي صفر.

 

 الخصوم غیر متداولة :ترتیب  •
 

ھي االلتزامات التي یستحق سدادھا خالل فترة زمنیة تزید عن 
دفعھ للغیر  المنظمةسنة مالیة واحدة. أو انھا تمثل ما یجب على 

 ھي: .بعد مدة تزید في الغالب عن السنة
 

 ستثماردعم مخصص لال 130 -
  ضمانات على أصول ثابتة 403 -
 ضمانات على أصول غیر ملموسة 404 -
 .دائنون طویل اآلجال 405 -
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 بقائمة المركز المالي: متداولةالالخصوم غیر إدراج  •
 

الخصوم غیر لكل حساب من حسابات  األرصدةیتّم نقل        
المذكورة أعاله من میزان المراجعة وإدراجھ بقائمة  متداولةال

المركز المالي. وال تتضّمن قائمة المركز المالي الحسابات التي 
 یساوي صفر.رصیدھا 

 

ترتی���ب ال���دائنون والمص���روفات المس���تحقة األخ���رى (الخص���وم  •
 المتداولة):

 
باعتب��ار خصوص��یات نش��اط المنظم��ة العربی��ة ال یوج��د غی��ر 
ال���دائنون والمص���روفات المس���تحقة األخ���رى وھ���ي الخص���وم 

ھ��ي إجم��الي المب��الغ المس��تحقة الس��داد عل��ى م��دى و. المتداول��ة
قصیر ال یتجاوز السنة أي إجمالي المبالغ الت�ي تمث�ل دی�ن عل�ى 

واج���ب س���داده مث���ل ف���واتیر الم���زودین أو والمنظم���ة العربی���ة 
 أو الضمان على البرمجیات... إیرادات محصلة بصفة مسبقة

عتبر الدائنون والمصروفات المستحقة األخرى یو
 ة لتوفر شرطین أساسین وھما :خصوم متداول

 
یقع تسویتھا باستعمال النّقدیة النّاتجة عن عناصر  -

 تنتمي إلى األصول المتداولة
یقع دفعھا خالل السنة التي تلي تاریخ ختم قائمة  -

 المركز المالي.
 

الدائنون والمصروفات المستحقة حساب تعلّق یو
دفعھا األخرى بالمبالغ المستحقّة أو المبالغ التي یجب 

لتزامات والحسابات المرتبطة إلى جانب اال لألعوان
 وھي: 4األخرى. وتنتمي ھذه البنود إلى حسابات القسم 

 
 ،حساب األعوان والحسابات المرتبطة 42 -
نتظار احسابات إنتقالیة أو حسابات في  43 -

 ،)431التسویة (ما عدى الحساب 
 .تسویةلحسابات ل 45 -
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والمصروفات المستحقة األخ�رى بقائم�ة المرك�ز إدراج الدائنون  •
 المالي :

ی���تّم نق���ل الرص���ید ال���دائن لك���ل حس���اب م���ن می���زان المراجع���ة  
وإدراج��ھ بقائم��ة المرك��ز الم��الي. وال ی��تم إدراج الحس��ابات الت��ي 

 رصیدھا یساوي صفر.
 

 : إعداد وضبط قـائمة الـنتـائـج ثالثا :
 

 : خصوصیات قائمة النّتائج )1
 

تفصح قائمة النّت�ائج ع�ن مقارن�ة ب�ین اإلی�رادات واألعب�اء النّاتج�ة             
تفرز النّتیجة الّصافیة لھذه الفترة وھي ب�ذلك تق�ّدم إف�ادات وعن سنة محاسبیّة 

ف��ي ك��ذلك ع��ن األداء الم��الي للمنظم��ة العربی��ة لألجھ��زة العلی��ا للرقاب��ة تتمثّ��ل 
انطالقا من الموارد الت�ي ت�تحّكم تقییم قدرة المنظمة على تحقیق تدفّقات نقدیّة 

 فیھا.
 

 یتطلّب ضبط قائمة النّتائج ما یلي:
 

 ستثمار.ستغالل والتمویل واالاإلفصاح عن أنشطة اال 
  ذكر م�ا یتعل�ق بعناص�ر اإلی�رادات واألعب�اء واألرب�اح والخس�ائر

المتأتّی�ة م�ن األنش�طة العادی�ة بص�فة منفص�لة كلّم�ا كان�ت أھّمیتھ��ا 
 لتقییم األداء.تجعل ذكرھا مفیدا 

 ضبط العناصر غیر المتكّررة والعناصر الّطارئة بصفة منفصلة 
  اإلفص�اح ع��ن اإلی��رادات واألعب��اء الت�ي تتمتّ��ع بخاّص��یات نوعیّ��ة

 مثل األعباء واإلیرادات المالیّة.
 

 ویتّم ضبط اإلیرادات واألعباء في قائمة النّتائج حسب طبیعتھا.  -
 

  : جالعناصر المدرجة بقائمة النّتائ  )2
 

 اإلیرادات : •
تتمثّ��ل اإلی��رادات المنظم��ة والمدرج��ة بالحس��ابات الت��ي تنتم��ي إل��ى 

 في ما یلي : 7القسم 

 "اإلیرادات السنویة"  71الّرصید الدائن للحسابات  -
 "إیرادات أخرى متنوعة" 72الرصید الّدائن للحسابات  -
 " إیرادات مالیة " 73الّرصید الدائن للحسابات  -
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" إس���تردادات عل���ى م����دخرات  74للحس����ابات الّرص���ید ال���دائن  -
 .إنخفاض "

 

یتم نقل ھذه األرصدة م�ن می�زان المراجع�ة آلی�ا ع�ن طری�ق    
 المنظومة المحاسبیة.

 
 

 

 األعباء :  •
ی���تّم نق����ل األرص���دة المتعلّق����ة بحس���ابات األعب����اء م���ن می����زان 
المراجع��ة وإدراجھ��ا بقائم��ة النّت��ائج. واألعب��اء ھ��ي النفق��ات الت��ي ی��تم 

 .6بالحسابات المبّوبة بالقسم قیدھا 
 

 : ستھالك المخزونا
ویتم إعتماد طریقة الجرد اآللي الدائم حیث تقی�د ل�وازم المخ�زون 
المش���تراة ف���ي حس���اب المخ���زون لحظ���ة إقتناءھ���ا ویمث���ل خروجھ���ا 
إلس�تعمالھا عب�أ م�ن أعب�اء الس��نة المحاس�بیة وتقی�د بالت�الي ف�ي قائم��ة 

 النتائج. 
 

مش���تریات الللم���واد المس���تھلكة أساس���ا بویتعلّ���ق األم���ر بالنس���بة 
ی����تّم إدخالھ����ا بمس����تودع القرطاس����یة والمطبوع����ات والم����واد الت����ي 

وی���تم تحدی���د رص���ید  .المخ���زون لغ���رض اس���تھالكھا عن���د الحاج���ة
 إستھالك المخزون المدرج في قائمة النتائج كما یلي : 

 
 مبلغ إستھالك المخزونات المقتناة

 6231و 6230= رصید الحسابین 
 6232/+ رصید الحساب -

 
 :   أعباء األعوان

"الروات���ب واألج���ور  610ی���تّم نق���ل الرص���ید الم���دین للحس���اب 
ھ بقائم��ة والمكاف��آت والتعویض��ات" م��ن می��زان المراجع��ة وإدراج��

 ستغالل.النّتائج ضمن أعباء اال

 : األعباء المتمثّلة في المصروفات العامة
ی��تّم نق��ل األرص��دة المدین��ة للحس��ابات المبّوب��ة كمص��رفات عام��ة 

 .644إلى  641والحسابات رقم  632إلى رقم  621من رقم 
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أعب��اء المخّصص��ات الس��نویة الس��تھالك أو اس��تیعاب األص��ول غی��ر 
 : المتداولة والمتداولة

ن السنة المحاسبیة لألصول یتّم نقل ھذه األعباء المخّصصة بعنوا
ة واألص����ول المتداول����ة إض����افة لخس����ائر الص����رف تداول����غی����ر الم

 . ویتّم إدراجھا في قائمة النتائج وھي :المختلفةوالخسائر 

"أعب��اء  66الحس��اب و 659 إل��ى الحس��اب 651م��ن الحس��اب 
 ." مختلفةخسائر  " 67الحساب و مالیة"

  : قائمة النّتائجالقید المحاسبي الخاص بتسجیل  )3
 تسجیل القید المحاسبي التالي : یتم، بعد ضبط وإعداد قائمة النتائج

 

 المدرجةاإلیرادات األرصدة المتعلّقة بحسابات  في الحساب المدین :
 .7التي یتم قیدھا بالحسابات المبّوبة بالقسم و بقائمة النّتائج

 

 المدرجةاألرصدة المتعلّقة بحسابات األعباء : الدائنفي الحساب       
 .6قیدھا بالحسابات المبّوبة بالقسم التي یتم و بقائمة النّتائج

 
النتائج  121والفارق بینھما یمثل نتیجة السنة المحاسبیة والمسجلة بالحساب "

 المسجلة".
 

 : التغیرات في صافي األصول/ اإلحتیاطي المتراكمئمة قاإعداد وضبط  رابعا :
 

 التغیرات في صافي األصول/ اإلحتیاطي المتراكم :ئمة ضبط قا
 

 ه القائمة بجمع األرصدة التالیة : ھذضبط  یتم
 

 ( قائمة المركز المالي) حتیاطي المتراكم في بدایة السنةرصید اال. 
 

 النتائج ( قائمة  نتیجة السنة المحاسبیة(. 
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 : إعداد وضبط جدول التدفّقات النّقدیة:  خامسا
 

 أھداف جدول التّدفّقات النّقدیّة: )1
 

 

یّة، فیقّدم النّقدیّة تطّور الوضعیّة المالیّة أثناء فترة محاسبیرسم جدول التّدفقات  -
ستثمار والتمویل وإفادات ستغالل( النشاط العادي) واالمعلومات عن أنشطة اال

عن تأثیر ھذه األنشطة على الوضعیّة النّقدیّة للمنظمة.كما یقّدم جدول التّدفقات 
مات التي تمّكن من تقییم أسباب النّقدیة المرفق لبقیّة القوائم المالیّة المعلو

 الفوارق بین النّتیجة الّصافیة و التّدفقات النّقدیة المتعلّقة بھا.
 

تضبط التّدفقات النّقدیة المرتبطة بأنشطة اإلستغالل اعتمادا على الطریقة التي  -
ترتكز على تصحیح النّتیجة الّصافیة للسنة المحاسبیّة لیمكن األخذ بعین 

 لإلیراداتت التي لیست لھا صفة نقدیة وكّل تأجیل أو تسویة اإلعتبار للعملیا
التي وقعت أو التي ستقع وكذلك عناصر اإلیرادات واألعباء المتّصلة  النفقاتو

 بتدفّقات نقدیة تتعلّق باإلستثمارات.
 : ضبط جدول التّدفّقات النّقدیّة )2

ة من (أو والمتأتّییجب أن یضبط ھذا الجدول التّدفقات النّقدیة للسنة المحاسبیّة 
 .ستثمار والتمویلستغالل واالالمستعملة في) أنشطة اال

 

 التّدفّقات النّقدیّة المتصلة باإلستغالل (النشاط العادي) :  •
 تتكّون مّما یلي:

 

 (قائمة النتائج) نتیجة السنة المالیة. 
 ستھالكات األصول غیر المتداولة (قائمة النتائج)ا. 
  المؤثرة على النتائج (إیضاحات القوائم التعدیالت المحاسبیة

 .المالیة)
 (قائمة المركز المالي) تخفیض تقییم األصول المندثرة كلیا. 
  تغییر المخزون ( قائمة المركز المالي : مخزون السنة الفارطة- 

 .مخزون السنة الحالیة )
  : تغییر المستحقات واألرصدة المدینة : قائمة المركز المالي 

 السنة الفارطة(= مدینون 
 سنة الفارطة الالمساھمات المتأخر في تحصیلھا  + صافي

 سنة الفارطةلل+ صافي األرصدة المدینة األخرى 
 السنة الحالیة امدینو -
 صافي المساھمات المتأخر في تحصیلھا السنة الحالیة -
 .لسنة الحالیة)لصافي األرصدة المدینة األخرى  -
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 أخرى: ( قائمة المركز  تغییر أرصدة دائنون ومصروفات مستحقة
دائنون ومصروفات مستحقة الخصوم غیر المتداولة والمالي: 

دائنون ومصروفات الخصوم غیر المتداولة و -لسنة الحالیة لأخرى 
 .لسنة الفارطة)امستحقة أخرى 

 

 التّدفّقات النّقدیّة المتصلة بأنشطة اإلستثمار: •
وتفویت األصول ستثمار باقتناء تتعلق ھذه التدفقات بأنشطة اال

ستثمار لیات النقدیة المتّصلة بأنشطة االالطویلة األجل وتشتمل العم
 أو بیع المتأتیة من عملیات شراء اإلیراداتأو  النفقاتأساسا على 

 األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة أو المشروعات تحت التنفیذ.
 

   التّدفّقات النّقدیّة المتصلة بأنشطة التمویل: •
 مّما یلي:تتكّون 

 

 حتیاطي المتراكم : قائمة المركز المالي : تغییر اال 
 لسنة الحالیةلحتیاطي المالي المستثمر (= اال

 لسنة الحالیة ل+ إعادة تقییم األصول 
 لسنة الحالیةلالفائض المتراكم من سنوات سابقة + 

 لسنة الفارطةلحتیاطي المالي المستثمر اال -
 سنة الفارطة للل صواألإعادة تقییم  -
 سنة الفارطةللالفائض المتراكم من سنوات سابقة  -
 .سنة الفارطة)لنتیجة السنة المالیة ل -

 

س�تغالل ج�دول الت�دفّقات النقدی�ة أنش�طة االال یتض�ّمن  ة :ظمالح  ⇐
 التي ال تحدث تدفّقات نقدیة مثل:والتمویل  ستثمارواال

 

للمنظمة حتیاطي العام ل المستحقّات أو الّسیولة إلى االتحوی -
 العربیة.

 اقتناء األصول عن طریق اإلیجار المالي. -
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  : اإلیضاحات حول القوائم المالیّة:  سادسا
 

 : أھداف اإلیضاحات حول القوائم المالیّة )1

ھي المعلومات التّوضیحیّة واإلضافیّة المدّعمة للقوائم المالیة والتي اإلیضاحات  -
ھذه من وتعتبر جزء ال یتجّزأ تقّدم في صیغة إیضاحات تمّكن من فھم أفضل 

 القوائم.
 

ختیارات دة في إعداد القوائم المالیة واالیجب أن تقّدم األسس المعتم -
 .الخصوصیّة للمبادئ المحاسبیة المعتمدة

 

 تقّدم المعلومات اإلضافیة غیر الواردة في القوائم المالیة نفسھا.یجب أن  -
 

على المعلومات التي تقّدم تفصیال  اإلیضاحات حول القوائم المالیّة تشتمل -
وتحلیال للمبالغ الواردة في نّص قائمة المركز المالي وقائمة النتائج وجدول 

والمنصوص  لمتخذ القرارالتدفقات النقدیة كما تشتمل على المعلومات الموّجھة 
  علیھا بمعاییر المحاسبة.

 
 

 : ھیكل اإلیضاحات حول القوائم المالیّة )2
یتّم ضبط اإلیضاحات حول القوائم المالیّة بطریقة تمّكن من المقارنة من سنة 

وقائمة النتائج محاسبیة إلى أخرى. وكّل عنصر موجود بقائمة المركز المالي 
وجدول التدفقات النقدیة وقائمة التغیرات في صافي االصول/ االحتیاطي المتراكم 

یجب أن یكون موضوع مرجع مزدوج مع اإلیضاحات المتعلّقة بھ ولضمان فھم 
 القوائم المالیّة یجب تقدیم اإلیضاحات حسب الترتیب التالي:

 
 

وضبط الق�وائم مذّكرة إیضاحیّة تؤّكد التّقید بمعاییر المحاسبة في إعداد  •
 المالیّة:

 

ع��داد اإلعتم��اد عل��ى المع��اییر الدولی��ة إل النظ��امت��م ف��ي إع��داد ھ��ذا      
خصوص��یة المنظم��ة العربی��ة. وفیم��ا یل��ي  ةالتق��اریر المالی��ة م��ع مراع��ا

 : المعاییر التي تم اإلعتماد علیھا
 

 

 .إطار مفاھیم التقریر المالي -
 ".القوائم المالیة "عرض 01 معیار المحاسبة الدولي -
 "المخزون". 02 معیار المحاسبة الدولي -
 ".التدفقات النقدیة"قائمة  07 معیار المحاسبة الدولي -
"السیاسة المحاسبیة والتغییرات في  08 معیار المحاسبة الدولي -

 التقدیرات المحاسبیة واألخطاء".
 "األحداث بعد فترة التقریر". 10معیار المحاسبة الدولي  -
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 "الممتلكات والمصانع والمعدات". 16 المحاسبة الدوليمعیار  -
"آثار التغییرات في أسعار صرف  21 معیار المحاسبة الدولي -

 العمالت األجنبیة".
 ."الھبوط في قیمة األصول" 36 معیار المحاسبة الدولي -
"المخصصات واإللتزامات المحتملة  37 معیار المحاسبة الدولي -

 .واألصول المحتملة"
 ."األصول غیر الملموسة" 38 المحاسبة الدوليمعیار  -
األصول غیر المتداولة المحتفظ " 5المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 بھا للبیع، والعملیات غیر المستمرة".
 ..."قیاس القیمة العادلة" 13المعیار الدولي للتقریر المالي   -

 

 : بالقوائم المالیةاإلیضاحات حول المعلومات المتعلّقة بالعناصر الواردة  •
 

 المعلومات المطلوبة بالنسبة لألصول الثابتة واألصول غیر الملموسة:
 

  وعن��دما ی��تّم اس��تعمال القیم��ة الدفتری��ةذك��ر الّط��رق المق��ّررة لتحدی��د .
أكثر من طریقة یجب اإلعالم بالقیم�ة الخ�ام حس�ب ك�ّل طریق�ة وف�ي 

 كّل صنف من األصول المعنیّة.
 
 مستعملة.ذكر طرق اإلستھالك ال 
 .مّدة اإلستعمال أو نسبة اإلستھالك المعتمدة بالنسبة لكّل أصل 

 
 ستھالك في بدایة الّسنة وفي نھایتھا.واال القیمة الدفتریة 

 

  :قتناء اال(التقریب بین القیمة المحاسبیة في بدایة الّسنة وفي نھایتھا
 ستھالك).والتّفویت  واال

 

  إلى مصاریف اإلصالح الطریقة المحاسبیة المعتمدة بالنسبة
والتطویر المتعلّقة باألصول الثابتة واألصول  الجسیمة والصیانة

 غیر الملموسة.
 

  قیمة األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة غیر المستعملة بصفة
 .مؤقّتة

 

 لجمیع األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة  القیمة الدفتریة
 لة.المستھلكة تماما والتي ما زالت مستعم

 األصول غیر الملموسة التي زال القیمة المحاسبیة لألصول الثابتة و
 نتفاع بھا والقابلة للتفویت فیھا.اال
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 :   للنفقات األولیة واألعباء للتوزیعالمعلومات المطلوبة بالنسبة 
األعباء للتوزیع خالل سنة محاسبیة النفقات األولیة وعندما یتّم تقیید 
 ضّمن اإلیضاحات حول القوائم المالیة :یجب ذكر ما یلي 

 

 عاب األعباء یستعباء المؤّجلة والمبلغ الجملي الذكر المبلغ الخام لأل
 .وقیمتھا الّصفیة عند ختم السنة

 عاب األعباء المؤّجلة بعنوان السنة المحاسبیة.یستاغ مبل 
 عاب التي تّم استعمالھا ونسب اإلستیعاب السنوي.یستطرق اال 

 

 : حول العملیات المتعلّقة باإلحتیاطي المتراكماإلیضاحات 
 

 حتیاطي المتراكم أساسا ما یلي:تتضّمن اإلیضاحات حول اال
 

 حتیاطي المتراكم خالل السنة إلشارة إلى تطّور بنود وأركان االا
 المحاسبیة.

  ّحتیاطي ات المتّصلة بكل بند من بنود االتقدیم المعلومات عن العملی
من إجراء مقاربة بین المبالغ المسجلة في  المتراكم بصیغة تمّكن

 بدایة وفي آخر السنة مع ذكر أصل كّل عملیّة.
 

 : اإلیضاحات حول التعدیالت المحاسبیة •
 

 :تتعلّق التعدیالت المحاسبیة أساسا -
 

 بالتغییرات في الطرق المحاسبیة.  
 .بتصحیح األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة الّسابقة 

 

 :المطلوب تقدیمھا تتمثل في ما یلياإلیضاحات  -
 

 ذكر طبیعة األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة الّسابقة. 
  ذكر مبلغ التّصحیح بعنوان السنة المحاسبیة الجاریة وكل سنة

 .محاسبیة وقع تقدیمھا سابقا
  ذكر مبلغ التّصحیح المتعلّق بالسنوات المحاسبیة السابقة أو السنة

 .لمقارنةالمعروضة على سبیل ا
  التّصریح بأّن البیانات التي تشملھا المقارنة قد أعیدت معالجتھا أو إّن

 .إعادة معالجتھا أمر مستحیل
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 نماذج القوائم المالیة المعتمدة من المنظمة العربیة:  الثانيالمحور 
  

  :  قائمة المركز الماليل نموذج المعتمدال:  1النموذج رقم 
 

 األصـول
 بالدوالر األمریكي                                                                                                                      

 

 الفارطةالسنة المالیة  الحالیةالسنة المالیة  اإلیضاح بیان عناصر األصول
    األصول غیر المتداولة

 0,00 0,00  األصول الثابتة  
 0,00 0,00  طرح اإلستھالكات المتراكمة 

 0,00 0,00  )1(    صافي األصول الثابتة            

 0,00 0,00  األصول غیر الملموسة 
 0,00 0,00  طرح اإلستھالكات المتراكمة

 0,00 0,00  ) 2(    صافي األصول غیر الملموسة   

 0,00 0,00  )3(          مشروعات تحت التنفیذ                  

 0,00 0,00  )4(                      اء للتوزیععبنفقات أولیة وأ

 0,00 0,00  )5(              األصول المستھلكة كلیا              

 0,00 0,00  )  5)+(4)+(3)+(2)+(1رصید األصول غیر المتداولة ( 

 0,00 0,00  األصول المتداولة
 0,00 0,00  )1(           ـ المخزون                               

 0,00 0,00  )2(ـ مدینون                                            

 ـ مساھمات متأخر في تحصیلھا
 ـ مخصص إنخفاض للمساھمات المتأخر في تحصیلھا

 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 0,00 0,00  )3صافي المساھمات المتأخر في تحصیلھا      (  

 ـ أرصدة مدینة أخرى                                
 ـ مخصص إنخفاض لألرصدة المدینة األخرى

 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

 0,00 0,00  )4(      صافي األرصدة المدینة األخرى            

 0,00 0,00  )5(                               ـ النقد وما في حكمھ

 0,00 0,00  )5)+(4)+(3)+(2)+(1رصید األصول المتداولة  (

 0,00 0,00  رصید األصول
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 والخصوم المتداولةالخصوم غیر المتداولة  اإلحتیاطي المتراكم و
 بالدوالر األمریكي                                                                                        

 
 

 الفارطةالسنة المالیة  الحالیةالسنة المالیة  اإلیضاح 
    اإلحتیاطي المتراكم

 0,00 0,00  االحتیاطي المالي المستثمر
 0,00 0,00  إعادة تقییم األصول

 0,00 0,00  الفائض المتراكم من سنوات سابقة
 0,00 0,00  نتیجة السنة المالیة

 0,00 0,00  )1(         رصید اإلحتیاطي المتراكم  

 المتداولة : غیر الخصوم 
 الدعم المخصص لالستثمار

  
0,00 

 
0,00 

 0,00 0,00  )2(الخصوم غیر المتداولة      رصید 

 الخصوم المتداولة : 
 دائنون ومصروفات مستحقة أخرى 

  
0,00 

 
0,00 

 0,00 0,00  )3(الخصوم المتداولة      رصید       

 وخصوم غیر متداولة رصید إحتیاطي متراكم 
 )3+()2)+(1( وخصوم متداولة

 0,00 0,00 
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  :  قائمة النتائجل نموذج المعتمدال:  2النموذج رقم 
 بالدوالر األمریكي                                                                                                                      

 

 الفارطةالسنة المالیة  الحالیةالسنة المالیة  اإلیضاح     

    اإلیرادات:
 0,00 0,00  ـ المساھمات بعنوان السنة المالیة 

 اإلیرادات األخرى: 
 اإلعانات والتبرعات ـ

  
0,00 

 
0,00 

 0,00 0,00  ـ فوائد الودیعة بالبنك

 0,00 0,00  ـ دعم مخصص للنشاط العادي

 0,00 0,00  ـ إیرادات إستثنائیة

 0,00 0,00  ـ إیرادات مختلفة

 0,00 0,00   )1(                 رصید اإلیرادات         

    النفقات الجاریة  -الباب األول
 0,00 0,00  : رواتب األعوان الموظفین1البند 

    : المصروفات العامة:2البند 
 0,00 0,00  ـ المصروفات المرتبطة بالمقر         

 0,00 0,00  ـ مصروفات المراسالت البریدیة واإلتصالت         

 0,00 0,00  ـ مصروفات لوازم المكاتب والمطبوعات         

 0,00 0,00  ـ إستھالك المخزون          

 0,00 0,00  ـ مصروفات وسائل النقل         

 0,00 0,00  ـ الخدمات المختلفة           

 0,00 0,00  : المصروفات العامة2إجمالي البند           

 0,00 0,00  السفر واالستقبال: مصروفات 3البند 

 0,00 0,00  : مصروفات المجلة العلمیة4البند 

 0,00 0,00  : مصروفات الدورات التدریبیة5البند 

 0,00 0,00  : مصروفات البحث العلمي6البند 

 0,00 0,00  مصروفات الدورات التدریبیة (خارج المیزانیة) 

 0,00 0,00  ـ العالوات واألتعاب المختلفة

 0,00 0,00  ـ أعباء استھالك مخصص للدیون المتأخر تحصیلھا

 0,00 0,00  وغیر الملموسة ـ أعباء االستھالك المخصص لألصول الثابتة

 0,00 0,00  أعباء التوزیعالنفقات األولیة وـ أعباء استھالك 
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 0,00 0,00  ـ خسائر الصرف

 0,00 0,00  )2(                          رصید األعباء    

 0,00 0,00  )2(-)1نتیجة السنة المالیة (
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 : التغیرات في صافي األصول/ اإلحتیاطي المتراكمائمة ــق:  3النموذج رقم 
 

 بالدوالر األمريكي                                                                                                     
 سنة المالیة الفارطة  ال السنة المالیة الحالیة البیانات

 0,00 0,00 االحتیاطي المتراكم في بدایة السنة المالیة
 0,00 0,00 یضاف نتیجة السنة المالیة

 0,00 0,00 الرصید في نھایة السنة المالیة                            
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  :  جدول التدفّقات النقدیة نموذج المعتمدال:  4النموذج رقم 
 بالدوالر األمریكي                                                                                                         

   الفارطةسنة المالیة ال الحالیةالسنة المالیة  اإلیضاح البیانات
 0,00 0,00  نتیجة السنة المالیة

    تسویة البنود غیر النقدیة :
 0,00 0,00  استھالك األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة

 تخفیض تقییم األصول المندثرة كلیا
 إستھالك حساب اعباء للتوزیع

 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

 التغییرات في أرصدة األصول المتداولة 
 ودائنون ومصروفات 

 مستحقة أخرى :

   

 0,00 0,00  تغییر المخزون
 0,00 0,00  واألرصدة المدینةتغییر المستحقات 

 0,00 0,00  الخصوم غیر المتداولة والمتداولةتغییر أرصدة 

 0,00 0,00  رصید التسویات

 0,00 0,00  )1صافي التدفقات النقدیة من النشاط العادي  (

 مدفوعات القتناء أصول ثابتة 
 مدفوعات القتناء أصول غیر ملموسة

 مدفوعات لمشروعات تحت التنفیذ
 إیرادات متأتیة من التفویت في أصول

 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 0,00 0,00  )2صافي التدفقات النقدیة من نشاط اإلستثمار (

 0,00 0,00  تغییر اإلحتیاطي المتراكم 

 0,00 0,00  )3صافي التدفقات النقدیة من نشاط التمویل   (

 0,00 0,00  )3)+(2)+(1السنة المالیة ( التغییر في الحركة النقدیة خالل
 0,00 0,00  رصید نقدیة الودیعة الثابتة بالبنك في أول السنة المالیة

 0,00 0,00  رصید نقدیة الحساب الجاري بالبنك في أول السنة المالیة

 0,00 0,00  رصید النقد وما حكمھ في نھایة السنة المالیة

 
 
 
 
 



 

 

83 

 

 آلیات وإجراءات أخري :الخامس  الباب
 

 : یات المحاسبیة بأعمال التصرف والموازنة أوال : ربط العمل
 

المنظومة المحاسبیة الخاصة بالمنظم�ة العربی�ة عل�ى أن تق�وم ب�الربط  تم برمجة     
بین العملیات المحاسبیة وأعم�ال التص�رف حی�ث أنھ�ا وفق�ا للمعطی�ات المالی�ة المدرج�ة 
بالمنظومة تق�وم ھ�ذه األخی�رة بم�دنا بتق�اریر مالی�ة مختلف�ة مث�ل نس�ب مس�اھمات ال�دول 

س���ددة و غی��ر المس���ددة). كم���ا أن نس��ق تس���دید المس��اھمات ووض���عیة المس��اھمات (الم
المنظومة تمكن من الربط بین العملیات المحاسبیة والموازنة حیث أنھ عند إنشاء طل�ب 
تزوید أو عملیة محاسبیة توجد خانة خاصة ببن�ود الموازن�ة یوض�ع فیھ�ا البن�د المناس�ب 
وتق��وم المنظوم��ة دوم��ا بتق��دیم تقری��ر ف��ي ش��كل ج��دول ع��ن االعتم��ادات والمص��روفات 

 مبالغ المتبقیة.   وال
 

 :  اآللیات األخرى لتبلیغ المعلوماتثانیا : 
 

في صیغة تقاریر أو قوائم منفصلة أخرى مالیة أو غیر مالیّة  یمكن تبلیغ معلومات
التي تقّدم إفادات عن آفاق نشاط  بالحسابات التّقدیریّةتكمل القوائم المالیة وتتّصل أساسا 

والموارد والوسائل التي تنوي توظیفھا واإلنجازات المنتظرة والتّوازنات المالیة  المنظمة
 المنتظرة.

 

   : ختم الحساباتثالثا : 
      

من الّسنة المحاسبیة الموالیة یتم إجراء ختم یھدف  كانون الثاني (ینایر)قبل نھایة شھر 
طبیق إجراء الختم على إلى تجمید التسلسل الزمني وضمان ثبات التقییدات. ویتّم ت

ویتمثّل إجراء الختم  مجموع العملیات المسّجلة في الدفتر الیومي وفي دفاتر الحسابات.
إلى دفتر  ي المرقّم والمؤّشر علیھ وتحویلھفي نقل مجموع العملیات من الدفتر الیوم

 الحسابات وختمھ والذي یتم آلیا عن طریق المنظومة المحاسبیة.
 

 : ترتیب وحفظ المستنداتنـظام رابعا : 
 

ستظھار بالوثائق المحاسبیّة عند الّطلب أمر ضرورّي تظّل بما أّن طلب اال       
خاص بالمستندات المحاسبیة بمقر األمانة العامة المستندات المثبّتة محفوظة بأرشیف 

رة من سنوات وفقا للمادة التاسعة عش 10منظمة إلى غایة آجالھا القانونیّة والمقدرة بـ لل
حتفاظ بالمؤیدات المالیة القواعد المالیة للمنظمة العربیة (لحاجة مراجعة الحسابات واال

 خاصة للعملیات الخاصة بشؤون الموظفین واألداءات).
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ویتمثّل مسك مراجعة الحسابات في الّروابط بین المستندات والدفاتر والوسائل        
ت إعادة إنشاء واإلجراءات والّسندات المحاسبیّة حیث یصبح باإلمكان في أّي وق

المستندات المؤیدة للمعطیات المسّجلة ولعناصر الحسابات  من نطالقااالحسابیة  العناصر
اضعة للتثبّت أو من العثور على تلك المعطیات والمستندات والقوائم واإلرشادات الخ

 المثبتة إنطالقا من ھذه الحسابات والقوائم.
 

 المحاسبي حیز التنفیذ : النظامخامسا : تاریخ دخول 
 

 یعمل بھذا النظام اعتبارا من تاریخ إعتماده من المجلس التنفیذي.          
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