




 EPP-I-00-04-00037-00 مت اعداد هذا الدليل في اطار مشروع احلكامة احمللية , العقد رقم«
 ،RTI و املكتب الدولي للدراسات ،)USAID( امر خدمة رقم 2 بني الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

.»RTI ولقد مت اعداده من طرف السيد محمد زانة باعتباره خبيرا للمكتب الدولي للدراسات





��

م�رشوع احلكامة املحلية باملغرب

دليل

حما�سبة مب�سطة

جلمعيات التنمية

املحلية



��

مطالبة  اجلمعيات  أصبحت  و  اجلمعوي.  لنسيجه  ملحوظا  منوا  األخيرة  سنة  العشرين  املغرب خالل  عرف 
باالضطالع بدور أكتر أهمية في التنمية املستدامة لبالدنا عبر االنخراط في تدبير الشأن احمللي السيما 

في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إن الرهان كبير بالنسبة للعديد من اجلمعيات السيما احلديثة العهد التي عادة ما تتسلح فقط بعزميتها 
الصادقة و ارتباطاتها الوثيقة مع السكان. لذا، فإن األولوية يجب أن تعطى للرفع من قدرتها لتتمكن من 

حتقيق أهدافها، و تصبح شريكا قائما بذاته للسلطات العمومية.

غير أن حتقيق هذا الهدف يبقى رهني مبدى التحكم اجليد للجمعيات في اجلوانب املرتبطة بتسييرها اليومي 
مما أصبح معه ضروريا تعزيز كفاءاتها السيما في ميدان احملاسبة.

و بالفعل، أضحى استعمال أدوات و مبادئ احملاسبة عامال رئيسيا يرهن جناح هذه اجلمعيات  بالنظر 
إلسهاماتها في ضمان شفافية تسييرها و خلق العالقات مع السكان، و الشركاء و اجلهات املانحة.

و لهذه الغاية، يلتحم مشروع احلكامة احمللية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  )USAID( باملغرب 
بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لوزارة الداخلية من أجل إصدار هذا الدليل 
العملي املوجه للجمعيات احمللية. و يندرج إعداد هذا الدليل في إطار املجهودات املبذولة من أجل إصدار 

سلسلة من الوثائق املوجهة أساسا للجمعيات.

و لقد متت صياغته بلغة سهلة و مفهومة ليتمكن عامة املواطنني غير امللمني باحملاسبة من استيعاب و 
تطبيق املبادئ األساسية للمحاسبة املبسطة لذا فإننا نشجع اجلمعيات املغربية على استعمال هذا الدليل 

آملني أن يستجيب لطموحاتهم.

...قراءة موفقة
كريستيان أغونديل، مدير مشروع احلكامة احمللية

تقدمي
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إن اجلمعيات املكونة بشكل قانوني، والتي 
تسير طبقا للمبادئ واملعايير الدميقراطية، 
بدون  تشكل  منتظمة،  محاسبة  ومتسك 
شك أحد الشروط األساسية لبروز وتدعيم 
بكامل  يشارك  مسؤول  مدني  مجتمع 

الفعالية في دعم التنمية املستدامة.

للتأمل  فضاءات  املؤسسات  هذه  توفر 
والعمل اجلماعي، كما تشكل مرتعا خصبا 
اجلماعية  الطموحات  فيه  وتختمر  تتولد 

حلل أو دعم القضايا املطروحة.

النسيج  عرفها  التي  النوعية  القفزة  ومع 
من  األخير  العقد  في  باملغرب  اجلمعوي 
من  جديد  جيل  وميالد  العشرين،  القرن 
اجلمعيات التي تنشط في ميدان التنمية، 
من املتأكد ضرورة تدعيم املواكبة التقنية 
للجمعيات التي تعمل في مجال التنمية 
أجل  من  ذلك  و  البشرية  و  االجتماعية 

محاسبة دقيقة و شفافة.

فاحملاسبة ليست وسيلة إخبار فحسب، بل 
عامال من شأنه تنشيط احلياة الدميقراطية 
أن  بنا  ويجدر  التشاركي.  للتدبير  وسندا 
نتسائل عن األسباب التي أدت إلى هذه 

الوضعية، والتي جعلت احملاسبة ال تستأثر 
باالهتمام الالزم. 

ضعف  إلى  يرجعها  البعض  كان  فإذا 
وعدم  للجمعيات،  الذاتية  اإلمكانيات 
يؤهلها  تداول  رصيد  توفير  على  قدرتها 
لتشغيل أطر قارة مبا فيها املكلفني مبسك 
إلى  يرجعها  اآلخر  البعض  فإن  احملاسبة، 
بأهميتها،  اجلمعية  أعضاء  وعي  غياب 
ما  نادرا  أغلبهم  أن  ذلك  على  الدليل  و 
بل  احملاسبة،  وظائف  أهمية  يستوعبون 
وينتخبون أمناء مال غير ملمني بالتقنيات 
ربطها  يتم  كما  واملالية.  احملاسبية 
اجلهات  بعض  تنهجها  التي  بالسياسية 
بعض  ترفض صراحة حتمل  التي  املانحة، 
ميزانيات  في  واملرتقبة  القارة  املصاريف 
مصاريف  تغطية  أن  بدعوى  املشاريع، 

التسيير يجب أن تتحملها اجلمعية.
يتعني  التشخيص،  هذا  على  وبناءا 
زاال  ما  رهانني  كسب  اجلمعيات  على 
املالئمة  هما  و  بحدة،  مطروحني  اآلن  حلد 

والتبسيط.

غير  غرض  حتقيق  اجلمعيات  تستهدف 
التضامن  وقيم  مبادئ  وحتكمها  نفعي، 

مقدمة 



جتاه  وااللتزام  والدميقراطية  واملشاركة 
املجتمع، و هي خصوصيات ال تخل من 
و  محاسبتها،  طريقة  على  انعكاسات 
يتوجب أخدها بعني االعتبار، فهل يعقل 
مؤدى  غير  أغراضا  اجلمعيات  تبتغي  أن 
عنها، في حني تعتمد محاسبة الشركات، 
يشكل  الذي  التطوع  خصوصية  وتغفل 
تسيير  تكاليف  من  به  يستهان  ال  حيزا 
أن  ميكن  كهذه  أسئلة  اجلمعيات؟  بعض 
الذي  احملاسبي،  املخطط  عنها  يجيب 
االعلى   الوطني  املجلس  مشروعه  أعد 
للمحاسبة منذ سنة 2003، وعرض انداك   

على أنظار وزير املالية و اخلوصصة. 

إن جتاوز عائق املالئمة ال يجب أن يثنينا 
عن بذل املزيد من املجهودات لكسب رهان 
تبسيط احملاسبة، الذي يشكل إلى جانب 
تأهيل العنصر البشري في اجلمعيات أهم 
الوسائل لتعزيز الشفافية واحلكامة اجليدة 
كأداة  العامة  فاحملاسبة  املؤسسات.  بهذه 
للتدبير ما زالت تعتبر تقنية معقدة وشأنا 
خاصا باملهنيني، كما أن املصطلحات التي 
مبادرة  أي  يشل  عائقا  أضحت  تعتمدها 
يتخذها األعضاء للقيام مبهام الرقابة على 

احملاسبني املتمرسني.

و من أجل تعبئة كافة اجلهود للبحث عن 
أولي  تعليم  الفعالة إلرساء قواعد  الطرق 
الدميقراطية  املبادئ  تطبيق  بضمان  كفيل 
التدبيراملالي  معه  يصبح  اجلمعية،  داخل 
فيهم  مبن  األعضاء  جميع  يهم  شأنا 
أن  على  العمل  يجب  األميني،  األعضاء 
تبسيط احملاسبة من  تنصب اجلهود على 
الناحية التقنية دون املساس بفعاليتها من 

ناحية اإلخبار.

إشارة  رهن  يضع  أن  الدليل  هذا  يتوخى 
يساعدها  مرجعا  و  أداة  اجلمعيات 
تستجيب  مبسطة  محاسبة  مسك  على 
أبواب،  خمس  يتضمن  وهو  حلاجياتها، 
احملاسبة  خصوصيات  األول  يتناول 
فتتطرق،  األخرى  األبواب  أما  اجلمعوية، 
حسب الترتيب الزمني، مختلف العمليات 
احملاسبية التي يجب أن تقوم بها جمعية 

ذات حجم صغير أو متوسط.

ومن أجل متكني املستعملني من استيعاب 
إدراج،  مت  الدليل،  هذا  ملضمون  افضل 
كلما كان ذلك ممكنا أوضروريا، عدد من 
والنصائح  واالرشادات  والتمارين  األمثلة 

العملية.

��



��

الباب األول
 املــحاسـبــة اجلمعـوية

احملاسبة اجلمعوية تقنية تكمن اهميتها في تسجيل وترتيب وتركيب األحداث 
أو  مالي  طابع  ذات  العمليات  هذه  كانت  سواء  اجلمعية  في  تنشأ  التي 

تطوعي.
 

أي تعريف للمحاسبة اجلمعوية؟ 
يتوقف حسن تدبير جمعيتكم في غالب األحيان على حسن تنظيم محاسبتها و ماليتها.

احملاسبة اجلمعوية هي تقنية تسمح ب:

“

”

}}} تسجيل
ترتيب
تركيب

أنشطة اجلمعية ذات الطابع املالي
و املساهمات التطوعية

ملستندات  اجلمعية  محاسب  استالم  ومبجرد  لوقـوعها  الزمني  التسلـسل  حسب  املاليـة  العمليات  تسجيل  يتم 
إثباتها.

السند القانوني للمحاسبة اجلمعوية 
يفرض التشريع اجلاري به العمل على اجلمعيات املصرح بها مسك محاسبة منتظمة إذا كانت حتصل بشكل دوري 
على إعانات تفوق عشرة آالف درهم، مقدمة لها من طرف جماعة محلية أومؤسسة عمومية أوشركة تكون فيها 

الدولة أواجلماعات احمللية مساهمة.

عالوة على هذا االلزام القانوني الصريح، ثمة العديد من املقتضيات ذات مصادر وغايات مختلفة، ميكن أن تفرض 
على اجلمعيات مسك احملاسبة:

† ميكن أن تتضمن األنظمة األساسية للجمعية مقتضيات يتم مبوجبها إلزام اجلمعية مبسك محاسبة 
  منتظمة؛

محاسبة  على  توفرها  الضريبية  اإلعفاءات  من  املستفيدة  اجلمعيات  على  اجلبائي  التشريع  يشترط   †
منتظمة؛

† ميكن أن تتضمن العقود واتفاقيات الشراكة املبرمة بني اجلهات املانحة واجلمعيات عدة بنود تلتزم مبوجبها 
  اجلمعية مبا يلي:

  - مسك محاسبة منتظمة ومضبوطة لتبرير صرف اإلعانة التي حصلت عليها؛
  - توفير كافة املستندات الثبوتية للعمليات؛ 
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- إعداد تقارير أدبية ومالية حول استعماالت اإلعانة؛
  - التنصيص على تخويل اجلهة املانحة حق مراقبة استعمال االعانة؛ 

أهداف احملاسبة اجلمعوية
تعتبراحملاسبة واحلياة املالية للجمعية شرطا لنجاح واستمراراجلمعية ملا لها من أهمية بالغة، حيث تعتبر أداة إخبار 

ال محيد عنها للرفع من أداء تسييرها، و حتقيق أهدافها.
فالهدف األساسي للمحاسبة هو كونها وسيلة إخبار تسمح ب:

† تقدمي األخبار لتحديد الوضعية املالية للجمعية؛
† تقدمي التكلفة السنوية احلقيقة ألنشطة املشروع الذي تسيره؛

† إنها أساس لوضع التوقعات املالية )امليزانية و تتبع ومراقبة التدبير(؛ 
† إنها أداة ضرورية لضمان جناح اجلمعية و ممارسة سياسة تنموية؛

وتعتبر احملاسبة كذلك سندا للتدبير التشاركي لكونها :
† تعززثقة املنخرطني؛

† تعبئ كفاءاتهم ومجهوداتهم وحتفزهم على املثابرة والعمل؛
† حتسس املنخرطني بالوضعية املالية جلمعيتهم و حتفزهم على املشاركة في النقاشات وتقدمي االقتراحات 

  الكفيلة بتقوية قدرات اجلمعية؛

خصوصيات احملاسبة اجلمعوية
تتميز اجلمعيات عن الشركات التجارية، بعدة خاصيات تشمل:

† األهــداف
† األنشـطـة

† منط املشاركة في السلطة
† منط املشاركة في امللكية

† منط توزيع النتائج

وتتقاسم هذه املؤسسات مع باقي مكونات االقتصاد اإلجتماعي من تعاونيات وتعاضديات، عدة مبادئ وقيم، 
تتوفر على  التي  اجلمعيات  مميزات  بني  و عموما، من  املستدامة.  التنمية  في  دورا طالئعيا  تلعب  تؤهلها ألن 

محاسبة خاصة بها:
† أهدافها غير ربحية / نفعية

† ملكيتهـا اجلماعيـــة
† احلضورالوازن للتطوع

† األهمية التي توليها لإلنسان على حساب رأس املال
† أهمية املوارد املالية اخلاصة
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هدف اجتماعي غـير ربحي
يسوغ للجمعية حتقيق أرباح كأي شركة، إال أن ما مييزها عن الشركات أو التعاونيات هوأنه ال يجب توزيع األرباح 
احملصل عنها في اطار مزاولة أنشطتها، بني أعضائها بأي شكل من األشكال. يجب أن تسيراجلمعية بشكل 
تطوعي من قبل أشخاص ليست لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة خاصة بنتائج االستغالل، كما يجب أن تقدم 

أنشطتها نفعا اجتماعيا.

املـلكـيـة اجلماعـيــة : 
ال يتوفراألعضاء على أي حقوق مالية باجلمعية، حيث اليجوزأن يشكلوا الرأسمال ويقتسموا الفوائض احملققة 
الناجتة عن تصفية اجلمعية، ذلك أن رصيد التصفية يؤول طبقا ملا هو  العائدات  واالحتياطات املتراكمة وكذا 
منصوص عليه في األنظمة األساسية إلى جمعية أو مؤسسة تزاول نفس األغراض. ومادام األمر كذلك، تعتبر 
ملكية اجلمعية ملكية جماعية خالفا للشركة التي تتوفر على ملكية خاصة، حيث يقسم املساهمون في الشركة 

األرباح احملققة حسب مساهماتهم املالية، ويسوغ لهم أن يوزعوا االحتياطات ورصيد التصفية فيما بينهم. 

رأسماال  العضو  يسدده  الذي  السنوي  يعتبراالشتراك  ال 
بخالف ما هو مشاع، بل مساهمة منه لتغطية مصاريف 
اجلمعية حيث ال ميكن بأي حال من األحوال أن يسترجعه 

في حالة انسحابه.
قف

تتمتع اجلمعيات بذمة مالية محدودة حيث يجوز لها طبقا ملا ينص عليه الفصل السادس من الظهير الشريف 
الصادر بتاريخ 15 نونبر1958، أن متتلك وتتصرف في املمتلكات الثابتة التالية:

† املقرات واألدوات املخصصة لتسيير وعقد اجتماعات أعضائها؛
† العقارات الضرورية ملمارسة وإجناز أهدافها؛

ال يجوز للجمعيات أن تقتني األموال املنقولة، ويقصد بها السلع، باملدلول القانوني لهذه الكلمة، هذا فضال عن 
أن امتالك املوجودات الثابتة كاملعدات واملقرات يبقى محصورا في كل ما هو ضروري إلجناز أهدافها املنصوص 

عليها في أنظمتها األساسية.
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احلـضـور الوازن للـتطـوع :
ترتكز أنشطة اجلمعية على التطوع، إنه معيار ضروري حيث ال ميكن أن توجد جمعية دون عمل تطوعي، وبالنظر 

إلى أهمية املساهمات التطوعية ووزنها باجلمعيات، يتعني تقديرها وتسجيلها في احملاسبة.

االعتبارات وراء تثمني وتسجيل التطوع
يكتسي تقومي التطوع أهمية بالغة بالنسبة للجمعيات واجلهات املانحة والسلطات العمومية. 

" بالنسبة للجمعيات:
† ميكنها من وسيلة الثبات مشروعية اجلمعيات؛

† احتساب جميع التكاليف التي ساهمت في التكلفة اإلجمالية احلقيقية للتسيير بدال من  
  احتساب املصاريف النقدية فقط.

† معرفة التكلفة احلقيقية و الكاملة للتسيير، وهو ما ميكن من تقييم سليم لتدبير اجلمعية 
و  

  القيام باملقارنات الصحيحية بني اجلمعيات أو بني األنشطة املختلفة للجمعية الواحدة؛
† إعطاء صورة صادقة و شفافة ملمتلكات اجلمعية.

يسمح ميكانيزم التثمني / التقييم بإعطاء صورة واضحة عن أنشطة اجلمعية وممتلكاتها، كما يبرز 
متويلها الذاتي جلزء من مشاريعها، ويوضح الوزن املالي للموارد التطوعية مقارنة مع بقية املساهمات 

وعائدات اخلدمات املؤدى عنها.

" اجتاه اجلهات املانحة 
تثمني املساهمات التطوعية في املشاريع التنموية يسمح بتقييم و تقدير أهمية املواراد املجانية، التي 

تعبئها كمساهمات محلية، سواء كانت وقتا أو قدرات.

" بالنسبة للسلطات العمومية 
التطوع وسيلة إلبراز وزنها ومعرفة قدرات اجلمعيات على حتريك وتعبئة  العمومية  تعتبرالسلطات 

املجتمع املدني، و ذلك في أفق تخولها مهاما محددة في التنمية.

فضال عن كل هذا، ميكن التطوع من تعويض نذرة املوارد املالية املخصصة للقطاعات االجتماعية.
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األهمية التي توليها لإلنسان على حساب رأس املال
يستمد منط املشاركة في اتخاذ القرارات داخل اجلمعية منوذجه من طريقة اشتغال الدميقراطيات البرملانية )شخص 
واحد = صوت واحد( إذ يكون لكل عضو احلق في صوت واحد مهما كانت قيمة املبالغ التي يساهم بها، فما يهم 

في اجلمعية هو اإلنسان، الذي يساهم في اتخاذ القرارات و انتخاب املجلس اإلداري واملكتب التنفيذي.
في الشركات املجهولة، تولى األهمية لألسهم )سهم واحد = صوت واحد( فما يهم في الشركة هو رأسمال

أهمية املوارد املالية اخلاصة باجلمعية
تشكل املساهمات التطوعية موردا رئيسيا تعتمد عليه اجلمعيات إلى جانب الفوائض احملققة التي ترصد بالكامل 

حلساب الرصيد اجلمعوي كشكل من أشكال تدعيم التمويل الذاتي.

ال يجوز للجمعية بحكم طابعها اخلاص تشكيل رأس مال اجتماعي أوتوظيفه لتحقيق أرباح كما هواحلال في 
الشركات، ونادرا ما تلجأ اجلمعيات إلى القروض البنكية، حيث تعتمد أساسا على موارد خاصة حددها التشريع 

اجلمعوي اجلاري به العمل.

فقد سمح ظهير 15نونبر1958 السالف الذكر 
للجمعية بامتالك املوارد التالية والتصرف فيها:

• واجبـات االشتراك

• اإلشتراكات السنوية
• اإلعانـات العمومية 
• إعانة القطاع اخلاص

• إعانة مساعدة جهة أجنبية أو منظمة دولية مع 
مراعاة مقتضيات الفصلني17 و32 مكرر

" الفصـل 17: تؤسس اجلمعيات ذات 
الصبغة السياسية واألحزاب وتسير بأموال وطنية 

األصل دون سواها.

" الفصـل 32 مكرر: يتعني على 
اجلمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح 
بذلك إلى األمانة العامة للحكومة مع حتديد املبالغ 

احملصل عليها ومصدرها داخل أجل 30 يوم من 
تاريخ التوصل باملساعدة.

يسوغ للجمعيات مبقتضى قانون االلتزامات 
والعقود امتالك املوارد التالية والتصرف فيها:

• إيرادات اخلدمات املؤدى عنها في إطار أنشطتها
• فوائد الرصيد البنكي اجلارية أو املجمدة
• الغرامات املنصوص عليها في القانون   

  الداخلي للجمعية
• إيرادات بـيـع املنشــورات ... الـخ
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ويوضح اجلدول اآلتي نقاط التالقي والتفرقة بني جمعية عادية وتعاونية وشركة أموال.

1  ال يجوز للتعاونيات بيع أو شراء سوى املنتوجات الصادرة عن أعضائها ما عدا في حالة حصولها على تصريح إداري   

نقط التالقي و التفرقة

تسعى إلى حتقيق الربح ملكافأة رأس املال

تزاول أنشطة جتارية بدون حدود
  

التطوع معطى أساسي
  

ميكن أن حتقق فائضا

ال يجوز توزيع الفوائض

االحتياطات غير قابلة للتوزيع
   

تتأسس برأسمال اجتماعي 
تسديد املستحقات املسيرين املنتخبني

تتخد القرارات وفق : 
† صوت واحد يساوي شخص واحد

† سهم واحد يساوي صوت واحد

يجوز للعضو أن يبيع أسهمه أو حصصه 
االجتماعية للعموم

يجوز للعضو مطالبة استرجاع حصصه 
االجتماعية بعد حتيني قيمتها

رصيد التصفية يوزع على االعضاء

تتوفر على ملكية جماعية

جمعية عادية 
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مـاذا عن انعكاسات خصوصيات اجلمعيات على احملاسبة ؟
وضع  يستوجب  مما  التنظيمات،  باقي  عن  متيزها  خصائص  بعدة  تنفرد  خاص،  نوع  من  مقاولة  اجلمعية  تعتبر 
مخطط محاسبي خاص باجلمعيات يستمد مبادئه وقواعده من املخطط العام للمحاسبة املغربية، ويراعي ويساير 
خصوصيات العمل اجلمعوي. وال يقصد باملخطط احملاسبي، خالفا ملا يستشف من تسميته، قائمة مرتبة فقط 
من احلسابات، بل مجموعة من التعاريف التي يجب أن تتسم بالدقة لتبديد أي لبس أو إبهام بخصوص اللغة 

التقنية املستعملة. 

ويعتبراملخطط احملاسبي كذلك طريقة ترتيب األحداث وتسجيل حركية األموال.
من بني انعكاسات خصوصيات اجلمعيات على محاسبتها، والتي أخدها بعني االعتبار مشروع املخطط احملاسبي 

املغربي الذي يوجد حاليا في طور املصادقة :
† حسابات محولة من املخطط احملاسبي املغربي؛

† حسابات غير موجودة؛
† حسابات جديدة خاصة باجلمعيات؛

أمثلة عن احلـسـابـات احملولة :

من  بدال  التسيير  فائـض 
وخصاص  الصافـي  الربح 
خسارة  من  بدال  التسيير 

االستغـالل

على  الدائنيـات  حسـاب 
من  بـدال  املستهدفة  الفـئة 

حسـاب الزبنـاء

في آخر كل دورة محاسبية والتي تبدئ عادة من1/1 إلى 12/31 
من كل سنة، حتقق شركة املساهمة ربحا صافيا يوزع على املساهمني 
من  اجلمعية  تسعى  وباملقابل  املال،  رأس  في  مساهماتهم  حسب 

جهتها إلى تعبئة املوارد املتاحة لتحقيق أغراض غير مؤدى عنها.
حتقق  أن  أنشطتها  مزاولة  نحو  سعيها  إطار  في  للجمعية  وميكن 

فائضا في التسيير، أو تسجل خصاصا في التسيير.

األنشطة  مزاولة  اجلمعيات  على   1958 نونبر   15 ظهير  مينع 
التجارية، أو بيع البضائع املنتجة من قبل أعضائها أو املقتناة من 
املزودين إلعادة بيعها للزبناء، غير أنه يسمح لها بتسعرة اخلدمات 
عليها  تنص  التي  لألغراض  وفقا  املستهدفة  لفئاتها  تقدمها  التي 

أنظمتها األساسية .
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أمثلة عن احلسابات غير املوجودة 

حـسـاب رأس املـال

حـسـاب القـروض البنـكـية

حسـاب شـراء البضائـع
شكلها  في  بيعها  املعاد 

اخلام

حـسـاب بيـع البـضائــع

حـســاب الهـبـات والوصايا

احلسابات املالية

الرأسمال االجتماعي هو مورد جوهري في الشركات، و ال يوجد لدى 
اجلمعيات، حيث ال يسمح لألعضاء بتشكيل رأس املال،لهذا يتعني 

حذف هذا احلساب من احملاسبة اجلمعوية.

طابعها  بحكم  للجمعيات  بنكية  قروضا  األبناك  متنح  ما  نادرا 
االجتماعي، وضعف مردوديتها املالية وغياب أي ضمانات السترجاع 

هذه القروض باستثناء جمعيات السلفات الصغرى.

ال يجوز للجمعية أن تشتري البضائع والسلع من أجل بيعها للعموم 
عمال  التصرف  هذا  يعتبر  حيث  حتويلها،  أوبعد  اخلام  شكلها  في 

جتاريا حسب مدونة التجارة.

القوانني اجلاري بها العمل، ال يحق للجمعيات أن تقوم  بناء على 
بنشاط حتويل املواد األولية املوجهة لإلنتاج أو البيع. 

ينص الفصل 6 من ظهير 15 نونبر السالف الذكر 1958 على أن 
كل جمعية صرح بتأسيسها يحق لها أن تقتني بعوض، أي مبقابل 
للجمعية  العامة، وبالتالي ال ميكن  املنفعة  ما عدا اجلمعيات ذات 

العادية طبقا لهدا النص أن حتصل على الهـبات والوصايـا

أن  للجمعيات  يحق  ال  العامة،  املنفعة  ذات  اجلمعيات  باستثناء 
توظف أموالها، وتقتني أسهما في شركات أو في البورصة مما يجعل 

وجود هذه احلسابات في املخطط احملاسبي للجمعيات غير مبررة.
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أمثلة عن احلسـابات اجلـديـدة

حسـاب الرصيـد اجلمعـوي

املساهمات

حساب اإلعانات 
املخصصة لألصول الثابتة  

املتجددة

حسابات املساهمات 
التطوعية

اإلعانات غيـر املستعمـلة

»الرصيد  حلساب  عادة  اجلمعية  حتققه  الذي  الفائض  يخصص 
واملساهمات  املتراكمة  الفوائض  مجموع  به  ويقصد  اجلمعوي«، 
حق  أي  بدون  اجلمعية  عليها  حصلت  التي  التجهيزات  وإعانات 

إرجاع إضافة إلى نتيجة الدورة احملاسبية.

تقديرها من  يتم  الشركة مبساهمات عينية  يشارك بعض مساهمي 
في  املساهمات  املال.  رأس  في  تدمج  و  احملاسبني  اخلبراء  طرف 
اجلمعية تأخذ معنى مختلفا، تسلم املساهمات في أغلب األحيان 
عند تأسيس اجلمعية، و ال يكون املقابل إال معنويا، إال إذا اشترط 
مع  يبرمه  عقد  في  ذلك  على  ونص  مساهماته  استرجاع  املساهم 
اجلمعية. لهذا يجب التمييز في احملاسبة اجلمعوية بني املساهمات 

مع حق اإلرجاع واملساهمات بدون حق اإلرجاع.

اإلعانات،  على  احلصول  الربحية  األهداف  ذات  املقاوالت  بإمكان 
غير أن ما مييز اجلمعيات عنها، في هذا الصدد، هو أهمية اإلعانات 
من  ولهذا  املالية،  مواردها  مع مجموع  مقارنة  عليها  التي حتصل 
فاذا  احلساب.  هذا  مضمون  حول  توضيحات  إعطاء  الضروري 
وحيدة  هي  ما  جلمعية  املقدمة  اإلعانة  بأن  املانحة  اجلهة  اعتبرت 
املقتضيات  جميع  اتخاذ  اجلمعية  على  إذن  يتعني  وغيرمتجددة، 
لتجديد املعدات املقتناة بفضل هذه اإلعانة، وذلك بتخصيص جزء 

من الفوائض السنوية الندثار هذه املعدات.

موارد  من  جوهريا  موردا  التطوع  يشكل  الشركات،  خالف  على 
اجلمعية، و بالتالي يتعني تقديره وتسجيله في محاسبتها.

 
يعتبر مبدأ تخصص الدورات احملاسبية من بني املبادئ التي ترتكز 
عليها احملاسبة. فإذا حصلت اجلمعية على إعانة تسيير من شريك 
واستعملت نصف هذا املبلغ خالل دورة محاسبية معينة، يتعني إجراء 
التصحيحات الالزمة في آخر الدورة احملاسبية وفتح حساب خاص 

يدعى حساب »املوارد غير املستعملة«.
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إرشـادات عملية
ودائما وفي سياق مراعاة خصوصيات اجلمعيات، وجب التذكير مبشروع املخطط احملاسبي اخلاص باجلمعيات، 

و الذي صادق عليه املجلس  الوطني األعلى للمحاسبة، هذا املشروع سيدخل حيز التنفيذ مبجرد املصادقة عليه 
بقرار من وزير املالية. و من املفيد اإلشارة إلى بعض مضامينه : 

† اعتبار النموذج املبسط إطارا كافيا لتلبية حاجيات اجلمعيات من اإلخبار ؛
† حتدد السلطات العمومية املعاييراخلاصة باجلمعيات التي يتوجب عليها اعتماد النموذج املبسط ؛

† حاول هذا النموذج تبسيط مناهج التقومي وطرق تنظيم احملاسبة، إلى جانب اقتراح مخطط تصميم ؛ 
  للحسابات و قوائم تركيب و حتليل مبسطة )احلصيلة وحساب النتائج(.

على مستوى طرق التقومي :
† ميكن للجمعيات أن تختار طريقة التقومي التي تراها مالئمة لها جلرد مخزوناتها ومنتوجاتها، باعتماد 

  طريقة لتقدير تكلفة الشراء واالنتاج، أواالعتماد، كأساس، ثمن البيع مع تخفيض يناسب الهامش 
  احملقق.

† يجوز للجمعية أن تعتمد طريقة مبسطة الندثار االصول الثابتة. 

على مستوى تنظيم احملاسبة :
† يسمح مشروع املخطط احملاسبي للجمعيات بتبرير املصاريف العامة التي يصعب إثباتها مبستندات 

  ثبوتية داخلية )مستند اشهاد( موقعة على األقل من طرف عضوين مؤهلني باجلمعية ؛
† يعفي هذا املشروع اجلمعيات من التزامات مسك السجالت القانونية املؤشرة واملرقمة من طرف احملكمة 
  االبتدائية )اليومية وسجل اجلرد(، شريطة االحتفاظ باليومية والقوائم التركيبية لفترة التقل عن خمس 

  سنوات ؛
† مكن للجمعية أن تسجل عملياتها املالية وفق تاريخ التحصيل والصرف، واالكتفاء فقط بتسجيل 

  الدائنيات والديون بعد إقفال الدورة احملاسبية واعداد القوائم التركيبية ؛
† يجوز كذلك جتميع العمليات على األقل مرة في كل دورة محاسبية بإعداد امليزان العام للحسابات ؛

سمح القانون 24.83 احملدد للنظام األساسي للتعاونيات 
ومهام مكتب تنمية التعاون بتأسيس تعاونيات تزاول 

أنشطة تزويد األعضاء مبستلزمات اإلنتاج من مواد خام، 
وإنتاج وتسويق املنتجات، والرفع من قيمتها في السوق 

وحتقيق فوائض وتوزيعها على األعضاء حسب معامالتهم 
مع التعاونية اذا تعلق األمر بتعاونيات خدماتية وحسب 

العمل املبذول في تعاونيات اإلنتاج )العمل املشترك( 

قف
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† يجوز إعفاء اجلمعية من مسك "الكتاب الكبير"، إذا كان من املمكن وضع ميزان احلسابات مباشرة من 
  اليومية شريطة توفير حد أدنى من األمان. 

وفي انتظار مصادقة وزير املالية  على مشروع املخطط احملاسبي للجمعيات املغربية، يتعني على اجلمعيات أن 
تأخد بعني االعتبار في محاسبتها انعكاسات خصوصية و طبيعة اجلمعيات كما متت اإلشارة إلى ذلك سابقا.
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اخلطوط العريضة ملراحـل مسـك وتنطيم محاسبـة مبسطة خاصة باجلمعيات
ميكن تلخيص مراحل مسك وتنطيم محاسبة مبسطة وخاصة باجلمعيات في العمليات التالية :

" تسجل كل عملية يتم اجنازها أوالشروع في حتقيقها مبجرد التوصل مبستند إثباتها في األدوات املبسطة:
† دفتر يومية الصندوق ؛ 

† دفتر يومية البنك ؛
† دفتر يومية العمليات املختلفة ؛

" يتم تقدير وتسجيل املساهمات التطوعية في دفتر يومية العمليات التطوعية ؛ 

" يتم انتقاء وإعادة تسجيل العمليات احملاسبية حسب طبيعتها في بطاقات خاصة، على أن تتضمن كل 
بطاقة تاريخ كل عملية ؛ 

" تقوم اجلمعية بإجراء اجلرد في آخر الدورة احملاسبية، التي تصادف عادة السنة املدنية، وتسجيل ذلك 
في سجل اجلرد ؛

" على ضوء نتائج اجلرد، يرحل رصيد كل بطاقة خاصة الخرالسنة احملاسبية الى القوائم التركيبية التالية 
)احلصيلة و حساب النتائج( 

وعلى العموم، ميكن إجمال احملاسبة املبسطة اخلاصة باجلمعيات في ثالثة مراحل أساسية : 
† تسجيل العمليات احملاسبية والتطوعية ؛ 

† ترتيب املستندات الثبوتية وتوثيقها ؛
† تركيب املعطيات احملاسبية والتطوعية ؛ 

وتتطلب كل مرحلة اعتماد أدوات خاصة وقواعد حسن التدبير، وهي قواعد من املفروض أن يسهر أمني املال 
على احترامها، باعتبارها السبيل األجنع لضمان شفافية املعلومات احملاسبية وتعزيز مصداقية الشركاء في 

تسيير اجلمعية.
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تسجيل العمليات

تعتبرأول خطوة يقوم بها 
احملاسب ملسك احملاسبة، 

وتتمثل في تسجيل 
العمليات في اليوميات 
والبطاقات اخلاصة لتتبع 

العمليات .

ترتيب / توثيق املستندات الثبوتية
  

يتم ترقيم وترتيب املستندات الثبوتية 
في احلافظات حسب التسلسل الزمني 

لوقوعها، ويتعني االحتفاظ بهذه 
احلافظات عشرة سنوات على األقل  
ويعتبر هذا الترتيب ضروريا للحفاظ 
على األدوات و الوثائق و املعلومات 

احملاسبية.

تركيب العمليات

إن تركيب املعطيات 
احملاسبية يفض في آخر 
املطاف، موسميا و عادة 

عند آخر الدورة احملاسبية، 
إلى إعداد احلصيلة 

وحساب النتائج.

إلخبار  كأساس  واعتمادها  احملاسبية،  املعطيات  وتركيب  تسجيل  تقتضي  وشفافة  منتظمة  محاسبة  مسك  إن 
األعضاء وإشراكهم في تدبير اجلمعية.

وتكتسي هذه املرحلة أهمية بالغة في حياة اجلمعية، لكونها تتيح لها إمكانية تنشيط احلياة الدميقراطية للجمعية، 
وخلق دينامية بني األعضاء بفعل  تفعيل مبدأ املشاركة اجلماعية لألعضاء في حياة اجلمعية. 

وبالفعل، فقد جتمع أعضاء اجلمعية لتعبئة مجهوداتهم إلجناز مشاريع خاصة كفيلة بدعم التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للسكان، ومادام األمر كذلك، فهم يتطلعون ملعرفة نتائج تضامنهم ومشاركتهم في حياة اجلمعية 

على األقل مرة كل سنة.

وتشكل احلصيلة وحساب النتائج أدوات مالئمة لتحقيق هذا املسعى.  
وهكذا يتطلع األعضاء ملعرفة ما يلي: 

† وسائل جتهيز اجلمعية وكذا دائنياتها على الغير وموجوداتها املتوفرة في حسابها البنكي و حساب 
  الصندوق؛ 

† الذمة املالية للجمعية أي أموالها اخلاصة أو الرصيد اجلمعوي ؛
† تكاليف وعائدات التسيير وتوزيعها حسب أنواع الشركاء الذين ساهموا في التجهيز والتسيير ؛ 

† نتائج أنشطتها، فإذا حققت اجلمعية فائضا، كيف سيتم توزيعه، وفي حالة تسجيل عجز، ما هي   
  أسبابه وانعكاساته وما هي التدابير الكفيلة بتفاديه.

 
ومبا أن القرارات التي تهم حياة اجلمعية ال ميكن أن تتخذ بشكل دميوقراطي إال من طرف األعضاء خالل انعقاد 
اجلمع العام، فإنه يصبح لزاما عرض املعطيات احملاسبية في اجلمع العام، بشكل مبسط ومفهوم من طرف كافة 
األعضاء، وتعتبر طريقة االتصال املرئي التي ترتكز على الرسوم البيانية املرئية من بني الطرق املالئمة لتحقيق 

هذا املسعى.
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الباب الثاني
 أدوات مبسطــة لتسجيــل العمليــات

يعتبر تسجيل العمليات في أدوات تسجيل مبسطة أول خطوة يقوم به محاسب 
اجلمعية ملسك محاسبته ويتم انتقاء أدوات التسجيل املالئمة بعد  حتليل دقيق 

لعمليات اجلمعية.
        

تقوم اجلمعيات بعمليات مالية محدودة خالل األسبوع، كحصولها على اشتراكات سنوية من أعضائها أو إعانات 
من جماعة محلية أو جهة مانحة، إلى جانب حتصيلها لهذه العائدات، تسدد  اجلمعيات عدة مصاريف تدخل 
ضمن األنشطة التي تزاولها كتسديدها ملصاريف تهيئ بعض امللفات كايداع التصريح املسبق و غيرها. وأيا كان 

حجم وطبيعة هذه العمليات، يتعني تسجيلها وتبريرها مبستندات ثبوتية. 
واملقصود من »تسجيل العمليات« تسجيل جميع احلركات املالية في صورة قيد يسمى »دفتر اليومية« وتقيد 
فيه يوما بيوم العمليات املتعلقة بنشاط اجلمعية، مع تبيان مصدرها ومحتواها واحلساب املتعلق بها، ومراجع 

املستندات التي تثبتها. 
وميكن تلخيص أهم اخلطوات التي تقطعها عملية تسجيل في أربع عمليات:

† تسجيل العمليات املسددة نقدا أو بواسطة شيكات في دفاتر يومية الصندوق ويومية البنك ؛ 
† تسجيل عمليات السلفات والدائنيات في دفتر يومية العمليات املختلفة ؛ 

† تسجيل العمليات التطوعية في دفتر يومية العمليات التطوعية ؛ 
† تنظيم وتتبع العمليات ؛

سجلوا عملياتكم النقدية و البنكية في دفاتر يوميات الصندوق والبنك.
ميكن تسجيل كل العمليات املالية سواء في :

† دفتـر يومية الصندوق، إذا كانت مسددة نقدا ؛
† دفتـر يوميـة البنـك، إذا كانت مسددة بواسطة الشيكات ؛ 

† دفتر يومية العمليات املختلفة، إذا كانت ال تهم العمليات السالفة الذكر)كعمليات القرض واالقتراض(

يتم تسجيل العمليات في هذه اليوميات يوميا أوفي حدود أسبوع على أكثر تقدير، و مبجرد استالم اجلمعية 
بكامل  العمليات  هذه  تسجيل  متعلم  عضو  أي  أو  املال  ألمني  ميكن  العمليات،  لهذه  الثبوتية  للمستندات 

السهولة.

دفتـر يومـية الصـندوق
خدوا دفترا مدرسيا وسجلوا في أول الصفحة: 

“
”
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† اسم اجلمعية ؛
† و بخط بارز« الصندوق« ؛

† السنة ؛ 

وقيدوا جميع العمليات املالية مرتبة حسب التسلسل الزمني لوقوعها، كما هو موضح في النموذج أدناه.

الرقم
الترتيبي

الباقي املبلغ بالدرهم  تاريخ العملية بيان 
العملية

مرجع املستند 
 دخل            خرجالثبوتي

للعمليات  املنتظم  التسجيل  إن 
يومية  دفتر  في  النقدية 
املسيرين  يساعد  الصندوق، 
على  كثب  عن  التعرف  على 
تبينه  كما  الصندوق  رصيد 
مبوجودات  ومقارنته  احلسابات، 
الصندوق النقدية، و يساهم هذا 
في حتديد أي خطإ أو نسيان، و 
الضرورية  بالتصحيحات  القيام 

لتجاوز ذلك.

اشتريتم  قد  تكونون عندها 
و  باملفاتيح،  يقفل  صندوقا 
آمن  مكان  في  وضعتموه 
اتقاء ألي سرقة محتملة.  

تعتمدوا على  أن  العملية، ميكن  رقم  الى  ويرمز  الترتيبي:   الرقم 
مت  الذي  الشهر  بإدراج  مركب  ترقيم  أو   )...1،2،3( عادي  ترقيم 
فيه تسديد املصاريف، بالنسبة للصائر االول لشهر يناير 2008 على 

سبيل املثال، يصبح الرقم الترتيبي لهذه العملية هو 01/001،
و يكون الصائر التاسع لشهر فبراير02/009

مرجع املستند الثبوتي: ويقصد به نوعية املستند الثبوتي ورقمه 
) وصوالت،فواتير...(.

 
الثبوتي   باملستند  املتعلقة  العملية  طبيعة  يوضح  العملية:  بيان 

)مثال تصوير وثيقة لدى مركز النسخ القريب(.

الفعلي  للمصاريف  أو   به تاريخ اإلجناز  العملية: ويقصد  تاريخ 
حتصيل العائدات.

املبلغ بالدرهم: يتم اسناد املبالغ املسددة في خانة »خرج« واملبالغ 
النسخ  مركز  في  وثيقة  تصوير  مثال،  »دخل«.  حانة  في  احملصلة 
القريب تعتبر صائرا يسجل في خانة »خرج« . بينما تسجل املبالع 

التي حتصل عليها اجلمعية ضمن خانة »دخل«.

الباقي: يشير إلى الفرق بني املبالغ املقيدة في خانة »دخل« واملبالغ 
املقيدة في خانة »خرج«.
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مترين تطبيقـي

يوم 2 يناير 2002، بلغ رصيد صندوق جمعية األمل عند آخر الدورة احملاسبية 000 1 درهم. 

نقدا ومبلغه 100 درهم. السنوي  اشتراكه  “إدريس”  املنخرط  سدد  اليوم،  نفس  " في 
يوم ذلك  و  درهما،   500 ومبلغه  نقدا  اجلمعية  مقر  كراء  مصاريف  اجلمعية  مال  أمني  " دفع 

31 يناير 2002. املطلوب تسجيل هذه العمليات في دفتر يومية الصندوق

الباقي في الصندوق إلى حدود 31 يناير 2002 هو 600 درهم.

دفتـر يوميـة البنـك
حاملا يصبح املبلغ املالي املوجود في الصندوق مهما، يجب العمل على حتويله إلى احلساب البنكي، الذي مت فتحه 

باسم اجلمعية، باعتماد توقيع جماعي لعضوين من املكتب التنفيذي للجمعية ) الرئيس و أمني املال( .
متسك اجلمعية دفتر يومية البنك بنفس الطريقة التي متسك بها دفتر يومية الصندوق. وينحصر تسجيل العمليات 
على الدفوعات املؤداة بواسطة الشيكات كتسديد مصاريف التنقالت بواسطة شيك، أواحلصول على إعانة بتحويل 

بنكي أو بواسطة شيك.

مترين تطبيقـي

" بتاريخ فاحت يناير 2002 اقتتحت جمعية »املستقبل« أنشطتها السنوية مببلغ مالي يقدر ب
 000 50 درهما.

الرقم
الترتيبي

الباقي  املبلغ بالدرهم  بيان 
العملية

تاريخ
 العملية

املرجع 
 دخل            خرج

01/02

02/02

03/02

- 

توصيل رقم 
20/2002

توصيل الكراء

01/02/2002

02/01/2002

03/01/2002

رصيد منقول

اشتراك سنوي
إلدريس

الكراء

1 000

100

-

-

-

500

1 000

1 100

600

دفتر يومية الصندوق
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دفتـر يوميـة البنـك

الرقم
الترتيبي

الباقي  املبلغ بالدرهم  بيان 
العملية

تاريخ
 العملية

املرجع
 دخل           خرج

01/02

02/02

03/02

04/02

- 
فاتورة رقم...

-
توصيل  رقم

01/01/2002

10/03/2002

15/04/2002

20/05/2002

الرصيد في البنك

اقتناء حاسوب

حتويـل إلى الصندوق

تسديد فاتورة 

الكهرباء

50 000

- 

-

-

-

10 000

1 000

1 000

50 000

40 000

39 000

38 000

" بتاريخ 10 مارس 2002 اقتنت اجلمعية حاسوبا بشيك مبلغه 000 10 درهم.

" بتاريخ 15 أبريل 2002 حولت من البنك إلى الصندوق بواسطة شيك مببلغ 000 1 درهم.

" بتاريخ 20 ماي 2002 سددت اجلمعية فاتورة الكهرباء بواسطة شيك مبلغه 000 1 درهم.

املطلوب تسجيل هذه العمليات في دفتر يومية البنك.

وميكن للجمعية جتميع دفتر يومية الصندوق ودفتر يومية البنك في دفتر يومية الصندوق والبنك وفق النموذج 
التالي:

دفتـر يومية الصنـدوق والبنـك

الرقم 
الترتيبي 

بيان العمليةالتاريخاملرجع
البنكالصندوق

الباقيخرجدخلالباقيخرجدخل
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سجلوا عمليات االقراض واالقتراض في دفتـر يوميـة “العمليـات املختلـفة”
ميكن تعريف العمليات املختلفة باعتبارها العمليات احملاسبية التي تنجزها اجلمعية والتي ال تهم ال الصندوق 

وال البنك.  

وتسجل “العمليات املختلفة” قي سجل محاسبي خاص يدعى “دفتر يومية العمليات املختلفة”. 
إذا كانت جمعيتكم صغيرة احلجم، ميكن تسجيل عملياتها حسب التسلسل الزمني لوقوعها في يومية الصندوق 
أو يومية البنك، و في حالة ما إذا كانت عمليات السلفات والدائنيات مهمة، من احملبذ تسجيل هذه العمليات 
في دفتر يومية العمليات املختلفة، أو تسجيلها مباشرة في البطاقات اخلاصة )بطاقة الدائنيات اخلاصة مبستعملي 

اخلدمات التي تقدمها اجلمعية(. 

ميكن للجمعية أن تستعمل دفتر يومية العمليات املختلفة في حال جلوءها إلى االقتراض أو الشراء بالسلف، أو 
عندما تبيع خدماتها بالسلف أو متنح قروضا. 

تسجل في دفتر يومية العمليات املختلفة كل العمليات التي ال تهم ال الصندوق وال البنك.

املختلفـة” العمليـات  “يوميـة  دفتـر  منـوذج 

الباقي القروض املمنوحة : 
الدائنيات

السلفات و الديون بيان العملية تاريخ العملية  الرقم 
الترتيبي 

تنقصتزيد تنقصتزيد

الباقي املرجع

الرقم الترتيبي

التاريخ

املرجع

بيان العملية

سجلوا رقم العملية وفق نفس املبدئ  املعتمد في دفتر »اليومية«

ادرجوا تاريخ العملية

و يقصد به نوعية املستند التبوتي و رقمه

و ضحوا طبيعة العملية
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مترين تطبيـقي

" بتاريخ 20 يناير 2005، اقتنت  جمعية األمل للتنمية، عن طريق السلف، جتهيزات مكتبية من املمون 
علي و أخوانه للتجهيزات املكتبة، وذلك مببلغ 10.000 درهما.

للممون،  الشراء  لفاتورة  اإلجمالية  القيمة  من   %  50 اجلمعية  سددت  فبراير2005   15 بتاريخ  و   "
بالشيك.   

" و بتاريخ 20 فبراير2005 باعت جمعية االمل بعض خدماتها بالسلف مببلغ 000 6 درهما.

" املطلوب هو تسجيل العمليات التي قامت بها جمعية األمل في دفتر يومية »العمليات املختلفة«.

السلفات و الديون

الدائنيات

التي اقترضتها اجلمعية في هذه  الديون  السلفات و  أدرجوا مبلغ 
اخلانة. ففي حالة حصول اجلمعية على سلفات يسجل، املبلغ في 
خانة يزيد و في حالة إرجاع مبالغ أقساط الديون و السلفات، تسجل 
هذه املبالغ في خانة تنقص. و يرمز الباقي إلى الفرق بني السلفات 

و الديون التي اقترضتها اجلمعية و املبالغ التي سددتها.

متنح قروضا  أن  باإلمكان  أنه  متنح اجلمعية قروضا. غير  نادرا ما 
للمستخدمني و تسعر خدماتها بالسلف لفئاتها املستهدفة. و في 
حالة  في  و  تزيد  خانة  في  الدائنيات  مبالغ  سجلوا  احلالة،  هذه 
استرجاع هذه الدئنيات كليا أو جزئيا، سجلوها في خانة تنقص. 
مبالغ  و  املمنوحة  القروض  مبالغ  بني  الفرق  إلى  الباقي  يرمز  و 

االسترجاعات.
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قدروا و سجلوا العمليات التطوعية  
يعتبر التطوع معطى أساسي بالنسبة للجمعيات، ولهذا يتعني تقديره وتسجيله في احلصيلة و حساب النتائج.

و قبل ذلك يجب تسجيل العمليات التطوعية في دفتر خاص يسمى “دفتر يومية العمليات التطوعية”.

على اجلمعية أن تعتمد بالنسبة لكل مساهمة تطوعية وثيقة محاسبية تتضمن التاريخ و بيان العملية واسم الشخص 
املعني و طريقة تقومي املساهمة.

التطوع وفق طريقة تكلفة  لتقدير هذه املساهمات، من ضمنها طريقة احتساب  املعتمدة  الطرق  العديد من  ثمة 
التعويض، أي تقدير التطوع على أساس القيمة املالية املسددة ألجير دون أي اعتبار لوجود التطوع أو عدمه.

مثال تطبيقـي :
تولى رئيس جمعية األمل )أحمد( بتاريخ 10 يناير2006 تنشيط دورة تكوينية باملجان ملدة ثالثة أيام.

املطلوب تسجيل هذه العملية في دفتر يومية العمليات التطوعية.

اجلواب

الباقي القروض املمنوحة : الدائنيات السلفات و الديون بيان العملية تاريخ 
العملية 

الرقم 
تنقصتزيدالترتيبي  تنقصتزيد

الباقي

001/01

002/02

003/02

20/01 

15/02

20/02

شراء جتهيزات 
مكتبية بالسلف
تسديد جزء 

من سلف شراء  
التجهيزات املكتبية  

للممون   

بيع خدمة بالسلف

10 000

-

-

-

5 000

-6 0006 000 -

10 000

5 000

دفتر يومية العمليات التطوعية

القيمة اسم الشخص وصفته
ااإلجمالية

تكلفة الوحدة عدد الوحدات التاريخ  بيان 
العملية

اسم الشخص 
وصفته

تنشيط دورة تكوينية  000 31 أيام01/10/2006
خبيردرهم/أيام 3 000 
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مترين تطبيقي حول استعمال دفاتر اليوميات :

أجنزت جمعية األمل خالل شهر يناير2005 العمليات املالية التالية:

" بتاريخ 10 يناير، سدد عضومن أعضاء اجلمعية اشتراكه السنوي نقدا و قدره 200 1 درهم، أعد أمني 
املال توصيل رقم 075 /01 

" بتاريخ 16 يناير، مت تسديد مصاريف تهيء ملف تأسيس اجلمعية نقدا، وقدرها 000 1 درهم،  ولقد 
توصلت اجلمعية بفاتورة رقم 01/127 لتسديد هذه الصوائر. 

" بتاريخ 20 يناير تلقت اجلمعية من جهة مانحة شيكا مبلغ 000 50 درهم، و باملناسبة تلقت اجلمعية أمرا 
بتحويل، حتت رقم رقم 157 0 /167 .05 ب ت

" بتاريخ 20 يناير مت اقتناء حاسوب بشيك مبلغه 000 10 درهم. فاتورة رقم : 1322/05 

" بتاريخ 22 يناير مت شراء توريدات املكتب بشيك مبلغه  000 10 درهم. فاتورة رقم: 
147/05

رقم  فاتورة  درهما.   10  000 قدره  بشيك  املكتب  وأثاث  جتهيزات  اجلمعية  اقتنت  يناير   25 بتاريخ   "
136/05

" بتاريخ 26 يناير متت عملية حتويل من حساب البنك إلى حساب الصندوق 000 10 درهم. رقم اإلرسال 
 02/02 . 198

" بتاريخ 30 يناير مت إعطاء تسبيق 500 1 درهم لعضو بواسطة الشيك. ولقد وقع العضو توصيال حتت 
رقم 045 / 02

املطلـوب تسجيل هذه العمليات في دفاتر اليوميات املبسطة املوافقة لشهر يناير 2005 
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الصندوق يومية  دفتر 

الباقي  خرج دخل بيان العملية املرجعتاريخ العملية

10/01/05

16/01/05

30/01/05

توصيل رقم075/01 

فاتورة رقم 127/01

أمر بتحويل رقم 
 189.02/02

اشتراك سنوي لعضو

مصاريف امللف

حتويل من البنك إلى 
الصندوق

1 200

-

10 000

-

1 000

-

1 200

 200

10 200

دفتر يومية البنك

الباقي  خرج دخل بيان العملية املرجعتاريخ العملية

20/01/05

20/01/05

22/01/05

25/01/05

26/01/05

30/01/05

أمر بتحويل  رقم 
0175.167.05

فاتورة رقم1322/05

فاتورة رقم 147/05

فاتورة رقم 136/05

توصيل رقم 045/02

مساهمة جهة مانحة

اقتناء حاسوب

شراء توريدات املكتب

جتهيزات وأثاث املكتب

حتويل من البنك إلى 
الصندوق

تسبيق لعضو 

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 500

50 000

40 000
 

30 000

20 000

10 000

8 500
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 دفتـر يوميـة العمليـات املختلفـة

دائنيات تزيدبيان العمليةاملرجع تاريخ العملية
)+(

دائنيات تنقص
)-(

الباقي

توصيل رقم 30/01/05
045/02

500 5001 1تسبيق لعضو -

بطاقات خاصة لتنظيم و تتبع العمليات احملاسبية 
تسجل العمليات املالية للجمعية في دفاتر »يومية الصندوق والبنك، والعمليات املختلفة«، تبعا للتسلسل الزمني 
حلدوثها دون اعتبار لطبيعة هذه العمليات، مما يصعب معه تتبعها ومعرفة رصيد كل حساب بانتظام. لذا، ومبوازاة 
مع تسجيل العمليات في أحد هذه الدفاتر، يتعني على أمني املال أومحاسب اجلمعية إعادة تسجيلها في بطاقات 

خاصة تدعى “سجل تنظيم وتتبع العمليات”.  

وهكذا، ميكن مسك بطاقات االشتراكات واإلعانات حسب كل شريك، واملعدات املعلوماتية وغيرها. و من شأن 
هذا النظام أن يسمج بتتبع وضعية كل عملية في أي وقت كان، واتخاد القرارات الالزمة، إلى جانب إعداد قوائم 

التركيب آلخر الدورة احملاسبية )احلصيلة وحساب النتائج(. 

من بني البطاقات التي حتتاجها عادة اجلمعيات الصغيرة:
† بطاقــة الشريــك ؛

† بطاقة األجور والتحمالت االجتماعية ؛
† بطاقة االشتراكات السنويـة ؛
† بطاقة املعدات املعلوماتية ؛

† بطاقة عتاد وأثاث املكتـب ؛

تعتمد  أن  للجمعية  ميكن  التسجيل،  عمليات  لتسهيل 
الترقيم املبسط للمستندات الثبوتية، و ذلك  بترقيم هذه 
املستندات حسب الترتيب الزمني الستالمها. مثال، نسند 
  ،2005 يناير  شهر  خالل  بها  املتوصل  االولى،  للفاتورة 
رقم 1 وترقم الفواتير املوالية حسب الترتيب الزمني لتوصل 

اجلمعية بها.

قف
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† بطاقة مصاريف التنقـالت ؛
† بطاقـة مبيعات اخلدمات ؛

† بطاقة الدائنيات على املستعملني.

بطاقة الشريك : 
تسمح هذه البطاقة بالوفاء بالتزاماتكم ألنها تسهل عليكم تتبع اإلعانة التي حصلتم عليها، وموافاة اجلهة املانحة 

مبلف تبرير استعمال اإلعانة وهو ملف يتضمن الوثائق التالية : 
† رسالة شكر وتبرير االعانة؛ 

† تقرير حول األنشطة املنجزة والنتائج احملصل عليها بعد صرف اإلعانة ؛ 
† بطاقة تتضمن بيانات مختصرة حول اإلعانة املالية ؛

† نسخة مصورة للمستندات الثبوتية.

في حالة استرداد جزء من اإلعانة، وهو أمر ناذر احلدوث، يسجل املبلغ في خانة “خرج” و الباقي يساوي اإلعانة 
املعتمدة ناقص املبالغ املستردة، تسجل مصاريف استعمال املنحة في خانة “خرج”، و في الغالب، نضيف خانة 

نسجل فيها املصاريف املتوقعة في ميزانية املشروع، و املمولة بواسطة املنحة.

بطاقة الشركاء
معلومات حول الشريك

  اسم الشريك:
  العنوان:

  جهة االتصال:
معلومات حول اتفاقية الشراكة

  رقم االتفاقية أو العقد:
  التاريخ/ التوقيع

      - مرجع العقد و االتفاقية اخلاصة
      - مبلغ املنحة و توزيع املصاريف بحسب بنود امليزانية

الباقي من دخلخرجاملرجع
العملية

الباقي من 
املنحة

بيان التاريخ
العملية

مرتقب في 
امليزانية
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مثال :
بتاريخ 01/01/2006 حولت جهة مانحة للحساب البنكي جلمعية األمل إعانة مبلغها 000 80 درهم، وصرفت 

بالشيك الصوائر التالية:
† 06/01/20، مصاريف الكراء، أي 000 10 من أصل 000 20 درهما مرتقبة في امليزانية ؛

† 06/01/30، اقتناء معدات معلوماتية، أي 000 50 درهما من أصل 000 60 درهما مـن اعتمادات 
ميزانية البند.

ميكن تقدمي بطاقة الشريك على النحو التالي:  

من خالل قراءة هذه البطاقة، يتبني جليا بأن جمعية األمل حصلت على إعانة من جهة مانحة مببلغ
000 80 درهم، سددت بواسطتها مبلغ 000 10 درهم من أصل 000 20 املرتقبة في ميزانية املشروع لكراء املقر، 
تبقى إذن مبلغ 000 10 درهم حتت نفس البنذ. كما اقتنت اجلمعية بواسطة هذه اإلعانة معدات معلوماتية بقيمة 
000 50 درهم من أصل 000 60 درهم املعتمدة لهذه الغاية، حيث تبقى ضمن هذا البنذ مبلغ 000 10 درهم، 

ومن مجموع اإلعانة مبلغ 000 20 درهما.

تتبع بطاقة االشتراكات :
الى جانب  املسددة  االشتراكات  مبالغ  التعرف عن كتب على  إمكانية  لكم  تتيح  االشتراكات  بطاقة  إن مسك 
إمكانية اعتمادها كسند لتذكير األعضاء مبيعاد حلول استحقاق دفع االشتراكات. ويعتبر اجلمع العام مناسبة 

مالئمة الستالم االشتراكات السنوية من األعضاء الذين رفضوا تسديدها لسبب أو آلخر. 

ولإلشارة، تنص األنظمة األساسية عادة بأن العضوالذي ال يسدد اشتراكه السنوي، يفقد صفة العضوية ويحرم من 
حق املشاركة في مداوالت اجلمع العام واجتماعات املجلس اإلداري. ويجب على املجلس التنفيدي للجمعية توجيهه 

رسالة تذكير وإندار وتوقيفه في انتظار عرض مشروع قرار طرده على أقرب جمع عام للبث فيه.  

 مرتقب في التاريخبيان العملية 
امليزانية

الباقي من دخلخرج
العملية

الباقي من املنحة

املنحة

الكراء

معدات معلوماتية

20 000

 60 000

10 000

 50 000

 80 000

10 000

10 000

80 000

70 000

20 000

06/01/01

06/01/20

06/01/30
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منوذج سجل عام الشتراكات أعضاء اجلمعية
اجلمعية:
العنوان:
الهاتف:

الفاكس: 
   

ويجدر التأكيد على أن مسك البطاقات بشكل منتظم من شأنه : 
† تتبع العمليات املنجزة بانتظام ؛ 

† استعمال املعطيات احملاسبية كسند للتدبير التشاركي ؛ 
† تسهيل مراقبة احملاسبة والتسيير من طرف االعضاء ؛ 

† احتساب الرصيد النهائي لكل عملية واعتماده كأساس إلعداد احلصيلة وحساب النتائج آلخر الدورة  
  احملاسبية.  

وتعتبر بطاقة مستند الصرف من بني أهم البطاقات املعتمدة لتتبع مصاريف املهام. ذلك أن هذه البطاقة متكن 
التي  املصاريف  فيها  مبا  وتبريرها  املسددة،  املصاريف  بيانات حول  على  التعرف عن كثب  من  اجلمعية  مسيري 
يتحملها أعضاء املجلس اإلداري خالل مزاولتهم ملهامهم. ويتعني على أعضاء املكتب التنفيذي أو أي شخص آخر، 
أسندت له مسؤولية إجناز مهام محددة مبدينة مجاورة، تبرير النفقات التي صرفها. و يسلم أمني املال للعضو الذي 

انتدبه املكتب التنفيذي إلجناز مهمة خارج مدينته، مبلغا ماليا مقابل توقيعه إليصال الدفع. 

تاريخالعنواناالسم الكاملرقم  
 االنخراط

االشتراكات 
السنوية 2001

االشتراكات 
السنوية 2002

االشتراكات 
السنوية 2003

1
-

60

61
-

82

83
-

10 0008 0008 000 12، زنقة الفداء، 02/02/2000
مراكش

مجموع 2001

مجموع 2002

مجموع 2003

فريد سعد
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ويتعني على املكلف باملهمة توفير كافة املستندات، التي تثبت صحة الصرف النقدي خالل قيامه بهذه املهمة. وفي 
حالة تعذر تبرير بعض العمليات، ميكن االكتفاء بتحرير مستندات ثبوتية داخلية، واملطالبة بتوقيعها من طرف 

املستفيد من الصرف )إعداد مستند إشهاد أو محضر موقع(.  
بعد القيام  باملهمة، من الطبيعي إرجاع ما تبقى من التسبيق مقابل استالم إيصال الدفع، يوقعه كل من أمني املال 

واملكلف باملهمة . 

من بني البطاقات األخرى املعتمدة لتتبع العمليات بطاقة املعدات والتجهيزات : 
في حالة إذا ما كانت اجلمعية تقوم بعدة عمليات ميكن أن تلجأ إلى خبير مختص من أجل مساعدتها على مسك 
محاسبة كاملة ذات القيد املزدوج من خالل تسجيل العمليات في دفاتر اليوميات في خانات دائن مدين، رصيد 
دائن، رصيد مدين، إلى جانب إعداد ميزانية املراجعة و القيام بأشغال اجلرد و التسوية، و إعداد احلصيلة و حساب 
النتائج في آخر املطاف. ذلك أن هده العمليات من الصعب استيعابها من طرف عضو غير مختص في احملاسبة.

من بني البطاقات األخرى تدرج بطاقة املعدات و التجهيزات و الذي جتدون بعده النموذج التالي :

منوذج بطاقة املعدات والتجهيزات
اجلمعية:
العنوان:
الهاتف:

الفاكس: 
   

ثمن الوحدةتاريخ االقتناء

10/5/2002

نسبة الكميةاملعدات
االندثار

القيمة 
احملاسبية 
الصافية

االندثار 
السنوي  

املتراكم

االندثار 
السنوي

املبلغ 
اإلجمالي

000 00018 0002 2%00010 000220 10حاسوب
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إرشـادات عمليـة
»العمليات  يومية  دفتر  في  اإلقتضاء  وعند  والصندوق،  البنك  يومية  دفتر  في  املالية  عملياتكم  تسجيل  إن 
املختلفة«، وتبريرها مبستندات ثبوتية خارجية وداخلية، تعتبر خطوة أساسية نحو مسك اجلمعية حملاسبة منتظمة 

وشفافة.

أن  ميكن  أي محاسب مختص  فإن  ومبررة،  األدوات  هذه  في  مقيدة  العمليات  هذه  جميع  كانت  إذا  وبالفعل، 
يعتمدها كأساس إلعداد قوائم تركيب وحتليل املعطيات احملاسبية، أي إعداد احلصيلة وحساب النتائج، وتهيء 

تقرير مالي للجمع العام السنوي.

ال تسجلوا العمليات إال بعد تسلمكم للمستندات الثبوتية، واحرصواعلى ترقيمها وترتيبها في حافظة البنك، 
مع إسناد رقم الوثيقة للقيد املطابق بدفتر البنك. 

سجلوا املصاريف التي تعتبرون مبالغها مهمة في دفتر يومية البنك واملبالغ الضئيلة في دفتر يومية الصندوق. 
وفي حالة تدبير جمعيتكم ملشاريع، من احملبذ أن متسكوا دفتر يومية البنك والصندوق بالنسبة لكل مشروع، ألن 

مثل هذا التنظيم سيسهل عليكم تتبع أداء التسيير املالي لكل مشروع.

بها  تتوصلون  التي  البنكية  الكشوفات  مقارنة  عبر  البنكي،  والتوفيق  التقريب  بعملية  القيام  تتوانوا عن  وال 
من وكالتكم البنكية، والعمليات املسجلة بدفتر يومية البنك الذي متسكونه. فإذا الحظتم أي فرق، ابحثوا عن 
البنكية للحصول على التوازن  الفوائد واملصاريف  األسباب، وقوموا بالتصحيحات الضرورية مبا فيها تسجيل 

املطلوب. 
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 الباب الثالث
تبرير وتوثيق العمليات احملاسبية

يعتبر التبرير و التوثيق ضروريا للحفاظ على املعطيات احملاسبية، وكذا على 
عناصر االثبات، ووضعها حتت اإلشارة في أي وقت.ويشكل التوثيق املنهجي 
والدقيق للمستندات الثبوتية سندا ال محيدعنه، لتسهيل الرقابة و تتبع حسابات 

اجلمعية، وملا ال استغاللها في اتخاذ القرارات.   

أهمية املستندات الثبوتية   
إن أية مصاريف في احملاسبة كيفما كانت مبالغها، يجب أن تبرر مبستندات ثبوتية. وفي حالة عدم توفر هذه 
املستندات، ميكن ألي مراقب حملاسبتك أن يرفض املصاريف املسجلة. وتعتبر املستندات الثبوتية برهانا مكتوبا 
حدوث  يؤيد  و  القطار...(  تذكرة  املوردين،  )فاتورة  دائنيها  أو  واستعماالتها  املسددة  املصاريف  قانونية  يبرر 

العمليات االقتصادية بني اجلمعية وأعضائها، وبينها وبني الغير.    
تضطلع هذه املستندات  بوظيفتني رئيسيتني:

† إعطاء الضوء األخضرلتسجيل العمليات املالية التي قامت بها اجلمعية، ألن أمني املال الميكن أن يباشر 
  عملية التسجيل إال إذا توصل مبستندات ثبوتية، تثبت صحة هذه العمليات؛

† اعتماد هذه الوثائق كمستندات قانونية ورئيسية إلجراء املراقبة عند اإلقتضاء. 

تتوزع الوثائق الثبوتية إلى صنفني. مستندات ثبوتية خارجيـة ومستندات ثبوتية داخليــة.

“

”

الشركات،  على  للضريبة  خاضعة  جمعيتكم  كانت  اذا 
وتعذر عليكم توفير مستندات ثبوتية لبعض عملياتكم، 
احملقق  الفائض  تشكيل  بإعادة  الضرائب  مصالح  تقوم 
يقتصر  وال  إضافية.  ضرائب  بتسديد  اجلمعية  ومطالبة 
األمر عند هذا احلد، بل يتعداه ليطال ما هو محرج أكثر 
بالنسبة للجمعية، أي فقدان ثقة األعضاء والشركاء في 
املسيرين والذهاب إلى حد املطالبة بإرجاع مبالغ املصاريف 
غير املبررة بل وعرض النازلة على القضاء. وهذا يدل على 

األهمية التي تكتسيها املستندات الثبوتية.   

قف
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طالبوا بتوفير مستندات ثبوتية خارجية  

" من مميزات هذه الوثائق أنها تصدر عن أطراف أخرى كاملمونني، و من بني املستندات الثبوتية 
اخلارجية : 

أ- عروض أثمان وأدونات الشراء )الطلبية(:
تضطراجلمعية في بعض احلاالت إلى البحث عن ثالثة عروض أثمان متعارضة ، قبل إعطاء أمر شراء خدمة أو 
توريدات، وتقوم اجلمعية باتباع هذه املسطرة إذا كانت مصاريف الشراء تفوق سقفا معينا يحدده العقد الذي أبرمته 

مع شريكها )غالبا اجلهة املانحة(.   

ويستجيب عرض األثمان لطلب يصدر من اجلمعية، وهو يتضمن الئحة من البنوذ التي تعيد نفس املعايير الواردة 
في طلب عرض األثمان الذي توجهه اجلمعية إلى البائع. ويعتبر عرض األثمان وثيقة تفصل فيها قائمة البضائع 
والسلع التي ترغب  في اقتناءها، مع تبيان نوعيتها وأثمانها، و كذا السعر اإلجمالي. ويتم في بعض احلاالت 
التنصيص على شروط خاصة يتضمنها طلب عروض األثمان. )األجل، إجراءات التسليم والتسديد...(، في هذه 

احلالة، يتعني أن يستجيب طلب العروض لهذه الشروط لتكون قانونية.

شركة محدودة املسؤولية برأسمال 100 ألف درهم السجل التجاري 58267 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 5892167 الضريبة املهنية 58301290 15/17 زنقة بشير العلج الدار البيضاء 
الهاتف : .................. الفاكس :.................. البريد االليكتروني : ..................

اجلمعية:.......... اسم 

العنوان:..............

الهاتف: ................

الفاكس: ................
   

الشركة

سند
DV 01285 : عرض أمتان رقم

املوضوع : عرض أثمان
سيدي،

تبعا الستشارتكم التي نقدم لكم خالص تشكرتنا على طلبها، يشرفني أن أوافيكم بعده بسند عرض أحسن أثماننا 
مت إعداده من طرفنا و جتدونه في اجلدول التالي :

املرجع

TDF 
148

بيان

طاولة تفريغ الثابتة بدون عائق أبعاد
800×1400

متن الوحدة 
خارج الرسوم

1 000,00

املجموع خارج الرسوم

7000,00

الكمية

7

الثمن اإلجمالي خارج 
الرسوم

7 000,00

سعر الضريبة على القيمة 
املضافة
20%

مبلغ الضريبة على القيمة 
املضافة

1400,00

املبلغ اإلجمالي مبا فيه الضريبة على 
القيمة املضافة

8400,00

الطابع و االمضاء
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أذونات الشراء )طلبيات(
بعد استالم اجلمعية لثالثة عروض أثمان متعارضة، واختيار العرض الذي يستجيب للمواصفات التي طلبتها من 

ناحية اجلودة والثمن األقل، تبدئ عملية الشراء بأمر شراء يسمى ورقة الطلبية أو أذينة الشراء. 

وسواء مت هذا األمر شفاهيا أو بواسطة الهاتف، يتعني  تأكيده كتابيا، وتوجيه أذينة الشراء إلى املمون الذي وقع 
عليه االختيار. 

وتعتبر أذينة الشراء أو ورقة الطلبية وثيقة تبني فيها اجلمعية، بتفصيل،البضائع والسلع التي ترغب في اقتنائها 
وفقا ملا ورد في عرض األثمان الذي تسلمته من املورد.  

اجلمعية:.......... اسم 

العنوان:..............

الهاتف: ................

الفاكس: ................
   

الشركة
العنوان

الفاكس : ...............
 مراكش بتارخ 10/08/2006

املوضوع : طلبية 
سيدي،

تبعا لسند عرض أثمانكم رقم ......... يشرفني أن أطلب منكم اخد هذه الطلبية بعني االعتبار:

املرجع

TDF 
148

بيان

طاولة التفريغ الثابتة بدون 
عائق أبعاد  1400 ×800

متن الوحدة 
خارج الرسوم

1 000,00

املجموع خارج الرسوم

الكمية

7

الثمن اإلجمالي خارج 
الرسوم

7 000,00

مبلغ الضريبة على القيمة املضافة 20%

مبلغ األداء بما فيها الرسوم

7 000,00

1 400,00

8 400,00

إمضاء الرئيس أو أمني املالأجل التسليم :........

مع أخلص حتياتنا
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ت- الفاتورة:
الفاتورة عبارة عن وثيقة يعدها البائع للمشتري ليفصل فيها األثمان التي يتعني تسديدها.ويتم إعداد الفاتورة 

في نسختني حتتفظ اجلمعية بالنسخة األصلية ويحتفظ البائع بنسخة ثانية.

ب- سند التسليم و سنـد االستالم :  
يسلم املمون للجمعية البضائع والسلع التي طلبتها، مقابل توقيع املسؤول عن املستودع على سند التسليم. يعتبر 
سند التسليم شكال من أشكال الفاتورة املؤقتة، التي تصاحب عملية تسليم البضائع و السلع من املمون إلى اجلهة 

الصادر عنها الطلب، وهي تختلف عنها أساسا بكونها ال تتضمن األثمان.
حتافظ اجلمعية على هذا السند، للتأكد من وجود البضائع والسلع املسلمة، ومقارنتها فيما بعد مع بيانات الفاتورة 

النهائية.

سند  شكل  تأخد  وهي  البائع،  بها  ويحتفظ  واحدة  على  اجلمعية  توقع  نسختني،  في  التسليم  سند  اعداد  يتم 
االستالم.

منوذج سـنـد الــتسلـيـم

رقم  :.......... 
املـزود  :..........
العنوان:..........

إلى رئيس اجلمعية:..........  
العـنـوان:........................

 مت تسليم البضائع أعاله: ..................................            في: ............. بتاريخ : .............

مالحظات الكمية وحدة 
القياس

بيان السلعة

املجموع 

املرجــع: طلبية رقم: .............................. 
شروط التسديد: ..................................

اإلمضاء:...................    
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شركة محدودة املسؤولية برأسمال 100 ألف درهم السجل التجاري 58267 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 5892167 الضريبة املهنية 58301290 15/17 زنقة بشير العلج الدار البيضاء 
الهاتف : .................. الفاكس :.................. البريد االليكتروني : ..................

الشركة
العنوان 
الفاكس
التاريخ

فاتورة رقم 01285

حصر مبلغ هده الفاتورة في : ثمانية آالف و أربع مائة درهم )8400,00( مبا فيها الرسوم
الطابع و اإلمضاء

املرجع

TDF 
148

بيان

طاولة تفريغ الثابتة بدون عائق أبعاد
800×1400

متن الوحدة 
خارج الرسوم

1 000,00

املجموع خارج الرسوم

7 000,00

الكمية

7

الثمن اإلجمالي خارج 
الرسوم

7 000,00

سعر الضريبة على القيمة 
املضافة
20%

مبلغ الضريبة على القيمة 
املضافة

1 400,00

املبلغ اإلجمالي مبا فيه الضريبة على 
القيمة املضافة
8 400,00

وتعتبر الفاتورة من املستندات الثبوتية للعمليات املالية للجمعيات، والتي ال بد أن تكون مستكملة للشروط 
القانونية ألجل أن يستند عليها في تسجيل هذه العمليات و من مت ال بد أن حتتوي على بعض البيانات الضرورية 

منها :
† حتديد املمون )االسم، الشركة العنوان رقم السجل التجاري( ؛

† تاريخ الفاتورة ؛ 
† المشتري )الزبون( ؛ 

† بيان عناصر السلع )الكمية ثمن الوحدة بدون احتساب الضريبة( ؛ 
† املبلغ اإلجمالي للفاتورة دون احتساب الرسوم ؛  

† مستحقات الضريبة على القيمة املضافة ؛ 
† املبلغ الذي يتعني تسديده من طرف الزبون، املبلغ اإلجمالي مبا فيه الرسوم ؛ 

وميكن أن تتضمن الفاتورة تاريخ التسديد إذا حصل اتفاق في هذا الشأن بني الزبون والبائع ؛ 
و تكتسي الفاتورة أهمية بالغة في احملاسبة اجلمعوية :  

† فهي وثيقة إثبات يستند عليهاالبائع ليثبت بأن البيع قد مت فعال وفق البيانـات املتفق عليها، واملبلغ 
  الواجب أداؤه ؛

† وهي توفر للبائع  سندا قانونيا ميكن االستناد عليه ملطالبة املشتري بتسديد  ثمن البيع ؛
† وهي مستند ثبوتي  بالنسبة للمشتري ليتأكد من تسلمه للسلع والبضائع، وفق البيانات التي أصدرها  

  )النوعية(، والتأكد من تطابق  األثمان لشروط الشراء، 

اجلمعية:............ اسم 

العنوان:..............

الهاتف: ................

الفاكس: ................
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حرروا املستندات الثبوتية الداخليـة وفقا حلاجياتكم

" من مميزات املستندات الثبوتية الداخلية أنها تصدر عن اجلمعية لتلبية حاجياتها على مستوى حتصيل 
عائداتها وصرف نفقات  تسييرها.  

بعض املستندات الثبوتية الداخلية 
أ- مستند القبض :

عند استالم أي مبلغ نقدي من قبل أمني املال أو غيره، ال بد من حترير مستند يثبت عملية االستالم ويستخدم 
من بعد أساسا إلثبات القيد بدفتر يومية الصندوق. 

وميكن تعريف مستند القبض بوثيقة مكتوبة يعترف مبوجبها شخص )عضو أو أمني املال ( بأنه تسلم  شيئا ما 
)منقوالت أو أموال ...(    

وينظم هذا النوع من اإليصاالت عادة أمني املال، بحيث يحتوي على كافة التفاصيل الضرورية لعملية القبض 
وعلى اخلصوص: 

† الرقم الترتيبي ؛
† اسم اجلهة التي تسلمت البضائع أو النقود ؛  

† املبلغ احملصل عليه ؛ 
† طريقةاألداء ؛ 

† املوضوع ؛ 
† تاريخ وتوقيع القابض.

ويتم إعداد إيصال القبض في نسختني، حتتفظ اجلمعية بواحدة وتسلم للقابض النسخة الثانية، والنموذج التالي 
يوضح شكل مستند القبض في اجلمعيات. 
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منــوذج مستند القبض
 

اجلمعية : ..........
العنوان : ..........

مستند القبض رقم
أنا املوقـع أسفـلــه ) أمني املال(

أشهد بأني استلمت  من...............................
مبـلــغ.قدره ................................... بشيك رقم .............

مقابـل )موضوع التسديد(
-
-

فـي ................تاريـخ.............................عن اجلمعية

                                                                            أمني املال

                                                                            اإلمضـاء

ب- مستند االخالء )إبراء الدمة( :
طرف  من  مؤقت،  بشكل  املسدد  أواملبلغ  املقدم،  الشىء  فعال  تسلم  قد  بأنه  القابض  مبوجبها  يشهد  وثيقة  هي 

اجلمعية. 
يتم إعداد هذه الوثيقة في نسختني حتتفظ اجلمعية بواحدة وتسلم األخرى للشخص املعني، 

ويتعني لكي تكون مستوفية للشروط القانونية أن تتضمن على االقل العناصر التالية: 
† تعريف اجلمعية)التسمية العنوان( ؛   

† تعريف الشخص املعني )االسم املهمة داخل اجلمعية( ؛  
† رقم البطاقة الوطنية للشخص املعني بالوثيقة ؛ 

† موضوع الوثيقة ؛
† التاريخ ومكان اعداد الوثيقة ؛

† إمضاء الشخص املعني ؛ 
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منوذج مستند  إخالء الدمة 

اجلمعية : 
العنوان : 
الهاتف :

الفاكس :   

 انا املوقع أسفله السيد محمد الرامي، احلامل للبطاقة الوطنية رقم أب ت د 248

أشهد بـأني تسلمت من جمعية األمل  مبلغ 10 أالف درهم مقابل إجنازي ملهمة بوجدة من 1 فبراير الى 

12 فبراير 2006

في ........................بتاريخ.............................

                             إمضاء املستفيد

ت- مستند الصرف :
يتم إعداد هذا املستند في نظيرين، حتتفظ اجلمعية بواحد وتسلم الثاني إلى املعني باألمر. 

و لكي تكون الوثيقة مستوفية للشروط القانونية، يجب أن تتضمن البيانات التالية : 
† اسم اجلمعية ومراجعها )العنوان ، الهاتف ...( ؛

† اسم املكلف باملهمة ومراجعه ) االسم الكامل، الصفة( ؛
† أسباب تسديد الصوائر وتواريخ تسديدها ؛ 

† تفصيل املصاريف املسددة ؛
† مبلغ التسبيق احملصل عليه عند االقتضاء ؛ 

† مجموع املبالغ التي يتعني إرجاعها في حالة حصول املكلف باملهمة على تسبيق ؛ 
† تاريخ ومكان إعداد الوثيقة ؛ 

† توقيع الشخص املكلف باملهمة ؛ 
† توقيع أمني املال.  
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الثبوتية  باملستندات  النفقات  مستند  إرفاق  يجب 
الغازوال،  إيصال  التنقل،  )تذاكر  للمصاريف 
يعوض ال  املصاريف  مستند  ألن  املطعم(  فاتورة 

على  احلصول  تعذر  حالة  وفي  الثبوتية.  املستندات 
بتحرير  باملهمة  املكلف  يقوم  الثبوتية،  املستندات 
املصاريف. تسديد  بصحة  مبوجبه  يشهد  بالشرف  تصريح 

قف

منوذج مستند النفقات 
اجلمعـية :.........         
العـنوان :.........
الهـاتـف :.........
الـفاكـس:.........

اإلسم والنسب: محمد رامي
موضوع املهمة:  االنتقال إلى وجـدة القتنـاء جتهيزات ومعدات اجلمعية

 03/01/06 التاريـــخ 

في مراكش             التاريخ 
إمضاء أمني املال:  إمضاء املكلف باملهمة:    

املستندات الثبوتية  نعم ال املبلغ بالدرهم بيان املصاريف

تنقالت بسيارة أجرة

اقتناء التجهيزات و املعدات

إجراءات رسمية

إصالحات

الفندق  

املجموع

التسبيق احملصل عليه نقدا

املبلغ الصافي الواجب ارجاعه

1 000,00

1 800,00

800,00

790,00

1 100,00

5 490,00

10 000,00

4 510,00

ال

نعم

ال

نعم

نعم
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رتبوا بدقة املستندات الثبوتية  
يتولى أمني مال اجلمعية أو أي عضو متعلم  مهمة ترتيب املستندات الثبوتية، بواسطة احلافظات، حيث يرقم  كل 

مستند ثبوتي و يحتفظ بنفس الترقيم ويسجله  في »دفتر اليومية«.
و يحتفظ هذا الشخص  بحافظات املستندات الثبوتية، و دفاتر يومية الصندوق و البنك، و عند اإلقتضاء يومية 
العمليات املختلفة في مكان آمن مبنزل أمني املال أو مبقر اجلمعية. ومن الطبيعي أن توفر اجلمعية حدا أدنى من 
التجهيزات لضمان حسن توثيق الوثائق احملاسبية. كما يتعني االحتفاظ باملستندات الثبوتية  ألكبر فترة ممكنة 
يسمح بها التشريع اجلاري به العمل. ويعتبر الترتيب ضروريا ليس فقط لتوفير املعلومات احملاسبية واملستندات 

الثبوتية، بل كذلك لتسهيل عملية الولوج إليها بكامل السهولة وفي أي وقت ممكن .
   

الحقة  استعماالت  ألي  أساسية  خطوة  يشكل  والثبوتية   احملاسبية  للمستندات  واملنتظم  العقالني  الترتيب  إن 
للمحاسبة، السيما استعمالها كأداة إلجراء املراقبة، وملا ال استغاللها في اتخاذ القرارات. مما يفسر و يبرر وضع 
نظام  صارم ومتقن لترقيم املستندات الثبوتية حسب الترتيب الزمني لتحرير هذه املستندات، وقبل مباشرة أي 

عملية  تسجيل و توثيق. 

الترتيب  طريقة  اعتماد  الضروري  من  عملية،  أي  لتسجيل  ثبوتي  مستند  على  االرتكاز  ضرورة  إلى  وبالنطر 
النظامي، ومرد ذلك أن هذه الطريقة من شأنها تسهيل عملية البحث عن أي مستند مطابق لتسجيل هذا القيد 

أوذاك.

لطبيعة  تبعا  احلافظات  تصنيف  اعتماد  احملبذ  من  احملاسبية،  الوثائق  ترتيب  حسن  ضمان  على  وحرصا 
العمليات:

 
† حافظة ترتب فيها االشتراكات السنوية، لتتبع عائداتها واحلفاظ على نسخة من وصوالتها ؛ 

† حافظة ترتب فيها فواتير عمليات الشراء املسددة التي تتضمن بيانات حول تواريخها وطريقة األداء ؛ 
† حافظة سندات املصاريف مرقمة ومعززة مبستندات ثبوتية؛

† حافظة املستندات البنكية )كشوفات، حسابات العمليات( 
† حافظة لترتيب املراسالت بشكل منفصل 

في  املسجلة  للعمليات  الثبوتية  املستندات  ترتيب  يجب  احملاسبية،  للوثائق  املنظم  الترتيب  طريقة  جانب  إلى 
دفاتر،في حافظة واحدة لكل دورة محاسبية، حسب الرقم الترتيبي للعملية وتاريخ اجنازها. و سيساهم هذا اإلجراء 

في تسهيل مراقبة املستندات الثبوتية جلميع العمليات. 
يكتسي سجل تنظيم وتتبع العمليات أهمية بالغة بالنسبة للجمعية، لكون تنطيم العمليات في بطاقات خاصة 

حسب طبيعة العملية، يسهل كثيرا تتبع و مراقبة احملاسبة عند االقتضاء.   
فعن طريق استعمال بطاقـة الشريك على سبيل املثال، ميكن تتبع استعماالت املنحة التي حصلت عليها اجلمعية 

من الشريك وموافاته مبلف تبريرهذه االستعماالت.   
أما بطاقة االشتراكات السنوية، فتمكن من االطالع عن كثب، على وضعية االشتراكات التي دفعها كل منخرط 

في اجلمعية، ومطالبة األعضاء املعنيني بدفع اشتراكاتهم بانتظام.
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ارشادات عملية 
† إن أول خطوة يجب أن تقوم بها جمعية تسعى إلى العمل في شفافية تامة، تتمثل في إعداد كنانيش 

  املستندات الثبوتية، واستعمالها كسندات لتبرير جميع العمليات املقيدة في دفتر اليومية.
 

† يتعني إذن تسجيل كل عملية حسب التسلسل الزمني حلدوثها، مبجرد توصل احملاسب مبستند اثباتها. 
  وفي حالة ما إذا تعذرعليه ذلك، ميكنه  االكتفاء بتحرير مستند ثبوتي داخلي، يسجل فيه معظم 

  التفاصيل اخلاصة باملصاريف، على أن يتخذ ذلك شكل محضر موقع مع تبيان الصعوبات واالعتبارات 
  التي حالت دون توفير املستند الثبوتي اخلارجي.

† لنفترض بأن سائق حافلة تولى نقل املعدات املعلوماتية جلمعيتكم، ورفض تسليمكم فاتورة تبرير 
  املبلغ املالي الذي حصل عليه مقابل قيامه بهذه اخلدمة، اطلبوا منه توقيع مستند إشهاد يعترف مبوجبه 

  باستالمه املبلغ املتفق عليه لنقل معداتكم. وال تنسوا أن تطالبوه بتسليمكم نسخة من بطاقته الوطنية، 
  ونسخة من رخصة السياقة لتعززوا به مستند اإلشهاد.

† ال تدخروا أي جهد لتوفير املستندات الثبوتية لتبريرالعمليات املالية جلمعيتكم، وفي حالة تعذر احلصول 
  على مستند ثبوتي خارجي، ميكن االكتفاء مبستند ثبوتي داخلي موقع من طرف شخصني مؤهلني للقيام 

  بذلك.

يجب انتقاء وتسجيل جميع العمليات في البطاقات اخلاصة 
املناسبة،و إال سوف تعرضون حصيلتكم و نتائج حسابكم 
البيانات  توفر  عليها  مصطلح  هو  كما  للخطأ.البطاقات 
الضرورية التي حتتاجها اجلمعية ألغراض التتبع و اإلشراف.

قف
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 الباب الرابع
جــرد العمليات الخر الدورة احملاسبية

يقصد باجلرد وضع الئحة حصرية لكل ما منلك، و هو عملية يتعني القيام بها 
بشكل منتظم من طرف كل هيئة متتلك وسائل عمل وتسيرمخزونات. سواء 

كانت تبتغي غرضا غير مؤدى عنها أو تستهدف غرضا ربحيا.  

موضوع اجلـرد  
القيام  يجب  محاسبية،  دورة  آخر  عند  النتائج(  وحساب  احلصيلة  )أي  السنوية  التركيبية  القوائم  إعداد  قبل 
هذه  تلخيص  ميكن  احملاسبة«.  خارج  »عمليات  تسمى  أخرى  عمليات  إلى  باإلضافة  احملاسبية  بالعمليات 

العمليات في أربع مراحل:

" يتعني في البدء، جرد املخزونات إذا وجدت، ألن اجلمعية ناذرا ما تتوفرعلى مخزونات. وإجراء   
البنك من جهة، وبني  للجمعية وحساب  البنك  التي يرسلها  التقريب والتدقيق بني كشوف احلسابات،  بيانات 

وضعية يومية الصندوق واملبالغ احلقيقية املوجودة فيه من جهة أخرى.   

" يجب التدقيق في ما تتوفر عليه اجلمعية من جتهيزات ومعدات عمل. 

" تفقد هذه  الوسائل، مع مرور الوقت، قيمتها، مما يستوجب أخد هذه احلالة في عني االعتبارو تسجيلها 
في حساب »االندثار«. 

" و من جهة أخرى ونظرا ألن حياة اجلمعية يتم تقسيمها إلى سنوات محاسبية )1/1/06 إلى 31/12/06 
على سبيل املثال( يجب ربط تكاليفها وعائداتها بالدورة احملاسبة التي تعنيها فعليـا. 

في  تسجل  لم  التكاليف  بعض  كانت  إذا  مما  احملاسبية،  الدورة  نهاية  عند  التأكد،  يجب  ذلك،  ضوء  وعلى 
احملاسبة، كما هو الشأن بالنسبة لفواتيرالكهرباء أو الهاتف غير املسددة، لعدم توصل اجلمعية بها.

يتوخى  وهو  للجمعية،  املالية  للوضعية  احملاسبية  الوضعية  مالئمة  على  أساسا  ينصب  اجلرد  من  الهدف  إن 
توفيرالبيانات املضبوطة والصادقة حول وضعية  اجلمعية. تساهم هذه العملية في متكني اجلمعية إلى وضع القوائم 

التركينية آلخر الدورة احملاسبية  اي:
† احلصيلة ؛

† حساب النتائج ؛ 
وحساب  محاسبية  دورة  كل  موازنة  فيه  تقيد  اجلرد،  دفتر  اجلمعية  متسك  أن  احملبد  من  اجلرد،  ملزايا  واعتبارا 

العائدات والتكاليف. اوحساب النتائج          

“
”
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جـرد املوجودات النقدية بالصندوق
الدورة  آلخر  األولى  املالية  املراقبة  تبدئ 
املالية  املوجودات  مبراقبة  عادة  احملاسبية 
يومية  دفتر  وضعية  مقارنة  عبر  بالصندوق، 
فإذا  املتوفرة.  النقدية  باملوجودات  الصندوق 
تساوي  ال  بالصندوق  املتوفرة  املبالغ  كانت 
في وقت معني،  الصندوق  يومية  دفتر  رصيد 
الصندوق  على  املسؤول  الشخص  على  يتعني 
أسباب  للبحت عن  الالزمة  بالتحريات  القيام 
هدا اخللل، و حتديد األخطاء التي أدت إليه و 
من مت إصالحه بواسطة تقيدات بدفتر يوميات 

الصندوق، و البطاقات املطابقة. 

حلسابكم  احملاسبي  بالتقريب  قوموا 
املصرفي

بالنسبة للبنك، يتعني مقارنة الرصيد احملصل 
بكشف  اجلمعوية  احملاسبة  بواسطة  عليه 
احلساب البنكي الذي يرسله البنك للجمعية و 
على ضوء ذلك يتم إجراء التقريبات الضرورية 
)فوائد، أو عموالت أو شيكات غير مسجلة( 
بواسطتها  يتم  البنكي« هي عملية  »التقريب 
تدقيق و مقارنة األرصدة حملاسباتكم من جهة، 
البنك  يرسله  الذي  املصرفي  و كشف احلساب 

جلمعيتكم
 من جهة أخرى.

بطاقة تصحيح املوجودات  النقدية بالصندوق

اجلمعية:.......... 
العنوان:.......... 

الهاتف:..........  

التاريخ: 06/12/25 
املبلغ اإلجمالي

 بالدرهم
60
150
100
700
4600
600

قيمة القطع 
 النقدية بالدرهم

5
10
20
50
100
200

عدد القطع 
النقدية

12
15
5
14
46
30

الرصيد املتوفر 
بالصندوق

610 11 دراهم

610 11 دراهمبتاريخ 06/12/25الرصيد احملاسبي

في مراكش بتاريخ: 06/12/25 

توقيع أمني املال 

بطاقة التقريب احملاسبي للحساب املصرفي  

•  الفرق 31400 أقل بالبنك 
• البحت عن أسباب الفرق ) حسابات غير مسجلة(

- 5/12/06 وصل حتويل أوكسفام )81400+ درهم( 
- 16/12/06  شيك 10500 لعبدو) 20000- درهما( 

16/12/06 شيك رقم 11600 )30000- درهما(
• الفرق : 31400 درهما

حساب صحيح بتاريخ 16/12/06             في مراكش 25/12/06 
إمضاء أمني املال 

البيان

الوضعية حسب كشف البنك

الوضعية حسب دفتر يومية 
البنك

تاريخ

06/12/31

06/12/31

املبلغ بالدرهم

127 210

158 610

اجلمعية:.......... 
العنوان:.......... 

الهاتف:..........  
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جـرد معدات و أدوات عمل اجلمعية
ينصب اجلرد على وسائل عمل اجلمعية و مبا أنها على العموم تتوفر على عتاد )طاوالت، مكاتب،...(

املعدات و األثاث من خالل حتديد قيمة شرائها ووضعيتها  و معدات )معلوميات،...( فإن اجلرد يشمل هذه 
احلالية، و طرح اقتراحات حول التدابير التي يتعني اتخذاها إلصالحها أو جتديدها. 

مـثــال: جـرد معـدات بتاريـخ 2006/12/31.

اجلمعـية :.........         
العـنوان :.........
الهـاتـف :.........
الـفاكـس:.........

في مراكش             التاريخ 
إمضاء أمني املال:      

الوضعية احلالية قيمة الشراء بالدرهم

أ - آالت
-3 مطاحن

-3 محركات
ب - أدوات

- دوالب
- آلة تنقية األرض

- معول
ج - أثاث

- 5 طاوالت
- 25 كرسي

- دوالب
- 4 سبورات

 هــ - مخزونات
- 42 كيس من العسل 
- 10 أكياس من األرز
- 20 كيس من الذرة 

  

550 000

التدابير املقترحة 

320 000
متوسط
جيد

جتديد القوالب
صيانة منتظمة

إلخ

إلخ

إلخ

إلخ

إلخ

إلخ

إلخ

إلخ

إلخ

جرد تركيبي للمعدات و التجهيزات بتاريخ 2006/12/31
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احتساب القيمة التقـديرية لتالشي األصول الثابتة
يقصد باألصول الثابتة، الوسائل االقتصادية التي متتلكها اجلمعية بغرض استخدامها في العمليات اإلنتاجية، 

وليس بقصد إعادة بيعها. وهي عادة تعمر أكثر من فترة محاسبية واحدة مع احملافظة على شكلها الطبيعي. 
و على الرغم من أن األصول الثابتة للجمعية تتشكل أساسا من وسائل عمل، من املفروض استعمالها بشكل دائم 
إلجناز أنشطتها، فإن هذه الوسائل تفقد مع مرور الوقت أجزاء من قيمتها ألسباب اقتصادية، أو تقدم تقني، مما 

يستوجب أخد هذه التخفيضات بعني االعتبار في حساباتها باستعمال حساب »االندثار«.
إذا كانت أغلب األصول الثابتة تتالشى مع مرور الوقت، فإن قيمة هذا التالشي الميكن حصرها بشكل مضبوط 
إال بعد عملية البيع. غير أنه الميكن االنتظار إلى حني إمتام عملية البيع لتسجيل قيمة تالشي هذه الوسائل. و 

يكمن احلل في إجراء تصحيح تقديري يدعى »االندثار«. 

تقومي االندثار
بالنظر إلى الصعوبات العملية لقياس  قيمة االندثار، ومعرفة القيمة الصافية لألصول الثابتة، يسمح التشريع 
اجلاري به العمل بإجراء تقديرات تقريبية لألصول الثابتة كل سنة. عمليا تضع اجلمعية جدوال بيانيا لالندثار 
بالنسبة لكل أصل ثابت، ويتضمن اجلدول خانات تضم السنوات، قيمة  شراء األصول الثابتة، النسبة السنوية 

لالندثار، والقيمة احملاسبة الصافية لألصول.
وتساوي القيمة احملاسبية الصافية الفرق بني قيمة شراء املعدات ومبلغ االندثار املتراكم.

لهذه  التقنية  للمميزات  وفقا  بدورها  حتدد  والتي  املعدات،  الستعمال  التقديرية  للمدة  وفقا  االندثار  ويحتسب 
املعدات وحيثيات استعمالها. 

»االندثار احملاسبي« حتمالت موزعة على عدة سنوات، 
ومدرجة في التكلفة السنوية ألنشطة اجلمعية.)تنقل قيمة 
اجلزء املفقود من األصول الثابتة إلى قيمة السلعة أواخلدمة( 
أما احتياطات جتديد املعدات فهو مبلغ تخصصه اجلمعية 
كل سنة لتجديد هذه املعدات، دون أي حاجة إلى اللجوء 

إلى دعم من اجلهة املانحة.
بالبنك يدعى حساب »جتديد  ويتعني فتح حساب خاص 
املعدات« يرصد له سنويا مبلغ مالي يساوي القسط السنوي 
املخصص الحتياطات جتديد املعدات. وال ميكن سحب أي 
مبلغ من احلساب البنكي، إال مبوافقة اجلمع العام السنوي 

للجمعية.     

قف
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وميكن أن تختار اجلمعية بني طريقتني  الحتساب االندثار: 
† االندثار الثابت أو اخلطي و هي الطريقة التي تعتمدها اجلمعيات؛ 

† االندثار التناقصي.

متناسبا مع مدة  ليصبح  الدورات احملاسبية،  اندثاره على  املراد  املبلغ  توزيع  أوالثابت،  باالندثاراخلطي  ويقصد 
استعماله. و تبقى سنوية االندثار )مخصصات االندثار السنوية( ثابتة خالل مدة استعمال املعدات.

و هي تساوي  قاعدة االندثار مضروبة على نسبة االندثار، علما أن : 
† قاعدة االندثار ترمز إلى قيمة شراء املعدات أوالتجهيزات؛

† نسبة االندثار تساوي 100 مقسومة على املدة املتوقعة الستعمال املعدات أوالتجهيزات )أي عدد 
  السنوات(.

 

مترين تطبيـقــي
اقتنت جمعية معدات بثمن 000 13 درهما، وبدأت في استعمالها بتاريخ 1 يناير 2000.

لنفترض بأن صالحية استعمال هذه املعدات هي 5 سنوات أي أن نسبة االندثار املتوقعة هي 20% 
املطلوب احتساب االندثار وتوضيح انخفاض قيمة املعدات قي جدول إلى غاية أواخر 2004. 

احلل : 
قيمة االندثار تساوي:  قيمة الشراء 000 13 × %20  أي  600 2 درهم 

قيمة املعدات 000 13 ناقص االندثارات املتراكمة، أي 600 2 درهم، و هي تساوي القيمة الصافية للمعدات 
في آخر السنة األولى، أي 400 10 درهم، كما هو مبني في اجلدول التالي :
)القيمة الصافية لهذه املعدات = 000 13 – 600 2 = 400 10 درهما(

القيمة احملاسبية 
الصافية بالدرهم

10 400
7 800
5 200
2 600

0

االندثار املتراكم

2 600
5 200
7 800
10 400
13 000

االندثار السنوي

2 600
2 600
2 600
2 600
2 600

13 000

 قيمة الشراء

13 000
13 000
13 000
13 000
13 000

السنوات

2000
2001
2002
2003
2004

 و يحتسب االندثار بتقسيم القيمة اإلجمالية للمعدات على املدة احملتملة لالستعمال

  قيمة شراء املعدات )ثمن الشراء( اإلندثار السنوي =
عدد السنوات املتوقعة  الستعمال املعدات

---------------------------------------------------
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من املالحظ أن املعدات فقدت كل أجزاءها، أي اندثرت بشكل كلي في السنة اخلامسة، أي في 2004. 
اقتنت نفس اجلمعية معدات لضخ املياه لسقي مزرعة، بثمن 000 500 2 درهم، لنفترض بأن مدة صالحية 
هذه التجهيزات تقدر بخمس سنوات على األقل، املطلوب احتساب سنوية االندثار وإعداد  جدول اندثار  لهذه 

التجهيزات. 

احلل :  
سنوية اندثار معدات ضخ املياه تساوي 000 500 2 درهم مقسومة على خمس سنوات، أي

000 500 درهم. 
وفيما يلي جدول اندثار معدات ضخ املياه :

يتعني تسجيل مبلغ 000 500 درهم كل سنة في مصاريفكم بحساب النتائج الندثارمعدات ضخ املياه، أي 
تخصيص قسط من قيمة الشراء كل سنة. 

إن كل تهاون أو نسيان في احتساب اندثاراملعدات، ينجم عنه وضع مغلوط في »حساب نتائج« و من مت احتمال  
بيع املعدات أوجتديدها باخلسارة. 

قوموا بتسوية زمنية لعملياتكم
يعتبر مبدأ تخصيص الدورات من املبادئ األساسية للمحاسبة. وبالنظر إلى أن حياة اجلمعية يتم تقسيمها إلى 
سنوات محاسبية )من فاحت يناير إلى 31 دجنبر(، يجب ربط تكاليفها وعائداتها بالدورة احملاسبة التي تعنيها 
فعليـا. غير أن التكاليف والعائدات املسجلة في الدورة ال تنطبق بالضرورة على هذه الدورة مما يستوجب اجراء 
التصحيحات الالزمة، و تستعمل حسابات التسوية  خصيصا إلجراء مثل هذه التصحيحات، عبرإسناد جميع 

التكاليف والعائدات لدورة  واحدة محددة.

القيمة املخاسبية 
الصافية بالدرهم

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

0

االندثار املتراكم

500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000

 االندثار السنوي

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

 قيمة الشراء

2 500 000

السنوات

1
2
3
4
5



����

ومصاريف  املستخدمني  ورواتب  الكراء  صوائر  أوتسدد  بالسلف،  تشتري  التي  اجلمعيات  هي  ناذرة  وعموما، 
الزمنية  املاء والكهرباء و كذا الشراء بالسلف أيضا. وهي عمليات تتطلب في غالب األحيان إجراء التسوية 
الضرورية. ومن احملبذ إذا كانت هذه اجلمعيات تتحمل هذه الصوائر، أن تلجأ إلى محاسب مختص لتسوية هذه 

العمليات.
 

وفي هذا االطار ، ميكن ان تطرح للجمعية  عدة حاالت لتسوية عملياتها:
† تسـوية حسابات خصوم احلصيلة )حتمالت لآلداء( من املعلوم أن بعض التحمالت، 

  من قبيل واجبات  الكهرباء وصوائر الهاتف، ميكن أن تهم الدورة احملاسبية اجلارية، وال يتم تسجيلها  
  في دفتر اليومية ألسباب قاهرة، منها عدم توصل اجلمعية بفواتير هذه التكاليف عند نهاية الدورة 

  احملاسبية. 

† تسوية حسابات االصول )حتمالت مسجلة مسبقا( 
  في آخرالدورة احملاسبية، ميكن جرد توريدات وعائدات لم تستعملها اجلمعية، غير أنه بإمكانها 

  استعمالها في الدورة احملاسبية املوالية .

وندرج في اجلدول التالي احلاالت التي تطرح على اجلمعيات خالل قيامها بأشغال اجلرد والتسوية. 

مثـال : في آخر الدورة احملاسبية، لوحظ بـأن فاتورة الكهرباء لشهر دجنبر 2004 واملقدرة ب 100 درهم، 
لم تتوصل بها اجلمعية إال في شهر يناير 2005 . لدا وجب أخد هذه التحمالت بعني االعتبار،وإجراء 
التسوية الالزمة. ومبا أن  حتمالت الكهرباء تزيد،  فإنه  يتعني تسجيل هذه الزيادة في بطاقة مصاريف 

الكهرباء.
 

وفي املقابل، ومبا أن التحمالت التي يتعني آداؤها تزيد في جانب خصوم احلصيلة، أي أن ديون اجلمعية 
تزيد بنفس املبلغ، يجب  تسجيل هذه الزيادة في بطاقة تدعى »حتمالت لالداء«.

مثـال : في آخر الدورة احملاسبية، بقي باجلمعية 100 درهم من الطوابع البريدية. ومبا أن هذا املبلغ يعتبر  
حتمال مت تسجيله في دفتر يومية الصندوق وبطاقة املصاريف البريدية ، فيجب أن حتتسب هذه الطوابع 
البريدية كتحمالت مسددة مسبقا، ما دامت  ستستعمل في الدورة احملاسبة املوالية، لدا، يتعني تصحيح 

احلصيلة و كذا حساب النتائج و ذلك بحدف هذه التحمالت. 
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عائدات للتحصيل

عائدات مكتسبة غير أن 
مبالغها لم حتدد بشكل 

نهائي، ولم يتم بعد
تسجيلها في حسابات 

املدينني.
مثال : فوائد مستحقة 
على الدائنيات خاطئة

 حتمالت لآلداء أو ديون 
ظرفية

هي ديون متوقعة، مت 
تقييمها بعد إقفال 

احلسابات. وتتميز بكون  
مواضيعها محدد بدقة 

و آجالها و مبالغها غير 
مؤكدة.

مثال : حساب بنكي سلبي

عائدات مسجلة مسبقا 

عائدات مسددة أو مسجلة 
في احملاسبة قبل إجناز 
أو تسليم اخلدمات أو 

التوريدات التي تثبتها. 

مثال : االشتراك احملصل 
عليه بالنسبة للمجالت أو 
الكراء املسدد خالل  ثالثة 

اشهر

حتمالت مسجلة مسبقا

حتمالت مسجلة في الدورة 
احملاسبية اجلارية )شراء 

مواد واجناز خدمات( غيرأن 
إجنازها لن يتم  إال في 

الدورة املوالية.   

إرشـادات عمليـة
من املالحظ أن أغلبية اجلمعيات ال تقوم بعملية اجلرد عند آخر الدورة احملاسبة، و يترتب عن هذا الوضع إعطاء 

صورة ناقصة و خاطئة ملعطياتها احملاسبية واملالية ونتائج تسييرها.

الدورة  نهاية  في  سنة،و  كل  مرة  تقوم  أن  حجمها،  كان  كيفما  اجلمعيات،  على  يجب  أنه  على  التأكيد  يجب 
عائدات  وتدقيق  ملوجوداتها،  جرد  بدون  ألنه  واملعدات...(  والبنك،  الصندوق،  عملياتها)جرد  بجرد  احملاسبية 
وتكاليف تسييرها، الميكن للحصيلة وحسابات النتائج أن يضطلعا بدورهما و يعطيان صورة صادقة عن اجلمعية. 
ثم إن اجلرد يعتبر مناسبة مالئمة للقيام مبراقبة منتظمة لعملياتها املسجلة في األدوات املبسطة للتسجيل وتنطيم 
وتتبع العمليات، وبالتالي تصحيح األغالط أو إضافة مبالغ مت إغفال تسجيلها، أو حتديد ثغرات على مستوى 

مسك احملاسبة وتنظيمها.

ونظرا ألهمية املراقبة، من احملبذ أن يعني املجلس اإلداري للجمعية، عند اإلقتضاء، شخصا غير الذي أوكلت له 
مهمة مسك احملاسبة للقيام بهذه املهمة.

  
تكون  ان  يجب  دلك  الى  باالضافة  و  خروقات  و  اخطاءا  تتضمن  ان  يجب  واملنتظمة ال  املضبوطة  احملاسبة  ان 
صادقة، وينتمي هدا املفهوم االخيرالى نوعني من التحايالت : ااخلطئ املتعمد الدي يسعى الى تغيير وضعية 
فواتير لالستتحقاق لم تاخد بعني  على سبيل املثال في اخر الدورة احملاسبية ,  محرجة يصبح تدليسا وحتايال, 
االعتبار ضمن تكاليف الدورة احملاسبية تصنف في خانة االخطاء ادا كان النسيان متعمدا، وفي حالة العكس، 

فهي تعتبر حتايال.

التي تطرح صعوبات عند اجراء اي مراقبة ملوجوداته لغياب اي  اكثراحلسابات  الصندوق من بني  ويعتبرحساب 
بنتائج جرد مادي عند  للقيام مبقارنات و تقريبات مع جهة خارجية اوعند مقارنته  مستند ميكن االرتكاز عليه 
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االقتضاء، ومهما يكن، و في غياب اي تدخل يتزامن مع تاريخ اقفال احلسابات ملراقبة وضعية اخلزينة ،يجدر 
التاكيد على ان  اي مراقبة قبلية للصندوق  تبقى مجرد تقريبات وتخمينات نظرية ليس اال، دلك ان االغالط 
املتعمدة تكتسي في اغلب احلاالت اهمية محدودة الن املكلف بالصندوق يقوم مبالئمة وتصحيح  حساباته، عند 

استشعاره الي مراقبة.

الدفوعات  بعض  ويغفل  بعد،  فيما  ارجاعها  بنية  الرصيد  ويقرض جزءا من  العمليات  فهو يسجل عادة جميع 
احملصل عليها بل ويرفع من قيمة بعض التسديدات اما النه يتعدر عليه ارحاع السلفات او انه ميارس بشكل 

متعمد اختالسات االموال وهي ممارسات يعاقب عليها من طرف القانون.
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 الباب اخلامس
تركيب وحتليل العمليات احملاسبية

يعتبر إعداد القوائم التركيبية )احلصيلة وحساب النتائج(، لفترة زمنية محددة،   
خطوة ضرورية للقيام بالتحليل املالي للعمليات احملاسبية املسجلة.    

إعداد حصـيلـة جمعيتكم 
املختلفة  والعمليات  والبنك  الصندوق  يوميات  )دفاتير  باجلمعية  اخلاصة  املالية  املعطيات  تسجيل  أدوات  إن 
وبطاقات العمليات حسب طبيعتها( ال ميكن أن تعطينا صورة تركيبية وحتليلية لوضعية الذمة املالية للجمعية 
بيانات  الدورة احملاسبية، باالعتماد على  ونتائج تسييرها. لذا يتعني إعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام 

احملاسبة املقيدة بدفتر اليومية ودفتر سجل تنظيم وتتبع العمليات ودفتر اجلرد.
وتتضمن القوائم التركيبية للجمعيات :

" احلصيـلـة )أو املوازنة أو البيان اخلتامي( ؛

" حساب النتائج )حساب العائـدات والتكاليف( ؛

احلصيلة هي جدول محاسبي يعطينا صورة عن مجموع املمتلكات  التي تتوفر عليها اجلمعية خالل فترة محددة، 
فوتوغرافية  مبثابة  صورة  احلصيلة  تعتبر  أخرى  بعبارة  املمتلكات،  هذه  القتناء  استعملتها  التي  املوارد  وأصل 
لوضعية الذمة املالية للجمعية، وتبني بصورة مفصلة عناصر أصول املنشاة، التي تظهر في ميني اجلدول أدناه، و 

عناصراخلصوم، التي تظهر في اجلانب األيسر من اجلدول.

و توضح األصول الثروة املوضوعة رهن إشارة اجلمعية من أجل إجناز أنشطتها و هي مصنفة وفقا لدرجة السيولة 
املالية أو األموال اجلائز التصرف فيها. و تتوزع األصول إلى أصول متداولة و أصول ثابتة.

و جتسد اخلصوم حقوق اجلهات املانحة على ثروة اجلمعية و هي توزع إلى أموال خارجية و أموال خاصة و مصنفة 
وفقا لدرجة استحقاق االلتزامات. 

“
”

اخلصوم

مصدر املمتلكات التي تتوفر عليها اجلمعية
الديون مبفهومها العام أو احلقوق التي للغير على 

اجلمعية في فترة محددة

األصول

مجموع املمتلكات و احلقوق التي تتوفر عليها 
اجلمعية

منقوالت مادية: وسائل عمل؛
احلقـوق: دائنـيـات، رصيد بنكي؛
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ميكن تعريف احلصيلة انطالقا من مقاربتني:

 † باملقاربـة االقتصاديـة:
املقاربة  هذه  وفق  “اخلصوم”  يعرف  واستعمالها.  اجلمعية  موارد  عن  صورة  يعطينا  الذي  التعريف  وهو 
مبجموع املوارد. أما األصول فيشار إليها باستعماالت هذه املوارد، أي االستعماالت االقتصادية )معدات، 

مباني..( ومالية )رصيد البنك والصندوق دائنيـات(.

 † باملقاربـة القانونية:
تتمتع كل مؤسسة بذمة مالية، وهي مجموع حقوقها والتزاماتها. ومن املهم حتليل هذه الذمة املالية من 
خالل حتليل القيم املنقولة وغير املنقولة التي تتوفر عليها اجلمعية في فترة محددة )معــدات ، مخزونـات، 

دائنـيات على الفئـة املستهدفـة(.

وهذا ما يعرف في احملاسبة “بأصول اجلمعية” أو “مالها”.أما ما يصطلح عليه بخصوم املنشأة/ اجلمعية أو ما 
عليها، فهي مجموع احلقوق التي للغير على هذه املنشأة لفترة محددة. )موردون،أعضاء(

هيكل احلصيلة
تتكون احلصيلة من خانتني :

† خانة اجلانب األيسر )االستعماالت( من اجلدول تسجل فيها كل ما متتلكه اجلمعية، و قيمة هذه 
  املمتلكات.

† خانة في اجلانب األمين )املوارد( تسحل فيها  اجلهات املالكة لهده املمتلكات.

و تتشكل موارد اجلمعية من املساهمات العينية لألعضاء، و اإلعانات و في بعض احلاالت قروض األعضاء و 
املوردين،و القرائض املتراكمة في االحتياطات أو املنقولة. 
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منوذج احلصيلة إلى 31 دجنبر2006 

الفوائض املتراكمة

إعانات و مساهمات 
منظمات دولية

مساعدات من القطاع 
اخلاص

إعانات من منظمات 
دولية

ديون 

املبلغ بالدرهم اخلصوم القيمة احملاسبية 
الصافية

االندثار قيمة الشراء األصول

أصول ثابتة 
120 000
130 000
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500 000
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100 000
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500 000
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100 000

150 000

50 000

600 000
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800 000

املجموع

املجموع
الفائض

املجموع

أثاث و عتاد
معدات معلوماتية 

مخزونات

دائنيات على الفئات 
املستهدفة

الرصيد البنكي

الصندوق

ولتوضيح مفهوم احلصيلة بشكل مبسط، تذكروا بأن جميع ما هو بحوزتنا، إما أنه  ملك لنا أوملك لغيرنا. ويطلق 
على مصطلح خصوم كل ما ميلكه االخرين. أو كل ما هو في ّدمتنا أو جميع ديوننا أو كل ما ال منلك.  

ويقصد بالذمة املالية أو األموال اخلاصة، كل ما هو لنا أي كل ما منلك مخصوم منه الديون، و مبا أن كل شيء  
يجب أن يكون ملكا ألحد، فان التساوي بني مجموع األصول، و مجموع اخلصوم مضاف إليها قيمة الذمة املالية 

يكون دائما ساري املفعول. و بعبارة أخرى يجب أن تكون احلصيلة دائما متوازنة.

األصول = اخلصوم +الذمة املالية )ممتلكاتنا(
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و تعتبر احلصيلة قائمة تركيبية للمعطيات احملاسبة و هي تعطي صورة فوتوغرافية للوضعية املالية للجمعية في 
فترة محددة. و من مميزاتها أنها تتغير بتغير أنشطتها أو بعبارة أخرى، ال تعتبر وضعية اجلمعية قارة بل وضعية 
تتغير من فترة ألخرى و مرد ذلك أن اجلمعية تقوم كل يوم بعمليات الشراء، تسديد الصوائر، و الديون،....إلخ 

و من الطبيعي أن تنعكس هذه العمليات على وضعية الذمة املالية و تغير بالتالي احلصيلة.

انتقلوا من حصيلة االنطالق إلى إعداد احلصيلة النهائية
تتغير حصيلة اجلمعية حسب أنشطة هذه األخيرة. فكل نشاط تقوم به تقابله مصاريف و عائدات تغير مكونات 
احلصيلة، غير أنه من غير املألوف إعداد احلصيلة بعد كل عملية مدفوعات أو حتصيل، فالقاعدة العامة هي أن 
تقوم كل جمعية بإعداد حصيلة االنطالق في بداية السنة، و إعداد حصيلة نهائية في آخر السنة املالية و من أجل 

استيعاب االنتقال من حصيلة االنطالق إلى احلصيلة النهائية،  نقترح إتباع التمرين التطبيقي التالي :

" أسست مجموعة من األشخاص بتاريخ فاحت يناير 2005 جمعية تنموية،وحصلت على إعانة جتهيز من 
جهة مانحة مببلغ 350 ألف درهما.

املطـلـوب: وصف الوضعية املالية بتاريخ فاحت يناير 2005.

" بتاريخ 10 يناير2005، فتحت اجلمعية حسابا بنكيا مببلغ 315 ألف درهما.
كيف ميكن تقدمي حصيلتها في هذا التاريخ؟

حصيلـة اجلمعيـة بتاريخ 1 يناير2005 

املبلغ بالدرهم 

350 000

350 000

اخلصوم )املوارد( 

إعانة جتهيز

املجموع

املبلغ بالدرهم 

350 000

350 000

األصول:)االستعماالت(

الصندوق
املجموع

بإعداد  اجلمعية  تقوم  أن  احلاالت  بعض  في  املمكن  من 
محددة  حاجيات  لتلبية  السنة  خالل  محاسبية  حصيلة 

)جمع عام استثنائي أو بطلب صادر عن اجلهة املانحة(.
قف
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" بتاريج 20 يناير2005 تسلمت اجلمعية قرصا من االعصاء نقدا ومبلعه 000 175 درهما، 
ما هي الوضعية املالية لهده اجلمعية،

" بتاريخ 5 مارس 2005 سددت اجلمعية بالتسبيق الكراء السنوي ملقرها بشيك بنكي ومبلغه 105000 
درهما

حصيلـة اجلمعيـة بتاريخ 20 يناير2005

املبلغ بالدرهم 

350 000

175 000

525 000

اخلصوم )املوارد(

إعانة جتهيز
 سلفات من االعضاء

املجموع

املبلغ بالدرهم 

315 000

210 000

525 000

األصول: االستعماالت

البنك
الصندوق

املجموع

حصيلـة اجلمعيـة بتاريخ 5 مارس 2005

املبلغ بالدرهم 

350 000

175 000

525 000

اخلصوم )املوارد(

إعانة جتهيز
 سلفات من االعضاء

املجموع

املبلغ بالدرهم 

105 000

210 000

210 000

525 000

األصول: االستعماالت

تسبيق الكراء
البنك

الصندوق
املجموع

حصيلـة اجلمعيـة بتاريخ 10 يناير2005 

املبلغ بالدرهم 

350 000

350 000

اخلصوم )املوارد(

إعانة جتهيز

املجموع

املبلغ بالدرهم 

315 000

35 000

350 000

األصول: االستعماالت

البنك
الصندوق

املجموع
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" بتاريخ 20 مارس 2005 .اشترت اجلمعية نقدا توريدات املكتب مبلغها 140000 درهما ,املطلوب اعداد 
احلصيلة بهدا التاريخ.

" بتاريخ 25 مارس 2005، باعت اجلمعية ربع مخزونها من األدوات املكتبية املشتراة بـ 000 35 درهما
 لكونه غير ضروري لها في تلك الفترة، مقابل 000 40 درهم مدفوعة نقدا.

احلصيلة الى غاية 20 مارس 2005 

املبلغ بالدرهم 

350 000

175 000

525 000

اخلصوم )املوارد(

إعانة جتهيز
 سلفات من االعضاء

املجموع

املبلغ بالدرهم 

140 000

105 000

210 000

70 000

525 000

األصول: االستعماالت

جتهيزات مكتبية مخزنة
تسبيق الكراء

البنك
الصندوق

املجموع

حصيلة اجلمعية بتاريخ 27 مارس 2005

املبلغ بالدرهم 

350 000

175 000

اخلصوم )املوارد(

إعانة جتهيز
 سلفات من االعضاء

املبلغ بالدرهم 

105 000

105 000

210 000

110 000

530 000

األصول: االستعماالت

جتهيزات مكتبية مخزنة
تسبيق الكراء

البنك
الصندوق

املجموع
000 5الفائض

000 530املجموع

الرغم من أن  إن أي خدمة تسددها اجلمعية مسبقا على 
اجنازها لن يتم إال في وقت الحق، فهي تعتبر أمرا بصرف 
املطالبة  حق  للجمعية  متنح  فهي  وبالتالي  مالية،  مبالغ 

بإجناز اخلدمة التي سددتها بحلول الوقت املناسب.
قف
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املبلغ بالدرهم 

350 000

175 000

اخلصوم )املوارد(

إعانة جتهيز
سلفات من االعضاء 

املبلغ بالدرهم 

70 000

45 500

105 000

210 000

110 000

540 500

األصول: االستعماالت

أدوات مكتبية  مخزنة
مستعملي خدمات اجلمعية

تسبيق كراء املقر
البنك

الصندوق
املجموع

500 15الفائض

500 540املجموع

حققت اجلمعية فائضا مبلغه 15500 درهما. احلصيلة التبني لنا 
كيف مت حتقيق هدا الفائض لذا، يتعني اعداد حساب خاص لتوضيح 
اصل هده النتيجة يدعى حساب النتائج او حساب العائدات و 

التكاليف.  

قف

الفرق بني األصول )530 ألف درهم( ومجموع اخلصوم )525 ألف درهم( يساوي فائضا للتسيير 
)000 5( درهما،

 يشكل الفائض موردا من موارد اجلمعية كالقروض املمنوحة للجمعية أو إعانات التجهيز التي حصلت عليها. 
الفرق بني املوارد يكمن في كون الفائض يعتبر موردا منتجا من قبل اجلمعية بفضل أنشطتها اخلاصة.

" بتاريخ 27 مارس 2005، باعت اجلمعية ربعا آخر من توريداتها املكتبية، بقيمة 000 35 درهما، مقابل 
مبلغ 500 45 درهم سلفا.

حصيلة اجلمعية بتاريخ 27 مارس 2005
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أعدوا حـسـاب النتـائـج

تبني احلصيلة موارد اجلمعية واستعماالتها في فترة محددة. إذا كان هذا السند القانوني أداة إخبار بخصوص 
األصول الثابتة التي هي في ملك اجلمعية، فإنه ال ميكن أن يوضح لنا العمليات التي أدت إلى هذه الوضعية، 
ويجدر التأكيد في هذا الصدد بأن اجلمعية تقوم عادة بكافة التحريات الالزمة ملعرفة  تطور وضعية الذمة املالية 

للجمعية مقارنة مع حصيلة سابقة.
وفي هذا اإلطار ميكن طرح التساؤالت التالية : 

† أي نتيجة حققتها اجلمعية لفترة محددة و كيف مت حتقيق ذلك؟ 
† كيف تتوزع هذه النتيجة؟ 

† ماذا عن العناصر املكونة لعائدات وتكاليف اجلمعية؟   
اإلجابة على هذه التساؤالت يتوقف على إعداد »حساب النتائج«، ألن هذا احلساب كفيل بإعطائنا الفرق بني 

العائدات والتكاليف على امتداد فترة محددة. 
ميكن عرض حساب النتائج وفق الرسم البياني التالي : 

تاريخ   النتائج بصورة إجمالية عائدات وتكاليف دورة محاسبية محددة، دون مراعاة  يلخص حساب 
حتصيل العائدات أو تاريخ دفع االتكاليف . 

نبدئ الدورة احملاسبية مبيزانية يتم مبوجبها تقدير التكاليف والعائدات.
في آخر السنة، بعد إجناز جميع العمليات، يتم جتميع العائدات والتكاليف املقسمة الى بنود. حتتسب 

النتيجة بخصم التكاليف من العائدات
وميكن أن تكون  النتيجة خصاصا، إذا كانت التكاليف تفوق العائدات، وفائضا في حالة العكس.

1 - عائدات االستغالل                   مبيعات وخدمات واشتراكات وإعانات تسيير
2 - تكلفة املبيعات  
واخلدمات              

                               
† شراء التوريدات

† اخلدمات
† رواتب املستخدمني

† مخصصات االندثار

3 - نتيجة االستغالل    
                               

الفرق بني عائدات التسيير وتكلفة املبيعات 
واخلدمات) 1ناقص 2(

4 - العائدات املالية    
                               

الفوائد احملصلة

5 - التكاليف املالية    
                               

الفوائد املسددة
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6 - النتيجة املالية    
                               

الفرق بني العائدات والتكاليف املالية 

7 - نتيجة االنشطة االعتيادية     
                               

)6+3(

8 - العائدات االستثنائية    
                               

عائدات ليس لها أية عالقة باألنشطة االعتيادية للجمعية 
)بيع حاسوب غير مستعمل(

9 - تكاليف استثنائية    
تكاليف ال عالقة لها باالنشطة االعتيادية                                

10 - النتيجة االستثنائية      
                               

الفرق بني العائدات والتكاليف االستثنائية 

نتيجة  الدورة               
                

نتيجة االستغالل + النتيجة املالية + النتيجة االستثنائية         

عائدات استثنائية
وهي عائدات غير عادية كفائض قيمة 

مت جنيه من مبيعات عقارأوهبة غير 
عادية، و التي ال ميكن اعتبارها موردا 

اعتياديا للدخل.

عائدات مالية
إذا  كانت اجلمعية قد حققت 

فوائض مالية ووظفت هذه األموال 
في حسابات جارية فهي تدر لها 
إيرادات مالية  على شكل فوائد. 

عائدات االستغالل
وتتألف من عائدات مرتبطة بالتسيير 
كما هو الشان بالنسبة لال شتراكات 

السنوية، و إعانات التسيير و 
اخلدمات وعائدات املبيعات.

الـعـائـدات : يعتبر عائدا للتسيير كل مبلغ تسلمته اجلمعية أو من املرتقب أن تتسلمه مقابل خدمات قامت 
بها بغرض البيع. مثال، إذا وضعت جمعية ما محالتها رهن إشارة منظمي معرض، مقابل كراء مت االتفاق على 
أنه سيسدد من طرف املكتري في غضون 60 يوما. فإن إيراد الكراء املرتقب يعتبر عائدا فعليا على الرغم من أن 

اجلمعية ما زالت لم تتسلم بعد واجبات الكراء. 

العائدات حسب املعايير املتعارف عليها هي املبالغ والقيم احملصل عليها أو تلك التي سيتم احلصول عليها : 
† إما مقابل توريدات أشغال او خدمات منجزة أو مقدمة من طرف اجلمعية لطرف آخر ؛ 

† إما بشكل استثنائي بدون أي مقابل 

وتتوزع العائدات إلى ثالثة أنواع:
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الصوائرأم  هذه  سددت  سواءا  التسيير،  في  اجلمعية  تتحملها  الصوائرالتي  مجموع  بها  يقصد  التـكـالـيـف، 
تعهدت فقط بدفعها. وميكن تعريف التكاليف وفقا للمعايير املتعارف عليها باملبالغ التي يتم صرفها أوتلك التي 

سيتم تسديدها للغير: 
† مقابل سلع مواد أشغال أو خدمات استلمتها اجلمعية خالل مزاولتها ألنشطتها؛ 

† مبوجب التزامات قانونية )الضرائب(؛ 
† عند االقتضاء بدون مقابل مباشر )إعانة ، هبة( 

† تتألف التكاليف  كذلك من مخصصات االندثار والذخائر؛ 
وتتوزع التكالـيف إلى:

خدوا التطوع بعني االعتبار    
تسجل املساهمات التطوعية في دفتر العمليات التطوعية خالل الدورة احملاسبية.

ويرحل املبلغ اإلجمالي للمساهمات التطوعية في آخرالدورة احملاسبية، حتت خانة منفصلة عن احلصيلة وحساب 
النتائج، إذ يعتبر التطوع قيمة خارج احملاسبة.

مترين تطبيقي

" منح شريك جلمعية إعانة مبلغها 000 60 درهم لشراء معدات معلوماتية. مت اقتناء هذه املعدات ب 
000 50 درهم بواسطة شيك. سلم الشريك أيضا للجمعية أثاثا وأدوات مكتبية باملجان، وبدون حق إرجاع، بقدر 

قيمتها ب 000 30 درهما. 

تكاليـف استثنائية
وهي تشمل مصاريف غير عادية أو 

استثنائية، كتسجيل قيمة سلبية في 
عملية بيع األصول الثابتة لم يتم بعد 
اندثارها، أو وقوع خسارات في مقر 

اجلمعية جراء فيضانات جارفة.

تكاليـف مالية
تكاليف ناجتة عن تسديد   فوائد 

بنكية في حالة حصول  اجلمعية على 
سلفات.

تكاليـف االستغالل
وهي تكاليف مرتبطة بتسيير اجلمعية 

من قبيل مشتريات مستهلكة من مواد 
ولوازم، كراء صيانة، إصالح، أجور، 
تنقالت و غيرها، وتدخل اندثارات 
األصول الثابتة ضمن هذا الصنف 

)حاسوب على سبيل املثال(.
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ميكن إعداد احلصيلة كاالتي: 

املبلغ االجمالي  بالدرهمخارج احملاسبة مبلغ احملاسبة بالدرهماألصول: االستعماالت

معدات معلوماتية
أثاث وادوات املكتب 

البنك

املجموع

50 000

10 000

60 000

30 000

30 000

50 000
30 000
10 000

90 000

املجموعالقيمة خارج احملاسبة  القيمة احملاسبيةاخلصوم أو املوارد

مساهمة التجهيز 
مساهمة بدون حق إرجاع

املجموع

30 000

30 000

50 000
30 000

90 000

60 000

60 000

قبل عرض احلصيلة على األعضاء، من املفروض التأكد من أن احلصيلة تعطي فعال صورة صادقة وحقيقية لذمتها 
املالية. و لقد بلغت قيمة ما متلك 000 90 درهما منها 000 30 درهما عينية.

ويبني لنا اخلصوم أصل هذه املوارد.

يتعني أخد التطوع بعني االعتبار عند إعداد حساب النتائج، باتباع نفس الطريقة املتبعة خالل إعداد احلصيلة، 
من بني احلسابات التطوعية املدرجة في حساب النتائج: 
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حساب املساهمة الداخلية للعمل
                               

حساب املساهمة اخلارجية 
للعمل

                               

حساب املساهمات اخلارحية 
للخدمات

                               

حساب املساهمات الداخلية  
للخدمات

                               

وتدرج فيه تقديرات األعمال التطوعية التي يقوم بها أعضاء 
اجلمعيات ومسيريها كتقدير عمل األعضاء في اللجن خالل دورة 

محاسبية محددة.
وتدرج فيه تقديرات األعمال التطوعية التي تقوم بها جهات 
غيرأعضاء في اجلمعية، كوضع متطوع رهن إشارة اجلمعية، 

واحتساب ساعات عمله على أساس األجر الذي يتقاضاه من 
منظمة غير حكومية معينة.

وتدرج في هذا احلساب تقديرات اخلدمات التطوعية التي يتحمل 
صوائرها أشخاص أو مؤسسات غير أعضاء باجلمعية، كتحمل 

منظمة غير حكومية معينة، مصاريف تذاكر القطار ملسيري جمعية 
يرغبون في احلضور في تظاهرة جمعوية.

وتدرج في هذا احلساب تقديرات اخلدمات التطوعية املرتبطة 
بالتسيير، والتي يتحمل صوائرها باملجان أعضاء اجلمعيات، 
كتحمل عضو مصاريف تصوير مساعدات بيداغوجية لدورة 

تكوينية ستتولى اجلمعية تنشيطها.

مترين تطبيقي 
تأسست جمعية بتاريخ فاحت يناير2005، وقامت خالل هذه السنة بالعمليات التالية:

† تسديد اشتراكات سنوية بلغت 000 1درهم؛
† احلصول على إعانة عمومية، ومبلغها 000 300 درهم ؛

† شراء أثـاث وعتاد املكتب بقيمة 000 100 درهم، بواسطة الشيك ؛
† اقتنـاء معـدات معلوماتية 000 50 درهم، بواسطة الشيك ؛

† وحصلت اجلمعية على عائدات تسعرة خدمات بشيك بلغت 000 50 درهما ؛
† دائنيات على املستعملني مقابل خدمات بالسلف : 000 10 درهما. 

وسـددت بالشيـك:
† حتمالت الكراء 000 10 درهم؛

† أجور مستخدمني 000 12 درهم؛
† توريدات املكتـب 000 5 درهم.

املطـلــوب:
† إعداد احلصيلة و حساب النتائج؟ 

† قراءة معطيات هذه القوائم والتعليق عليها؟



����

دفـتـر يوميـة الصنـدوق

الباقيخرجدخلبيان العمليةتاريخاملرجع

000 0001 1اشتراكات سنوية لألعضاء 

دفـتـر يومـية البنـك

الباقيخرجدخلبيان العمليةتاريخاملرجع

إعانة جتهيز 
أثاث و عتاد املكتب
معدات معلوماتية
مبيعات اخلدمات
حتمالت الكراء

أجور املستخدمني
توريدات املكتب

300 000
-
-

50 000

-
100 000
50 000

-
10 000
12 000
5 000

 300 000
200 000
150 000
200 000
190 000
178 000
173 000

دفتـر العمليـات املختلفـة

بيان العمليةتاريخاملرجع
الباقيتنقصتزيد

000 00010 10خدمات بالسلف للمستعملين

دائنيات على املستعملني

-
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احلصيـلـة إلى غايـة 31/12/2005

حـسـاب النـتـائــج مـن1/ 1/2005 إلـى 31/12/2005

املبلغ بالدرهم املوارد املبلغ بالدرهم األصول: االستعماالت

أثاث و معدات مكتبية
معدات معلوماتية

دائنيات على املستعملني  
البنك

رصيد الصندوق

إعانة عمومية

الفائض

100 000
50 000
10 000

173 000
1 000

334 000

300 000

34 000
 

334 000 املجموعاملجموع

املبلغ بالدرهم العائدات   املبلغ بالدرهم التكاليف

كراء
أجور

توريدات املكتب

الفائض

أشتراكات سنوية
مبيعات اخلدمات

10 000
12 000
5 000

34 000

61 000

1 000
60 000

61 000 املجموع
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مالحظات 
من خالل قراءة هذه القوائم، ميكن إبداء املالحظـات التالية:

يظهر بأن اجلمعية تتجه نحو مأسسة هياكلها، ويتجلى ذلك أساسا من خالل معاينة بعض املؤثرات من بينها :
† تشغيل مستخدمني
† كراء مقر اجلمعية.

التسيير، مما اضطرت معه إلى مطالبة فئاتها املستهدفة بتسديـد  ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليفها في ميدان 
مقابل اخلدمات التي متنحها لهذه الفئـات.

ولقد استطاعت اجلمعية، بفضل سياسة التمويل الذاتي التي تنهجها أن تغطي تكاليف تسييرها، وحتقق فائض 
تسيير سيعزز بدون شك رصيدها اجلمعوي، ويبلغ الرصيد اجلمعوي املتداول  000 184 درهم. وهو رصيد مت 
خالله جتميع رصيد البنك، 000 173 ورصيد الصندوق 000 1 ومبلغ الدائنيات على الفئة املستهدفة 000 

10 درهم.

بعد إعداد اجلرد، يتبني جليا بأن اجلمعية ال تتوفر سوى على رصيد جمعوي مبلغه 000 34 درهما، وهو يتألف 
أساسا من الفائض احملقق في الدورة اجلارية. ذلك أن مبلغ 000 150 درهم من إعانة التجهيز، لم تستعمل خالل 
الدورة احملاسبية. ومن أجل إعطاء صورة صادقة عن ذمتها املالية، يجب تصحيح احلسابني: حساب اإلعانات غير 

املستعملة وحساب التحمالت املفتوحة، كما يتعني أخد اندثار املعدات بعني االعتبار.

 ولإل شارة، يعتبر الرصيد اجلمعوي املتداول مؤشرا مهما لقياس الصحة املالية للجمعية. ذلك أن هذا املؤشر يبني 
على سبيل املثال قدرة تغطيته للتكاليف القارة )األجور وصوائرالكراء(. وإذا نحن انطلقنا من املثال الذي نحن 
بصدده، يؤشر رصيد التداول احملقق عن سيولة مالية مهمة من حيث سيمكنها من تغطية تكاليفها القارة )األجور 

والكراء( ملدة 8 سنوات.

إرشـادات عمليـة
يالحظ بأن أغلب اجلمعيات تكتفي مبسك محاسبة املداخيل واملصاريف، أي محاسبة املدفوعات و التحصيالت، 
و هي محاسبة تعطينا فقط بيانات عن املداخيل التي حصلت عليها اجلمعية نقدا أو في حسابها اجلاري بالبنك، 

خالل سنة، و املصاريف التي سددتها نقدا أوبحسابها اجلاري بالبنك.

وتعطي هذه احملاسبة حملة عن احلركات النقدية من سنة إلى أخرى، ليس فقط  في كل ما يخص بالدفوعات 
النقدية، بل تهم أيضا احلركات املتداولة في احلسابات اجلارية بالبنك.

و على الرغم من أن هذه احملاسبة تبدو بسيطة، إال أن هناك عدة ثغرات تعتريها، السيما في حاالت تزايد
و تنوع عمليات اجلمعية، من قبيل توجهها نحو بيع خدماتها واقتناء جتهيزات ووسائل العمل. وميكن تسجيل 

العديد من الثغرات من خالل معاينة احلسابات اخلتامية لهذه اجلمعية.
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مجموع املداخيل 000 121 درهما
مجموع املصاريف : 000 105 درهما

الفائض : 000 16 درهما 

ذلك أن احلسابات ال تعطينا صورة مضبوطة وصادقة عن أصول اجلمعية ومواردها ووضعيتها املالية. 

† مت إن هذه احملاسبة التي تدعى محاسبة املدفوعات و التحصيالت ال ميكن أن تبني لنا حول ما إذا كانت 
  اجلمعية قد حققت فائضا أو سجلت خصاصا في التسيير.

† يبدوا ظاهريا بأن اجلمعية قد حققت نتيجة إيجابية على شكل فائض ومبلغه 000 16 درهما غير أن 
  هذا الفائض ال يعتبر فائضا للتسيير كما هو متعارف عليه، بل مجرد رصيد يحتسب بتجميع 

  املداخيل مخصوم منها مجموع املصاريف. وبعبارة أخرى يعادل الفائض احملقق مجموع رصيد البنك 
  ورصيد الصندوق إلى غاية 31 يناير 2005.

† ال يعطينا اجلدول صورة واضحة عن الذمة املالية للجمعية لكونه اليفرق بني تكاليف التسيير وشراءات 
  األصول الثابتة. فاملعلوميات على سبيل املثال ال يجب اعتبارها ضمن مصاريف التسيير كما هو 
  احلال في احملاسبة فهي تدرج في احملاسبة املبسطة أو الكاملة  في قائمة تركيبية و حتليلية آلخر 

  الدورة احملاسبية تدعى احلصيلة.

† إن اجلدول ال يفرق بني املوارد املخصصة للتجهيز واملوارد املخصصة للتسيير)اإلعانات احملصل عليها 
  من اجلهة واجلماعة( هذا فضال عن أنه ال ميكن االنطالق من معطياته و اعتمادها كأساس ملراقبة 

  تسجيل العمليات، بغرض حتديد أية أخطاء أو إغفال ناجت عن نسيان أوفعل مقصود.

احلسابات اخلتامية للجمعية لسنة 2005

املبلغ بالدرهم

20 000
10 000
20 000
5 000

50 000

املبلغ بالدرهم

1 000
20 000
10 000
80 000
10 000

املداخيل

أشتراكات سنوية
إعانة اجلهة

إعانة اجلماعة
إعانة منظمة دولية

مبيعات

مصاريف

تنقالت و تغدية
اقتناء حاسوب

اقتناء الطاوالت
توريدات املكتب

شراء املاعز
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† يغفل جدول املداخيل واملصاريف معطى أساسيا تتميز به اجلمعيات وهو التطوع على الرغم من 
  أهميته.

† إن املصاريف والدائنيات القابلة للتحصيل وكذا توريدات املستودع ال تؤخد بعني االعتبار في هذا 
  اجلدول، كما هو الشأن بالنسبة ملبيعات اخلدمات بالسلف، واالشتراكات السنوية غير املسددة. ويتعني 

  إدراج هذه اخلدمات في احملاسبة املبسطة والكاملة في حساب النتائج.

و بالتالي :

تعطي هذه احملاسبة نظرة غير مكتملة و خاطئة عن الوضعية، و ال ميكن االنطالق منها:

† ملعرفة الوضعية املالية للجمعية 
† حتديد ما إذا كانت النتيجة احملققة هي فائض أم خصاص في التسيير

† التمييز بني وضعية الذمة املالية و حتمالت التسيير
 

و ما دمنا بصدد احلديث عن احلصيلة وحساب النتائج، يجدربنا التأكيد على أن إعداد هذه القوائم التركيبية ال 
يعتبر هدفا في حد ذاته، بقدر ما هي وسيلة فقط إلخبار األعضاء بالوضعية املالية ملؤسستهم.

وفي هذا السياق، من احملبذ تفادي ممارسة شائعة في امليدان اجلمعوي، وتتمثل  في قراءة املعطيات احملاسبية 
في اجلمع العام، من دون أي اكتراث باستيعاب أوعدم استيعاب األعضاء ملدلول هذه املعطيات، مما يحول بالطبع 
دون اطالع األعضاء بالوضعية املالية جلمعيتهم وإشراكهم في اقتراح كل ما من شأنه جتاوز اإلكراهات املالية 

املطروحة. 

آداء  على  اإليجابية  وانعكاساته  اجلمعية  في  يجري  ما  ملعرفة  األعضاء  إشراك  أهمية  أحد  على  يخف  وال 
تسييرها.

       
ويعتبر اجلمع العام فضاءا مالئما الخبار االعضاء وتبادل االفكار واتخاد القرارات التي ترهن مستقبل اجلمعية. 

لدا يتعني استغالل هده املناسبة لتقدمي تقرير مالي حتليلي بشكل مبسط ومفهوم من طرف كافة االعضاء. 

محاسبة   مسك  مرحلة  من  االنتقال  اجلمعيات  على  يتعني  لذا، 
املداخيل واملصاريف، إلى مرحلة مسك محاسبة مبسطة لاللتزامات، 

من خالل إعداد احلصيلة و حساب النتائج.
قف
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املرفقات
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املرفق األول :  دليل مساطر محاسبة و مالية للجمعيات

1. ملا احلاجة إلى دليل مساطر محاسبية ومالية للجمعيات
على  ينعكس  مما  للتدبير،  املالئمة  املسطرية  املمارسات  غياب  للجمعيات  احلالي  الواقع  معاينة  تكشف 
سوى  به  القائمني  ذهن  في  يبرره  ال  واملساطر  القانونية  القواعد  إلى  فاللجوء  للجمعيات،  التسييرالدميقراطي 
اإلكراهات اخلارجية. فناذرا ما جند جمعيات تعتمد على مثل هذه املساطر، وتراها مصادر وأدوات ضرورية لتنظيم 
عالقاتها الداخلية، أوممرات ضرورية لتدعيم بنياتها وبناء ذاكرتها التعاونية. إن عدم إيالء األهمية الالزمة الحترام 
هذه املساطر، وعدم السهر على تبنيها و على تفعيلها بشكل دائم، يجعل كثيرا من اجلمعيات تعرف حاليا خلال 

في التسيير، أوتواجه مشاكل في التدبير.

و بالنظر إلى أهميتها، يتعني على اجلمعيات إعداد دالئل مساطرية، جتيب بشكل جيد عن احتياجاتها،
و من ضمنها دليل املساطر احملاسبية واملالية.

يعتبر دليل املساطر احملاسبية واملالية، أداة عمل فعالة نقترح أن تعمل كل جمعية على بلورته، إلرساء قواعد 
تنظيم شفاف يضمن استمرارية التسيير العقالني للجمعية. ويصف الدليل بشكل دقيق مسطرة تسجيل العمليات 
احملاسبية وتنظيمها وإعداد القوائم التركيبية آلخر الدورة احملاسبية. كما يصف الدليل مساطر التسيير املالي مبا 

فيها مسطرة إعداد التقرير املالي وعرضه في اجلمع العام وإعداد امليزانية واملصادقة عليها.

2. منهجيـة اإلعـداد
ال توجد طريقة مثلى موحدة ميكن اتباعها بالنسبة لكافة اجلمعيات إلعداد هذا الدليل. ذلك أن كل جمعية يجب 

أن تضع الدليل الذي يتماشى مع حجمها وطبيعة نشاطها، وحاجياتها من التسيير.
غير أنه يستحسن اتباع اخلطوت التالية إلعداد دليل مساطر محاسبية ومالية:

† تشخيص طريقة مسك احملاسبة والتسيير املالي لتحديد نقـاط القوة، ومواقع الضعف.
† اقتراح مشروع أولي من طرف أطر متخصصة وعرضه على املجلس اإلداري.

† املصادقة على املشروع واعتماده كأداة عمل.

3. مضمـون الدليـل :
يصف الدليل مساطر مسك احملاسبة والتسيير املالي، ويتطرق في الغالب للجوانب التالية:

† هيكل تسيير اجلمعية ؛
† اختصاصات املجلس اإلداري ومهام أعضاءه ومسؤولياتهم ؛

† مهام ومسؤوليات املستخدمني ؛
† مراحل مسك احملاسبة ؛

† مراحل تسجيل العمليات في أدوات التسجيل ؛
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† التنظيم احملاسبي ؛
† ترتيب وتوثيق املستندات التبوتية و سجالت احملاسبة ؛

† مساطر الشراءات ؛
† مساطر حتصيل العائدات مبا فيها االشتراكات السنوي ؛

† تدبيـر اخلزينـة ؛
† مساطر التنقــل ؛

† اجلــــرد ؛
† تدبير موارد الشركاء ؛

† مسطرة إعداد التقرير املالي، وعرضه في اجلمع العام ؛
† مسطرة إعداد امليزانية وعرضها في اجلمع العام.
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مرفق رقم 2 : املبادئ األساسية احملاسبة

مبدأ الصورة الصادقـة :
يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة ألصول اجلمعية و خصومها ولوضعيتها املالية ونتائجها. وعليه 
إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية ال يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة املنشأة، يجب استدراك ذلك عن طريق 

اإلدالء مبعلومات تكميلية.

مبـدأ دميومة املناهـج :
تعد اجلمعية قوائم التركيب من خالل تطبيق نفس قواعد التقومي والتقدمي من دورة محاسبية إلى اخرى، وال ميكن 
للجمعية أن تغير مناهجها وقواعد التقومي إال في حاالت استثنائية، يجب وصفها وتبريرها في قائمة املعلومات 

التكميلية.

مبدأ استمرار االستغالل :
إن وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول املنشأة ومواردها على األقل مرة في كل دورة محاسبية، ال يعني على 

اإلطالق إرجاع العداد إلى نقطة الصفر، حيث ال يتم توظيف االستغالل كما ال يتم تصفية املنشأة.

وفي هذا اإلطار يجب أن تكون موازنة افتتاح الدورة احملاسبية مماثلة ملوازنة اختتام الدورة السابقة.

مبدأ احليـطـة :
أو  تفاؤليا  قد يكون  الذي  االنعكاس  املستقبل، هذا  بالضرورة على  تنعكس  مالي  أداة إعالم  تعتبر احملاسبة 

وطبقا لقاعدة احليطة، فإنه يستحسن اتخاذ موقف متشائم على  اتخاذ موقف متفائل. تشاؤميا.  

مبدأ حتصيص السنوات :
نظرا ألن حياة املنشأة يتم تقسيمها إلى سنوات محاسبة )01/01/06 إلى 31/12/2006 على سبيل املثال( 

يجب ربط عائدات وتكاليف املنشأة بالدورة احملاسبة التي تعنيها فعليا.

مبدأ التكلفة التاريخية :
ال ميكن تغيير قيمة دخول عنصر، سجل في احملاسبة مببلغه عبر عنه بالوحدات املالية العادية، بتاريخ الدخول 
مهما تطورت فيما بعد القدرة الشرائية للنقود، أوالقيمة احلالية للعنصر. فإذا اشتريت أرضا منذ أربع سنوات فإن 

قيمة الشراء ال ميكن تغييرها في احملاسبة ولو بعد عشرون سنة على الرغم من أن قيمتها قد ارتفعت.




