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 امللخص:
داخلي للدولة، إن للقطاع الفالحي مكانة مهمة في االقتصاد الدولي والوطني أيضا، وهذا راجع للعائدات الجيدة التي تنتج عنه والتي ترفع من الناتج ال      

يته والجزائر مثل غيرها من الدول تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع وتعمل على توفير سبل تطوره، وأيضا توفير طرق تمويل جيدة للرفع من مردود

 وتحسين اإلنتاجية وبالتالي الرفع من دخل الدولة.

ية وحسابات وغيرها من العمليات املحاسبية، ومن هذا املنطلق ولهذا القطاع محاسبة أيضا مثله مثل غيره من القطاعات األخرى من قوائم مال          

اللها نصل جاءت دراستنا حيث حاولنا من خاللها معرفة هذه القوائم وهذا بعد تعرفنا على املحاسبة الخاصة بهذا القطاع والطرق املعتمدة التي من خ

االختالفات التي ممكن أن نجدها بينها وبين قطاع أخرى، وفي األخير قمنا بعرض  إلى إعدادا القوائم املالية بصورة واضحة ومفهومة، وأيضا التعرف على

 تطبيقي ملؤسسة جزائرية خاصة بتربية الحيوانات.

ظام النمن أهم النتائج املتوصل إليها هي أن الجزائر تطبق املعايير املحاسبية الدولية بشكل غير ظاهر، فهي قامت بدمج قوانين املعايير داخل          

 املحاسبي املالي وتعمل بها.

 محاسبة، قوائم مالية، معايير املحاسبة، قطاع فالحي، نظام محاسبي مالي. الكلمات مفتاحية:  

 املقدمة:

كان  للقطاع الفالحي دور في تحقيق التنمية االقتصادية والرفع من اقتصاد البلدان، حيث يعتبر من أقدم النشاطات التي قام بها االنسان سواء  

فوائد بزراعة األرض أو تربية حيوان، وهذا من أجل تحقيق احتياجات الغذاء من اكل وشرب وغيرها من االحتياجات، حيث في وقتنا الحالي بسبب ال

الصادرات  الناتجة من منتجات الفالحة يعتبر من املوارد الهامة للدخل الوطني وأحد العناصر املساهمة في ميزان املدفوعات، وهذا راجع للزيادة في

 الفالحية وفتح فرص العمل وتوسيع املجال العملي في هذا القطاع.

يف وااليرادات والعمليات التي تتم فيه، وكان البد من وضع برنامج أو نظام يتم من من هذا املنطلق نجد أن للنشاط الفالحي العديد من املصار   

الية تعد في خالله السيطرة وترتيب هذا القطاع، لهذا تم إدخال املحاسبة فيه وأصبح للفالحة محاسبة مثلها مثل القطاعات األخرى، وأيضا لها قوائم م

 نهاية سنتها املالية.

جانب في القطاع الفالحي قمنا بدراستنا هذه التي من خاللها سنتعرف على التسجيالت املحاسبية الخاصة بمنتوج فالحي وبهدف إظهار هذا ال   

قارنة ما تم سواء كان نباتي أو حيواني، والتعرف على املعالجة املحاسبية ألصلها البيولوجي باإلضافة إلى إظهار قوائمها املالية، كما سنعمل على م

 ه في محاسبة القطاع الفالحي في الجزائر مع ما جاء في املعايير املحاسبية الدولية.االعتماد علي

 ومن هنا يمكننا كرح التساؤل التالي:   

 ائر؟كيف تتم املعالجة املحاسبية لألصول البيولوجية الفالحية في الجزائر؟ وهل يتم تطبيق املعايير املحاسبية الدولية بشكل مباشر في الجز 

 ولإلجابة على هذا التساؤل تم تقسيم دراستنا إلى ثالث عناصر وهي كالتالي:  

 .41القطاع الفالحي واملعيار املحاسبي الدولي رقم .1

 القوائم املالية ومحاسبة األصول البيولوجية ومجهودات بعض املنظمات إلعداد محاسبة للقطاع الفالحي. .2

 )الدجاج(.دراسة حالة ملؤسسة خاصة بتربية الدواجن  .3

 : 41رقم  الدولي حاسبيالقطاع الفالحي واملعيار امل

                                                             
 
1
  

 
قد بتاريخ ) م هذا البحث في مؤتمر رفادد  ق     اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ع 
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 :)مفهوم النشاط الفالحي )الزراعي 

 قبل التطرق إلى النشاط الفالحي سنمر بتعريف بسيط على الفالحية )الزراعة(:          

النباتية كالقمح واألرز وغيرها، كما أنها ال تقف فقط عند : هي عملية استغالل وفالحة األرض من أجل انتاج املحاصيل 2حيث تعرف الفالحة على أنها  

تربية بذر البذور وفالحة األرض وريها وجني املحصول وبيعه، بل تشمل أيضا أعمال وأنشطة أخرى قد تكون تابعة أو مكملة لها، كمثال لذلك نذكر 

 األعمال التي لها عالقة بالفالحة والتي تعود بمنفعة اقتصادية. املوش ي وإنتاج االلبان وتربية الطيور والدواجن وأعمال التشجير، وغيرها من

: هي عبارة عن حراثة األرض وتهيئتها لتحقيق الفعاليات التي ترتبط بزراعة املحاصيل وتربية الحيوانات، كما نجد فيها الطريقة 3كما تعرف الزراعة أيضا  

 األساسية.التي من خاللها يستطيع األنسان الطبيعي تأمين حاجاته 

على انه: عبارة عن إدارة مشروع يتم من خالله التحول البيولوجي لألصول  41ويمكن تعريف النشاط الفالحي حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم  

 البيولوجية للبيع، أو في شكل منتجات زراعية أو تحويلها إلى أصول بيولوجية أخرى.

 للملكية الريفية وتوفير الدخول للمزارعين واملستأجرين واملالكين الذين يستغلون ممتلكاتهم بشكل مباشر. : استغالل4ويعرف النشاط الفالحي على أنه 

: األنشطة الفالحية تتميز بحقيقة أنها إدارة تسهل وتدير التحول البيولوجي كما أنها قادرة على قياس التغير في الجودة وكمية 5ويمكن تعريفه أيضا   

كما أنها تدير التحول البيولوجي بشكل طبيعي ويأخذ شكل نشاط لتعزيز أو على األقل الستقرار الشروط الالزمة لتحقق عملية  األصول البيولوجية،

 النمو، اإلنتاج، واإلنجاب التي تسبب النوعية أو التغيرات الكمية التي تحدث في األصل البيولوجي.

 :خصائص النشاط الفالحي 

 :6تتلخص فيما يلي          

 زارع هو عدد املنتجات الفالحية: تقوم الوحدة الزراعية اإلنتاجية بإنتاج العديد من املنتجات في نفس الوقت، فكمثال لذلك انتاج املاشية في املت

اللحوم واأللبان والجلود، وقد أدت هذه العمليات إلى خلق بعض املشاكل فيما يخض التكاليف املشتركة، بحيث يتطلب وضع أسس علمية 

 حة من أجل تحديد حصة كل منتوج منها.صحي

  ينتج موسمية اإلنتاج الفالحي: تتميز األكثرية من املحاصيل الزراعية بموسمية اإلنتاج بما ينعكس على حجم العمل املحاسبي في كل موسم، كما

 أيضا عن هذه الخاصية موسمية الدخل وضخامة قيمة الخدمات التسويقية.

 حيث أن اإلنتاج الزراعي يتأثر كما ونوعا بالعديد من العوامل الخارجية مثل املناخ، فيترتب على هذه الخاصية صعوبة تقدير اإلنتاج الزراعي :

 صعوبة تقدير كمية اإلنتاج الزراعي لالستعانة به في وضع املوازنات التخطيطية.

 أن يكون مدخالت ألنشطة زراعية أخرى مما  تداخل األنشطة الفالحية بعضها مع البعض األخر: فمخرجات بعض األنشطة الفالحية يمكن

 يتوجب وجود نظام محاسبي خاص قادر على احتساب تكاليف كل نشاط زراعي في املؤسسة.

  تبوب التغير في تبويب األصول الفالحية: حيث تبويب املوجودات الزراعية إلى ثابتة أو متداولة الختالف الغرض من اقتناءها، فماشية التربية

في قائمة املركز املالي، وأيضا ماشية العمل واأللبان كونها تساهم في العملية اإلنتاجية، أما ماشية التسمين فتبوب في األصول  كأصول ثابتة

أسلوب املتداولة ألن الهدف منها هو املتاجرة لتحقيق األرباح، وقد يؤخذ قرار بتغير الغرض الرئيس ي من اقتناء األصل الفالحي مما يوجب تغير 

 لك األصول في املركز املالي )امليزانية(.عرض ت

 اج اختالف الفترة املالية عن الفترة الفالحية: هي من أهم الخصائص التي تنعكس على العمل املحاسبي، فالفترة الفالحية ترتبط بدورة اإلنت

 إعداد الحسابات الختامية في كل قطاعات الدولة.الزراعي التي قد تكون فصلية أو موسمية حسب نوع النشاط، أما الفترة املالية ترتبط بتاريخ 

 :العوامل الفاعلة يف القطاع الفالحي 

                                                             
، 82دارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العدد سنان زهير محمد جميل، املعالجة املحاسبية لتكاليف املنتجات العرضية وايراداتها في املنشآت الزراعية، مجلة تنمية الرافدين، كلية اإل  2

 226-225، ص ص 2006بغداد، سنة 
3
، ص 2013، بغداد، سنة 36لمحاسبة في النشاط الزراعي، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد منى كامل حمد، أهمية التوافق مع املعايير املحاسبية الدولية ل 

346 
، 2018مارس  10يوم ، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز االمن الغذائي الوطني، évolution de la fiscalité agricole en Algérieمليكة منصور،  4

 5جامعة املدية، الجزائر، ص 
5 PricewaterhouseCoopers – A practical guide to accounting for agricultural assets, 2009, www.pwc.com/ifrs, p n 3 

6
 347-346منى كامل حمد، مرجع سابق، ص ص  

http://www.pwc.com/ifrs
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: العوامل السياسية، الجوانب البيئية، املوارد املالية، املوارد األرضية، املوارد املائية، املوارد البشرية، البحوث، 7من بين أهم هذه العوامل نذكر

 وغيرها من العوامل.

  الفالحية:أنواع األنشطة 

 :8يمكن توضيح األنواع التالية 

  لهدف النشاط النباتي: يتمثل في املشرعات الزراعية املتعلقة باالستصالح األراض ي الزراعية وحرثها وزراعتها للحصول على املنتجات الفالحية

كالتربة والعوامل الجوية، العمل البشري، تسويقها وبيعها، كما أنه يتعامل مع مجموعة من العوامل الطبيعية التي تأثر فيه بشكل مباشر 

 املستلزمات السلعية )اآلالت واالسمدة والبذور وغيرها(، وتتمثل محاصيله ومنتجاته في: 

املحاصيل الحقلية تتكون من املحاصيل النباتية كالقمح والشعير األرز )الحبوب(، والخضروات كالطماطم والفاصوليا وغيرها من  .1

 تبر هذه املنتجات أصول ثابتة ألن دورت حياتها في الحقل ال تتجاوز السنة.الخضروات، بحيث ال تع

منتجات البساتين وحدائق الفواكه: املميز فيها انها تبقى ألكثر من سنة في املزرعة قبل أن تثمر فهي تحتاج إلى رأس مال ثابت، وهناك  .2

 سنوات كالرمان والتمور وغيرها. 3محاصيل تكون مدتها أكثر من 

 النشاط الحيواني: يتمثل في تربية الحيوانات من مواش ي ودواجن وأسماك وغيرها تحضيرا لبيعها واالستفادة من أرباحها املحققة، باإلضافة 

 ات.أيضا إلى تربية النحل وبعض أنواع الحشرات االقتصادية، ولكل نوع من هذه الكائنات الحية لها خصائصها التي تميزها عن غيرها من الكائن

 لنشاط الصناعي الغذائي: هو نشاط ثانوي يتميز باعتماده أساسا على النشاط الزراعي وعلى إنتاج النشاط الحيواني كتحويل الحليب إلى ا

 منتجات األلبان، الجبن، القشطة وغيرها من املنتجات.

 :إمكانية أداء القطاع الفالحي في الجزائر 

واعتبارها بوابة افريقيا ومحور الدول املغاربية، باإلضافة إلى قربها من الدول األوروبية  للجزائر العديد من الفرص بحكم موقعها الجغرافي

كلم يطل على أوروبا، كما تحتوي على العديد من املوارد تجعلها تحتل مرتبة متقدمة من حيث تحقيق االكتفاء الذاتي  1200وشريط ساحلي بطول 

 :9فالحي كبديل لقطاع املحروقات من أجل تمويل التنمية االقتصادية، ومن بين هذه املوارد نذكرللغذاء والتصدير يجعلها تعتمد على القطاع ال

 املوارد املائية: يمكن تقسيمها إلى:   

  ا % من ساحتها تتمثل في الهضاب العليا والجنوب حيث تقدر نسبة هطول األمطار به 93املوارد املطرية رغم اتساع الرقعة الجغرافية للجزائر فإن

% من إجمالي املساحة الكلية حيث تتميز بمناخ البحر األبيض املتوسط، حيث تبلغ نسبة  7%، وفي املنطقة الشمالية للبالد تقدر بنسبة  8حوالي 

 %. 92األمطار التي تسقط فيها حوالي 

 في السنة إلى  3مليار م 9.8تقدر هذه املوارد بحوالي  املوارد السطحية تتمثل مصادر هذه املوارد املائية في السدود، املحاجر املائية واألنهار، حيث

في السنة، بحيث توزع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كما تحتل السدود املرتبة األولى في املوارد املائية املسطحة  3مليار م 13.5

 سد. 66بـ  2009حيث يبلغ عدد السدود املستغلة في الجزائر في سنة 

 بئر عميق، كما أن  30.000ينبوع و 90.000بئر صغير، و 60.000طبقة مائية و 147لجوفية حسب التقديرات العلمية يوجد حوالي املوارد ا

عتبرة الحجم األكبر من هذه املوارد الجوفية يتمركز في متيجه، الحضنة، الصومام، سهل عنابة، الهضاب العليا، أما الصحراء فنجد فيها كميات م

 تحتوي على خزانين معروفين يمتدان إلى الحدود التونسية الليبية، هما املتداخل القاري واملركب النهائي. من املياه حيث

  مليون هكتار، في حين أن املساحة املستعملة في الزراعة  42.46املوارد األرضية للجزائر رصيد هام من األراض ي الزراعية اإلجمالية تقدر بحوالي

 ، وهناك إمكانية لدى الجزائر في زيادة املساحة املخصصة للزراعة.2009كتار وهذا في سنة مليون ه 8.42تقدر بحوالي 

  2009مليون في سنة  2.325املوارد البشرية حسب تحقيقات وزارة الفالحة والتنمية الريفية يظهر لنا ان متوسط اليد العاملة الفالحية بلغ ،

 %. 93بنسبة  2009لى إ 1980حيث شهدت تزايد كبير خالل الفترة من سنة 

 

  الخاص بالزراعة: 41متطلبات املعيار املحاسبي الدولي 

                                                             
7
ية الزراعية املستدامة في أحمد، دور القطاع الزراعي في تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق األمن الغذائي في الدول العربية، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنم مداحي محمد، عزوز 

 5-4، جامعة املدية، الجزائر، ص ص 2018مارس  10تعزيز االمن الغذائي الوطني، يوم 
8
 
8
 227-226ع سابق، ص ص سنان زهير محمد جميل، مرج 

 10في تعزيز االمن الغذائي الوطني، يوم كرمية توفيق، عيسات فطيمة الزهراء، أهمية القطاع الزراعي في الجزائر، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة  9

 8-7، جامعة املدية، الجزائر، ص ص 2018مارس 
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 :10تتمثل متطلباته فيما يلي    

 ل أن االعتراف: حيث يجب االعتراف باألصل البيولوجي أو املحصول الزراعي في حالة: سيطرة املشروع على األصل نتيجة ألحداث سابقة، من املحتم

 املستقبلية لألصل إلى املشروع، إمكانية قياس القيمة العادلة أو تكلفته بشكل موثوق به. تتدفق املنافع االقتصادية

 عند  القياس: حيث يجب قياس األصل عند االعتراف املبدئي وفي تاريخ كل ميزانية عمومية بمقدار قيمته العادلة منقوصا منها التكاليف املقدرة

ة محددة في السوق هنا يتم قياس تكلفنه منقوصا منها أي استهالك متراكم أو خسارة، كما يجب البيع، ما عاد األصل الذي ليس له سعر أو قيم

 قياس املنتج الزراعي املحصود من األصل البيولوجي للمشروع بمقدار قيمته العادلة منزوعا منها التكاليف املقدرة عند البيع.

 ملبدئي باألصل البيولوجي وأخرى ناتجة عن االعتراف املبدئي باملحصول الزراعي.املكاسب والخسائر: هناك مكاسب وخسائر ناتجة عن االعتراف ا 

 .املنح الحكومية 

 

 التقارير املالية ومحاسبة األصول البيولوجية ومجهودات بعض املنظمات إلعداد محاسبة للقطاع الفالحي:

 :محاسبة األصول البيولوجية 

 تختلف طرق املعالجة املحاسبية من نشاط زراعي آلخر، فمثال أشجار الفاكهة تعتبر أصال ثابتا له  األصول البيولوجية النباتية: .1

ل في فترة اثمار تتراوح بين ثالث إلى حمس سنوات، وهذا راجع لدرجة خصوبة التربة وطرق العناية بها، كما تمر الحدائق والبساتين بثالث مراح     

 :11املعالجة املحاسبية وهي

 فترة اإلنشاء والتكوين: تبدأ هذه املرحلة منذ حرث وتهيئة التربة الزراعية وغرس األشجار أو الشجيرات، وقد تأخذ عدة سنوات على  أثناء

 حسب نوع الشجرة وتنتهي هذه الفترة بمجرد بدأ األشجار باإلثمار بشكل اقتصادي وتجاري، ويمكن معالجتها املحاسبية كالتالي:
6011 

445 

 

 

401 

 مشتريات شجيرات مستهلكةحـ/ 

 حـ/ الرسم على القيمة املضافة القابلة لالسترجاع

 حـ/ موردو السلع والخدمات 

 استالم فاتورة الشجيرات

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

401  

512 

 حـ/موردو السلع والخدمات

 حـ/ البنك 

 تسديد فاتورة شراء الشجيرات

xxx  

xxx 

 هذه املرحلة ببداية األشجار بإنتاج ثمار يمكن بيعها وتسمي بالفترة اإلنتاجية في حياة األشجار  املعالجة املحاسبية في فترة اإلنتاج: تبدأ

نها املثمرة، وتنتهي بنقصان غلة األشجار بحيث تصبح العائدات ال تغطي األعباء، أن املصاريف املتعلقة بفترة اإلثمار هي مصاريف إيراديه أل

 ته اإلنتاجية.تحافظ على االستثمار وال تزيد من قدر 

 عند جنى الثمار يتم إدخالها للمخزن بتكلفة اإلنتاج وتسجل كالتالي:   

3551  

724 

 حـ/منتجات تامة من أصل نباتي

 حـ/ اإلنتاج املخزن  

 إدخال الثمار إلى املخزن 

xxx  

xxx 

 وعند البيع تقوم املؤسسة بإخراج الثمار بتكلفة اإلنتاج وتحدد السعر وتسجل كالتالي: 
724  

355 

 حـ/ اإلنتاج املخزن 

 منتجات تامة من أصل نباتيحـ/  

 إخراج الثمار من املخزن للبيع

xxx 

 

 

xxx 

411  

701 

 حـ/الزبائن

 حـ/ إنتاج مباع 

 فاتورة بيع املنتجات

xxx  

xxx 

512 

 

 

411 

 حـ/ البنك

 حـ/ الزبائن                                            

 تحصيل قيم البيع

xxx  

xxx 

                                                             
 347منى كامل حمد، مرجع سابق، ص  10
11

 91-81: الجزائر ص ص 1، تخصص محاسبة، املحاسبة الخاصة )املحاسبة القطاعية(، جامعة باتنة  مطبوعة مقدمة لسنة ثالثة 
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 ر املعالجة املحاسبية في فترة شيخوخة األشجار املثمرة: تنتهي مرحلة اإلنتاج عندما تكون إنتاجية األشجار املثمرة قد انخفضت وأصبحت غي

يد اقتصادية لتبدأ مرحلة تناقص الغلة، كما يكون سابقا قد تم تسجيل االهتالك طول فترة االثمار، حيث يتم إثبات االهتالك حسب الق

 التالي:

681  

284 

 حـ/مخصصات االهتالك

 حـ/ اهتالك األشجار

 إثبات عبء االهتالك

xxx  

xxx 

 األصول البيولوجية الحيوانية: .2

ل، تعتبر مصدرا هاما إلنتاج األلبان واللحوم والصوف والبيض والعسل وغيرها وصناعة هذه املنتجات تعتبر من أهم أوجه استغالل رؤوس األموا  

اعتبار األصل البيولوجي الحيواني استثمارا أو مخزونا بالنسبة للمؤسسة على الغرض األساس ي من اقتنائه، فإذا كان األصل ملك للمؤسسة يتوقف 

يرها( صوف وغ وتنتظر تحقيق إيراد عن طريق بيعه لذاتها يعتبر مخزونا يسجل في املجموعة الثالثة )املخزونات(، وإذا كان يتنظر االستفادة منه )حليب،

 يعتبر أصال ثابتا يسجل في املجموعة الثانية )التثبيتات(.

 :وفي حالة دخول األصل البيولوجي للمؤسسة يتم معالجته كالتالي 
25 

445 

 

 

404 

101 

723 

 حـ/أصول بيولوجية حيوانية

 حـ/ الرسم القابل لالسترجاع

 حـ/ موردو التثبيتات 

 حـ/ رأس املال 

 حـ/اإلنتاج املثبت لألصول امللموسة  

 اقتناء أصول بيولوجية حيوانية )استثمارات(

xxx  

xxx 

 

 

xxx  

xxx 

xxx 

 أما في حالة شراء أصل حيواني لغرض البيع تسجل كالتالي:  
382 

445 

 

 

401 

 حـ/ مشتريات حيوانية 

 حـ/الرسم القابل لالسترجاع

 موردو السلع والخدماتحـ/  

 بيولوجية حيوانية إلعادة بيعهااقتناء أصول 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

32  

382 

 حـ/حيوانات

 حـ/ مشتريات حيوانية 

 دخول الحيوانات إلى املزرعة

xxx  

xxx 

401 

 

 

512 

 حـ/ موردو السلع والخدمات

 حـ/ البنك 

 تسديد الفاتورة اقتناء أصول بيولوجية

xxx  

xxx 

 كاستثمار لكنها لم تبلغ بعد ولم تصبح جاهزة لإلنتاج ويتم تسجيلها محاسبيا كالتالي:قد تحصل املؤسسة على حيوانات الستغاللها   
235  

512 

 حـ/أصول بيولوجية حيوانية قيد اإلنجاز

 حـ/ النقديات 

 اقتناء أصول بيولوجية حيوانية غير بالغة لالستثمار

xxx  

xxx 

 6015، مواد بيطرية مستهلكة حـ/6014أجل تطويرها، من أعالف مستهلكة حـ/ولكي تصبح جاهزة لإلنتاج ستتحمل املؤسسة مصاريف مختلفة من  

 وتخرج من البنك. 6باإلضافة إلى أعباء أخرى عادية تدخل في حساب األعباء حـ/ 315وحساب مواد بيطرية حـ/ 314تقابلها حساب األعالف حـ/

وجية حيوانية إلى حـ/ أصول حيوانية قيد اإلنجاز، وفي حالة وفات أي أصل أصول بيول 25وعندما تصبح جاهزة لإلنتاج وبالغة يتم تحويلها إلى حـ/

نواقص القيمة عن خروج األصول امللموسة إلى حـ/ أصول بيولوجية  652حيواني تتحمل املؤسسة قيمة الحيوان املتوفى ويسجل من حساب حـ/ 

 .724حيوانات إلى حـ/ إنتاج املخزن  32وتعتبر مخزون تسجل من حـ/  حيوانية، وفي حالة إنجاب الحيوانات املستخدمة كاستثمار داخل املؤسسة

 وفي حالة التنازل عن الحيوانات املستخدمة كاستثمار يتم التسجيل كالتالي:  
462 

 

 

25 

752 

 حـ/ الديون الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات

 حـ/ األصول البيولوجية الحيوانية 

 حـ/ فوائض القيمة عن خروج أصول مثبتة 

 تسجيل عملية التنازل بربح 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

652 

462 

 

 

25 

 حـ/الديون الدائنة عن عمليات بيع التثبيتات

 حـ/ نواقص القيمة عن خروج أصول مثبتة

 حـ/ األصول البيولوجية الحيوانية 

 تسجيل عملية التنازل بخسارة

xxx  

xxx 
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 :القوائم املالية 

 تعريف القوائم املالية: .1

: تمثل الوسيلة األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية، وعلى الرغم من أنها قد تحتوي على 12يمكن تعريفها على أنها              

 معلومات صادرة خارج السجالت املحاسبية.

الوصول إليها عن طريق قياس األحداث االقتصادية للمؤسسات الخاصة، كما تمثل : ملخص البيانات واملعلومات التي يتم 13وتعرف أيضا على أنها 

 الجزء األهم في التقارير املالية ألنها تمثل الوسيلة األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية.

ظر للمعلومات الواردة فيها على أنها تقيس املركز املالي للمؤسسة : هي الوسيلة األساسية لإلبالغ املالي عن املؤسسة، حيث ين14ويمكن تعريفها أيضا بأنها

 وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية، كما يقام على أساسها عملية اتخاذ القرارات.

سسة، طبيعة القوائم : تسمية الشركة، االسم التجاري، رقم السجل التجاري للمؤ 15املعلومات التي تظهر في التقارير املالية أو القوائم املالية نذكر-

لعمليات املنجزة، املالية، تاريخ اإلقفال، العملة، باإلضافة إلى: عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، مكان النشاط والبلد، األنشطة الرئيسية، كبيعة ا

 اسم الشركة األم وتسمية املجمع، معدل عدد املستخدمين، وغيرها من املعلومات.

 أهداف القوائم املالية: .2

 :16تهدف القوائم املالية إلى ما يلي  

  تقديم معلومات عن الوضع املالي، نتائج األعمال والتغير في الوضع املالي للمؤسسة، وهذا بهدف استفادة العديد من مستخدميها في اتخاذ

 القرارات.

 وال تزفر بالضرورة معلومات غير مالية. تلبي االحتياجات املشتركة ملعظم املستخدمين، فهي تعكس اآلثار املالية لألحداث التاريخية 

 .تظهر نتائج تقييم كفاءة اإلدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن املوارد املؤتمنة عليها 

 خصائص القوائم املالية: .3

 :17تتمثل الخصائص النوعية للقوائم املالية فيما يلي            

 ت املحاسبية للفهم من قبل املستخدمين لهذه املعلومات، واملفروض أن لدي مستخدمي هذه املعلومات القابلية للفهم: تتطلب قابلية املعلوما

مات مستوى معقول من املعرفة في مجال املحاسبة وفي أعمال املؤسسة ونشاطاتها االقتصادية، ولهم الرغبة في بذل الجهد الكافي لدراسة املعلو 

 للمؤسسة، ويجب أن تكون هذه املعلومات املحاسبية غير معقدة وصعبة للفهم. املحاسبية املقدمة في التقارير املالية

  املالءمة: تكون مالءمة عندما تؤثر على قرارات االقتصادية للمستخدمين من خالل مساعدتهم على تقييم األحداث املاضية والحاضرة

 واملستقبلية، أو تأكيد أو تصحيح تقييمهم املاض ي.

  أن يكون مستخدمي املعلومات قادرين على مقارنة أداء املؤسسة عبر الزمن والقيام باملقارنات مع أداء املؤسسات األخرى، قابلية املقارنة: يجب

لي من فترة ويتفيد املستخدمون من إجراء املقارنة ألغراض اتخاذ القرارات املتعلقة بقرار االستثمار والتمويل، وتتابع أداء املؤسسة ومركزها املا

 إلى أخرى.

 ق ما املوثوقية: تكون املعلومات ذات موثوقية إذا كانت خالية من الخطأ املادي والتحيز، وعندما يمكن للمستخدمين االعتماد عليها لتظهر بصد

ه يراد لها أن تظهر، ومنها يجب معالجة األحداث وعرضها تماشيا مع طبيعتها وحقيقتها االقتصادية وليس فقط شكلها القانوني، كما تتحقق هذ

 الخاصية من خالل توفر الخصائص التالية: التمثيل الصادق، الحيادية، التحفظ )الحيطة والحذر(، االكتمال.

 مستخدمو القوائم املالية: .4

 :18نذكر من أهمهم           

                                                             
سنة طيف، الجزائر، بن فرج زوينة، املخطط املحاسبي البنكي بين املراجعة النظرية وتحديات التطبيق، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، جامعة فرحات عباس، س 12

 46، ص 2013/2014
13

، ص 2013/2014، بومرداس، الجزائر، رحيش سعيدة، مدى توافق القوائم املالية في املؤسسات الجزائرية مع معايير اإلبالغ املالي الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة أخمد بوقرة 

21 
 93، ص 2008، عمان، األردن، 1للنشر، ط، دار إثراء 2007خالد جمال الجعارات، معايير التقارير املالية الدولية  14
15

 2009مارس  25، قرار يحدد قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوفات املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، املؤرخ في 19الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  

 23-22، ص ص 3-210ربيع األول، الجزائر، املادة رقم  28املوافق لـ 
16

 25رحيش سعيدة، مرجع سابق الذكر، ص  
، أطروحة دكتوراه، -عرض القوائم املالي1املعيار املحاسبي الدولي رقم –جودي محمد رمزي، أثر تطبيق معايير التقارير املالية الدولية على تقييم األداء املالي في املؤسسات الجزائرية  17

 48-46ص ص  ،2014/2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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  إلى معلومات تمكنهم من تقييم املستثمرون: تساعدهم هذه املعلومات في اتخاذ قرار شراء أو احتفاظ أو بيع االستثمار، باإلضافة إلى احتياجهم

 قدرة املؤسسة على إجراء توزيعات لألرباح.

  ة العاملون: يعتهون باملعلومات املتعلقة بربحية واستقرار املؤسسات التي يعملون بها، باإلضافة إلى أن املعلومات تساعدهم في تقييم قدر

 مؤسستهم على توفير املكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظيف.

  ضين: يهتمون باملعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم تسديدها في مواعد استحقاقها.املقر 

  عدها.املوردون وغيرهم من الدائنين التجاريين: يتهمون باملعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت املبالغ املستحقة لهم سوف تسدد في مو 

  يتعلق باستمرارية املؤسسة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على املؤسسة في األجل الطويل.العمالء: يهتمون بما 

 وجيه الجهات الحكومية: تهتم هذه الجهات بتوزيع املوارد وبالتالي بأنشطة املؤسسات املختلفة، ومنه فهي تحتاج إلى معلومات الستخدامها في ت

 بية.وتنظيم تلك األنشطة ووضع السياسات الضري

 ة الجمهور العام: تساعد القوائم املالية هذه الفئات عن طريق تزويدهم باملعلومات املتعلقة باتجاهات أنشطة املؤسسة واملستجدات املتعلق

 بأنشطتها وفرص ازدهارها.

 :جهود بعض املنظمات من أجل وضع إطار تصوري للمحاسبة الفالحية 
 :19الدولية التي تسعى للوضع إطار خاص باملحاسبة الفالحية، وهنا سنذكر البعض منهاهناك الكثير من املنظمات املحلية و         

 ( جهود مجلس املعايير املحاسبية الدوليةIASB في إصدار معايير تتعلق بالزراعة: يعتبر هذا املجلس والذي قبله لجنة معايير املحاسبة )

(، حيث قامت هذه ألخيرة IAS-IFRSالدولية واإلبالغ املالي املعروفة اختصارا بمعايير )( الهيئات املصدرتان ملعايير املحاسبة IASCالدولية )

، وهذا راجع لألهمية التي 1977بالتفكير بإصدار معيار يتعلق بالزراعة، وهذا من خالل إصدارها ملسودة قائمة املبادئ املتعلقة بالزراعة سنة 

الخاص  41وفي األخير تم إصدار املعيار الدولي رقم  األنواع األخرى من القطاعات، يمتلكها النشاط الفالحي ولخصوصيته واختالفه عن

 .2003وأصبح ساري املفعول بداية جانفي  2000بالزراعة سنة 

  والتي تشكل اإلطار  1968جهود األمم املتحدة في إصدار إرشادات في مجال املحاسبة الفالحية: حيث أصدرت مجموعة من اإلرشادات سنة

وسنة  1968م إلعداد الحسابات القومية عن األصول البيولوجية والتي اختارت اليابان تطبيقها، ووفقا إلرشادات األمم املتحدة في سنة العا

 تم تصنيف األصول البيولوجية إلى نوعين هما: أصول بيولوجية منتجة وأخرى استهالكية. 1993

 عددا من اإلرشادات الخاصة باملجال املحاسبي لقياس  1965أصدر سنة حاسبة الفالحية: جهود االتحاد األوروبي في إنشاء نظام للمعلومات للم

اظ األصول غير النقدية وطرق عرض القوائم املالية، وقد ظهرت حاج االتحاد إلى معلومات عن األداء املالي للوحدات الزراعية مع ضرورة احتف

 األعراض الضريبية، وفي مجال إقراض املنشآت الزراعية.تلك الوحدات بسجالت محاسبية يمكن االعتماد عليها في 

 املنظمة  جهود منظمة املنشآت اإلفريقية بالدول الفرنكوفونية والجهود الفرنسية في إصدار مخطط محاسبية عامة للزراعة، حيث أصدرت

 لفرنكوفونية.اإلفريقية مجموعو قواعد خاصة بالقطاع الفالحي وهذا ضمن عدة مخططات محاسبية عامة بالدول ا

  1037جهود الهيئة األسترالية للمعايير املحاسبية في إصدار معايير تتعلق باملحاسبة الفالحية: حيث أصدرت املعيار املحاسبي األسترالي رقم 

البيولوجية، والذي ، حيث يعد هذا املعيار األول من نوعه الذي يتناول املحاسبة عن األصول 1998األصول املولدة ذاتيا واملعاد توليدها سنة 

 كان مجرد مشروع معيار أو مسودة معيار طرحه معهد األبحاث املحاسبية األسترالية.
 

 :دراسة حالة ملؤسسة خاصة بتربية الدواجن )الدجاج(
ولتحفظات خاصة سنقوم هنا بعرض القوائم املالية الخاصة بمؤسسة جزائرية متوسطة الحجم، تقوم بنشاط تربية الدواجن وبيع البيض،        

 .2017ر اسم املؤسسة وعنوانها، وهذه الدراسة مأخوذة لسنة باملؤسسة ال يمكن إظها

 :امليزانية 

 صير للخصوم واألصول وهي كالتالي:قبل عرض األصول والخصوم الخاصة باملؤسسة املربية للدواجن سوف نعطي تعريف ق         

                                                                                                                                                                                                             
، ص ص 2014/2015رة، الجزائر، سعيدي عبد الحليم، محاولة تقييم إفصاح القوائم املالية في ظل تطبيق النظام املحاسبي املالي، أطروحة دكتوراه، جامعو محمد خيضر، بسك 18

51-52 
حاسبي املالي، امللتقى العلمي الوطني حول: دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز االمن عمر علي عبد الصامد، على مامي، إطار املحاسبة الفالحية في الجزائر على ضوء النظام امل 19

 8-6، جامعة املدية، الجزائر، ص ص 2018مارس  10الغذائي الوطني، يوم 
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الحالية املالية للمؤسسة خالل فترة زمنية محددة، وعليه فإن محتواها هي عناصر لحظية وما يعرف محاسبيا امليزانية هي تصوير للوضع املالي أو     

 باألرصدة وهي تمثل مكونا للقوائم املالية األخرى.

 وهي تنقسم إلى:  

 األصول:  .1

تشكل عناصر األصول املوجهة لخدمة نشاط املؤسسة بصورة مستمرة وهي أصول غير جارية، والتي ليس لها هذه الصفة بسبب وجهتها هي أصول            

... وغيرها ثبت مسبقاجارية، تتمثل أيضا في التثبيتات املادية واملعنوية واملالية واملخزونات، الزبائن، اإلهتالكات، املتاحات، الضرائب املؤجلة، أعباء م

 من العناصر التي تتكون منها.

 .01الخاصة باملؤسسة الخاصة بتربية الدواجن موجودة في الجدول رقم  2017األصول لسنة 

 الخصوم: .2

سسة، وهي هي التزامات حالية للمؤسسة ناتجة عن أحداث سابقة والتي ينتج عن سدادها وتسويتها خروج تدفقات من املوارد التي تمتلكها املؤ             

ردون تنقسم إلى غير الجارية والجارية. وتتمثل في رؤوس األموال، االحتياطات، النتيجة، الديون قصيرة األجل، الضرائب املؤجلة للخصوم، املو 

 والدائنون.... وغيرها من العناصر املوجودة داخل الخصوم.

 .02في الجدول رقم الخاصة باملؤسسة الخاصة بتربية الدواجن موجودة  2017الخصوم لسنة  

 )الوحدة بالدينار الجزائري( 2017: جدول األصول لسنة (1 )جدول 
 اسم الحساب 2017املبلغ اإلجمالي  2017 اهتالكات 2017املبلغ الصافي  2016املبلغ الصافي 

 األصول املثبتة )غير الجارية(         

 املعنوية                                                                                          التثبيتات   0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                             التثبيتات العينية:        

 األراض ي      0,00 0,00 0,00 0,00

 البناءات                                                        0,00 0,00 0,00 0,00

 التثبيتات العينية  األخرى                                                          813,86 547 22 622,56 683 12 191,30 864 9 711,29 059 11

 التثبيتات العينية األخرى اهتالك   0,00 0,00 0,00 0,00

 التثبيتات الجاري إنجازها                                                                                    0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                               :املالية التثبيتات      

 املساهمات األخرى و الحسابات الدائنة امللحقة                                                         0,00 0,00 0,00 0,00

 السندات األخرى املثبتة                                                                                  0,00 0,00 0,00 0,00

 القروض و األصول املالية األخرى غير الجارية                                          0,00 0,00 0,00 0,00

 الضرائب املؤجلة على األصول     0,00 0,00 0,00 0,00

 مجموع األصول غير الجارية                                                         813,86 547 22 622,56 683 12 191,30 864 9 711,29 059 11

 األصول الجارية                                                                                  0,00 0,00 0,00 0,00

 املنتجات قيد الصنع                                                                       املخزونات و  044,86 739 0,00 044,86 739 0,00

 :املماثلة االستخداماتالحسابات الدائنة،     

 الزبائن                                                                                                    0,00 0,00 0,00 0,00

 املدينون  األخرون                                                                                      0,00 0,00 0,00 367,77 45

 الضرائب                                                                                                 739,00 254 1 0,00 739,00 254 1 902,00 024 1

 األصول األخرى الجارية                                                                              0,00 0,00 0,00 0,00

                                                          املوجودات و ما يماثلها:     

 توظيفات و أصول مالية جارية                                                                             0,00 0,00 0,00 0,00

 الخزينة                                                                                                 589,22 149 4 0,00 589,22 149 4 501,68 606 2

 مجموع األصول الجارية                                                                      373,08 143 6 0,00 373,08 143 6 771,45 676 3

 املجموع العام لألصول                                                                                  186,94 691 28 622,56 683 12 564,38 007 16 482,74 736 14

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.
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 )الوحدة بالدينار الجزائري(جدول الخصوم،  :(2)جدول 
2016مبالغ   اسم الحساب 2017مبالغ  

 :رؤوس األموال الخاصة    

 رأس املال الصادر)أو حساب املستغل(                                      000,00 800 4 000,00 800 4

 رأس املال غير املطلوب                                                     0,00 0,00

 العالوات و االحتياطات )االحتياطات املدمجة(                               0,00 0,00

 فارق إعادة التقييم                                                             0,00 0,00

 فارق املعادلة                                                                0,00 0,00

 النتيجة الصافية )النتيجة الصافية حصة املجمع(                              882,53 009 2 390,22 342 1-

 ترحيل من جديد                             رؤوس األموال الخاصة األخرى، 390,22 342 1- 0,00

                                                              رؤوس األموالاملجموع  492,31 467 5 609,78 457 3

 الخصوم غير الجارية                                                             

 القروض و الديون املالية                                                      0,00 0,00

 الضرائب )املؤجلة و املرصود لها(                                           0,00 0,00

 الديون األخرى غير الجارية                                                   0,00 0,00

 املؤونات و املنتوجات املدرجة في الحسابات سلفا                            0,00 0,00

 مجموع الخصوم غير الجارية                                        0,00 0,00

 الخصوم الجارية                                                                

 املوردون و الحسابات امللحقة                                                 406,31 158 10 858,96 271 10

 الضرائب                                                                       572,16 156 000,00 10

 الديون األخرى                                                                 093,60 225 014,00 997

 خزينة الخصوم                                                                0,00 0,00

 مجموع الخصوم الجارية                                              072,07 540 10 872,96 278 11

 املجموع العام للخصوم                                                        564,38 007 16 482,74 736 14

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.          

 :حسابات النتائج 

ألعباء وهي قائمة تعطي ملخص  قبل عرض حساب النتائج الخاص باملؤسسة محل الدراسة سوف نتعرف على ماهية حسابات النتائج وهو:               

سة في ومنتجات املنجزة من طرف الكيان خالل فترة معينة، وال تهتم هذه القائمة إلى تاريخ التحصيل أو السحب فهي تبرز النتيجة الصافية للمؤس

على الحسابات التالية: هي تعتمد و  فضل للمصادر االقتصادية،النهاية، كما أنها تساعد املؤسسة في: التنبؤ، التقييم األفضل، والتأكد من االستخدام األ 

 حسابات أعباء السنة املالية التي تمثل تناقص في املزايا االقتصادية.ثل في تزايد املزايا االقتصادية، و حسابات منتجات السنة املالية التي تتم

 )الوحدة بالدينار الجزائري(حسابات النتائج الخاص بمؤسسة تربية الدواجن،  :(3)دول ج
 اسم الحساب 2017مبالغ  2016مبالغ 

 املبيعات و املنتوجات امللحقة                                             855.41 077 53  177.93 688 10

 تغيرات املخزونات و املنتجات املصنعة و املنتجات قيد الصنع       0,00 0,00

 اإلنتاج املثبت                                                                 0,00 0,00

 إنتاج السنة املالية                                                       -1 855.41 077 53 672.92 752 44

 املشتريات املستهلكة                                                         843.30 057 37- 688.60 919 3-

 الخدمات الخارجية و االستهالكات األخرى                               448.27 511- 016.00 69-

 استهالك السنة املالية                                                  -2 291.57 569 37- 704.60 988 3-

 (                                    2-1القيمة املضافة لالستغالل ) -3 563.84 508 15 968.30 763

 أعباء املستخدمين                                                             750.81 503 1- 490.90 594-

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة                                 778.53 530- 001.73 121-

 إجمالي فائض االستغالل                                                -4 034.50 464 13 475.67 48

 املنتجات العملياتية األخرى                                                  578.84 3 598.02 1

 األعباء العملياتية األخرى                                                    0,00 0,00

 املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسارة القيمة                      158.65 301 11- 463.91 382 1-

 استرجاع على خسائر القيمة و املؤونات                                   0,00 0,00

                                                          النتيجة العملياتية -5 454.69 166 2 390.22 332 1-
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 املنتوجات املالية                                                               0,00 0,00

 األعباء املالية                                                                   0,00 0,00

 النتيجة املالية                                                             -6 0,00 0,00

 (                                6+5النتيجة العادية قبل الضرائب ) - 7  454.69 166 2 390.22 332 1-

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية                                 572.16 156- 000.00 10-

 الضرائب املؤجلة )تغيرات( عن النتائج العادية                           0,00 0,00

 مجموع منتجات األنشطة العادية                                            434.25 081 53 270.92 754 4

 مجموع أعباء األنشطة العادية                                             551.72 071 51- 661.14 096 6-

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية                                      - 8 882.53 009 2 390.22 342 1-

 عناصر غير عادية )منتجات( )يجب تبيانها(                              0,00 0,00

 عناصر غير عادية )أعباء( )يجب تبيانها(                                 0,00 0,00

 النتيجة غير العادية                                                       -9 0,00 0,00

 صافي نتيجة السنة املالية                                            -10 882.53 009 2 390.22 342 1-

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.           

 :قائمة التدفقات النقدية 

 قبل عرض هذه القائمة سنتعرف عليها بشكل مختصر:         

هدف من املعروف أن هذه القائمة تحتوي على طريقتين: طريقة مباشرة وهي الطريقة التي تعمل بها املؤسسة وهناك الطريقة غير املباشرة، إن ال 

ى تحليل لالرئيس ي من هذه القائمة هو توفير املعلومات املالئمة عن التحصيالت واملدفوعات النقدية وهذا ملساعدة املستثمرين والدائنين وغيرهم ع

أنشطة:  األنشطة التشغيلية نجد فيها تحصيالت من البيع  3النقدية، على كل مؤسسة أن تعرض تدفقاتها النقدية خالل فترة معينة وهي تتكون من 

األنشطة االستثمارية  والخدمات أو من عوائد االستثمار في األوراق املالية ، واملدفوعات مقابل تكلفة البضاعة أو خدمة املقدمة أو عن فوائد القروض،

ت للمالك نجد فيها التحصيالت واملدفوعات لي بيع أو حيازة أصل أو عن التنازل، األنشطة التمويلية نجد فيها املقبوضات عن إصدار أسهم أو مدفوعا

 ، في األسفل.04واجن، الجدول رقم وفي الجول املوالي نجد قائمة التدفقات النقدية الخاصة بمؤسسة تربية الد  القتناء أسهم.

 :قائمة تغير األموال الخاصة 

 يمكن تعريف هذه القائمة على أنها:        

وأيضا التغير في  إن هذه القائمة تربط بين حسابات النتائج وامليزانية فهي تفصح عن التغيرات الناتجة من حسابات النتائج املتمثلة في األرباح والخسائر  

الطريقة املحاسبية وتصحيح األرباح املحتجزة، ومن بين املعلومات التي يجب إظهارها في هذه القائمة لدينا: النتيجة الصافية للسنة املالية، تغيير 

الجدول التالي نجد فيه قائمة تغير األموال الخاصة، لكن فارغ بحكم أنه  األخطاء التي يسجل أثرها مباشرة في رؤوس األموال، توزيع النتيجة، وغيرها.

 .4، أسفل جدول رقم 5ليس هنالك تغير، الجدول رقم 

 )الوحدة بالدينار الجزائري( الدراسة.: جدول التدفقات النقدية للمؤسسة محل (4) جدول 

 اسم احلساب  2017مبالغ  2016مبالغ 

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العادية    

 التحصيالت املقبوضة من عند الزابئن 360.00 085 5  862.39 854 57

 املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمني 531.58 758 53- 052.32 165 8-

 الفوائد و املصاريف األخرى املدفوعة 848.27 13- 806.00 13-

 الضرائب على النتائج املدفوعة  000.00 10- 0.00

 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية   482.54 072 4 498.32 093 3-

 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة ابلعناصر غري العادية  

 1صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية  482.54 072 4 498.32 093 3-

 تدفقات أموال اخلزينة من أنشطة االستثمار   

 املسحوابت عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية  995.00 569 1- 0.00
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 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية ومعنوية  

 املسحوابت عن اقتناء تثبيتات مالية  

 التحصيالت من عمليات بيع تثبيتات مالية  

 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية  

 احلصص و األقسام املقبوضة من النتائج املستلمة  

 2صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة االستثمار  995.00 569 1- 0.00

 أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل تدفقات  

 حتصيالت يف أعقاب إصدار أسهم  

 احلصص و غريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا  

 
 

 التحصيالت املتأتية من القروض 

 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة 000.00 900- 000 800 4-

 3أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل  صايف تدفقات 000.00 900- 000.00 700 5

 أتثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت و شبه السيوالت  

 (3+2+1تغري أموال اخلزينة يف الفرتة ) 487.54 602 1 501.68 606 2

 أموال اخلزينة و معادلتها عند افتتاح السنة املالية 501.68 606 2 0.00

 أموال اخلزينة و معادلتها عند إقفال السنة املالية 589.22 149 4 501.68 606 2

 تغري أموال اخلزينة يف الفرتة 087.54 543 1 501.68 606 2

 املصدر: املؤسسة محل الدراسة.          

 )الوحدة بالدينار الجزائري( : جدول تغير رؤوس األموال الخاص باملؤسسة محل الدراسة:05الجدول رقم 

   رأس مال املؤسسة عالوات اإلصدار  فارق التقييم فرق إعادة التقييم االحتياطات والنتيجة

 2012ديسمبر  31الرصيد في     -1        

 تغيير الطريقة املحاسبية          

 تصحيح األخطاء الهامة 

 إعادة تقييم التثبيتات  

األرباح و الخسائر غير املدرجة في الحسابات في حساب   

 النتائج

 الحصص املدفوعة  

 الزيادة في رأس املال  

 الصافية للسنة املاليةالنتيجة  

 2013ديسمبر  31الرصيد في     -2        

 تغيير الطريقة املحاسبية         

 تصحيح األخطاء الهامة 

 إعادة تقييم التثبيتات  

األرباح و الخسائر غير املدرجة في الحسابات في حساب   

 النتائج

 الحصص املدفوعة  

 رأس املال الزيادة في  

 النتيجة الصافية للسنة املالية 

 2014ديسمبر  31الرصيد في     -3        
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    املالحق:

حسب النظام  2007نوفمبر  25املؤرخ في  07-11القانون القوائم املالية األخرى وهذا حسب إن املالحق لها صفة اإلجبارية في مسكها مثل باقي           

 املحاسبي املالي، كما أنها تسمح بإيصال املعلومات ملستخدميها بصورة دقيقة.

ي يمكن أن نجدها في املالحق ل التاو بالنسبة للمؤسسة الخاصة بتربية الدواجن محل الدراسة ليس لها مالحق لكن سوف نعرض هنا البعض من الجد 

 حسب النظام املحاسبي الجزائري والقانون الجزائري، وهي كالتالي:

بي، الضرائب جدول تغير القيمة الصافية للتثبيتات املوجودة في املحاسبة، تغير اهتالك التثبيتات املوجودة في املحاسبة، جدول الجرد املادي اإليجا 

دينة األخرى، جدول األموال الخاصة، جدول االحتياطات، جدول مؤونات األعباء، جدول أعباء املستخدمين، املؤجلة أصول، جدول الحسابات امل

 جدول األعباء املالية، جدول تغير الضرائب املؤجلة أصول، وغيرها من الجداول التي تدرج في املالحق.

 الخاتمة:
خاللها استغالل األراض ي بهدف استخراج منتوج يكون عبارة عن حبوب أو خضار ....، كما سبق فإن الفالحة هي عبارة عن عملية يتم من             

من املنتجات التي  باإلضافة إلى أنها عملية يتم فيها تربية حيوانات واالعتناء بها لالستفادة منعا من نواتجها، وبهذا نستنتج أن للجانب الفالحي العديد

 وبالتالي الرفع من الدخل القومي للدولة.يمكننا إخراجها وتحقيق قيمة مضافة منها 

يسهل لنا  ولهذا كان قدوم املعيار املحاسبي الدولي من أجل ضبط هذه املنتجات وهذه النواتج املستخرجة ووضعها في نظام منظم يدعي باملحاسبة الذي  

 فهم األمور من أجل اتخاذ القرارات وأيضا من أجل فهمها من قبل املهتمين بهذا القطاع.

ب ومن خالل ما رأينا في املجال املحاسبي للقطاع الفالحي فليس هنالك أمور صعبة أو معقدة في هذا املجال، فله أصول بيولوجية على املحاس             

نتوج قابل للبيع أو العمل على متابعة كل صغيرة أو كبيرة فيها وتسجيلها محاسبيا، وأيضا السير مع نمو املنتجات وتتبعها خطوا بخطوة حتى تصبح م

مثل  استثمار جديد قابل إلخراج منتجات أخرى ذات منفعة، فمثال البقرة هي عبارة عن تثبيت يتم استثماره الستخراج منتوج يتم استغالله وبيعه

 الحليب والبن ... وغيرها.

ى بعض األمور التي جاء بها املعيار املحاسبي الدولي من كاالعتراف كما نالحظ من خالل دراستنا أن النظام املحاسبي املالي الجزائري يعتمد عل             

ل أخرى، باألصل وقياسه بقيمته العادلة، لكن هذه القواعد املوجودة في املعيار املحاسبي الدولي ال تظهر بشكل مباشر بل تظهر بطريقة أخرى وبشك

جمع بعض القوانين فيه ودمجها داخل نظامها املحاسبي  كما هو بل حاولت 41رقم بي الدولي حيث نستنتج أن الجزائر لم تقم بتطبيق املعيار املحاس

 املالي والعمل به.
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Abstract: The agricultural sector has an important place in the international and national economy as 
well. This is due to the good return that result from it, which raise the internal output of the state. Algeria, like 

other countries, gives great importance to this sector and Works to provide it with ways to develop it. 

Productivity and thus raising the income of the state. 
     This sector also has the same accounting as other sectors of the Financial statements, accounts and other 

accounting operations, and from this point came Our study, where we tried to know these lists and this after 

we know the accounting for this sector and the methods adopted through Which we get to prepare Financial 
Statements Clear and understandable, and also identify the differences that we Can find between them and 

another sector, Finally, we presented an application to an Algerian animal breeding institution. 

    One of the main findings is that Algeria is applying the International Accounting Standards in an 

unobservable manner. It has incorporated standards laws into and operates the financial accounting system. 

Keywords: Accounting, Financial Statements, Accounting Standards, Agricultural Sector, Financial 

Accounting System. 
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