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 اإلهداء
 بســـــــــــــــــــــــــــــــــم اللـــــــــه الرحمن الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 اهدي هذا النجاح الى والديا الكريمين و الى جميع العائلة.

 .2018/2019 الزمالء و الزميالت في دفعةالى اصدقائي وجميع 

"على النصائح قادري عبد القادر م بالشكر و االمتنان الى االستاذ املشرفكما يطيب لي ان اتقد

 والتوجيهات.

 الى كافة اساتذة قسم العلوم االقتصادية الذين رافقونا خالل الثالث سنوات.

 انجاز هذه املذكرة.الى كل من مدني مداد العون وقدم لي املساعدة في 

كما اتقدم بالتشكرات الخالصة ملوظفي مؤسسة توزيع االدوية ملستغانم على كل املعلومات 

 ساعدتني في القيام بهذه الدراسة.

 كما اشكر كل من ما هو من قريب او بعيد في توجيهي ونصحني حتى ولو بالدعاء لي بالتوفيق.

 ن نكون قد وفقنا في انجاز هذا العمل املتواضع.و في االخير نسأل اللــــــــــــــــــه ا

 
 صالح الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشكر
 

                         صلى املصطفى هحبيب أمة من وجعلنا نعلم نكن لم ما العلم من رزقنا الذي األحد الواحد هللا نشكر

 .وسلم هعلي هللا             

     بابتسامة أو بدعوة أو بكلمة بعيد من ولو مهوسا العون  يد لنا مد من كل إلى الجزيل بالشكر نتقدم أوال

 .معنوياتنا من رفعت قد تكون             

   فادعوا تكافئوه لم فإن فكافئوه معروفا لكم صنع ومن : "وسلم هعلي هللا صلى ل الرسو  قول  من وانطالقا

 " كافأتموه أنكم تروا حتى هل            

 تبدأ األحرف بالتبعثر لكي تتجمع في سطور ومن هنا 

          سطورا كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية املطاف إال قليال من الذكريات وصور تجمعنا برفاق 

 كانوا إلى جانبنا........     

 فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار الحياة

 والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملناونخص بجزيل الشكر 

 وإلى كل من وقف على املنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا

 إلى كل األساتذة الكرام في جميع أطوار الدراسة

       ونتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور "قادي عبد القادر" الذي تفضل بإشراف على هذا البحث 

 هللا عنا كل خير وله منا كل التقدير واإلحترامفجزاه      

                     وال يفوتنا في هذا املقام أن نشكر كل موظفي مؤسسة اتحادية التعاونيات الفالحية على حسن 

 اإلستقبال

 ملالية و املحاسبةا العلوم كلية أساتذة كل ننس ى ال بالجميل وعرفانا
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        : مقدمة عامة 

علميـة ومحاسـبية  و نتيجة التطورات التي يشهدها النشاط االقتصادي في الجزائر , والذي يتطلب تقنيـات فنيـة     

ويشتد هذا املطلب بمقدار سيطرة فكرة التنمية االقتصادية املنظمة القائمـة علـى املشـروعات الحركيـة النشـيطة 

فـــي  األمـــواليـــة وخاصـــة املحاســـبة مقهـــا لتحقيـــق الرقابـــة علـــى حيـــث يمكـــن ذلـــك فـــي الـــتحكم الـــوا ي بالتقنيـــات العلم

جــل املشــاريع تعــاني مــن مشــاكل كثيــرة مقهــا :ضــعف  أصــبحتاملؤسســات االقتصــادية .ونظــرا التســاع هــذا النشــاط 

التســيير فـــي الجهـــاز اإلداري الــذي يعـــاني مـــن نقـــص الخيــرة والكفـــاءة واألســـاليب العلميـــة , وفــي بعـــ  الحـــاالت ســـوء 

التنظــــيم والتــــداخل بــــين املســــؤوليات وللــــتخلص ممــــا ســــبق يجــــب ان يكــــون هنــــا  نظــــام فعــــال لفحــــص ومراجعــــة 

التي تقوم بهـا املؤسسـة ومـن اهـم العناصـر التـي تسـتلزم وجـود نظـام فحـص ومراجعـة مختلف العمليات واألنشطة 

والرواتــــب التــــي تقــــدم للعمــــال مقابــــل تحويــــل املــــواد الخــــام الــــى منتجــــات قابلــــة  األجــــور ملختلــــف عملياتهــــا ومــــن بيقهــــا 

طـــاء والتالعـــب مقابـــل تقـــديم خدمــة معينـــة ونظـــرا لتعــرا هـــذا الجانـــب فــي املؤسســـة للعديـــد مــن االخ لالســلهلك او

الــــذي يــــؤدي الــــى رفــــع التكــــاليف علــــى عــــاتق املؤسســــة ولصــــعوبة اكتشــــافها مــــن طــــرف أي  ــــخص عــــادي ولحمايــــة 

 السؤال التالي : على اإلجابة من تلك االنحرافات سنحاول من خالل هذا البحث اإلداريةالسياسات 

 االشكالية الرئيسية : -1

 املحاسبي املالي؟ . النظاماملحاسبية املتعلقة بالرواتب و االجور في ظل  اإلجراءاتماهي 

 نطرح التساؤالت التالية : اإلشكاليةعلى  لإلجابة   

 بالرواتب و االجور ؟ هي املفاهيم العامة املتعلقة ما 

 تب و االجور ؟رواال كيف يتم اعداد 

 محاسبيا ؟ األجور كيف يتم معالجة الرواتب و 

 

 فرضيات البحث :ـ 2

الفرعيــــــة ســــــابقة الــــــذكر باالمكــــــان االنطــــــالق مــــــن  األســــــئلةالرئيســــــة و  اإلشــــــكاليةمؤقتــــــا علــــــى  اإلجابــــــةفــــــي ســــــبيل    

 الفرضيات التالية :

هــو نصــيب وحــق املوظــف فــي الــدخل القــومي الــذي ســاهم فــي تكوينــه   ويتحــدد هــذا الحــق وفقــا للســلم  الراتــب ــــ  1 

 ألسـبابالذي يصنف فيه املوظـف  كمـا انـه الـدخل الـذي يقـرره القـانون لتـأمين معيشـة املوظـف و اسـرته  اإلداري 

 . ميررة قانونا

املقابـل املـالي الـذي يـدفع الـى العامـل مقابـل العمـل الـذي قدمـه لصـاحب العمـل وهـو بـذلك يشـمل كافـة   هـو األجر  ــ

العناصر املالية والنقدية التي يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما يقدمه هذا االخير من جهـد ووقـت ومـا يحققـه 

 .من نتائج و اهداف



  املقدمة العامة
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وف او قـوائم االجـور ومـن ثـم حسـاب الرواتـب املسـتحقة للعمـال مـن كشـ بإعداديقوم قسم الرواتب و االجور  ـــــ   2ـ

 واقع بطاقات تسجيل الحضور و االنصراف او من واقع بطاقات الوقت .

اصـر معالجـة العن وفـق النظـام املحاسـبي املـالي و تفـرا أوال و الرواتـب  األجـور  املحاسـبية و تقييـدتم معالجـة تـــــــ  3ــ

 االجتماعية و الضريبية.امللحقة لهما كالتصريحات 

 ـــ أهمية البحث : 3

 البحث من خالل النقاط التالية : أهميةتيرز    

 في املؤسسات نتيجة التطورات الحاصلة و التنوع في املؤسسات . األجور مام بالرواتب و تزايد االهت         

 جتماعية .و املؤسسات اال  لألفرادبالنسبة  األجور الرواتب و  أهميةمعرفة          

أهميـــة بالغـــة فـــي تحديـــد املســـتوم املعياـــ ي للمجتمـــع وكـــذا درجـــة رخائـــه  ففـــي املجتمعـــات التـــي  ور ألجـــللرواتـــب و  ا 

تكــون فيهــا معــدالت األجــور عاليــة يكــون باإلمكــان فــرا ضــرائب مناســبة علــى مــدا خيــل األفــراد  وباعتبــار الضــرائب 

ومــــداري وغيرهــــا  وبتــــوفر مـــــورد هـــــام لخـــــزينة الدولــــة  فإنهــــا تمكقهــــا مــــن تنفيــــذ عــــدة مشــــاريع كبنــــاء مستشــــفيات 

الســـيولة النقديـــة لـــدم الفـــرد تمكنـــه مـــن تحســـين مســـتواه املعياـــ ي الصـــ ي واالجتمـــا ي  فالعـــائالت الفقيـــرة تمنـــع 

أبنائهـــا مـــن التعلـــيم نظـــرا ملـــا تعانيـــه مـــن مشـــاكل اقتصـــادية لذلك فـــإن الدولـــة تل ـــ  إلـــى إنشـــاء مصـــانع فـــي املنـــاطق 

فيهــا وتــوفير مــدا خيــل نقديــة لــبع  أفرادهــا  ممــا يســاهم فــي تطــورهم  الفقيــرة دهــدف امتصــاا البطالــة املوجــودة

 وتطوير املنطقة ككل.

 البحث : أهدافـ  4

 مفاهيم عامة حول الرواتب واألجور , إعطاء  ـ 

 ــــ  إظهار مكانة األجور والرواتب بالنسبة للعامل و املؤسسة .

 . األجور ــــ التعرف  اإلجراءات املحاسبية املتعلقة بالرواتب و 

 ــــــ دعم معارفنا عن كل ما يتعلق باألجور والرواتب .

 اختيار املوضوع : أسبابـــ 5

 املوضوعية و الذاتية : األسبابلعل اختيارنا للموضوع يعود لجملة من   

 التي تشهدها املؤسسات الجزائرية .ـــ أهمية املوضوع و خاصة في ظل الظروف الحالية 

 ــــ الرغبة الشخصية للتعرف أكثر على هذا املوضوع و  التوافق مع التخصص الذي ندرسه و التدقيق املحاسبي 

 .ــــ العمل على تكوين العلمي الجيد و املؤهل و على أمل ممارسة مهنة التدقيق بصورة سليمة و فعالة في املستقبل 

 بالنسبة للمؤسسة و االهتمام الخاا بهذا املوضوع . األجور ة التي يكتسبها تقيم فعالية تسيير ـــ نابع من أهمي

 عمال . إلىــ حاجة العامل الى االجر و املؤسسات 

 ــــ منهجية البحث : 6
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علــى ضــوء أهــذاف البحــث و التســاؤالت التــي نحــاول االجابــة عقهــا   تــم اعتمــاد املــنب  الوصــفي التحليلــي بأســلوب     

أن يمهــد دراســة الحالــة   علــى اعتبــار  انــه مــن أنســب الطــرق فــي مجــال دراســات االجتماعيــة عمومــا حيــث بامكانيــة 

البيانـات و تصـفيفها فـي املؤسسـة واحـدة   ثـم لدارسات أكثر تعمقا في نفس املجال   و هـو يقـوم عمومـا علـى جميـع 

تنظيمهـا و تحليلهـا و تقــديم وصـف ظــاهرة محـل الدراســة التعـرف علــى متغيراتهـا و اســبابها و العوامـل ذات العالقــة 

 و استخالا النتائج بعد التحليل العالقة بين املتغيرات .بها   

 تتمثل صعوبات البحث في : ـــــ صعوبات البحث : 7

 قلة الكتب التي تخص االجور و الرواتب .ــــــ 

 ــــ قلة املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة )الجانب التطبقي( .

 ــــ ضيق الوقت حيث يجد الطالب صعوبة في التوفيق بين الجانب التطبيقي و النظري .

 ــــ خطوات البحث : 8

اعتمـــدنا هـــذه الخطـــة فـــي ترتيـــب و تسلســـل املحـــاور بهـــذا الشـــكل بطريقـــة تخـــدم الغـــرا و املوضـــوع بالعمـــل علـــى     

لالجــــو ر و الرواتــــب   و املعالجــــة للموضــــوع أولهمــــا الدراســــة النظريــــة  األساســــينتوضــــيح االطــــار لكــــل مــــن املكــــونين 

 املحاسبية لهما.

وهــو كالتــالي فصــلين نظــريين و فصــل  االنســجام فــي هيكلــهوقــد جــاء املوضــوع بشــكل مرتــب   بحيــث حولنــا تحقيــق   

  أربعــــةث مباحــــث و بـــدوره يحتـــوي علـــى تطبيقـــي بحيـــث يتضـــمن كــــل فصـــل تطبيقـــي بحيـــث يتضــــمن كـــل فصـــل ثـــال 

 تمثلة فيما يلي :مطالب م

: مفــاهيم عامــة حــول  األول و الرواتــب منقســم الــى املبحــث  لألجــور تحــت عنــوان الدراســة النظريــة  األول الفصــل    

 و الرواتـب و مكوناتهمـا   أهميـة االجـور و الرواتـب   األجـور مطالب هـي : تعريـف و الرواتب املشكل من أربعة  األجور 

ت و املبحـــث الثــاني : االجـــور و الرواتــب و االقتطاعـــا و الرواتــب . األجـــور  إعــدادو الرواتـــب    األجــور أدوات و معــايير 

و  و الرواتـــب   العوامـــل املـــؤثرة فـــي الرواتـــب األجـــور  أنـــواعالـــى أربعـــة مطالـــب كالتـــالي : وره املالحقـــة لهمـــا املنقســـم بـــد

و الرواتــــب و التكـــــاليف  األجـــــور اعـــــات املالحقــــة . و املبحـــــث الثالــــث : تعريــــف االقتطاعـــــات   أنــــواع االقتط   األجــــور 

  تعريـف التكـاليف    األجـور دئ تحديـد   مبـا األجـور املالحقة لهما املنقسـم بـدوره الـى أربعـة مطالـب كالتـالي : كشـف 

  أنواع التكاليف املالحقة . 

النظــري  اإلطــار األول و الرواتــب املتشــكل مــن املبحــث  لألجــور كــان بعنــوان التســجيل املحاســبي  امــا الفصــل الثــاني  

دئ الذي يتكون من أربعة مطالب تحت عناوين التالية : تعريف النظام املحاسبي املـالي  املبـاللنظام املحاسبي املالي 

.  للنظام املحاسبي املالي  واقع تطبيق النظام املحاسبي املالي  عوائـق و رهانـات تطبيـق النظـام األساسيةاملحاسبية 

املحاسبة  تعريف املزدوج    أنواعملحاسبة   املبحث الثاني مفاهيم عامة حول املحاسبة فينقسم الى : تعريف ا إما

 أهمية املحاسبة.
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 الفصل الثالث الذي هو دراسة حالة على مستوم وأخيرا   

وهو بـدوره ينقسـم الـى مبحثـين حيـث املبحـث االول بعنـوان عموميـات حـول املؤسسـة ينقسـم الـى أربعـة  مطالـب :     

 .م تسيير املؤسسة   املصالح الرئيسية في املؤسسة حة تاريخية حول املؤسسة   تعريف املؤسسة   نظامل

  للمؤسســة اإلداري مطالــب الهيكــل ينقســم الــى ثالثــة  الــذينظيمــي للمؤسســة املبحــث الثــاني بعنــوان الهيكــل الت إمـا 

   العمال  لألجور املحاسبية  اإلجراءاتمهام و أهداف املؤسسة   
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 تمهيد: 

ي الواقعة على عاتق املؤسسة  حيث انه مهما اختلف نوع النشاط املمار  األعباء أهموالرواتب من  األجور تعد    

ماتيا  فالغرا منه تقديم خدمات متنوعة للعامل ومهما يكن دخ سواء كان فرديا او جماعيا  صناعيا  تجاريا و

اختالف مستويات املوظفين يبقى الدخل هو العامل املشتر  بيقهم والعنصر الحساي بالنسبة للموظف الذي 

 .األماميسعى دائما لدفع عجلة النشاط االقتصادي نحو 
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 والرواتب األجور : مفاهيم عامة حول األول املبحث 

 والرواتب و مكوناتهما األجور : تعريف األول  املطلب

 يلي : ما األجرما ورد في تعريف  أهم: األجور ـ تعريف 1

ما  إطارهو ما يستحقه العامل لدم صاحب املؤسسة في مقابل ما يكلف به وفقا لالتفاق الذي يتم بيقهما في    

 .1امل وصاحب العمل  وتدفع املستحقات العامل نقدا تفرضه التشريعات ال منظمة للعالقة بين الع

يمثل التكلفة بالنسبة لصاحب العمل والوجه الثاني يمثل الدخل بالنسبة  األول كعمالة له وجهان  األجرـ   

 . 2بالنسبة لصاحب العمل السعر الذي يدفعه مستحقات العامل نقدا  األجرللعامل  ويمثل 

ـ هو املقابل املالي الذي يدفع الى العامل مقابل العمل الذي قدمه لصاحب العمل وهو بذلك يشمل كافة   

من جهد ووقت وما يحققه  األخيرالعناصر املالية والنقدية التي يقدمها صاحب العمل للعامل لقاء ما يقدمه هذا 

 .3 أهدافمن نتائج و 

 املدفوعة في الشهر  واألجور مستوم املؤسسة ـ هو مكافأة الشخص قام فعال بعمل على   

 . 4او املكافأة اليومية بالساعة  األجرةمأخوذ من  األجرتسمى عادة الرواتب ومصطلح 

هو كل ما يتقصاه العامل من صاحب العمل لقاء ما يقدمه من مجهود فكري بدني    األجرمما سبق نقول ان   

 مل او وفقا للقوانين التشريعية.تحدد قيمته بالتراض ي بين العامل وصاحب الع

 : األجرمكونات عناصر  2ـ1

في اي املؤسسة خالل فترة زمنية معنية فال بد ان نضيف الى املبالغ  لألجور نحدد التكلفة الحقيقية  إن أردنا إذا     

 األجور يا العينية التي يحصل عليها العامل خالل فترة زمنية ولذلك يمكن تبويب اكاملز  أنفقتالنقدية املبالغ التي 

 .5 جزئيينالى 

 يتكون من :النقدي:  األجر أـ    

 الثابت:  األجر ـ 1أـ

سة  في املؤس األجور او الشهر او السنة حسب نظام دفع  األسبوعالثابت على الساعة او اليوم او  األجريدفع       

 وحسب طبيعة العمل الذي يؤديه العامل ويتكون من العناصر التالية : 

اء املطبق على كافة العمال و كافة القطاعات دون استثن لألجر األدنىاملضمون وهو الحد  الوطني األدنى األجرـ 

 مية.يبحيث يتم تحديده من قبل السلطة العامة بمقتض ى نصوا تنظ

 :األساس ي األجر ـ 

                                                 
 .359ا : 2000ـ1999صالح عبد الباقي   ادارة املوارد البشرية  الدار الجامعة للنشر  مصر : 1
 .61ا: 1982صالح الشناوي  مفاهيم االساسية في ادارة االفراد  مؤسسة املعارف  مصر   2
 .191احمية سليمان  التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري  ا  3
 .209ا 1992ابراهيم االعمش  اسس املحاسبية العامة   ديوان املطبوعات الجامعية   الجزائر  4
 .10  ا 2002ل شاوش  بلفراق ناصر  االجور و التكاليف امللحقة بها  مدكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات  التطبيقية الجامعية باتنة عاد 5
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املقابل لذلك املنصب ضمن جدول خاا يسمى  باألجرلتحديد و تصنيف منصب العامل عالقته املباشرة  إن      

هو حاصل ضرب الرقم االستداللي للمنصب في القيمة النقدية او املالية  األساس ي األجر" ويكون األجور جدول “

 للنقطة االستداللية .

 : إلى التعويضاتوتنقسم هذه ـ التعويضات الثابتة: 

ن ـ تعوي  الخيرة: تعوي  الخيرة من الناحية املبدئية عن طريق الترقية املهنية في السلم املنهي الذي يعير ع

درجات التوظيف أي من درجات التمرين الى درجات التمرين الى الدرجة القهائية التي يختم بها العامل حياته 

 املهنية.

ار و املخاطر غير املأخوذة بعين االعتب اإلضرارن العاملية مبدأ التعوي  على ـ تعوي  املخاطر: تضمنت القواني

واملخاطر  اإلضرارللمؤسسة مهمة تحديد قائمة املناصب التي تشمل  أحيلتعند تصنيف منصب العمل وقد 

 وهي غير مدرجة في تصنيف منصب العمل.

نصب عمله في منطقة جغرافية نائية او صعبة ـتعوي  املنطقة : هو التعوي  الذي يمنح للعامل عندما يكون م

 في برنامج االقتصادي للدولة. باألولويةاو في قطاع يحظى 

لى عمختلف التشريعات الحدية تتمثل في تقديم مبالغ مالية محددة للعامل  أقرتهاـ املنح العائلية : هي تعويضات 

 الذين هم في كفالته. األبناءعدد  أساي

 املتغير األجر  2أـ

 ك:لدل أمثلةتدفع املؤسسات لعمالها فضال عن االجر الثابت مبالغ اضافية تعرف باملبالغ املتغيرة  ومن :      

 .إنتاجهالتشجيعي الذي يعطى للعامل نتيجة تحقيق زيادة في  األجرـ 

 املبتكرة من قبل العامل. باإلعمالالتشجيعية التي تدفع للعامل املرتبطة  املكافآتـ 

 التي تدفع للعامل مقابل ساعات العمل التي يؤددها. اإلضافية األجور ـ 

 و تتمثل في : 1981. 03. 28املؤرخ في  81/57ـ تعويضات عامة أقرها املرسوم 

 .ألتناوبيـ تعوي  العمل 

 ـ تعوي  العمل الليلي.

 ـ مبالغ خاصة ببع  املناسبات مثل مصاريف الختان  منحة الزواج  الوفاة.

 املنجزة خارج مكان العمل. باإلعماليف الخاصة ـ تعوي  املصار 

 العيني :  األجر ب ـ 

تتمثل في الخدمات التي تقدمها املؤسسة للعاملين   حيث نجد أ  القانون االساس ي للعامل بالوحدات     

منه وتهدف  180االقتصادية قد طالب بتحقيق بع  الخدمات االجتماعية والتي تقدم للعامل وذلك في املادة 
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هذه الخدمات الى تسهيل الحياة اليومية للعامل وتتحمل املؤسسة مجموعة من التكاليف مثل تكاليف و سائل 

 النقل  العالج.....الخ  فرضت شروط العمل ارتداء زي معين كالزي الخاا باعوان االمن .

 ـ تعريف الرواتب :2

لى علفوا في تعريفهم للراتب ولطا فانني اقتصر اشير منذ البداية الى ان كل من الفقه و التشريع و القضاء اخت  

 هذه التعاريف املشهورة . أهم

 التعريف الفقهي للراتب: 

بي اقتصر على ذكر نموذج من الفقه الغر  فإننياختلف الفقهاء في تعريفهم للمرتب   ونظرا لتعدد هذه التعاريف   

 د محمد شطا.للفقيه روزيه ونموذجين من الفقه العربي لكل من الطماوي وحما

 روزييه:  األستاذـ تعريف 1

روزيه املرتب بأنه" تعتير الوظيفة العامة تقليدا كحرفة و على ذلك فاملرتب ليس مقابل العمل او  األستاذيعرف     

 . 1بأه يحتفظ بمكانه االجتماعية املقابلة لوظيفته"  للموظفعائد الخدمة مثل االجور ولكنه وسيلة تسمح 

 محمد الطماوي : األستاذـ تعريف 2

الطماوي املرتب بأنه " املرتب هو عبارة عن املبلغ الذي يتقاضاه املوظف شهريا مقابل انقطاعه  األستاذعرف    

 . 2" اإلداريةلخدمة 

 ان هذا التعريف منتقد من عدة اوجه مقها :

تباع  عريف هو عودة لفكرة العمل بضاعةأ ـ يعتير املرتب بأنه مقابل الخدمة التي يقدمها املوظف لالدارة وهذا الت

وتشترم وهذه الفكرة كانت سائدة في القرون الوسطى   كان ينظر الى االجير بأنه يقوم ببيع قوة عمله لصاحب 

 العمل على اعتبار ان العمل بضاعة تباع وتشترم باملال .

ة التي ال يقدم لنا تفسيرا منطقيا في حالب ـ هذا التعريف يعتير الراتب مقابل العمل  و بالتالي فان هذا التعريف 

 تكون فيها املستخدم مريضا ال يقوم بأي عمل ومع هذا فالقانون يمنحه راتبا.

 حماد محمد شطا :  األستاذـ تعريف 3

حمادة محمد شطا الراتب بأنه " هو نصيب العامل او املوظف في الدخل القومي يتحدد بما  األستاذعرف   

يضمن مستوم من الحياة الئقا طبقا للمستوم االقتصادي و الحضاري لبلد ما   ويتفاوت هذا املرتب بمقدار ما 

 .3يسهم به العمل في تكوين هذا الدخل القومي 

 تعريف الراتب: 

                                                 
وما  22االجزائر.  –ديوان املطبوعات  -دراسة مقارنة بين النظام االشتراكيو الرأسمالي–الدكتور حمادة محمد شطا: النظرية العامة لالجور و املرتبات  1

 بعدها ,

 
 .1975سليمان محمد الطماوي  الوجيز في القانون االداري: دراسة مقارنة.دار الفكر العربي . 2
 وما بعدها . 48د/حمادة محمد شطا  النظرية العامة لالجور و املرتبات  املرجع السابق  ا 3
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حق املوظف في الدخل القومي الذي ساهم في تكوينه   ويتحدد هذا الحق وفقا للسلم الراتب هو نصيب و   

االداري الذي يصنف فيه املوظف  كما انه الدخل الذي يقرره القانون لتأمين معيشة املوظف و اسرته السباب 

 . 1ميررة قانونا 

 : مكونات الراتب2-2

 : األساس يأ ـ الراتب 

أو القاعدي   ال يكتس ي مدلوال اقتصاديا في الوظيفة العمومية  فله مدلول قانوني    األساس يان مفهوم الراتب   

. بمعنى أنه يكاف  التزاماته القانونية  2اذ يعير عن املبلغ الذي يتقاضاه املوظف بصفة رئيسية بحكم     وظيفته 

 . 3األساسية 

 : األساس يب ـ ملحقات الراتب 

غير ثابتة    إضافية  الدي يعد الجزء الثابت  فان املوظف يتقاض ى مداخيل  األساس يبغ  النظر عن الراتب    

تدخل في تكوين مجمل ما يحصل عليه شهريا أو دوريا   وهي اما أن تكون في شكل عالوات أو منح و اما في شكل 

  4مكافأت أ, تعويضات يتم تحديدها عن طريق التشريع أو التنظيم 

 و الرواتب  األجور  أهميةاملطلب الثاني: 

 5لألجر أهمية بالغة وتظهر في أكثر من جانب:

تـعـــتير مـــن أهـــم العوامــل التــي تســاعد علــى إيجــاد عالقــة طيبــة بــين العمــال واإلدارة فـــالشك أن درجــة رضــا الفــرد  - 

 عن عمله  تتوقف إلى حـد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقًدا وعيًنا.

 ألجور وملحقاتها يعتير من عوامل نجاح برامج إدارة األفراد.إن االهتمام بوضع سياسة رشيدة ل - 

 تعتير حافزا لتشجيع األفراد على بذل أقص ى مجهودهم لزيادة اإلنتاج. - 

 من اإلحصائيات الرسمية األجور وحدها تحتل أهم سبب للمنازعات العمالية - 

 كما يمكننا استعراا أهمية األجور بالنسبة لكل من:

 للفرد:أهمية بالنسبة 

لذي يبذله مهما جدا له وذلك لعدة أسباب أهمها:   
ّ
 يعتير ما يقبضه الفرد كأجر من مؤسسته نظير الجهد ا

يعتير األجر محددا رئيسيا ملستوم معيشة الفرد ومركزه االجتما ي  فهو يؤثر علـى املسـتوم الصـ ي واملعياـ ي  -

ره باألمن االقتصـادي وكمثـال بسـيط علـى ذلـك : الفـرد والراحة النفسية التي يحققها الفرد لنفسه وألسرته وشعو 

                                                 
 . 53. ا  1994. ديوان املطبوعات الجامعية. الجزائر أحمية سليمان . التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري  1
 . 243. ا  2010هاشمي خرفي   الوظيفة العمومية على صوء التشريعات وبع  التجارب االجنبية . دار هومة   الجزائر    2
  304 -07من املرسوم الرئاس ي رقم  06املادة  3
 . 251هاشمي خرفي . املرجع نفسه ا  4
 .244  ا1994  ادارة االفراد  منشورات الجامعة املفتوحة نصائح عودة سعيد 5
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الــــذي يتحصــــل علــــى دخــــل مرتفــــع نســــبيا بمقــــدوره اقتنــــاء جهــــاز كمبيــــوتر ألفــــراد أســــرته وخاصــــة أنــــه أصــــبح مــــن 

ــذي يكــون لــه دخــل محــدود 
ّ
الضـروريات فــي عصــرنا هــذا  وهــذا مــا يســاهم فــي رفــع مسـتواهم الثقــافي  عكــس الفــرد ال

ذي ال يكفيه 
ّ
 حتى لسد حاجياته اليومية.نسبيا وال

ـذي يعـيش 
ّ
كمـا أن املركـز االجتمـا ي للفـرد ضـمن املجتمـع يتـأثر إلـى حـد كبيـر بـبع  الرمـوز مـثال  السـكن ال

 فيه  نوع السيارة التي يمتلكها  نوعية املالبس.

ذي يبذله"من خالل األجر يقوم الفرد بمقارنة مدخالته " -
ّ
ـذي يمع املخرجات  " الجهد ال

ّ
" حصـل عليـهاألجر ال

لذا من الضروري أن يكون هنا  تقـارب بيقهمـا حتـى ال يشـعر العامـل بعـدم  االرتيـاح خاصـة إذا وجـد أن هنـا  مـن 

يبــذل جهــدا أقــل ويحصــل علــى أجــر أكـــير مــن أجــره فتكــون مســاهمته فـــي نـــشاط املؤسســة شـكـــلية فقــط فــال دهمــه 

 نموها وال استمرارها.

  أهمية بالنسبة للمؤسسة:

مـن التكلفـة  %50تشكل األجور نسبة معتيـرة مـن مجمـوع التكـاليف التـي تتحملهـا املؤسسـة  فقـد تصـل أحيانـا إلـى   

الكليـــة  لـــذا فـــإّن املؤسســـة تســـعى جاهـــدة ملراقبـــة مســـتويات األجـــور ومقارنلهـــا مـــع مـــا يـــدفع فـــي املؤسســـات األخـــرم  

 رجاتهـا مـع مـدخالن الفـرد  فـإذا شـعرت بأنهـا تـدفع أجـرااملنافسة أو املماثلة لها  كما أن املؤسسة تقوم بمقارنة مخ

يفوق الجهد املبذول من طرف الفرد فلن تكون مستعدة لالستمرار بالدفع له وبالـتالي تـصبح طـريقة تحديد األجـور 

تــــي تســــعى إلــــى رفــــع مســــتوم الكفــــ
ّ
تي تهــــتم بـــــها اإلدارة ال

ّ
اءة والرواتــــب  والرقابــــة عليهــــا مــــن املوضــــوعات األســـــاسية الـــــ

 اإلنتاجية وتخفي  النفقات.

 أهمية بالنسبة للمجتمع:

لألجـــر أهميـــة بالغـــة فـــي تحديـــد املســـتوم املعياـــ ي للمجتمـــع وكـــذا درجـــة رخائـــه  ففـــي املجتمعـــات التـــي تكـــون فيهـــا    

معـدالت األجــور عاليـة يكــون باإلمكـان فــرا ضـرائب مناســبة علــى مـدا خيــل األفـراد  وباعتبــار الضـرائب مـــورد هـــام 

 زينة لخـ

الدولــة  فإنهــا تمكقهــا مـــن تنفيــذ عــدة مشــاريع كبنـــاء مستشــفيات ومــداري وغيرهــا  وبتـــوفر الســيولة النقديــة لـــدم 

الفرد تمكنه من تحسـين مسـتواه املعياـ ي الصـ ي واالجتمـا ي  فالعـائالت الفقيـرة تمنـع أبنائهـا مـن التعلـيم نظـرا ملـا 

لى إنشاء مصانع في املناطق الفقيرة دهدف امتصاا البطالة تعانيه من مشاكل اقتصادية لذلك فإن الدولة تل   إ

 املوجودة فيها وتوفير مدا خيل نقدية لبع  أفرادها  مما يساهم في تطورهم وتطوير املنطقة ككل.

 تحديد االجور و الرواتب أدواتاملطلب الثالث : 

 1:وهي األجرلتحديد  أدواتتوجد من الناحية العملية ثاللة ـ تحديد االجر: 1

 بمقتض ى عقود العمل. األجرـ تحديد 

                                                 
 .469 467ا  1994صالح عودة سعيد  ادارة االفراد  منشورات الجامعة املفتوح  1
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 بمقتض ى اتفاقية جماعية. األجرـ تحديد 

 بمقتض ى قرارات السلطة العامة. األجرـ تحديد 

يعتير عقد العمل  الوسطية املثلى لتحديد االجر حيث يتفق العامل  ـ تحديد االجر بمقتض ى عقود العمل :   

بعين االعتبار القوانين املعمول بها  األخذمع  األخرم امللحقات  مختلفوصاحب العمل على أجر خاا باملنصب و 

  29.09.1990املؤرخ في  09/290من املرسوم التنفيذي  08املادة  أعطتفي نظام االجور  وفي اطار القانوني 

استقاللية عقد العمل في وضع  أعطتاملتعلق بالنظام الخاا بعالقات العمل الخاصة بمسير املؤسسة  حيث 

بكل حرية حيث نصت املادة السالفة الذكر على ان عقد العمل الذي  طرافاأل الذي يتفق عليه  األجرديد وتح

 أسس الخصواللشركة  ويحدد عل م  اإلدارةيربط املسير باملؤسسة يكون موضوع تفاوا بين املسير وجهاز 

ج عويضات والعالقات املرتبة بنتائاملرتب ومختلف العناصر التي يتكون مقها و املكونة من االجر االساس ي و الت

 املؤسسة واملنافع العينية.

ـ تحديد االجر بمقتض ى االتفاقيات الجماعية : تدخل مسألة االجور ضمن ضمن مواضيع االتفاقيات الجماعية    

دود يتعلق بحدودها الدنيا بالقطاعات و املؤسسات املعنية او فيما يتعلق بطرق تزايد و تطور هذه الح ال سيما ما

التي يجب ان تكون منطلقاتها بحكم القانون  وهذه االتفاقيات تكون مقررة بنصوا تنظيمية صادرة عن 

املرتبطة بها كما تحدد ايضا  الجماعية مكونات االجر و العوامل  االتفاقياتالسلطة العامة كما تعال  كذلك 

 و تحسيقها و وضع جداول زمنية ملراجعلها. األجور الظروف و الشروط التي يتم فيها دفع 

 /73)االمر  1974من قانون املالية سنة  28بمقتض ى قرارات السلطة العامة: تنص املادة  األجرـ تحديد    

ؤسسة العامة ف التعويضات من اي نوع املمنوح في املومختل األجور ( على املرتبات و 28.11.1973املؤرخ في 64

تجمد عند حدودها الحالية وان اي زيادة في  األخرم االقتصادية ذات الطابع الصنا ي و التجاري واملؤسسات 

 بمرسوم . إال إجراؤهو الرواتب ومختلف التعويضات ال يمكن  األجور 

 1ه: أنواع أربعة إلى املعاييريمكن تقسيم  :األجرمعايير تحديد 

 أ ـ معيار املدة: 

يعني اعتماد مدة الزمنية محددة كمعيار او اساي لتحديد قيمة االجر وتحسب كمايلي: أجرة العامل= عدد     

 سعر الوحدة .× الوحدات الزمنية املؤداة فعال

وتحسب  وفي بع  الحاالن تكون هنا  ساعات اضافية يؤددها العامل فهي تضاف ايضا الى الوحدات الرسمية

 حيقها اجرة العامل كما يلي :

سعر × سعر الوحدة الواحدة(+)عدد الوحدات االضافية×اجرة العامل=)عدد الوحدات الزمنية املؤداة فعال

 الوحدة بعد العالوة املقررة(.

                                                 
 .244احمية سليمان  املرجع السابق   ا  1
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 من بين املزيا التي يمكن تسجيلها من خالل هذه الطريقة نذكر:

 للتطبيق في املؤسسات الخدمتية. ـ سهولة العمليات املحاسبية.      ـ قابلية

 .إنتاجهاالتي يصعب قياي كمية  لإلعمالـ طريقة مالئمة 

 لها بع  العيوب نذكر مقها :  إن إالوبالرغم من مزايا هذه الطريقة      

  حيث ان العامل مقيد بوحدة زمنية معينة دون اإلنتاجغير مساعدة على على تشجيع العمال وحثهم على زيادة 

 .اإلنتاجام بمستوم االهتم

 ب ـ املعيار الكمي :

كمية الوحدات املنتجة فعال او حسب  أسايمن خالل هذا املعيار فان االجور التي تمنح للعمال تكون على  

العامل في هذه الحالة تحسب  وأجرةوالعكس صحيح  األجرارتفع  اإلنتاجكل عامل للوحدة  حيث اذا زاد  إنتاجية

 كما يلي :

 سعر الوحدة الواحدة.× العامل= عدد الوحدات املنتجة فعال أجرة

 ومن بين املزايا التي يتمتع بها املعيار نذكر:     

 ـ تشجيع العمال ومعرفة كفاءاتهم . 

 وتشديد الرقابة على العمال. اإلنتاجتدني  األسبابـ معرفة 

يفة يحملون املؤسسة تكاليف غير مباشرة العيب في هذا املعيار يتمثل في ان العمال ذوي الكفاءات الضع إما

 بحث انه ينتج كمية قليلة وبنوعية رديئة وفي زمن طويل .

 ج ـ معيار املردودية:

رار بمستوم ونوعية او كمية املردود او النتائج   وهو معيار ينتج عنه عدم استق األجرهو املعيار الذي يربط    

 تحديده . أسايستوم املردود الطي هو االجر من الناحية الكمية حيث يتغير بتغير م

ان طريقة معيار املردودية تقييم العمل من جميع النواحي وهذا التقييم هو بمثابة تنقيط من طرف املسؤول   

املباشر على العامل في املؤسسة وكل نقطة محصل عليها من طرف العامل تساوي الى نسبة املئوية من طرف 

 النسبة املئوية املوافقة للنقطة املحصل عليها.× القاعدي األجرالعامل=  رةأجاالجر القاعدي للعامل اي : 

 1ه ـ املعيار املزدوج:

لكل معيار من املعايير السابقة كما رأينا مزيا وعيوب و املعيار املزدوج يحاول االستفادة من مزيا كل مقها  حيث    

ن معيار املدة ومعيار املردودية معا. وما يمكن باملعياري األخذان التشريعات العمالية الحديثة عملت على 

استخالصه من هذا املعيار املزدوج هو ان املشرع قد قصد من ذلك منح اكير ضمان واكير حماية للعامل وذلك 

بالتالي القضاء  للجور للحصول على اكير قدر ممكن من الدخل  حيث تقض ي هذه الطريقة باملساواة الشكلية 
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ضعيفة و الذين لهم ومردودية عالية  كم ان هذه الطريقة تجنب  مروديةمال الذين لهم على التسوية بين الع

 يغطي هذه الكتلة االجرية .  إنتاجيدون مقابل  األجور وزيادات في  مكافآتصاحب العمل دفع عالوات و 

 الخاصة بالقطاع العام: أدواتنذكر ثالث ـ تحديد الراتب :  2

 ـ اتفاقية العمل الفردية . 1

 ـ اتفاقية العمل الجماعية . 2

 .1 األساسيةـ النصوا  3

 :23/02/1989أ ـ تحديد الرواتب حسب دستور 

التي  يجب ان تقوم عليها  األسسالى  اإلشارةجاء خاليا من  23/02/1989فان دستور  1976خالفا لدستور   

ت في مستوم املؤسسات تستقل االقتصادية تقتض ي اجراء مفاوضا اإلصالحاتسياسة املرتبات على اعتبار ان 

وكذلك فان كل   2بنفسها بتسيير عالقات العمل بعدها كان ذلك اختصاا الحصري للجهاز املركزي للحكومة 

 لم يتطرقا الى هذا املوضوع.  1996و دستور  1989/11/28من دستور 

 : 1966 /02/06املؤرخ في  66/133 أمر ب ـ تحديد الراتب حسب 

 . 3الى درجته  باإلضافةللوظيفة التي يحتلها املوظف  األساس ياملتضمن القانون  األمرمن هذا  31حسب املادة  

 14املرتبات وقد وضع هذا املرسوم  ساللمحيث حدد  02/06/1996املؤرخ في  66/137ثم صدر املرسوم رقم  

 سلما.

 .4د مرتبات املجموعة الخارجة عن الساللم حيث حد 02/06/1966املؤرخ في  66/138ثم صدر املرسوم رقم  

 :23/03/1985املؤرخ في  85/59ج ـ تحديد املرتب حسب املرسوم التشريعي

اشير هنا بأن الطريقة املركزية في تحديد الرواتب وجدت عدة صعوبات في تطبيق خاصة وان هذه الطريقة ال   

تتطلبه من دراسات معمقة  تقوم عليها وهذا نظرا ملا تعطي كافة املناصب والعمال الى جانب تعدد املعايير التي

مناصب العمل وهذا ما دفع بالحكومة الى التراجع وسمحت  تصنيفلكل منصب عمل من قبل متخصصين في 

من هذا املرسوم حيث نصت  63للمؤسسات املستخدمة بتصنيف مناصب العمل وهذا ما جاء في نص املادة 

لدم املؤسسات العمومية والوزارات لجنة او عدة لجان  تنا ئبقولها :" يمكن للسلطة املستخدمة املعنية ان 

او املصالح واملؤسسات  األجهزةلعمل النوعية التي تختص بها املؤسسات والوزارات او خاصة تهتم بمناصب ا

 . 5التابعة لها  األخرم العمومية 

                                                 
 .57 56  ا 1995محمد صغير بعلي  تشريع العمل في الجزائر  قاملةـ : مطبعة  1
 .57ـ56املرجع نفسه ا  2
 .31  املرجع السابق املادة 02/06/1966املؤرخ في  66/133امر  3
 املحدد ملرتبات املجموعة الخارجةعن السالليم. 02/06/1966املؤرخ في  66/138املرسوم رقم  4
 منه . 63العمومية  املادة  املتضمن القانون االساس ي النموذجي لعمال املؤسسات واالدارات 23/03/1985املؤرخ في  85/59املرسوم التشريعي  5
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وهذه طبعا مع احتفاظ الحكومة بحق الرقابة وهذا يعود النعدام الوسائل الكافية لدم الحكومة فأنشأت   

 .1لية املؤسسات بنظام استقال األخذاملؤسسة لجان على مستواها وهذا بعد 

 : نذكر ثالث منها األجر معايير تحديد 

 أ ـ معيار املدة :

وقد يحدد بالشهر  باألسبوعحسب هدا املعيار فأن الراتب يحدد حسب الزمن  فقد يحدد بالساعة وقد يحدد  

 الغالب في هذا املعيار هو تحديد الراتب بالشهر. واألسلوب

 :ةاملر دوديب ـ معيار 

ومن هنا  واإلنتاجوهذا املعيار يربط مابين الراتب  اإلنتاجفان الراتب يتحدد حسب كمية  األسلوبحسب هذا   

زاد راتبه حسب مقدار  إنتاجهفأن زاد  إنتاجه أساييمكن تحديد مسؤولية القائم بالعمل ومحاسبته على 

املطلوب وجب خف  اجره بمقدار نسبة العجز  فالشركات  األدنىوبالعكس فان انخف  عن الحد  إنتاجه

 .2عنصرا هاما من عناصر القومي للدولة  أصبحتالعمومية ليست مجرد مصدر لرزق العامل بل  واإلدارات

 ج ـ املعيار املزدوج :

ان هذه الطريقة تجمع مابين مزايا الطريقتين السابقتين بحيث يحسب الراتب االساس ي على اساي الزمن  اما 

 . 3الرواتب التشجيعية فتحدد على اساي املردود الفردي واملردود الجما ي 

 4األجور الرواتب و  إعداداملطلب الرابع: 

كشوف او قوائم االجور ومن ثم حساب الرواتب املستحقة للعمال من  بإعداديقوم قسم الرواتب و االجور    

 واقع بطاقات تسجيل الحضور و االنصراف او من واقع بطاقات الوقت .

الصغيرة يكتفي  املنشاتويختلف تنظيم وعمل هذا القسم حسب حجم املنشأة و درجة تعقيد عملياتها  ففي    

 ادإلعد آليةالكبيرة فتحتاج الى استخدام حاسبات  املنشآتب يدويا  اما املوظف او بأثنين يقومان بأعداد الروات

 يختص باالتي : واألجور قسم الرواتب  نميها  ومهما كان شكل التنظيم  فأرواتب مستخد

 . أجرهـ تصنيف كل مستخدم حسب وظيفته وقسمه و معدله و 1

 بما في ذلك الوقت االضافي و العالوات(. ـ تسجيل ساعات عمل كل مستخدم و أجره املكتسب عن هذا العمل )2

املكتسب وفقا للقوانين و اللوائح و االتفاقيات  األجر إجماليـ احتساب االقتطاعات التي يجب طرحها من 3

 املعمول بها في الدولة وفي املنشأة .

 . بشيكاتودفعه الى استخدام اما نقدا او  األجرـ استخراج صافي 4

                                                 
 .201ـ200  ا 1994أ . حمية سليمان التنطيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري  الجزائر   ديوان املطبوعات الجامعية  1
 وما بعدها . 193أ . حمية سليمان .املرج نفسه . ا  2

 
 .195ـ 194أ . حمية سليمان . املرجع نفسه ا  3
 . 149ا  2009أبو حشيش   محاسبة التكاليف   دار وائل للنشر    خليل عواد  4
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 التي اكتسبها كل مستخدم .  األجور لرواتب تقيد به ـ االحتفاظ بسجل دائم ل5

ليف املختلفة )قد يقوم قسم التكا األقسامـ توزيع االجور والرواتب على أوامر التشغيل و املراحل املختلفة او 6

 نفسه بهذه العملية( .

 و الرواتب و االقتطاعات املالحقة لهما األجور املبحث الثاني : 

 والرواتب  األجور  أنواع:  األول املطلب 

 :األجور  أنواعـ  1

 األجور أشكال مختلفة يمكن صياغلها في أربعة األشكال التالية: 

  األجـر الـنقـدي: -

هو املقابل النقدي لقيمة الوظيفة والعمل املكلف به الفرد كذلك يعرف على أنه كل ما يحصل عليه للعامل      

املنح والعالوات بما في ذلك عالوة غالء املعيشة وأعباء العائلة إن من نقود إلى جانب األجر األساس ي العمولة و 

 .1وجدت

  األجـر الـعيـني: -

 هو مقابل غير مادي يظهر في شكل خدمات تقدمها الشركة للفرد      

 مثل الرعاية الطبية  العالج  املواصالت  السكن  وجبـات الـغذاء أثنـاء العمل  وهذه

 ميزانية األجور. الخدمات تدخل تكلفلها في

 أجـر الـشخـص: -

 هذا النوع األكثر شيوعا وانتشارا بين مختلف القطاعات االقتصادية ويتخذ أشكاال هي :      

 انتشر نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي جعل ارتفاع اإلنتاجية متعلقا باستعمال التجهيز أجـر الـزمـن: -أ

الحديث ووسائل التسيير دون البقاء على ما كان عليه الحال في القديم  إذ يعتير دفع األجر على أساي الوقت 

ءا ت التي يعملها   ويكون بنامن أهم نظم دفع األجور  حيث يدفع بموجبه للفرد أجـًرا على أسـاي عـدد السـاعـا

 على اتفاق بين صاحب العمل والعامل.

ويتخذ  % 60: هذا األجر هو األساي في أغلب القطاعات حيث أن نسبة هذا األجر تفوق أجـر الـوحـدات -ب

هذا النوع طابعا جماعيا حيث يتسلم أجر الوحدات مجموعة من العمال يعملون في إطار موحد أي على أساي 

اإلنتاج أي هنا  عالقة طردية ين األجور و الوحدات املنتجة و هذا من محاسن "أجر الوحدات" ألنه وحدات 

 يساعد في زيادة اإلنتاج بوجود حوافز مادية   

                                                 
 232  ا1978محمد حسن  عالم االجتماع الصنا ي  دار الغريب للطباعة  القاهرة  مصر   عبد الباسط 1
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ن : هي عبارة عن أجور تشجيعية و الهدف مقها تحقيق ارتفاع في كمية اإلنتاج و التقليص مأجـر الـمكـافأة -ج

التكاليف للوحدة و ارتفاع دخل العمال  و هي تجمع بين النوعين السابقين الذكر  و تحدد املكافأة على أساي 

 نسبة معينة من األجر القاعدي.    

 : أجـر الـمجـموعـة-

موعـــة أن العمـــال يتلقـــون أجـــرا جماعيـــا ثـــم يوزعونـــه بيـــقهم و يمكـــن أن يتخـــذ أجـــر املجموعـــة و نعنـــي بـــأجر  املج    

 األشكال التالية: 

: و يقصــد بــه أن صــاحب العمــل فــي املؤسســة يتفــق مــع أحــد املقــاولين مــن أجــل القيــام صــنف نـظـــام املقـــاولة -أ

 ام عمال يوزع عليهم قسط من األجر.بمهمة إنتاجية معينة مقابل أجر محدد مسبقا  و يقوم املقاول باستخد

يشمل األجور الجماعية األجـور الشخصـية التـي تتناسـب مـع املسـتوم التقنـي لكـل صنف األجور الجماعية:  -ب

 عامل داخل املجموعة من العمل املحدد و على املنح أو املكافآت الجماعية و التي توزع بين العمال.

ـصـــنف فــي إعطــاء أجــرة جماعيــة إلــى فرقــة مســتقلة متخصصــة تضــع يتمثــل هـــذا الصــنف الفرقــة املســتقلة:  -ج

 الفرقة مجموعة من العمال يقومون بمهمة موحدة من الناحية التقنية.

 قد نجد تقسيمات أخرم لألجور والتي ينوع بها إلى: 

 :معينة.هـو مـقـدار من املال يتحصل عليه العامل مقابل تأدية عمله في فترة زمنية  األجـر الـنقـدي 

  :هو مقدار من السلع و الخدمات التي يرغب العامل في الحصول عليها مقابل أجره النقدي األجـر الحـقيـقي 

  :هـــو مـــا يـــدفع زيـــادة األجـــر العـــادي لقـــاء العمـــل الـــذي يـــؤدم خـــارج أوقـــات العمـــل العاديـــة األجــــر ااضــــافي

 ويكون معدله في العادة أكثر من معدله املعتاداملقررة" "

 يتحدد هذا األجر في األجل القصير من خالل التوازن في سوق العمل بين العرا و الطلب.ـر الجـاري: األج 

  :1حد الكفافهـو األجـر الـذي يـسمـح للعامل بالبقاء على قيد الحياة "األجـر الـطبيـعي  

 املطلب الثاني : العوامل املؤثرة في الرواتب و االجور 

 العوامل السياسية واالجتماعية : أوال: 

ي والتـ واألجـور مـن الرواتـب  دنـىاأل واللـوائح التـي تسـقها الدولـة بخصـوا الحـد  األنظمة تتمثل في القوانين و       

 ناسب مع معدل املعيشة لفرد في ظل ظروف اجتماعية معينة .تت

 ثانيا : العوامل االقتصادية : .   

 االقتصادي للدولة ومستوم االجور السائدة في البلد الواحد . يتمثل ذلك في ظل الوضع        

 : . ااداريةثالثا : العوامل   

                                                 
 .18  ا1997  01طبعة مصر راشد اليراوي  املوسوعة االقتصادية  دار القهضة العربية  1
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وقيمـة الوظيفـة بالنسـبة للمسـتخدم ضـمن  وأهميـة اإلنتاجيـة مثل حجم املنظمة وقدرتها املاليـة ومسـتوم        

 هذه املنظمة . 

 رابعا : عوامل أخرى :  

ين والتــي تلعــب فــي الغالــب دورا رئيســيا فــي يــالعمــال واتحــادات ونقابــات املهنمقهــا جماعــات الضــغط مثــل نقابــات 

  واألجور تحيد الرواتب 

والوســائل التكنولوجيـــة املســـتخدمة فــي املنظمـــة والتـــي تـــؤدي الــى تخفـــي  الجهـــد الــذهني والبـــدني الـــذي يبذلـــه 

 الفرد حيال انجاز العمل املطلوب منه . 

 املطلب الثالث : تعريف االقتطاعات

 تعريف االقتطاعات: 

ح العامل لصال أجرةهي عبارة عن جملة من الخصومات املالية التي تقوم بها املؤسسة املستخدمة بخصمها من      

بدور الوسيط حيث ان هذه  األخيرهذا  إطارهيئات معنية )الضرائب  الضمان االجتما ي( وتقوم املؤسسة في 

 .54ة عن محجوزات للغير تدون محاسبيا في ح/عبار  وإنمااالقتطاعات ليست تكلفة عليها 

 االقتطاعات املالحقة :  أنواعاملطلب الرابع :  

 أ ـ االقتطاعات الجبائية :

تتمثل في مساهمة العامل في امليزانية  الدولة في اطار الضرائب املباشرة و يطلق على هذه االقتطاعات بضريبة       

قانون  إطاروتدخل املشرع في  األجور بالضريبة على الرواتب و  1992وكانت تسمى قبل سنة  اإلجماليعلى الدخل 

الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة في تحديد املعدالت القابلة للتطبيق و جملة التخفيضات حسب الحالة 

من قانون  104ملعدل للمادة ا 1999و تحسب هذه الضريبة استنادا الى القانون املالية لسنة  لألفراداالجتماعية 

 1الضرائب املباشرة حسب الشرائح كم يوضح في الجدول التالي : 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )دج(

                                                 
 1999الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة الصادر في سنة من قانون  10املادة  1
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 1_ 1الجدول 

 

الشريحة سنوية وليست شهرية   ويمكن حساب الضريبة على الدخل االجمالي باتباع الخطوات  أن إلى اإلشارةمع 

 التالية :

 ـ تحديد القاعدة الخاضعة للضريبة.      

 .12الى سنوية بالضرب في  ةالضريبيـ تحويل القاعدة      

وفق املعدالت بعد تحديد قيمة التخفيضات من الضريبة وفقا لقانون  اإلجماليـ حساب الضريبة على الدخل      

 وهذه التخفيضات هي :  1999املالية لسنة 

 6160من قيمة الضريبة على الدخل االجمالي بشرط ان اليقل مبلغ التخفي  عن  /10تخفي   األعزبـ العامل 

 .6500دج وال يتجاوز 

بشرط أن ال يقل مبلغ  اإلجماليمن قيمة الضريبة على الدخل  /30 ـ العامل املتزوج و ليس له أطفال : تخفي 

 دج . 7500دج وال يتجاوز  7160التخفي  عن 

 من  القيمة الضريبة املحسوبة سابقا . /30تحت الكفالة: تخفي   أطفالـ العامل املتزوج وله 

 .  12ـ تحويل الضريبة الشهرية الى سنوية بالضرب في 

 450يوجد تخفي  خاا بالعمال املتزوجين وليس لهم أطفال وبالعمال العزاب يقدر ب: ذلك انه  إلى باإلضافة

 دج.15000دج شرط ان ال يقل اجر منصب العامل عن 

 1:  ااعفاءات 

مساعدة بدون مقابل  منصوا عليها في اتفاق  إطارالذين يعملون في الجزائر في  أجنبيةمن جنسية  األ خااـ 

 دولي 

 نظامها الجمركي بمقتض ى أنا ئزن املركزية للتموين   التي من جنسية أجنبية الذين يعملون في املخا األ خااـ 

 مكرر من قانون الجمار . 196املادة 

 اليرنامج الرامية لتشغيل الشباب. إطاراملدفوعة في  األخرم  املكافآتو  األجور ـ 

                                                 
 .2008من ق.م لسنة  3و  2005من ق.م لسنة 6و 1998من ق.م لسنة  8و  1990من ق.م لسنة  8: معدلة بموجب املواد 68املادة  1
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ـ العمال املعوقون حركيا او عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف 

 دينار جزائري شهريا و كذا العمال املتقاعدون الذين تقل معاشاتهم في النظام العام عن هذا املبلغ . 

 ـ التعويضات املرصودة ملصاريف التنقل أو املهمة. 

 املنطقة الجغرافية . ـ التعويضات عن 

 ـ التعويضات املؤقتة و املنح و الريوع العمرية املدفوعة لضحايا  حوادث العمل أو حقوقهم 

 ـ تعوي  التسريح.

 على اثر حكم قضائي. إلزاميةـ املعاشات املدفوعة بصفة 

( وهي VFالجزافي )وهذا االقتطاع الضريبي يخص العامل و هنا  اقتطاع اخر يخص املؤسسة ويسمى بالدفع   

ضريبة تحسب على اساي كتلة االجور و الرواتب العمالية للعمال ويدفعها ارباب  العمل وهي واجبة الدفع تعد 

 حيث تطرقنا اليها في تكاليف امللحقة لألجور . %06تكلفة على العامل   تحدد نسبة الدفع الجزافي ب :

  ب ـ االقتطاعات االجتماعية :

اتب العمال الى اقتطاعات االجتماعية و تدفع للمصالح املعنية وهي صندوق الضمان تخضع اجور و رو    

االجتما ي وفق النصوا و القوانين املعمول بها   حيث تعد هذه االقتطاعات مساهمة اجبارية في صندوق 

من  % 09حددت هذه املساهمات بمعدل  1996الضمان االجتما ي ووفق الجريدة الرسمية الصادرة في جويلية 

 1االجر من االستفادة من :

 التـأمينات االجتماعية:

العاملين فوق التراب الوطني مهما كانت طبيعة عملهم و مدته و نوعة القطاع  األ خاانظام يشمل حماية كافة 

الذي يعملون فيه سواء كان خاا او عام   حيث تشمل تغطية التأمينات االجتماعية مجموعة من الحاالت و 

 تأمينالعجز  ال الوضعيات التي قد يتواجد بها العامل وهي: التأمين على املرا  التأمين على الوالدة  التأمين على

 على الوفاة.

 التأمين عن البطالة:

الذي أحدث  26.05.1994في  94/11يعتير هذا النوع عهدا حديثا في الجزائر بمقتض ى املرسوم التشريعي رقم 

التأمين على البطالة للعمال االجراء الذين يفقدون عملهم بصفة ال إرادية وال ألسباب اقتصادية يتلخص هذا 

 من  %5.5في اكتتاب تأمين خاا بأخطار البطالة لدم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بـ :  النظام الجديد

 مجموع اشتراكات التأمينات االجتماعية .

 التقاعد :

                                                 
 03.07.1996الصادرة في  41الجريدة الرسمية رقم  1
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 يعد من بين حقوق العامل وهو نهاية طبيعية للحياة املهنية   وهو ما يمكن أن يعير عنه بالتقاعد العادي لكن

ى العامل االحالة على التقاعد املسبق و هو نظام جديد فرضته حتمية التصريح ألسباب هنا  أسباب تحتم عل

اقتصادية نتيجة هيكلة املؤسسلت االقتصادية أو حلها  و يجب أن تتوفر في العامل الذي يكن أن يستفيد من 

 التقاعد املسبق شروطا تتمثل في:

 ى.سنة لالنث  45سنة اذا كان ذكرا و  50ـ أن يبلغ سن   

 سنة على االقل .20ـ أن تكون سنوات العمل تساوي   

 سنوات على االقل . 10ـ أن يكون قد دفع اشتراكات الضمان االجتما ي ملدة   

 ـ أن ال يكون قد استفاد من دخل ناتج عن نشاط منهي أخر .  

  : األخرى ج ـ االقتطاعات 

:  اجباري  فان هذه االقتطاعات ذات طابع اختياري تتعلق بـاذا كانت االقتطاعات  السابقة الذكر ذات طابع     

اشتراكات التعاضدية   تسديد القروا أو السلف. أما بالنسبة للنوع األول فتعد التعاضديات نظاما مكمال 

اي بعد تعاضدية  %20للضمان االجتما ي حيث تمنح للمنخرط نسبة التعويضات املتبقية و التي تقدر بـ:

  فالتعاضدية تمنح قروضا و هبات وسلفات مع ايجاد نشاطات اجتماعية اخرم %80ا ي املقدرة الضمان االجتم

  اما مبلغ االشترا  فقد يكون مبلغا محددا أو نسبة مئوية من أجر املنصب  وهذا باختالف القانون االساس ي 

و ا العامل سواء من املؤسسة أللتعاضديات   أما بالنسبة للنوع الثاني فييرز في تسديد القروا التي يحصل عليه

الخدمات االجتماعية أو قروا شراء من التعاونيات  ومنه يستقطع من دخل العامل جزء من دخله النقدي 

 كقسط من التأمينات االجتماعية . 

 و التكاليف املالحقة لهما األجور املبحث الثالث : نظام الرواتب و 

  األجور : كشف األول املطلب 

 مفهوم كشف األجر 

وهي وثيقة يقيد فيها كافة عناصر األجر بمختلف أشكالها وأنواعها  سواء كانت عناصر ثابتة أو متغيرة  باإلضافة 

إلى ذكر كافة البيانات املتعلقة بالعامل وصاحب العمل  ولقد جعل املشرع الجزائري من هذه الوثيقة التزاما 

ساس ي العام للعامل  جعل عدم تسليمها أو عدم أساسيا يقع على عاتق صاحب العمل  لدرجة أن القانون األ 

احترام القواعد الخاصة بها تشكل مخالفة وخرقا للقانون  حيث يدرج مبلغ األجر وجميع عناصره اسميا في 

من القانون األساس ي  138قسيمة األجر التي تعدها املؤسسة املستخدمة بصفة دورية  وهذا ما نصت عليه املادة 

 انون عالقات العمل فقد جعل مقها التزام على عاتق صاحب العمل فقط           العام للعامل  أما ق

 مكونات كشف األجر 
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يتكون كشف األجر من االسم التجاري لصاحب العمل  واسم وعنوان صندوق الضمان االجتما ي  واسم 

ي فكافة البيانات املذكورة ووظيفة العامل  ومدة العمل املستحقة لألجر. كما ألزم القانون صاحب العمل بتقييد 

القسيمة أو الكشف في دفتر خاا  مرقم وموقع عليه من قبل قاض ي للمحكمة املختصة إقليميا  أو رئيس 

 املجلس الشعبي البلدي  ويمكن أن يفتش هذا الدفتر من طرف املفتش  متى استدعت الضرورة لذلك. 

            ثالثا : شكل كشف األجر 

شكل موحد  إذ أنه يختلف من مؤسسة ألخرم أو من هيئة ألخرم  ولدينا نموذج لهذا  كشف األجر ليس له

 الكشف كما يلي:
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 (: كشف األجر2-1جدول رقم )
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 1 األجور املطلب الثاني : مبادئ تحديد 

 ـ مبدأ االمتياز :  1

به في مختلف القوانين العاملية املعاصرة   حيث يتلخص مضمون هذه القاعدة في امتياز  التعرفو هو املبدأ   

 و املكافآتو مختلف امللحقات التابعة لها كالعالوات و  األجور وأسبقية الحقوق املالية العاملية املتمثلة في 

التي قد تترتب على صاحب العمل مهما  األخرم الحوافز في القوانين و النظم املعمول بها  عن مختلف الديون 

لهم كانت طبيعلها املدنية أو التجارية أو تلك املتعلقة ببع  الديون العامة ومختلف ديون الغير مهما كانت طبيع

 القانونية.

 :جاريةالـ مبدأ عدم الحجز على الكتلة  2

و التعويضات  األجور ة أي اعتمادات مخصصة من يجر ق   حيث تشكل الكتلة األ و هو مبدأ مكمل للمبدأ الساب  

املختلفة في ميزانية املؤسسة املستخدمة بمجرد املصادقة عليها حيث يصبح حق مكتسب للعمال   ال يمكن 

 اإلداريةاو التقليص أو ما شابه ذلك من العمليات املالية و  اإللغاءاملساي به عن طريق التعديل أو التحويل أو 

و املالبسات التنفيذية الى أنه ال يمكن الحجز على هذه االعتمادات من قبل  األسبابالتي تفرضها أحيانا بع  

التصرف بالنسبة ألصحاب العمل   حيث جاء  إمكانيةدائني أصحاب العمل مما يجعلها تشكل جزء خارج حدود 

بأنه : ال يمكن االعتراا على االجور املترتبة على املستخدم كما ال يمكن  2من قانون عالقات العمل  90املادة في 

 يتضرر العمال الذين يستحقونها . حجزها مهما كان السبب حتى ال

 :األجرـ مبدأ بطالن التنازل عن  3

 سواء كان قانونيا أو األجرن التنازل عن و ملحقاته يكري القانون الجزائري مبدأ بطال  األجرمن اجل حماية   

 تلقائيا .

ال يمكن للعامل أن يتنازل عن كل أجره أو جزء منه و بغ  النظر عن طبيعة هذا التنازل برضا أو بدون رضا   

من قانون عالقات العمل : " يكون باطال و عديم االثر كل بند في العمل مخالف  136العامل حيث تنص املادة 

 لتشريعية و التنظيمية املعمول بها وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة القانون"ا لألحكام

بأهداف املخطط ومن   بارتباطهاملدة طويلة منذ الزمن بحيث كانت تحدد  3تنظيم مركزي  إلى األجور خضعت   

يشمل كافة  لألجور قبل صالحيات الحكومة و عملت الدولة على تصنيف وطني للمناصب ووضعت سلما وطنيا 

العمال و املناصب املهنية و تحديد كافة التعويضات املقررة لهذه املناصب . لكن وبعد صدور قانون لعالقات 

                                                 
1 1 protection des droits fondamenteaux . conseil constitutionnel francais. Ridc 1981.N02 . revue Bodiguel (f) .objet et portée de la 

internationale de droit comparé. P434. (j.L) bodiguel: fonction publique et intérét général. Servir l'interal.puf.2000.p.45 

 .23املتعلق بعالقات العمل ج.ر.رقم  21|04|1990املؤرخ في  90ـ11قانون  2
 .08.ج.رقم  05/08/1978بتاريخ  12ـ78من قانون العام للعامل رقم  127املادة  3
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بيد الحكومة من حيث تنظيمها و التحكم فيها وأصبح  األجور القديمة في تركيز  اآلليات إلغاءتم  11ـ90العمل 

 يضات .ملختلف التعو  لألجور التحديد التقاض ي و التشاوري 

باالتفاقيات الجماعية أو  إماو  بالتفاوا إماأصبح االجر يحدد بصفة حرة بين العمال و املؤسسات     

التصنيف املنهي ملناصب العمل من قبل املؤسسة وتطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في عالقة العمل و تكريس منب  

طريق القرارات   ويستخلص مما سبق ان  استقاللية املؤسسات التي ظلت تسير عن طريق العمل و ليس عن

 االجتما ي. األجراالجر له دور اجتما ي يتمثل في ضرورة وضع حد أدنى على أساي عالقني و تحديد 

 ـ مبدأ الحافز: 4

 تساعد ان كل  الحقوق املادية و املالية املختلفة التي يتقاضها العامل أو املوظف مقابل عمله الدهني أو املادي  

 في تحقيق االمن االجتما ي.

ى و و الدولة كلما كان محترما ذهنيا وواقعيا كلما سلمت الدولة من الفوض  األفرادان العقد االجتما ي ما بين   

 عنه بالحوافز . االضطراب و هذا يعير

 يعملون و يجهدون ليعيشوا بكرامة وسعادة و طمأنينة . األفراداو الراتب هو الحافز الذي يجعل  األجران   

النسبة بو الجهد املبذول   فالعالوة )املنحة( مثال ال ينبغي أن تكون واحدة  األداءاملداخيل تمنح بقدر نسبة  إن  

 األخر صاحب جهود متواضعة.لشخصين أحدهما صاحب جهود مرموقة و 

اذ منطق التشجيع كحافز يقوم على أساي الثناء و املدح على الجهود التي يبذلها االفراد الن اللوم و التوبيخ   

  1على أداء سيئ للعمل . باألفراديؤديان 

هم و منحهم و تشجيعهم في املشاركة في تحديد أهداف العمل ثم بعد ذلك تقدير مشاركل األفرادان املشاركة   

و املساهمة في  باألهميةيعطيهم  الشعور  اإلداريينجانب رؤسائهم  إلى تالقرارا اتخاذفرصة االشترا  في 

 االنجازات املحققة و هذا ما يطلق عليه برغبة في االنجاز .

 املطلب الثالث  : تعريف التكاليف

تتمثل في مساهمة املستخدم او املؤسسة في خزينة الدولة وكذا خزينة الضمان االجتما ي وتتمثل هذه 

 واملساهمات االجتماعية. الصربيةاملساهمات في املساهمة 

 التكاليف املالحقة  أنواعاملطلب الرابع : 

 شكلين هما : تأخذو   

 ـ املساهمات الضريبية :1

من الوعاء الضريبي   وتقع على عاتق املستخدم    %06ضريبة الدفع الجزافي بمعدل  الضريبييفرا القانون     

و الرواتب   أما  األجور بالنسبة الى  %06)الدفع الجزافي( و معدلها هو  640وتكون واجبة الدفع و تسجل في ح/

                                                 
 .111ا 1998محمد ابراهيم أو العبيدين : مبادئ القانون لرجال االعمال اململكة العربية السعودية ـ القاهرة   1
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لضريبة لجميع العمال حيث تقوم املؤسسة بجمع الوعاء الخاضع ل %01بالنسبة للريوع العمرية يقدر معدلها بـ 

( تتحصل على مبلغ الدفع جزافي. ان ضريبة الدفع الجزافي  عكس الضريبة على الدخل %06×)عدد العمال

التي تعد فيها املؤسسة وسيطا في عملية الدفع فهي مكلفة بدفعها كما ذكرنا سابق و حسب املادة  IRG اإلجمالي

تي تبين ان املبالغ املدفوعة لرسم املرتبات و االجور   ال 31/12/1980املؤرخ في  12/08من القانون  128

 األ خااالتعويضات و الرواتب بما فيها قيمة املنافع العينية تكون موضوع دفع الجزافي من مبالغها على عاتق 

ت و الطبيعيين و يساوي املعنويين فالهيئات القائمة بالجزائر و املمارسة للنشاط فيها و الذين يقومون بدفع مرتبا

تعويضات و رواتب   حيث أن أساي فرا الضريبة دفع الجزافي هو نفسه أساي فرا الضريبة على  أجور 

  1.  اإلجماليالدخل 

 كما قد يعفى قانون املالية بع  املؤسسات من الدفع الجزافي ملدة محدودة خاصة املعتمدة مقها في اطار تشغيل

سنوات و  03  و املؤسسات السياحية ملدة األسما الشباب أو ترقية االستثمارات و املؤسسات الخاصة بتربية 

 سنوات و املؤسسات ذات الطابع الرياض ي . 05ملدة 

 ت االجتماعية : ـ املساهما2

 مان االجتما ي وتنقسم الى :ضتساهم بها املؤسسة املستخدمة لل التي اإللزاميةهي عبارة عن الحصة       

 

  أ ـ املساهمات العامة :

تحدد قوانين الضمان االجتما ي بنسبة هذه  إذتمثل مساهمة املستخدم في الصندوق الضمان االجتما ي       

للمؤسسة  وتسمى هذه النسبة بحصة املستخدم  اإلجماليمن اجر املنصب  %24املساهمة حسب القطاعات 

(part patronale و معدلها )حيث تتوزع هذه املساهمة حسب فروع الضمان االجتما ي : التأمينات %24  

  %5.7  تأمينات البطالة %7.5  القاعد  %01املهنية  مراااأل   حوادث العمل و %12.5االجتماعية 

 . %0.5التقاعد املسبق 

  ب ـ املساهمات الخاصة :

 : أنواعالعمومية اذ تتمثل املساهمات في ثالث  اإلشغالهي مساهمات مفروضة على مؤسسات القطاع      

 الجوية . األحوالـ البطالة بسبب   

 . األجرـ املساهمة في الصندوق العطل املدفوعة   

 ـ املساهمة في الصندوق عمليات البناء .  

 %01و هنا  مساهمات أخرم مفروضة على الخدمات االجتماعية   اذ يعمل املستخدم دور الوسيط في دفعها 

 خاصة باملساهمة في صندوق السكن االجتما ي .  %0.5خاصة بالتقاعد النسبي و 

                                                 
 .03/07/1996الصادرة  في  41الرسمية رقم الجريدة  1
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 الفصل  خاتمة

هو الدخل الذي يعتمد عليه الفرد في سد حاجياته اليومية وفي نفس  األجرتب و امما سبق من هذا الفصل ان الر 

من أجل أداء مهمة معنية في املؤسسة العامة او الخاصة   ثم ان أجور  اإلنسانالوقت يعد مقابل جهد يبذله 

يحقق رفع  األجرللمشروع   وبتصميم جيد لنظام  األساسيةالعمال على مستوم املؤسسة تمثل أحد التكاليف 

 بابأر  أو األفرادوربح املؤسسة   وقد لقي هذا املوضوع اهتماما بالغا في العصر الحديث سواء من  اإلنتاجية

العمل أو النقابات وكذا الحكومات .
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 تمهيد :

 و الرواتب تأخذ جانبا من األجور و نفقاتها فان محاسبة  إليراداتهاوضع نظام  إلىتسعى املؤسسة بصفة عامة   

لذي ااملحققة من جراء العمل  اإليراداتو الراتب و  باألجرفيها   وهي بذلك تعني تتبع التكاليف الخاصة  األهمية

يف هذا الجانب ارتأينا أن ندري في هذا الفصل التسجيل املحاسبي لألجر و التكال ألهميةمقابل له و  األجريكون 

 امللحقة بها.
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 : ااطار النظري للنظام املحاسبي املالي األول املبحث 

 املالي:  تعريف النظام املحاسبي األول املطلب 

ب هذا منه وسمي صل 03ادة رقم  املالنظام املحاسبي املالي في  2007نوفمير  25املؤرخ بـ  11-07عرف القانون      

 النص باملحاسبة املالية.

" املحاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة و تصنيفها وتقييمها 

وضعية  و ونجاعته ت تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان وتسجيلها وعرا كشوفا

 .1خزينته في نهاية السنة املالية"

نشير إلى أن هذا اإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي املحاسبي مستمد من النظام      

ي ويتميز النظام املحاسبي االنجلوساكسوني ومدونة الحسابات مستمدة من املخطط املحاسبي العام الفرنس 

 بعدة خصائص تستخلصها من التعريف:

  يرتكز على املبادئ أكثر مالئمة من االقتصاد الدولي وإعداد معلومات تعكس صورة صادقة عن

 الوضعية املالية للمؤسسة.

  اإلعالن بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن املبادئ التي تحدد التسجيل املحاسبي للمعامالت وتقييمها

 عداد القوائم املالية مما يسمح بالتقليل من التالعبات وتسهيل مراجعة الحسابات.وإ

 .يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراء املقاربات واتخاذ القرارات  

 

 أسباب االنتقال من املخطط املحاسبي الوطني إلى النظام املحاسبي املالي  -1

 :2وتتمثل هذه األسباب  في ما يلي      

محاولة تكييف تقنية املحاسبة وجعلها أكثر مالئمة لترجمة األحداث االقتصادية على مستوم املؤسسة في شكل  -

 . عددي وبصفة دورية

اء االنفتاح على األسواق الخارجية وتحرير األسعار وإنش  إيجاد إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية في ظل -

 بورصة الجزائر.

الحاجة إلى معلومة محاسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوم املؤسسة  -

 . االقتصادية وعلى مستوم املتعاملين معها

 املقرضين واملستثمرين من خالل توحيد القوائم املالية.إعطاء الثقة للمتعاملين مع القوائم املالية خاصة  -

 نقائص املخطط الوطني للمحاسبة والتي تتمثل في ما يلي : -

                                                 
 .03  ا 03املادة  11-07  قانون 2007نوفمير  25  بتاريخ 74الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجريدة الرسمية  العدد  -1
حاسبية في ظل تكنلوجيا املعلومات" مجلة الباحث قورين حاج قويدر  مقال بعنوان"أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي  على تكلفة وجودة املعلومات امل -2

 .272 ا2012 سنة10العدد
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 :: و تتمثل أساسا في النقاط التالية النقائص املفاهيمية •

 قواعد وأسس املخطط الوطني للمحاسبة لم تكن واضحة. -

حاسبي لألصول و الخصوم و األموال الخاصة وال يعطي القيمة املخطط الوطني للمحاسبة ال يحدد املفهوم امل -

 الحقيقية للتكاليف.

 إهمال دور املحاسبة التحليلية التي تهدف إلى حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة وتحليل الوضعية املالية -

 .للمؤسسة

 :: و تتمثل أساسا في النقاط التاليةالنقائص التقنية •

الحسابات سمح للمؤسسات عند الحاجة أن تفتح حسابات فرعية داخل الحسابات التي نتيجة لعدم تفصيل  -

 حددها املخطط مما يعني عدم التجانس وعدم التوحيد في العمل املحاسبي.

 عدم التمييز بين األصول الجارية وغير الجارية. -

ارج خوال يميز بين أصول االستغالل و على املنظور النقدي وهذا ال يعتير معيار لإلنتاج  2 3 4ارتكاز األصناف  -

 . االستغالل

إهمال التصنيف الوظيفي عند إعداد القوائم املالية   الذي يساعد على تحديد املسؤوليات وتسهيل اتخاذ  -

 القرارات.

 ::و تتمثل أساسا في النقاط التاليةنقائض على مستوى القوائم املالية •

 . ة الحالية وعدم إظهار نشاط السنة السابقة لغرا املقارنةامليزانية يتم إعدادها على أساي السن -

جدول حسابات النتائج ال يظهر أيضا نتائج النشاط السابق  والنتيجة التي تظهر في هذا الجدول ال تبين  -

 .أداء التسيير للمؤسسة الحتوائها على املصاريف االستثنائية

 املحاسبي املالياملطلب الثاني: املبادئ املحاسبة األساسية للنظام 

 :1تبنى مشروع النظام املحاسبي املالي الجديد مختلف املبادئ املحاسبية املعروفة وهي    

 ـ استمرارية النشاط:1

ترا يجرم إعداد القوائم املالية باالفتراا أن املنشأة مستمرة وستبقى عاملة في املستقبل املنظور وعليه يف    

حاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام ولكن إن وجدت هذه النية أنه ليس لدم املنشأة النية أو ال

أو الحاجة فان القوائم املالية يجب أن تتعدد إلى أساي مختلف في مثل هذه الحالة املؤسسة معيرة باإلفصاح 

 عن ذلك.

 ـ . الدورة املحاسبية:2

                                                 
 .91ا  2006الدار الجامعية مصر طارق عبد العال حماد  دليل املحاسب إلى تطبيق معايير التقارير املالية الدولية الحديثة   - 1
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 كما يمكن للمنشأة أن تضع تاريخ 31/12وتنتهي  01/01تكون الدورة املحاسبية سنة حيث تبدأ في  عادة ما      

 إذا كان نشاطها مقيد بدورة استغالل مختلفة للسنة املدنية وفي 31/12إلدخال دورتها املحاسبية مخالف تاريخ 

 شهرا. 12الحاالت االستثنائية يمكن أن تكون الدورة املحاسبية أقل أو أكثر من 

 ـ استقاللية الدورات:3

جة كل دورة محاسبية  تكون مستقلة عن الدورة السابقة والالحقة لها حيث يساعد هذا املبدأ إن تحديد نتي    

 على تحميل األحداث والعمليات الخاصة بهذه الدورة فقط.

 ـ قاعدة كيان الوحدة االقتصادية: 4

عن مالكي تعتير املؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكها أي لها  خصية معنوية مستقلة     

 ..1املشروع

 ـ قاعدة الوحدة النقدية:5

وائم أي تسجيل العمليات املعير عقها بالنقود كما تسجل العمليات التي ال يمكن التعبير عقها بالنقود في الق    

 املالية وخاصة في امللحق إذا ما كان لددها تأثير مالي على الصورة العامة.

 ـ مبدأ األهمية النسبية: 6

 املعلومة ذات معنى أي ذات أهمية إذا أثر غيابها عن القوائم املالية في القرارات املتخذة من طرفتكون     

 املستديمين لهذه القوائم.

 ـ مبدأ استمرارية الطرق: 7

 .2أي أن نفس الطرق املطبقة في دورة سابقة تطبيق في الدورة املالية وطل تغيير البد أن ييرر في امللحق   

 ة والحذر: ـ مبدأ الحيط8

ويقصد بذلك االلتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد بحيث ال تؤدي هذه التقديرات     

 .3إلى تضخيم وإفراط في قيمة األصول واإليرادات أو التقليل من قيمة الخصوم والتكاليف

 ـ مبدأ املماس بامليزانية االفتتاحية:9

 ية االفتتاحية لدورة معينة هي امليزانية الختامية للدورة السابقة لها.يجب أن تكون امليزان     

 ـ تغليب الوضعية االقتصادية على الشكل القانوني: 10

من الضروري محاسبة العمليات املالية واألحداث األخرم حسب حقيقلها االقتصادية وليس استنادا فقط على    

تناق  بين الشكل القانوني والحقيقة االقتصادية فمثال عملية شكلها القانوني ألنه توجد في بع  الحاالت 

                                                 
1.document de travail p 6 -Projet de système comptable financière, ministère des finances, juillet 2006  
 2007محمد بوتين" ندوة في املحاسبة" سلسلة محاضرات لطلبة املاجستير باملركز الجامعي فاري ي ي باملدية  2
3.3Robert obert,pratique des ias/ ifrs.dunod.2002.p 5  
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القرا االيجاري تعتير عملية اإليجار عدم انتقال امللكية من النظرة القانونية وتعتير عملية بيع أو شراء من 

 الناحية االقتصادية.

 ـ مبدأ عدم املقاصة:11

 ن عناصر اإليرادات والتكاليف في حساب نتيجة غيراملقاصة بين عناصر األصول والخصوم في امليزانية أو بي    

 مسموح بها إال إذا كانت هذه املقاصة مسموح بها في نص قانوني محدد.

 ـ مبدأ التكلفة التاريخية: 12

تسجل عناصر األصول والخصوم في القوائم املالية بقيمة الحصول عليها لكن هنا  حاالت يمكن فيها تعوي      

 بما يسمى القيمة العادلة.التكلفة التاريخية 

 

 ـ الصورة الصادقة:13

يجب أن تعطي القوائم املالية صورة صادقة حول الوضعية املالية للمنشأة وفي تتوفر هذه الصورة البد من     

احترام قواعد ومبادئ املحاسبة وإذا كانت هنا  قاعدة أو مبدأ يؤثر سلًبا على هذه الصورة يجب حذفه 

 .1في امللحقواإلشارة إلى ذلك 

 تطبيق النظام املحاسبي املالي : تمجاال 

 تطبق أحكام القانون املتضمن النظام املحاسبي املالي على:

  كل  خص طبيعي ومعنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية مع مراعاة األحكام

 الخاصة بها.

 .الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري 

 .التعاونيات 

  األ خاا الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانوا يمارسون 

 نشاطات اقتصادية مبنية مكررة.

  األ خاا الطبيعيون أو املعنويون الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي يمكن للكيانات

 ميها ونشاطها الحد املعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.الصغيرة التي ال تتعدم رقم أعمالها وعدد مستخد

  يستثنى من مجال تطبيق القانون املتضمن النظام املحاسبي املالي لأل خاا املعنويين الخاضعين لقواعد

 املحاسبة العمومية.

 

 األهداف املرجوة من تطبيق النظام املحاسبي املالي:

                                                 
1.Projet de système comptable financier , p07  
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ا من خالل االنتقال من املخطط الوطني املحاسبي إلى النظام هنا  العديد من األهداف املرجو تحقيقه    

 :1املحاسبي املالي ويمكن تلخيصها في النقاط التالية 

 .ترقية النظام املحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة املحاسبية الدولية 

  واملؤسسات األجنبية.تسهيل مختلف املعامالت املالية واملحاسبية بين املؤسسات االقتصادية الوطنية 

 .العمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول إلى الشفافية في عرا املعلومات 

 .جعل القوائم املحاسبية واملالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات األجنبية 

 .إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة 

 ين املؤسسات على املستويين الوطني والدولي.قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عير الزمن وب 

  املساعدة على نمو املردودية للمؤسسات من خالل تمكيقها من معرفة أحسن اآلليات االقتصادية واملحاسبية

 التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير.

 يلهايسمح بمراقبة الحسابات و ضمان للمسيرين واملساهمين اآلخرين حول مصداقيلها وشرعيلها وشفاف 

 .املساعدة في فهم أحسن التخاذ القرارات وتسيير املخاطر بكل فاعلية في السوق 

 .إعطاء معلومات صحيحة وكافية موثوق بها وشفافة تشجع املستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم 

  الجباية السماح بالتسجيل بطريقة موثوق بها وشاملة مجموع تعامالت املؤسسة بما يسمح بإعداد التصاريح

 بموضوعية ومصداقية.

  استفادة الشركات متعددة الجنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوملة اإلجراءات املحاسبة

 للعديد من الدول.

  النظام املحاسبي املالي يتوافق مع الوسائل املعلوماتية املوجودة والتي تسمح بأقل التكاليف من تسجيل

 اد القوائم املالية وعرا وثائق التسيير حسب النشاط.البيانات املحاسبية وإعد

 .السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق 

 

 املطلب الثالث : واقع تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الجزائرية.

 واقع البيئة املؤسساتية الجزائرية. -1

 أخذت والتي االقتصادية اإلصالحات من السوق بالعديد اقتصاد نظام انلهاجها منذ الجزائر قامت لقد     

 مركزة كانت اإلصالحات هذه كل .ذاتها وترقية تطوير في أمال مقها الحصة األكير الجزائرية االقتصادية املؤسسات

 على جانب التركيز يتم ولم املنشودة  التنمية لتحقيق اإلنتاجي الجهاز إنقاذ إلى دهدف فقط جانب واحد على

                                                 
 .2007سبتمير5مداخلة املالية كريم جودي أمام نواب مجلس الشعبي الوطني منقوال عن جريدة الخير الجزائرية الصادرة بـ -1
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 ولكن لهذه املؤسسات  نوعية قفزة تحقيق في الكبير الدور  لها والتي االقتصادية املؤسسات في التسيير أنظمة

 التسيير أنظمة وضعف الجزائر على االقتصاد الدولية املتغيرات ضغط ومع والعشرين الواحد القرن  بداية منذ

املؤسسة قامت الجزائر باتخاذ العديد من اإلصالحات من اجل القهوا بمؤسساتها والوصول إلى املستوم  في

 املطلوب الذي يضمن لها القدرة على املنافسة سواء على مستوم األسواق الوطنية أو األسواق العاملية 

 : 1نوجزها في ما يلي و على العموم فان معظم املؤسسات الجزائرية تعاني العديد من املشاكل والتي

 االقتصادية. املؤسسات في املستعملة واالتصال املعلومات تكنولوجيا ضعف 

 السليم في تحديد أهدافها. والتخطيط اإلستراتجية الرؤية غياب 

 والجباية في أنظملها املالية. املحاسبة بين الرابط غياب 

 وغير متنوعة جدا ضعيفة الجزائرية االقتصادية املؤسسات في التسيير أنظمة 

 : 2باإلضافــة إلى

  ضعف استعداد الكثير من املؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام :فال زالت أنظمة املعلومات غير فعالة

 واملوارد البشرية غير مهيأة وغير مؤهلة لتطبيق هذا النظام املستمد أساسا من معايير املحاسبة الدولية.

 التي الكفاءة: التطوير املحاسبي الدولي كان نتيجة لعوملة األسواق املاليةغياب سوق مالي في الجزائر يتميز ب 

إجراء تتميز بالكفاءة وهذا ما ال  يوجد في الجزائر.األمر الذي يؤكد ضرورة ربط إعتماد النظام املحاسبي الجديد ب

 إصالح جاد وعميق على النظام املالي الجزائري. 

  ة الثابتة املادية: إن تحديد هذه القيمة يتم في ظل  املنافسة العاديصعوبة تحديد القيمة العادلة لألصول

 دية فيوحيازة البائع واملشتري على املعلومات الكافية  وهذا ما ال يتطابق مع حال بع  أسواق األصول الثابتة املا

 قيمها السوقية.الجزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل في ظل منافسة إحتكارية يتحكم البائعون للعقارات في 

  لى غياب نظام معلومات لإلقتصاد الوطني يتميز باملصداقية والشمولية:فالتقييم وفق القيمة العادلة يحتاج إ

توفر معلومات كافية عن األسعار الحالية لألصول الثابتة واملتداولة  في الوقت الذي نسجل فيه تضاربا في 

 قبل الهيئات الرسمية فضال عن قللها.  املعلومات املنشورة حول االقتصاد الجزائري من

 مقال-متطلبات تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الجزائرية  -2

 من بمجموعة القيام خاا بشكل واملؤسسات الدولة على الجديد يجب املحاسبي النظام إلى االنتقال أجل من   

النظام والتي تتمثل في ما  هذا لتبني الجزائري  واالقتصاد املؤسسات تأهيل شأنها التي من واإلصالحات اإلجراءات

 : 1يلي

                                                 
   ا : 2009  جامعة الشلف   06  العدد  كتوش عاشور  متطلبات تطبيق النظام املحاسبي املوحد في الجزائر   مجلة اقتصاديات شمال افريقيا - 1

306. 
النظام املحاسبي الجزائري الجديد بين االستجابة ملتطلبات تطبيق معايير املحاسبة الدولية وتحديات البيئة الجزائرية جامعة نور الدين مزياني   - 2

 . eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/69.doc سكيكدة   من املوقع االلكتروني :
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 النظام لتبني هذا االستعداد فيها يتم انتقالية مرحلة خالل من االختبار تحت النظام هذا وضع ضرورة 

 .معامله مختلف على والتعرف

 وامللتقيات املنتديات من العديد خالل من النظام هذا ملعالم الجيد التوضيح . 

 املتعاملة مختلف الهيئات تنظيمات وإصالح القانون  تتعلق بهذا التي واإلجراءات التشريعات مختلف تحديد 

 .الجباية مصلحة السيما معه

 املرتبطة بهذا النظام التسيرية األنظمة مختلف وتأهيل الجزائرية املؤسسات واقع دراسة ضرورة. 

 الجديد املحاسبي النظام لهذا وتأهيلهم واألكاديميين واملختصين اإلطارات ورسكلة تكوين. 

 تكوين في الشأن للمساعدة هذا في الكتابات تشجيع و العامة باملحاسبة الخاصة البيداغوجية اليرامج تجديد 

 .مستقبال األمر زمام في التحكم قصد الكوادر و اإلطارات

 الجديد النظام إعداد تكاليف لتغطية املناسبة املالية األظرف تخصيص. 

 تمكن التي وتخزيقها بالكيفية بسرعة بانتقالها يسمح املعلومات النتقال فعال نظام تطوير على االعتماد 

  النظام هذا مع تتالءم التي تجديدها بالطرق  من والتمكن املناسبة األوقات في عليها الحصول  من طالبيها

 إثراء في كبير يساهموا بشكل أن واملتربصين الجامعيين شأن من ألنه والجامعة املؤسسة بين التعاون  جسر مد 

 الخارجي. املحيط على واالنعزال االنطواء سياسة استخدام وعدم املؤسسات بناء في واملساهمة العلمي البحث

 متكامل محاسبي نظام معلومات بناء ومحاولة املعلومات أنظمة وثقافة فكر الجزائرية املؤسسات تبني ضرورة 

 في خاصة الدولي املستوم  على تنافسية أن تكون  على نشاطاتها ويعمل مختلف في لتحكما على املؤسسات يساعد

 . للتجارة العاملية املنظمة إلى االنضمام ظل

 معظم ألن هذه املشاريع مثل تبني على املؤسسات تحفيز و التطوير و البحث عمليات دعم الدولة على يجب 

التسيير  بأنظمة املتعلقة البحوث و تهمل املنتج جانب على بحثها عمليات في تركز الجزائرية املؤسسات

 . املعلومات وتكنولوجيا

 على العمومية وحث السلطات الجديدة املعايير حول  واملتربصين للطلبة والتأطير التكوين عملية في االنطالق 

 . وتظاهرات ومؤتمرات دراسية أيام وتنظيم مهنية  المتحانات دوري تنظيم

 املالي في املؤسسات الجزائرية  املحاسبي النظام نحو لالنتقال التحضير أعمال واقع -3

 تقسيمها الوطني  يمكن املحاسبي املخطط وقواعد ألحكام السابق في خاضعة كانت التي للمؤسسات بالنسبة     

 : 2إلى الجديد املالي املحاسبي النظام نحو االنتقال سياق في

                                                                                                                                                         
 .274قورين الحاج قويدر  مرجع سبق ذكره ا  1
 ا ا 2009/2010صال ي بوعالم أعمال اإلصالح املحاسبي في الجزائر وافاق تبني وتطبيق النظام املحاسبي املالي  مذكرة ماجستير  جامعة الجزائر   - 2

:126-127 . 
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 خزينة(. محاسبة أو مبسطة محاسبة الجديد)تمسك املحاسبي النظام بقواعد معنية غير مؤسسات - 

 لتطبيقه. البشرية و املالية اإلمكانيات ولها الجديد املحاسبي النظام بقواعد معنية مؤسسات  -

 .لتطبيقه والبشرية املالية اإلمكانيات لها وليس الجديد املحاسبي النظام بقواعد معنية مؤسسات  -

ت ألن إجراءا نتيجة لها بالنسبة مالئم األمر يكون  فقد املبسطة املحاسبة بقواعد املعنية للمؤسسات بالنسبة 1-

 ما اإلجراءات عكس هذه لتبسيط نتيجة كثيرا سيخفف الضرائب إلدارة املالية القوائم وتقديم الجبائي التصريح

 لنظام املؤسسات الخاضعة لكل بالنسبة واحدة كانت التي الوطني املحاسبي املخطط قواعد مع األمر عليه كان

 .حجمها كان مهما الحقيقي التصريح

 لبشريةو ا املالية اإلمكانيات ولها الجديد املالي املحاسبي النظام قواعد بتطبيق املعنية للمؤسسات بالنسبة أما2-

 خالل جاهزة من حلول  الستيراد تلجأ وقد عادي بشكل االنتقال عملية مع التعامل بإمكانها فإنه لذلك الكافية

 شركة سوناطرا  مثل الوطنية املؤسسات بع  مع بالفعل حصل ما وهذا )فرنسية(  أجنبية بخيرات االستعانة

مع مؤسسات  التعاقد تم كما فرنسا  في خاصا تكوينا لتتلقى املوظفين من مجموعة بإرسال قامت التي

 البعد مبكرا نتيجة كان باملوضوع الشركة هذه ماماهت أن كما وجيدة  قوية آلي إعالم برامج النجاز متخصصة

 .الدولية املحاسبية للمعايير املحاسبية ممارسلها تقريب على زمن منذ وعملها أنشطلها  لبع  الدولي

 املالية اإلمكانيات لها وليس الجديد املالي املحاسبي النظام قواعد بتطبيق املعنية للمؤسسات بالنسبة أما3-

 الجديد  التنظيم نحو وسليم جيد انتقال ضمان في صعوبات تواجه سوف حتما فإنها لذلك  الكافية والبشرية

 في جذري  تغيير تقتض ي ولكقها املالية القوائم وشكل حسابات تحويل عند تتوقف ال العملية هذه وأن خاصة

 في حقيقي استثمار تتطلب كما الزمن  من عقود منذ املؤسسات هذه في السائدتين املحاسبتين واملمارسة الثقافة

 .الجديد النظام حسب املحاسبية للمعالجة الضرورية الوثائق وكل اآللي اإلعالم برامج مثل املادية الوسائل

 املالي املحاسبي النظام إلى لالنتقال إتباعها الواجب املراحل -4

ألنه يحتوي  املالي املحاسبي النظام تطبيق عند املحاسبي  نظامها على جذري  بتغيير القيام املؤسسات على بد ال     

املحاسبي  املخطط من لالنتقال الالزمة بالتحضيرات والقيام املحاسبية  ممارساتنا في مطبقة غير مبادئ على

 :1 التالية اإلجراءات االعتبار بعين األخذ مع املالي املحاسبي النظام إلى الوطني

  :قيادة لجنة . وضع4-1

 النظام لوضع األولى العمليات على تشرف قيادية لجان بتعيين الوطنية املؤسسات تقوم أن الضروري  من     

 إلى االنتقال عن الناجمة التنظيمية التأثيرات حول  عام بتشخيص القيام مهملها تكون  و الجديد  املحاسبي

 في املسئولين كبار من أساسا اللجان هذه تتكون  حيث نشاط  مخطط إعداد إلى باإلضافة املالي املحاسبي النظام

                                                 
 .133-131صال ي بوعالم   مرجع سبق ذكره   ا ا : - 1
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 اللجنة هذه تشرف كما .للمؤسسة والنظام الداخلي الخارجي املحيط بين الوصل حلقة يمثلون  والذين املؤسسة

 .للمؤسسة املعلوماتية االتصاالت تطوير على

  :واملحاسبية التسييرية ااجراءات . تحيين4-2

 من الجيد التأكد يجب حيث األعباء  دفتر نوعية تحدد أو تقيس ألنها ما نوعا صعبة تكون  قد الخطوة هذه     

 الثقة مستوم  تحدد ألنها سوف املرحلة هذه على التركيز يجب كما .للمؤسسة وضرورية مفيدة ألنها العملية هذه

 املتحصل اإلجراءات برفع تسمح فإنها أخرم  جهة ومن جهة  من املشروع عن املسئولين األ خاا مع والتكامل

 .املكتوبة الداخلية اإلجراءات طريق عن وليس العملية الناحية من عليها

 :املشروع قيادة لجنة أعضاء . تكوين4-3

 العمل كما انطالق عند وضرورية مفيدة تكون  التي املعلومات بجميع املشروع قيادة لجنة أعضاء تزويد يجب    

 لجنة أعضاء تكوين أن كما .املؤسسة على تطرأ التي التطورات مستويات بجميع علم على األعضاء يكون  أن يجب

 في تساعدها التي املعلومات جميع على تحصلت لكونها مقها املنتظر األداء بتقديم اللجنة لهذه سيسمح القيادة

 .بمهامها القيام

 :واملستقبلية الحالية املحاسبية الطرق  . تعريف4-4

 العناصر بانسجام للسماح العملي اإلطار وإتمام العمل وبدء األعباء دفتر إعداد بعد الخطوة هذه تتم    

 ومن جهة من الوطني ملحاسبي املخطط مع املرتبطة اإلجراءات ...( األرصدة  محتوم  الحسابات  )أرقام املحاسبية

 كل على ولكن فقط املذكورة اللجنة أعضاء على تقتصر ال الخطوة هذه .الجديد املرجع مع مرتبطة أخرم  جهة

 .املؤسسة في املحاسبة مع املتعاملين

 والتي تتم من خالل ::املالي املحاسبي النظام إلى لالنتقال مسبقة تنظيمية . تعاريف4-5

 اليرامج(. الحسابات  أسماء اإلجراءات  ) املالي املحاسبي النظام إلى لالنتقال واضحة إستراتيجية وضع -

 لجديد(ااملحاسبي  النظام مع وتكييفها الحالية باليرامج   االحتفاظ يتم أولى )كمرحلة اآللي اإلعالم برامج تحديث -

وأحكام النظام  قواعد أحدثلها التي املهمة التغييرات مع موائملها قصد وذلك جدا مهمة العملية هذه وتعتير

 .الجديدة املالي املحاسبي

 من تحمل املعنيين املصلحة ألصحاب تسمح بطريقة وتنظيمي تعليمي منب  الجديدة)إنجاز اإلجراءات تنفيذ -

 مسؤولياتهم(

 .مسؤوليته( حسب كل املحاسبين جميع التحام  يتطلب العمل )هذا يدوية محاسبة إعداد -

اتجة الن الخاصة املعلومات جميع تقديم يتم املالي املحاسبي للنظام طبقا املالية للقوائم عرا بأول  القيام عند -

 .السابقة التسوية عن

  :االنطالق .تكلفة4-6
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 أن ويمكن بها  املعمول  املعلومات وأنظمة املحاسبية وخياراتها املؤسسة طبيعة حسب تكون  التكاليف قيمة   

 :من التكلفة عناصر تتكون 

 . املالي املحاسبي النظام في املطبقة الجديدة املحاسبية املعايير امتال  تكلفة -

 .لها تطبيق أول  عند للمحاسبة لدولية ا املعايير حسب املالية  القوائم إعداد تكلفة -

 .السابقة بالدورة  املتعلقة االتصال تكلفة -

املحاسبي  النظام وتطبيق وضع أجل من تحمللها التي التكاليف تحديد املؤسسة على السهل من يكون  و قد     

ن م يحط قد الذي الا يء بسرعة  إدراكها يتم ال قد ذلك من حيقها املتوقع و املنتظر الفوائد أن حين في املالي 

في  ستكون  والبعيد  املتوسط املدم على ستظهر إيجابية آثار النظام لهذا أن املؤكد من أنه إال البع   عزيمة

 .ببالدنا واملالية املحاسبية املهنة صالح وفي له الخاضعة املؤسسات صالح

 املؤسسات الجزائريةأهمية تطبيق النظام املحاسبي املالي الجديد في  -5

 :1يتوقع أن تكون هنا  آثارا إيجابية على املؤسسات عند تحولها إلى تطبيق النظام املحاسبي املالي  والتي تتمثل في

  تسهيل مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره على مفاهيم وقواعد محددة بدقة ووضوح  ويزيد من الشفافية

 اتخاذ قرارات صحيحة .حول وضعية املؤسسات  مما يساهم في 

  توفير فرصة للمؤسسات لتحسين نوعية عالقاتها واتصاالتها مع األطراف املتعاملة معها والتي تستفيد من

 .قوائمها املالية

 ملالية  املنشورة في الحسابات والقوائم ا النظام املحاسبي املالي يجلب الشفافية للمعلومات املحاسبية واملالية

والوثوق بها أمام املستعملين للمعلومة على املستويين الوطني والدولي  ويكون كضمان  ويزيد من مصداقيلها

 يساهم في تعزيز ثقلهم باملؤسسة.

  غير املعالجة في املخطط الوطني يقترح النظام املحاسبي املالي حلوال تقنية للتسجيل املحاسبي للعمليات 

باالنتقال من محاسبة الذمة إلى املحاسبة املالية  بتغليبه للمحاسبة  مقها عمليات القرا االيجاري  ويسمح 

 .للحقيقة االقتصادية على املظهر القانوني عند تسجيل التعامالت التي تقوم بها املؤسسة

 املؤسسات وطنيا أو دوليا   يمكّن من إجراء أفضل مقارنة في الزمن لنفس املؤسسة  وفي نفس الوقت بين

داء  وسهولة قراءة وفهم املعلومات املالية املوجهة ملستعملي املعلومة من داخل حول الوضعيات املالية واأل 

 . الجزائر و خارجها

 املحاسبية وإعداد القوائم املالية  يتوافق مع الوسائل واليرامج املعلوماتية التي تسمح بتسجيل البيانات

متطورة سبقت الجزائر في تطبيق وعرا وثائق التسيير حسب النشاط بأقل جهد وتكلفة  خاصة مع وجود دول 
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املعايير الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية وتتوفر على أنظمة معلومات محاسبية متطورة متوافقة مع هذه 

 .املعايير  ويمكن االستفادة من تجاربها

  ن  بما معلومات تهم املستثمري يساعد املؤسسات الجزائرية من جانب التمويل  من خالل إجبارها على تقديم

يفيدها في االعتماد على مصادر أخرم إضافة للتمويل  خاصة بالنسبة للمؤسسات التي لها إستراتيجيات 

 .ارالستثملالستثمار في خارج الجزائر  بتقديمها املعلومة املالية املطلوبة واملساعدة ألصحاب األموال الراغبين في ا

 ول متعددة من تكييف البيئة املحاسبية في الجزائر مع تستفيد الشركات املتعددة الجنسيات التي تنشط في د

 .البيئة املحاسبية الدولية

  ا يأتي النظام املحاسبي املالي الجديد لسد الثغرات السابقة  بوضع أدوات مالئمة لجميع املعطيات وتحليله

ا وستفضح كل بشكل يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات الخاضعة للنظام التجاري  تلك األدوات معتمدة دولي

 .املخالفات واالختالسات ومحاوالت الفساد

 

 املطلب الرابع : عوائق ورهانات تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الجزائرية

 املحاسبية للمؤسسات املعلومات جودة على املالية املحاسبة لنظام املتوقعة اآلثار -1

 نقطة هو التكنولوجيا  وعناصر دولية معايير أساي على وبنائه املالية املحاسبة نظام أهداف تحديد إن     

 ويقصد .الرئيسين الخارجيين املستفيدين قرارات ترشيد في املحاسبية املعلومات فائدة منب  تطبيق في البداية

 تكون  الخصائص وهذه املحاسبية املعلومات بها تتسم أن يجب التي الخصائص تلك املعلومات جودة بمفاهيم

 نظم تطبيق عن تنتج التي املعلومات نوعية تقييم في املالية التقارير إعداد عند للمسئولين كبيرة فائدة ذات

 معايير مجلس رأسها وعلى املتخصصة املحاسبة معايير مجالس توجهت حديثة.ولقد محاسبية معلومات

 املحاسبية املعلومات نظم عليها تبنى التي املحاسبية املعايير من العديد إصدار األمريكي نحو املالية املحاسبة

 :1الدولية  املحاسبية التالية للمعلومات الخصائص لتوفر الحديثة

 يةاملحاسب املعايير على املبنية املحاسبية األنظمة توفرها أن الواجب الخصائص أهم من تعتير : املالءمة .1-1

 الداخلي املستوم  على واإلدارية االستثمارية القرارات ملتخذي تقديمها يمكن التي املعلومات في الدولية

 في بمساعدتهم للمستخدمين االقتصادية القرارات على تؤثر عندما املالءمة خاصية املعلومات وتمتلك.والخارجي

 املاضية. تقييماتهم تصحح أو تؤكد عندما أو واملستقبلية والحاضرة املاضية األحداث تقييم

 الئمةوامل الكافية املعلومات توفير على بقدرتها مستخدميها خدمة في ونجاحها التقارير هذه كفاءة كما تعني مدم   

 تعرا انهوأ القرارات التخاذ مناسبة انهبأ املعلومات هذه تتميز بحيث املناسبة االستثمارية القرارات التخاذ

 . املناسب بالوقت وتتوفر الصحيح بالشكل
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 : التالية الفرعية النوعية الصفات يوفر أن املالية املحاسبة نظام على يجب املالءمة صفة تحقيق وألجل    

 املناسب التوقيت -أ

  .املعلومات هذه من مرجّوة فائدة أكير تحقيق من يمكقهم الذي الوقت في القرار ملتخذي املعلومات توصيل أي : 

  : التنبؤ على القدرة -ب

 إلى يصل ال احتمال أي التأكد عدم وحاالت للمستقبل يذهب والتفكير الذهن فإن التنبؤ عن التكلم عند       

 في املستقبل عن قوية مؤشرات إعطاء تعني ولكن  100 %بنسبة احتمال وضع تعني ال التنبؤ على والقدرة  %100

 يهاملستخدم تتيح انهأل مالءمة أكثر تكون  انهفإ للواقع وقريبة قوية املؤشرات هذه كانت وكلما .الطبيعية الظروف

 .بمعالجلها والقيام وأسبابها ومواضعها االنحرافات ومعرفة املستقبلي األداء على املراقبة

  التقييم(: إعادة على العكسية)القدرة التغذية -ج

 امل وذلك املحاسبي النظام مكونات من فهي معلوماتي  نظام أي مكونات من العكسية أو الراجعة التغذية تعتير     

 مستخدمي على يجب أنه الدولية املحاسبية املعايير رأت وقد .املؤسسة وتطور  استمرار على أهمية من تمثله

 في االتجاهات تحديد أجل من الزمن عير للمؤسسة املالية املعلومات مقارنة على قادرين يكونوا أن املعلومات

 املالي. املركز في والتغيرات األداء وفي املالي املركز

 : والشفافية .املوثوقية1-2

 املعلومات تتصف ولكي .عليها االعتماد وإمكانية املعلومات بأمانة الشفافية و املوثوقية خاصية تتعلق     

 لتيا املحاسبية واألعراف يتعلق باملبادئ فيما ثابتة محاسبية أسس إرساء ينبغي والشفافية باملوثوقية املحاسبية

 وعملية. ومقبولة موحدة قياي أسس تطوير وكذلك املحاسبي  العمل تحكم

 املحاسبي للنظام املتضمن   2007 نوفمير 25 في املؤرخ  11-07من القانون رقم 10 املادة عليه تنص ما وهذا   

 داقيةواملص االنتظام التزامات املحاسبة تستوفي أن " : على تنص والتي 47 العدد الرسمية الجريد في الصادر املالي

 .وتبليغها" وعرضها ورقابلها تعالجها التي املعلومات مسك بعملية املرتبطة والشفافية

 ةدرج بأقل مستخدميها قبل من واملالية املحاسبية املعلومات اعتماد على القدرة انهبأ بتعريفها نقوم أن وممكن

 : التالية العناصر بتوافر ذلك ويتحقق ممكنة  خوف

  : والحيادية التمثيل صدق -أ

  .عقها التقرير املراد والظواهر املعلومات بين التطابق من عالية درجة وجود ويعني     

  : املعلومات من والتثبت التحقق إمكانية -ب

 يستطيع معين  خص إليها يتوصل التي النتائج أن أي العلمي القياي في املوضوعية شرط توفر وتعني      

  .واإلفصاح القياي في األساليب نفس استخدام بشرط آخر  خص إليها التوصل

  : الحيادية -ج
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 تاملعلوما معين  وحيادية قرار أو فئة ملصلحة للمعلومات انتقاء أو حذف  دون  صادقة حقائق تقديم وتعني       

 بهدف املحاسبية املعلومات وعرا بإعداد القائم يمارسه قد الذي التحيز من املقصود النوع تجنب بها يقصد

 املعلومات إذن .معين اتجاه في املعلومات هذه مستخدم سلو  على التأثير بهدف أو مسبقة  نتائج إلى التوصل

 .قراراتال اتخاذ لعملية كأساي عليها االعتماد أو بها الوثوق  يمكن وال أمينة  معلومات اعتبارها يمكن ال املتحيزة 

 الصعوبات التي تواجه تطبيق النظام املحاسبي املالي -2

فان القوائم املالية ال يمكن أن تلبي  1998حسب اإلطار التصوري للجنة املعايير الدولية املنشورة في     

احتياجات كل مستعمليها فان هذه األخيرة تختلف من مستعمل ألخر.من هذا نستنتج انه أمر عادي و طبيعي أن 

 ما يلي سنحاول التطرق لها باختصار:و في ,يواجه النظام املالي صعوبات في السنوات األولى من تطبيقه

  صممت املعايير الدولية للمحاسبة و املعلومة املالية أساسا للتطبيق في املؤسسات الكبيرة التي تنشط في

سات بينما ال توجد سوق مالية فعالة في الجزائر و اغلب املؤس ,البورصة و الحاضرة في األسواق املالية العاملية

 فيها صغيرة و متوسطة.

  تتطلب املعايير املحاسبية الدولية مستوم عالي من اإلفصاح و الشفافية في نشر املعلومات بحيث أن أي

ة معلومة ضرورية التخاذ قرار استثمار يجب اإلفصاح عقها في القوائم املالية بينما غالبية املؤسسات الجزائري

 عملت طويال في إطار يتميز بسرية و محدودية املعلومات.

 يير العادات املحاسبية املرتبطة باملخطط الوطني املحاسبي فمدة تطبيقه قد قاربت األربعة عقود.صعوبة تغ 

 .قدم نظام املعلومات في املؤسسات الجزائرية فهو ال يصلح مع املعطيات الجديدة 

 ئية هيعدم التوافق بين قواعد النظام املحاسبي الجديد و النظام الجبائي القائم خاصة و أن املوارد الجبا 

 فان التصريحات الجبائية ال يمكن إعدادها إال بعد معالجة الجداول املالية,ثاني مورد ترتيبا بعد املحروقات

 للمؤسسة املحضرة وفق النظام املحاسبي املالي اعتبارا إلى القيود الجبائية.

 قد كان من الواجب عدم تماش ي املنظومة التعليمية للجامعات الجزائرية مع دخول النظام حيز التطبيق ف

 تحديث املنظومة حسب النظام الجديد منذ صدور قانونه و تكوين األساتذة و املؤطرين.

  عدم استعداد املؤسسات الجزائرية لتطبيق هذا النظام لضيق الفترة بين صدور القانون و إجبارية تطبيقه و

 ا.مع قلة املؤطرين لم تستطع كل املؤسسات لحد الساعة تكوين كل محاسبيه

 .عدم قدرة املؤسسات على دفع تكاليف التكوين في الخارج 

  صفحة  100فيما يقارب  07/11عدم كفاية النصوا القانونية الصادرة لتوضيح النظام فقد صدر القانون

 صفحة. 2300بينما صدرت مرجعيته األساسية و املتمثلة في املعايير املحاسبية الدولية فيما يعادل 

 إلغاء البع  و إضافة البع  األخر .,ون صاحبها تحديث في املعاييرطول مدة انجاز القان 
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  النظام املحاسبي املالي جاء با يء جديد و هو القيمة العادلة إال أن غياب أسواق حقيقية إلعادة التقييم

 سيؤثر سلبا على هذا املبدأ.

 يم املستقبلية.عدم إدرا  جل املحاسبين للرياضيات املالية و التي يعتمد عليها لتحيين الق 

 .صعوبة استخرج معدل الفائدة الضمني في عقود اإليجار التمويلي 

 .انعدم املراجع حيث أن صعوبة فهم القانون تحتم وجود مرجعية لتفسيره 

 الجزائرية املؤسسات على املالي املحاسبي النظام تطبيق رهانات -3

أنظمة  هما : أساسين محورين في يتمثالن املالي املحاسبي النظام تطبيق إلى االنتقال في األساسيان الرهانان

 :1الجزائر بورصة وتفعيل الشركات حوكمة تعزيز رهاني إلى باإلضافة املؤسسة  في املالي واالتصال املعلومات

 املؤسسة:  في املعلومات أنظمة على املالي املحاسبي النظام تطبيق تأثير1-

 امتال  من للتمكن املحاسبية أنظملها تغيير في للتفكير املؤسسات يقود املحاسبية التطبيقات تغيير إن      

 تجميع أخرم  جهة ومن منسقة  بطريقة املعطيات من مجموعة تسيير جهة من بإمكانها معلومات أنظمة

 .الدولي املحاسبي املرجع عن مطلوبة جديدة معلومات

 : التأثير نطاق1-1-

 مؤسسة إلى من يختلف التغيير هذا نطاق فإن عمليا أما املؤسسة  في األنظمة كل سيمس التغيير فإن نظريا     

 .املعلوماتي ومحيطها املحاسبية لخياراتها وتبعا وتنظيمها وهيكلها أنشطلها الختالف تبعا أخرم 

اآللي  اإلعالم حلول  تجانس عدم أو تجانس مقياي هو املهمة املقاييس بين من أن نجد مستوم املجمع  فعلى

 الواجب الحاالت من عدد تنقص ألنها  مهم اقتصاد عامل سيكون  الهياكل لجميع املشتركة فالبنية املعروضة 

 على ماأإضافية   األحيان تكاليف أغلب في عقها سينتج متجانسة غير بيئات وجود فإن لذلك وباملقابل معالجلها 

 .تطويرها وإمكانية املعلومات أنظمة بنية على ينصب أن يجب التحليل فإن الوحدات  مستوم 

 :نظام كل مستوى  على التطبيق عملية خالل2-1-

 املحاسبي النظام تطبيق إلى االنتقال بمناسبة ودراسلها فحصها الواجب املؤسسة في املعلومات أنظمة أهم إن

 .املستخدمين إدارة ونظام التجميع نظام املحاسبي  النظام نجد املالي

 :التجميع نظام 1-2-1-

 الدولي املحاسبي واملعيار  "املالية القوائم عرا" األول  الدولي املحاسبي املعيار من كل التجميع نظام إلى تطرق     

 . 31و28املعايير إليها تعرضت فقد التجميع وطرق  قواعد يخص فيما أما  "القطاعات حول  التقارير" عشر الرابع

 يكن لها لم لو حتى حصرية سيطرة القابضة املؤسسة عليها تماري التي املؤسسات كل يشمل التجميع فنطاق
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التقارير  إلعداد الدولية املعايير فإن املشتركة املراقبة مستوم  على أما املؤسسات  هذه مال رأي في مساهمة

 .املعادلة إجراء وطريقة النسبي التجميع طريقة هما للتجميع بطريقتين تسمح املالية

 :املحاسبي النظام 2-2-1-

لها  ملعاييرا من فقط محدود فعدد عمليا أما املالية  املعلومة على تأثير لها املعايير كل فإن النظرية  الناحية من    

ثير والتي لها تأ38   36 16 املعايير مثل الجارية بالعمليات مقها تعلق ما وخصوصا املحاسبي  النظام على تأثير

 املعايير هذه تعتمدها التي االقتصادية النظرة إلى أساسية بصفة ذلك ويعود املحاسبي  النظام على معتير

 .القانونية النظرة وليست

 :املالي االتصال على املالي املحاسبي النظام تطبيق تأثير 2-

تعملي ومس املؤسسة بين العالقة طبيعة تغيير إلى تؤدي الدولية املحاسبية املعايير وفق املنشورة املعلومات إن    

 حسب هذه املعلومات تشتمل أن يجب بحيث للمستثمرين  املوجهة املعلومة على أساسا بالتركيز املالية  قوائمها

 الذي 14 رقم الدولي املحاسبي املعيار ذلك ومثال نوعية  وذات ومفصلة متعددة وعناصر معطيات على املعايير

 للمحللين جهة من يسمح بما الجغرافية واملناطق النشاط قطاعات على والنتيجة األعمال رقم تجزئة يتطلب

 أجل من املساهمين وخاصة للمستثمرين أخرم  جهة ومن املؤسسات  حول  وضوحا أكثر آراء إعطاء من املاليين

 .املؤسسة لواقع أحسن فهم

و نح توجهها حيث من الوطني املحاسبي واملخطط املالي املحاسبي النظام بين املالية املحاسبية املعلومة وتختلف

الذي  الوطني املحاسبي املخطط وفق الحال عليه كان ما عكس على املستثمرون  رأسهم وعلى مستعملين عدة

 جبي لذلك..واملالية املحاسبية املعلومة مستعملي رأي على املختلفة بهيئاتها والدولة الضرائب إدارة حسبه تأتي

 املتطلبات من خالل وذلك واملالية  املحاسبية املعلومات إيصال عملية في النظر إعادة الوطنية املؤسسات على

 : خالل من الدولية املعايير أدخللها التي الجديدة

 .الختامية املالية القوائم نموذج -

 .القطاعية املعلومات -

 .املالحق في تقديمها الواجب املعلومات نوعية -

 .املالية البيانات إعداد زمن تحسين -

 .الجديد املحاسبي املرجع ومتطلبات يتأقلم بما تسيير أنظمة تصميم -

  :املؤسسات حوكمة تعزيز في املالي املحاسبي النظام تطبيق أهمية 3-

 الشركة إدارة بين العالقة تحدد التي واملعايير والقواعد القوانين مجموعة" إلى املؤسسات حوكمة مفهوم يشير     

 حوكمة ومفهوم "أخرم  جهة من بالشركة املرتبطة األطراف أو املصالح وأصحاب األسهم وحملة جهة من

 والشفافية الشركات لقراراتها اتخاذ كيفية تحدد التي واملمارسات القواعد يتضمن واسع تعبير هو املؤسسات
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 وموظفوها تلك الشركات ورؤساء مديرو  لها يخضع التي املسائلة ومدم فيها  القرار اتخاذ عملية تحكم التي

 على للحصول  هم بحاجة الذين للمساهمين يقدمونها التي والحماية للمستثمرين عقها يفصحون  التي واملعلومات

 التفصيل وبدرجة األخرم املناظرة البيانات مع للمقارنة القابلية من عالية بدرجة تتسم والتي املنظمة املعلومات

 استعمال أن شك وال قرارات رشيدة. اتخاذ من تمكقهم كما اإلدارة  كفاءة مدم تقييم من تمكقهم التي الكافية

 ملا نظرا املالية األسواق في ثقلهم على والحفاظ واملستثمرين جلب إلى أساسا دهدف املالي املحاسبي النظام وتطبيق

 .ملساهميها حساباتها تقدم التي املؤسسات على شفافية من تفرضه

  :الجزائر بورصة تفعيل 4-

 نأ يجب ما أهم باعتبارها الجزائر  بورصة لتفعيل وضرورية هامة فرصة املالي املحاسبي النظام تطبيق يشكل     

ي ف ذلك تضمين مع تزامنا تطويرها على والعمل لها الالزمة األهمية منح بضرورة وذلك الجزائر  في تطبيقه يرافق

 في عليها واالعتماد إليها الولوج على املؤسسات وتشجيع الوطني االقتصاد في دورها وتفعيل   الشراكة اتفاقية

في  يلهافعال تكون  والتي الدولية  املحاسبية املعايير تقدمها التي املزايا من االستفادة بغية وذلك التمويل  عملية

 ام وهو األموال  رؤوي وطلب الستثمار السواء  حد على واملؤسسات املستثمرون إليها يلجأ التي املالية األسواق

 وخارج داخل من كبيرة أهمية لها تكون  املقدمة املعلومات أن باعتبار األجنبي  االستثمار جلب على يشجع

 .الجزائر

 املبحث الثاني: مفاهيم عامة حول املحاسبة 

 1وهي كالتالي :

 املطلب االول : تعريف املحاسبة 

 هنا  تعاريف متعددة للمحاسبة ويمكن تقديم هده التعاريف وفقا ملدرستين : 

  القديمة :أ ـ املدرسة 

ويقول اصحابها انها فن اي طريقة فنية لتسجيل العمليات التجارية اي ال مجال فيه للبحث العلمي وان هذا 

 االخير هو خير وسيلة لتفهم اصول املحاسبة والقهوا بها .

  ب ـ املدرسة الحديثة :

  فيها مفتوح للتجديد و االبتكارويرم اصحابها انها علم كباقي العلوم له اصول ونظريات ومجال البحث العلمي  

 ليوميةفهو يتضمن دراسة املبادئ واالصول التي تعتمد عليها في املعالجة العمليات ذات القيم املالية في الدفاتر ا

وهذا بتدويقها وتصنيفها ثم استخراج النتائج وقد اعتير جيرائيل جوززيف و عزيز دود الخال في كتابهما مدخل 

وفن فاملحاسبة علم يشمل على النظم و الطرق و القواعد التي تستعمل في تسجيل العمليات املحاسبة انها علم 

 وتصنيفها ومراجعلها و تحليلها واستخراج النتيجة .

                                                 
 237ا 1999احمد طرطار  تقنيات املحاسبة العامة في املؤسسة   ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر  1
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 وتعرف ايضا :

 باللغِة اإلنجليزّية ِبُمصطلِح 
ُ
 املحاسبة

ُ
عرف

ُ
رق  )Accounting(ت

ُ
 عن مجموعٍة ِمَن الخطوات  والط

ٌ
  وهي عبارة

 الفنّية ا
ٌ
 بأّنها تقنية

ُ
 املحاسبة

ُ
عرف

ُ
 ت
ً
ؤسسة  ومدم تأثيره على هيكلّية أموالها  وأيضا

ُ
ّتبعة لبيان نشاط امل

ُ
مل

ستخدُم لرصِد الحركات املالّية الخاّصة باملنشأة  والتي تعتمُد على قياِي قيمِة الّتكاليف  واألرباح  واملصاريف  
ُ
ت

حاسبّية. ومن الّتعريفا
ُ
شاطات وغيرها من الِقَيم امل

ّ
خرم للمحاسبة أّنها األداة التي تستخدُم لوصف طبيعة الن

ُ
ت األ

حاسبّية.
ُ
  1االقتصادّية من خالل العمِل بتحليلها  ودراسلها  وتدقيقها باستخداِم املعلومات امل

 

 املحاسبة  أنواعاملطلب الثاني : 

 ـ املحاسبة العامة :  1

هي املفاهيم و القواعد واالساليب التي تستعمل في تسجيل العمليات املالية وتصنيفها ومراجعلها واستخراج 

النتيجة  فهي تأخذ االعباء بصورة شاملة وتسجيلها  حسب طبيعلها كما تمكن من معرفة املركز املالي للمؤسسة 

 شروع واملقرضون ومؤسسات اخرم .امل أصحابفي نهاية السنة املالية   فمستخدم البيانات فيها هم 

  ـ املحاسبة التحليلية : 2

 تستخدمها املؤسسة للتسيير ومراقبة التسيير بناءا على املحاسبة العامة ـو غيرها من املصادر   فهي أداةهي 

 ومستخدم لألعباءتحاول تفصل االعباء تفصيال دقيقا بالقيمة و الكمية وتسعى هذه املحاسبة الى صرف تحليلي 

 املشروع فقط . أصحابهذه املحاسبة هم 

 ـ املحاسبة املعمقة :  3

كثر تهتم بالجانب املالي للعمليات املحاسبية بأ أنها إالهذه املحاسبة لها نفس خصائص وقواعد املحاسبة العامة 

 تفصيل .

 :ـ املحاسبة اادارية  4

أجل إيصال املعلومات املالية املطلوبة من  تعرف املحاسبة اإلدارية بأّنها عملية قياي  وتحديد  وتحليل من

اسبة اإلدارة إلى التخطيط واملراقبة  فهي تهتم بتأثير املحاسبة على القرارات اإلدارية  وعلى فعالية نظام املح

 .القائم على خدمة اإلدارة

 

 ـ محاسبة الشركات : 5

                                                 
  ) Accounting Principles 2012Husam AlKhadash ,(1&2أ ب ^ 1
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اب  واألسهم  أو كيفّية دخول وخروج دهتم هذا النوع بشرح العمليات الخاّصة بالشركات  مثل شركات االكتت

 إلى تبيان كيفّية تصفية الشركاء  وتوضيح عالقة املنشأة بأصحابها  
ً
شريك في الشركات التضامنية  إضافة

 .وغيرها من املعلومات الخاّصة بحقوق امللكية في الشركة

 

 تعريف القيد املزدوج:املطلب الثالث : ـ  3

ويعتير النظام األساس ي واملعياري املستعمل من شركات األعمال واملنظمات األخرم  محاسبي هو مصطلح 

رجل  لتسجيل حركاتهم املالية. تم تنظيم وتصنيف نظام القيد املزدزج املحدث على يد

. يعتمد هذا النظام على أن أفضل أسلوب لتسجيل 1494وذلك في سنة  لوكا باتشولي اإليطالي الرياضيات

ل حساب على تاريخ من التغيرات في القيمة نتائج أعمال الشركة املالية هو في شكل حسابات. ويحتوي ك

 استعمال هذا النظام من قبل أصحاب املحالت التجارية الصغيرة فهم كذلك في حاجة 
ً
النقدية. ويمكن أيضا

مة ... الخ ؛ وذلك ليكونوا على 
ّ
ملعرفة قيمة املبيعات واملشتريات واملصروفات ومقدار األموال املستلمة واملسل

 اليومي للمحل التجاري الذي يفيدهم في تنمية مشاريعهم . دراية تامة بالنشاط

 : Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) :1املبادئ املحاسبية املتعارف عليها  -

تعتمد املحاسبة املالية على كثير من املفاهيم و املبادئ التي نشأت وتطورت على مدم التطور التاريخي 

 عاًما 
ً
 Generallyللمحاسبة. وكثيًرا ما يطلق عليها إسم املبادئ املحاسبية املتعارف عليها أو املقبولة قبوال

Accepted Accounting Principles ءات التي يتم بها معالجة مفردات القوائم وهي توضح الطريقة أو اإلجرا

ومن أهم هذه املبادئ ما املالية بشكل يؤدي إلى تجانس سجالت وقوائم املنشآت التي تظهر بها مثل هذه البنود. 

 -يلي:

 

 : ) استقالل الوحدة املحاسبية ( Accounting Entityالوحدات املحاسبية:  -1

على أنها وحدة منفصلة عن مالكيها وعن املنشآت األخرم ولها  من وجهة نظر املحاسبة  تعامل كل منشأة 

 تاًما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني لها. ويمثل هذا امل
ً
بدأ  خصيلها املعنوية املستقلة إستقالال

بي محور االهتمام الذي يدور حوله النظام املحاسبي. ولذلك فلكل منشأة سجالتها املحاسبية  ونظامها املحاس

من تحديد  وقياي  وتسجيل  وإحتفاظ وتبليغ للمعلومات املحاسبية. فاملعامالت املالية الخاصة باملالك 

ات ليست جزًءا من املنشأة اململوكة له وال تثبت في السجالت املحاسبية الخاصة بتلك املنشأة إال إذا كانت ذ

 تأثير مباشر عليها.) مثال : رأي املال واملسحوبات (

 السعودي األمريكي(  ) البنك

                                                 
 .38-36محمد بوتين  استاذ محاضر  جامعة الجزائر . ديوان املطبوعات الجامعية   بن عكنون   ا  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%8A
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 Monetary Unitالوحدات النقدية:  -2

ال بد من إستخدام صيغة مفهومة ملستخدمي املعلومات املحاسبية عند تسجيل أو تبليغ تلك املعلومات   

وهذا بالضرورة أدم إلى مفهوم الوحدة النقدية أو القياي النقدي  والذي يعني أن املحاسبة املالية تقوم 

ي  رد )األصول( والتعهدات )اإللتزامات( والتغيرات فيها )الدخل( في شكل وحدات نقدية )ريال سعودبقياي املوا

 ختلفة.دوالر أمريكي...الخ( بإعتبار أن النقود تعتير وحدة قياي نمطية مالئمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات امل

 

 : Historical Costالتكلفة التاريخية:  -3

ستخدمت لتاريخية أن املعاملة املالية تثبت على أساي كمية النقود الفعلية )التكلفة( التي إيعني مبدأ التكلفة ا

ه هي علي في التبادل لتلك املعاملة. بعد إثبات تلك املعاملة فإن التكلفة تفيد في الدفاتر املحاسبية وتظل على ما

ا مة تلك املعاملة. فمثال شراء قطعة أر دون النظر إلى أي تغيير ال حق قد يحدث )فيما عدا اإلستخدام( في قي

تسجل بالقيمة التي إشتريت بها وتظل في السجالت بهذه القيمة بغ  النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة 

األرا فيما بعد. وال شك أن التمسك بإتباع مبدأ التكلفة التاريخية يرجع إلى سهولة التحقق من تلك القيم 

ة. وهنا  إتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم املالية على أهمية وضرورة وإستنادها إلى أسس موضوع

خية إستخدام مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل املعامالت املالية في الدفاتر وبالتالي إستخدام القيم التاري

 كأساي لقياي عناصر القوائم املالية.

 

 : Going Concernااستمرارية:  -4

 ة أن املنشأة وجدت لتستمر وأن املنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفى إلنجازيقصد باإلستمراري

تعهداتها املوجودة  في ظل غياب دليل موضو ي على عكس ذلك. وترتيًبا على ذلك يتم تقييم األصول على 

 عن أن وآثارها على الد وااللتزاماتأساي التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية لألصول 
ً
خل  فضال

التمييز بين األصول الثابتة واألصول املتداولة والخصوم قصيرة األجل والخصوم طويلة األجل هو نتيجة 

 لتطبيق مبدأ إستمرارية املنشأة.

 

 : Accounting Period: املحاسبيةالفترة  -5

لكي يتم قياي نتيجة نشاط املنشأة )الوحدة املحسبية( بدقة تامة فإن األمر يستلزم اإلنتظار حتى يتم تصفية  

أعمال هذه املنشأة  وهو األمر الذي يعد غير منطقي أو عملي نظًرا للحاجة امللحة ملستخدمي املعلومات 

لتصرف في ظل رؤية واضحة وإتخاذ قرارات املحاسبية ملعرفة نتيجة أعمال املنشأة أوال بأول حتى يستطيعوا ا
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سليمة. لذلك يتم تقسيم حياة املنشأة إلى فترات دورية غالًبا ما تكون )سنة مالية( وفي نهاية كل فترة  اقتصادية

يتم قياي نتيجة أعمال املنشأة من خالل مقابلة مصروفات الفترة بإيرادات نفس الفترة  كما يتم إعداد قائمة 

 في نهاية تلك الفترة.املركز املالي 

 

 : Matchingاملقابلة:  -6

 نتيجة لتقسيم حياة املنشأة إلى فترات دورية فإن األمر يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة املحاسبية أن يحمل

إيراد الفترة بجميع املصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا اإليراد بغ  النظر عن واقعة تسديد هذا 

ليها بمبدأ مقابلة اإليراد باملصروف  وهو من املبادئ املحاسبية الهامة والتي تعتمد ع املصروف. وهذا ما يعرف

 كثير من اإلجراءات املحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج األعمال في نهاية الفترة.

 

 :  Revenue Recognitionباايراد(:  االعترافالتحقق ) -7

  ويتم تحديد نقطيعني هذا املبدأ أن املنشأة ال تعترف باإلير 
ً
 ة تحققاد وتسجله في دفاترها إال بعد تحققه فعال

اإليرادات عند حدوث واقعة البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة املباعة أو تقديم الخدمة  حيث أنه عند هذه 

 النقطة تتم عملية التبادل املادي ويتوفر دليل موضو ي على تحقق اإليراد.

 

 : Accrual: االستحقاق -8

ك يعني هذا املبدأ أنه عند قياي صافي الدخل الخاا بالفترة   فإن اإليرادات التي تؤخذ في اإلعتبار هي تل 

اإليرادات التي تخص الفترة سواء حصلت أو لم تحصل  كما أن املصروفات التي تؤخذ في اإلعتبار هي تلك 

تم املحاسبة عن العمليات املالية املصروفات التي تخص الفترة سواء سددت أو لم تسدد. وهذا يعني أن ت

 بصرف النظر عن إقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة. 

 : Consistencyالثبات )التجانس(:  -9

يعني هذا املبدأ أنه عند قيام املنشأة بإتباع إجراء أو أسلوب محاسبي معين فإنه يجب أن ال يغير من فترة  

أ هاًما ألنه يساعد مستخدمي القوائم املالية على تفسير التغيرات في املركز املالي ألخرم. ويعد مبدأ الثبات مبد

والتغيرات في قائمة الدخل. ويمكن تصور مدم الغموا الذي ينتج إذا تجاهلت املنشأة مبدأ الثبات وغيرت 

زيادة ونقصا بمجرد  األساليب املحاسبية كل فترة. فإن أي منشأة يمكقها أن تؤثر في صافي الربح من سنة ألخرم 

تغييير األساليب املحسبية املتعبة. ويالحظ أن مبدأ الثبات ال يعني أن املنشأة ال يمكقها مطلًقا أن تغير أساليبها 

املحاسبية املتعبة  بل يمكن للمنشأة أن تغير األسلوب املتبع والتحول إلى أسلوب جديد إذا كان هذا األسلوب 

نسبة للمستخدمين مقارنة باألسلوب الجاري إستخدامه. ولكن يجب اإلفصاح يوفر معلومات أكثر فائدة بال
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عن مثل هذا التغيير واآلثار الناتجة عنه في القوائم املالية حتى ال يتم تضليل املستخدمين كما يجب الثبات 

 عبد ذلك على األسلوب الجديد.

 

 : Disclosureاافصاح:  -10

 قوائم املالية يجب أن يكون هنا  عالنية تامة  بحيث ال يتم إخفاء أيويعني هذا املبدأ أنه عند إعداد ال 

معلومات أو بيانات قد تضر باملستفيدين من هذه القوائم  أو قد تساهم في إتخاذ قرار معين. ويجب على 

املحاسب أن يلتزم جانب الحياد عند إعداد هذه القوائم وذلك باإلفصاح التام عن جميع املعلومات بغ  

 ر عن مدم تأثيرها على هذه القوائم.النظ

 

 : Conservatismالتحفظ )الحيطة والحذر(  -11

في الكثير من املواقف املتعلقة بتقييم األصول وتحدي الدخل  تكون هنا  عدة قيم تمثل بدائل في مجال  

م خل وبالتالي عدالتقييم. وفي هذه الحالة فإن املحاسبة يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الد

دم زيادة قيم عناصر األصول بقائمة املركز املالي. وهذا املفهوم يعد تطبيًقا لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى ع

 أخذ األرباح املتوقعة في اإلعتبار إال عند تحققها فعال.) تكوين مخصصات (

 

 : Materialityاألهمية النسبية:  -12

 م بتوفير الدقة في معالجة وتحليل املعلومات املحاسبية يتوقف على مدميقصد باألهمية النسبية أن اإلهتما 

يع أهميلها النسبية على قائمة الدخل وقائمة املركز املالي. ففي حين أنه يجب من الناحية النظرية معالجة جم

 ة للمعالجةالعناصر كيرت أم صغرت بنفس الطريقة  إال أنه في الواقع العملي كثيًرا ما تهمل الطريقة الصحيح

عند ما ترتبط بقيم صغيرة نسبيا. فعلي سبيل املثال يمكن توزيع تكلفة السيارة التي تقدر فترة إستخدامها 

ل بثالث سنوات على فترات اإلستخدام. بينما ال يتم توزيع تكلفة املهمات املكتبية التي يقدر إستخدامها خال

ال تتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من  نفس الفترة وذلك نظًرا ألن تكلفة مثل هذا التوزيع

 املعالجة األكثر دقة.

 املحاسبة أهميةاملطلب الرابع : 

 تلعب املحاسبة دورا هاما وحاسما 

  ـ بالنسبة للمؤسسة : 1

التجاري من قانون  09مهما كان نوع املحاسبة فان القانون يجير مسييرها بمسك املحاسبة   ووفقا لنص املادة      

:) كل  خص معنوي او طبيعي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية ويقيد فيه يوم بيوم عمليات املؤسسة ( 
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سنوات(  ان لهذا االلتزام فائدة 10)يجب ان تحفظ الدفاتر و املستندات ملدة  12كما ورد في في نص املادة 

 بالنسبة للمؤسسة النه عن طريق املحاسبة يمكن للمؤسسة:

 . معرفة تطور وضعيلها 

  منتجاتها من طريق تحديد عناصر التكلفة . أسعارتحديد 

 . املساهمة في بناء جهاز املعلومات على مستوم الوطني 

 صورة للغير   شركاء  الزبائن  مساهمون  باحثون  مؤسسات مختلفة....            إعطاء 

 :بالنسبة للمحيط

 تمثل محيط املؤسسة وهذه الجهات املستفيد هي: جهاتتستفيد من املحاسبة      

يمكن ملصالح الضرائب تحديد الضرائب الواجبة الدفع من خالل ما تقدمه املؤسسة من  أ ـ مصلحة الضرائب :

 وثائق رسمية تمثل ملخصات لنشاطاتها.

 اليها في الحكم علىتمتلكه املؤسسة من و ثائق  محاسبية تشكل حججا مادية يمكن الرجوع  : كل ما ب ـ القضاء

 التي تتعامل معها . طرافاأل مصالح املؤسسة في حالة املنازعات مع 

 1اهداف املحاسبة :

 إلى تحقيق العديِد من األهداف اآلتية:
ُ
 تسعى املحاسبة

ؤّسسة من ربٍح أو خسارٍة خالل ُمّدة زمنّية ُمحّددة تعتمُد على طبيعِة الّتحليل 
ُ
 نتائج أعمال امل

ُ
ّي املال معرفة

حاسبّي  وقد تكون شهرّية  أو سنوّية. 
ُ
 امل

ل الوصوُل إلى خالصة قائمة املركز املالّي خالل الفترة املالّية  ويساهُم ذلك في الَتعرُّف على قيمة األصو 

ؤّسسة. )امل
ُ
َبة على امل

ّ
ترِت
ُ
متلكات( في املؤسسة  وقيمة االلتزامات )الخصوم( امل

ُ
 وجودات  أو امل

ؤّسسة من تحديد األخطاء في حال 
ُ
دراء املالّيين لتقييم وضع امل

ُ
 جودها و توفيُر البيانات الكافية للُمحاسبين وامل

ناسبة لتطبيِق الحلول الخاّصة بها.
ُ
رق امل

ُّ
 وتوفير الط

ّدة الزمنّية القادم إستراتيجية وضِع  
ُ
 إلى تصميم الّسياسات املالّية واملحاسبّية خالل امل

ُ
ر ة من عمُمحّددة تهدف

 الّسنة املالّية للُمؤّسسة. 

ؤسسة  و 
ُ
هام الداخلّية والخارجّية الخاّصة بامل

َ
ِة األنشطة  والوظائف  وامل

ّ
ذلك  ُيؤّديدعُم وظيفة الّرقابة على كاف

 ماية من عملّيات االحتيال واالختالي. إلى توفير الح

                                                 
 .1  جزء 16هـ(  أسس املحاسبة )الطبعة الثالثة(  اململكة العربية السعودية: نشر خاا  صفحة 1422وابل الوابل ) 1
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ُ
ِة العملّيات املالّية التي حدثت في امل

ّ
حاسبّية التي تحتوي على كاف

ُ
ت امل

ّ
 بمجموعٍة من الِسجال

ُ
  ؤسسةاالحتفاظ

ُ
منذ

 .تأسيسها حتى آخر يوم في الّسنة املالّية

 و الرواتب األجور املبحث الثالث : محاسبة 

 1و الرواتب باألجور : الوثائق والتصريحات الخاصة  األول املطلب 

  : باألجر أ ـ الوثائق الخاصة 

يجب توفر  األجر  مهما اختلفت هذه الوثائق فلحساب األجور  إعداد أنظمةتطور  تطورت هذه الوثائق حسب    

باملؤسسة املستخدمة لتفادي اي غموا عند العامل وكذا  وأخرم لدم كل مؤسسة وثائق خاصة بالعامل نفسه 

 هذه الوثائق : أهموثائق مكونة للملف املالي ومن 

 الهوية للعامل)اسمه  لقبه  تاريخ ومكان االزدياد  جنسيته....الخ(. إلثباتـ شهادة امليالد :

ى لعامل حيث تحصل مقها املؤسسة علـ شهادة الحالة الشخصية و العائلية : وهي الوثائق املكونة للملف املالي ل

ام ال مع بيان عددهم  أطفالاملعلومات الخاصة بحالته الشخصية والعائلية مثال اذا كان متزوجا أو أ عزب له 

من خالل السلم الخاا بهذه الضريبة وتطبقه  على أجر  اإلجماليوذلك ملعرفة نسبة الضريبة على الدخل 

 العامل املعني .

يوم تظهر ايام الحضور للعامل و الساعات االضافية او  31الى  01وثيقة شهرية مرقمة من  ـ يومية الحضور:

 معلومات كرقم الورشة و الشهر واسم ولقب العامل مهنته   وفي األعلىاملنقوصة و الساعات القانونية تحمل في 

  اذ تعد أهم وثيقة الحجم اليومي والسا ي لحضور العامل إظهاررئيس الورشة بعد  إمضاءمكان  األسفل

 في املؤسسة . األجرلحساب 

  ـ بيان االجرة :

صافي  العامل في الشهر معين  بداية بأجرته القاعدية وجميع االقتطاعات الى ألجروثيقة تظهر العناصر املكونة     

 بحكم القانون كي يتسنى له التأكد من إجبارياالتي يتقاضاها العامل ويعد تسليم هذه الوثيقة للعامل  األجرة

 ومرقبلها. أجرته

 :  األجور دفتر ـ 

دفتر مسجل لدم مفتشيه العمل تسجل فيه اجور جميع العمال للوحدة   حيث تكون متابعة شهرية ويسجل     

القتطاع فيه االجر القاعدي وجميع العالوات واملنح وكذا التعويضات امللحقة   اجرة املنصب  ورصيد الوفاة  ا

عن الضمان االجتما ي  اقتطاع الضريبة على الدخل االجمالي  تسبيقات عن االجور و االجر الصافي  حيث 

 سنوات كما يسمى ايضا بسجل الدفع. 10يفرا القانون احتفاظ املستخدم به على االقل ملدة 

 :  دفتر حركة املستخدمينـ 

                                                 
 .21ا 2002ا  كلية االقتصادية جامعة باتنة سنةعادل شاوش  بلفراق عبد الناصر  االجور والتكاليف امللحقة به 1
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مل  تاريخ توظيفه  تاريخ تسريحه أو خروجه و اسباب سجل رسمي تجمع فيه املعلومات الخاصة لكل عا     

انقطاعه عن العمل اضافة للمعلومات الشخصية و العائلية املتعلقة بالعامل نفسه وهذان السجالن )سجل 

الدفع  سجل حركة املستخدمين( مترافقان دوما و يعتيران وسيلة للرقابة من قبل مديرية العمال  كما تثبت به 

 الجتما ي ان هؤالء العمال مؤمنون ويتقاضون اجرهم بشكل عادي .الضمان ا مديرية

 يوجد نوعان من التصريحات ) تصريح ضريبي  تصريح اجتما ي(: ب ـ التصريحات الخاصة باالجر :

  أ ـ التصريح الضريبي :

م التصريح يقو  ( وهذاG50يتعلق بضريبة الدخل االجمالي و الدفع الجزافي حيث يتم التصريح بمها فيما يسمى )    

 مقام حافظة اشعار بالتسديد ويتم من خالل تصريحين هما :

 : ـ الصريح الشهري 1

( G50يتم التصريح بالضريبة على الدخل االجمالي وضريبة الدفع الجزافي ضمن التصريح الضريبي املوحد )    

ن مرفق بصك بنكي أو صك الدفع يوما االولى التي تلي انقضاء الشهر املعني   ويكو  20وأجال الدفع تكون قبل 

اليريدي أو حوالة تحمل مبلغ الضريبة ويسلم الى قاب  الضرائب املختص اقليميا واذا كان مجموع الضريبتين 

يوما 20دج فان التصريح و الدفع يمكن كونه ثالثيا حيث أجل الدفع يكون في 1000خالل ثالثي  الثاني أقل من 

 هريا. شدج فأن التصريح 1000الثالثي املعني   و اذا كان مجموع مبلغهما أكير من  االولى التي تلي انقضاء الشهر أو

 ـ التصريح السنوي :2

املؤسسة  قبل أول أفريل بعد انقضاء  بإعدادتلتزم BIS30  نهاية كل سنة ويعرف بنموذج  إجباري تصريح      

السنة املالية املعنية  أي يدفع قبل أول أفريل من كل سنة لدم مصلحة الضرائب ويستعمل لغرا الرقابة و 

 التأكد من مبالغ الدخل االجمالي و الدفع الجزافي املصرح بهما خالل كل شهر أو ثالثي خالل السنة.

  ب ـ التصريح االجتماعي :

 في التصريح الذي يقدمه املستخدم الى صندوق الضمان االجتما ي ويكون هو االخر شهريا أو سنويا . يتمثل   

ـ التصريح االجتما ي الشهري: تقدم املؤسسة هذا التصريح لصندوق الضمان االجتما ي كل شهر و أجال الدفع 1

 يكون قبل نهاية الشهر املوالي للشهر املعني.

 ـ التصريح االجتماعي السنوي : 2

هو تصريح تعده املؤسسة كل سنة اذ يدفع لصندوق الضمان االجتما ي لغرا املراقبة و التدقيق   حيث       

يتضمن معلومات خاصة عن كل االجراء  أما بالنسبة لالقتطاع عن التعاضدية العامة و اقتطاع الرصيد عن 

 لحساب التعاضدية العامة.الوفاة فيتم التصريح بهما كل ثالثي 

  1و الرواتب  باألجور املطلب الثاني : الحسابات املتعلقة 

                                                 
 . 25/03/2009الصادرة  19الجريدة الرسمية رقم  1
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 و الرواتب الحسابات التالية : لألجور تتطلب عملية التسجيل املحاسبي 

 : مصاريف املستخدمين : وينقسم هذا الحساب الى الحسابات الفرعية التالية :63ح/

 : اجور املستخدمين .631ح/

 .األجور اتب و : الرو 6310ح/

 .اإلضافية: الساعات 6311ح/

 . املكافآت: 6312ح/

 .األجرعطل مدفوعة  6313ح/ 

 : التعويضات .632ح/

 : أداءات مباشرة.6322ح/ 

 : اشتراكات الضمان االجتما ي.635ح/

 في التعاونية. اشتراكات: 6351ح/ 

 : اشتراكات في صناديق التقاعد.6352ح/

 الى:ضرائب و رسوم وينقسم   64ح/

 الدفع الجزافي. 640ح/

 الضرائب على االجور و الرواتب . 640ح/

 قات و االعتمادات وتشمل:يوكاالت التسبي 54ح/

 وكاالت التسبيقات 541ح/ 

 االعتمادات. 542ح/ 

 ديون االستغالل ويشمل الحسابات الفرعية التالية: 40ح/

 املستحقة للعمال( األجور : املستخدمين ) 421ح/

 ضرائب االستغالل املستحقة.:  564ح/

 : الهيئات االجتماعية.438ح/ 

 تسبيقات املستخدمين. 425تسبيقات االستغالل ويشمل هذا الحساب ح/ 42ح/

 للتصريحات االجتماعية و الضريبية  املطلب الثالث: التقييد املحاسبي

نفقات   و محاولة تطبيق سياسة و ال اإليراداتكما اشرنا ملعرفة   أساسياتلعب املحاسبة في املؤسسة دورا   

 إالرشيدة للموازنة بيقهما و هو ما يقتض ي ضبطا محاسبيا و تعتمد املؤسسات على كل أنواع املحاسبات في ذلك  

أن التقييد املحاسبي يعني به تسجيل العملية في دفتر اليومية  أ, ما يعرف بالقيد املحاسبي . وسنتطرق الى كيفية 
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و الرواتب   وهو ما يفرا أوال ان نعرف كيفية معالجة العناصر امللحقة بها  جور لأل التقييد املحاسبي 

 بية .يكالتصريحات االجتماعية  و التصريحات الضر 

ـ املعالجة املحاسبية للتصريحات االجتماعية: يتم التصريح بالتكاليف االجتماعية شهريا ملصلحة الضمان  1

 1و تتحمل املؤسسة الباقي.  %08حيث يتحمل العامل  إجمالية %33االجتما ي وتقد النسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر

 

النسبة التي 

 تتحملها املؤسسة

النسبة التي يتحملها 

 العامل

الخدمات 

 االجتماعية

 املجموع

 الضمان االجتما ي

 حوادث العمل وأمراا

 التقاعد

 التأمين عن البطالة

 التقاعد املسبق

 صندوق السكن

 

 

12.5% 

0.1% 

7.5% 

2.5% 

0.5% 

 

/ 

1.5% 

 

4.5% 

1.5% 

0.5% 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

0.5% 

14% 

0.1% 

12% 

4%  

1.5% 

0.5 % 

 3_  2الجدول 

 بعد تحديد قيمة التصريحات االجتماعية يتم تسجيلها محاسبيا كما يلي :_ 

 

                                                 
 .34ا  2002عادل شاوش   بلفراق ناصرق  االجور و التكاليف امللحقة بها   كلية العلوم االقتصادية بباتنة  1
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 الدائن املدين البيـــــــــــــان   الدائن املدين 

635 

6352 

6353 

6354 

 

 

 

 

438 

56801 

 اشتراكات اجتماعية

 تقاعد مسبق

 تأمين البطالة

 مساهمات في صندوق التقاعد

 الى  هيئات اجتماعية           

 صندوق التقاعد                 

××× 

××× 

××× 

××× 

 

 

 

 

 

××× 

××× 

 )نظام املحاسبي املالي( 2009الصادرة  19املصدر : الجريدة الرسمية رقم                                       1(  2-4الجدول :)

 ـ عند عملية التسديد يتم التسجيل كما يلي :

 

 الدائن املدين  البيــــــــــــان  الدائن  املدين 

438 

56801 

 

 

51 

 

 هيئات اجتماعية

 صندوق التقاعد

 الى   البنك           

××× 

××× 

 

 

××× 

 

 املصدر: نفس املرجع السابقـ                                        2(2-5الجدول: )

لفعلي وفي القيد الثاني يتم الدفع ا األول االقتطاعات الواجب دفعها بالقيمة في القيد  إثبات: يتم  القيد ـ شرح

صندوق التقاعد بجعلهما دائنين في قيد  56801هيئات اجتماعية و حـ/ 438لهذه االقتطاعات بترصيد حـ/

 االثبات و مدينين في قيد الدفع الفعلي .

 الجزافي ( و ضريبة الدفعIRG) اإلجماليالضريبة على الدخل  ـ املعالجة املحاسبية للتصريحات الضريبية : 2

(VF. ) 

  : ااجماليـ الضريبة على الدخل  1ـ 2

التي تقع على عاتق العامل و املعالجة  األعباءتعد من  اإلجماليكم سبق و ان اشرنا الى الضريبة على الدخل 

 املحاسبية لهذه الضريبة يمكن تقسيمها الى مرحلتين :

 لهذه العملية هو :اثبات قيمة الضريبة و القيد املرافق املرحلة االولى: 

 

 الدائن    املدين    البيــــــــــــــان  الدائن   املدين 

                                                 
 نظام املحاسبي املالي (الجريدة الرسمية )  1
 الجريدة الرسمية نفس املرجع السابق  2
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631 

 

 

641 

 أجور املستخدمين

 الى ضرائب على الرواتب و األجور 

 اثبات قيمة الضريبة

 

×××  

××× 

 

 املصدر: نفس املرجع السابق                                                   1( 2-6الجدول )

 ( 5تسديد قيمة الضريبة و القيد املوافق لهذه العملية هو الجدول )املرحلة الثانية: 

 

 

 الدائن  املدين البيــــــــــــان  الدائن املدين 

641 

 

 

51 

 األجور ضرائب على الرواتب و 

 الى  البنك            

 

 شيك رقم..................       

×××  

××× 

 

ة اما الخام و في القيد الثاني يتم تسديد قيمة الضريب األجرقيمة الضريبة التي تقتطع من  إثباتيتم شرح القيد: 

االقتطاع الضريبي كحساب وسيط دائن في القيد  641عن طريق أو أحد حسابات النقديات و ذلك بجعل حـ/

 االول و مدين في القيد الثاني .

هيئات ثم تدفع الى ال لألجور  اإلجماليةبطبيعته كضريبة تقتطع من الكتلة : الضريبة على الدخل الجزافي :  2ـ 2

 الضريبية تسجل محاسبيا على مرحلتين :

 و القيد املوافق للعملية هو : اإلثباتمرحلة  املرحلة االولى :

 

 الدائن املدين البيــــــــــان              الدائن  املدين 

640  

564 

 الدفع الجزافي 

 الى ضرائب االستغالل املستحقة    

 

 قيمة الدفع الجزافي  إثبات

×××  

××× 

 

 

 

 2(2-7الجدول )

 

                                                 
 املرجع نفسه 1
 نفس املرجع السابق 2
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 مرحلة تسديد قيمة الدفع الجزافي و القيد املوافق لهذه العملية هو:املرحلة الثانية : 

 

 الدائن املدين  البيـــان  الدائن  املدين 

564 

 

 

51 

 ضرائب االستغالل املستحقة

 الى   البنك  

 

 التسديد بشيك رقم .............

×××  

××× 

 

 (8-2الجدول )

ضرائب االستغالل املستحقة كوسيط دائن  و مدين في القيد  564يتم استعمال حـ/ األول في القيد شرح القيد : 

 .الصربيةالثاني عند دفع  قيمة الدفع الجزافي الى املصالح 

 املطلب الرابع : التقييد املحاسبي للرواتب و األجور واعبائهما 

يضات تعو  632املستخدمين و حـ/ أجور  631بجعل حـ/املتعلقة بالعامل :  األعباءو الرواتب و  األجور أ ـ تسجيل 

 مباشرة مدينين و الحسابات :

 ضرائب االستغالل املستحقة . 543حـ/ 

 اشتراكات اجتماعية محجوزة . 545حـ/ 

 املستخدمون . 421حـ/

 تسبيقات على االجور.  425حـ/

 لتالي:تكون دائنة و يكون القيد كا

 

 

 الدائن  املدين  البيــــــــــــــــان  الدائن  املدين 

631 

632 

 

 

421 

641 

545 

425 

 

 اجور املستخدمين 

 تعويضات و أداءات مباسرة 

 الى   املستخدمون    

 ضرائب على االجور و الرواتب          

 اشتراكات اجتماعية محجوزة         

 تسبيقات على االجور          

 

 كشف االجر  

××× 

××× 

 

 

 

 

××× 

××× 

××× 

××× 
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 SCFاملصدر:  1(2-9الجدول)

 

  ب ـ تسجيل االجور و االعباء املتعلقة باملؤسسة :

و  الدفع الجزافي مدينين 640اشتراكات اجتماعية و حـ/ 635تسجيل االعباء املتعلقة باملستخدم بجعل حـ/        

ضرائب االستغالل املستحقة دائنين و يسجل بالقيد املحاسبي  564حـ/هيئات اجتماعية و  438الحسابين حـ/

 كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائن املدين  البيـــــــــــــــان  الدائن املدين

635 

640 

 

 

438 

564 

 

 اشتراكات اجتماعية

 الدفع الجزافي

 الى     هيئات اجتماعية     

 ضرائب االستغالل املستحقة             

 

 

 اثبات تسجيل االجور   

××× 

××× 

 

 

××× 

××× 

 

 الجريدة الرسمية SCFاملصدر:  ( 10-2الجدول)

 

 املتعلقة بالعامل و األعباءو  لألجور املحاسبي في الدفتر املؤسسة  اإلثباتان القيدين السابقين يعيران عن 

 عن طريق الدفع او تسديد. األعباءو  األجور املؤسسة   فيجب تسوية هذه 

                                                 
 الجريدة الرسمية نفس املرجع السابق 1
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الح املص إلى أوالعمال  إلىيجب تسويلها بتسديدها سواء  األجور  إثباتامللحقة بها:  األعباءو  األجور ج ـ تسوية 

 .الصربيةاالجتماعية و 

 

 

 ـ التسوية الخاصة العمال : و تسجل بالقيد كما يلي : 1

 

 االئن املدين البيــــــــــــــــان الدائن املدين 

421  

51 

53 

 

 ـ االجور املستحقة املستخدمون 

 الى    البنك   

 الصندوق  

 

 دفع أجور العمال 

×××  

××× 

××× 

 

 

 SCFاملصدر:                                                1( 2-11الجدول)

 

  

 :الدارة الضرائب وتسجل باللقيد كما يلي  ـ تسوية الضريبة على الدخل االجمالي و ضريبة الدفع الجزافي2

 

 

 املدين 

 

 الدائن املدين البيــــــــــــــــان        الدائن 

641 

564 

 

 

51 

53 

 

 ضريبة على الرواتب و االجور 

 ضرائب االستغالل املستحقة

 الى    البنك              

 الصندوق                      

 

 تسديد الضــــــــــــــــرائب

××× 

××× 

 

 

××× 

××× 

 

 SCFاملصدر:                                               2( 2_12الجدول )

                                                 
 الجريدة الرسمية نفس املرجع السابق   1
 نفس املرجع السابق الجريدة الرسمية  2
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 ـ تسوية املساهمات االجتماعية وتقيد محاسبيا كما يلي : 3

 

 املدين

 

 الدائن املدين البيــــــــــــــــــــــــــان  الدائن

545 

438 

 

 

 

 

 

51 

53 

 اشتراكات اجتماعية محجوزة

 هيئات اجتماعية

 الى      البنك             

 الصندوق                       

 

 تسوية املساهمات االجتماعية

 

××× 

××× 

 

 

××× 

××× 

 

 الجريدة الرسمية  SCFاملصدر:                                        1( 2_13الجدول )

 

 

 

 خاتمة الفصل :

و الرواتب له أهمية كبيرة لكونه يتطرق الى كيفية  لألجور مما سبق من هذا الفصل فان التسجيل املحاسبي 

فهذه التكاليف تعد من أكير  األجيرالتقييد أو املعالجة للتكاليف امللحقة و هذا كله لتفادي أي غموا عند 

. باألجرالواقعة على عاتق املؤسسة  فهذا التسجيل املحاسبي يجنبنا الوقوع في مشاكل خاصة  األعباء

                                                 
 املرجع نفسه 1
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 تمهيد :

البالغة و الكبيرة في  األهميةتعتير صناعة األدوية في الجزائر من القطاعات االقتصادية الجد حساسة و ذات 

السوق تعتير جد هامة بالنسبة للسلطات  الجزائري و هذا مقارنة مع الكثير من دول العالم فهذه األدويةسوق 

العامة وهذا راجع لكونها مكسب اقتصادي و مالي في نفس الوقت و كذا االجتماعية و التي على خطى هذه السوق 

 نجد هنا  توجه حاد للدولة بتكثيف اهتمامها بصناعة الدولة .
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 ENDIMMEDاملبحث األول : عموميات حول مؤسسة 

 : ملحة تاريخية حول املؤسسة  األول املطلب 

 و كان ذلك في بداية ا ENOPHARMبعد االستقالل نشأت املؤسسة الوطنية للتموين باملواد الصيدالنية 

 لثمانيات و لقد كانت تابعة للمؤسسات الصيدالنية املركزية بالعاصمة حيث كانت تنقسم الى ثالثة مؤسسات :

 ENAPHARMاملؤسسة الوطنية لتموين باملواد الصيدالنية بالعاصمة  -

 ENOPHARM املؤسسة الوطنية لتموين الغرب باملواد الصيدالنية بوهران -

 ECOPHARMاملؤسسة الوطنية لتموين الشرق باملواد الصيدالنية بقسنطينة  -

 وقد مرت املؤسسة بعدة مراحل هي: 

 كانت ببداية السبعينات و سميت بالصيدالنية املركزية الجزائرية . املرحلة االولى :

 كانت تسمى املؤسسة الوطنية لتوزيع األدوية الصيدالنية . 1984: سنة  املرحلة الثانية

كانت تعرف باسم املؤسسة الوطنية للتمويل باملنتجات  1998-1990و مابين سنوات  املرحلة الثالثة:

 الصيدالنية.

 إلى يومنا هذا أصبحت تسمى املؤسسة الوطنية لتوزيع األدوية بالتجزئة. 1998من رابعة: املرحلة ال

تعتير مؤسسة " أنديماد" فرع منشق عن املؤسسة األم و التي بدورها ذلت مركزية السلطة أي أن مختلف 

مختلف موردي  القرارات و اإلجراءات تؤخذ على املستوم املركزي   حيث هذه املؤسسة لها مهمة االتفاق مع

األدوية سواء كانت مؤسسات محلية أو أجنبية و بغ  النظر عن كونها عامة أو خاصة على توريد األدوية 

ملختلف فروعها   أي أنه يكون مابين الشركة األم  املورد اتفاق تفاهم حول مختلف االتفاقيات التي يرونها 

التوقيع على االتفاق تقوم املؤسسة املركزية بإرسال ضرورية و تخدم كل الطرفين باإليجاب   و بعد القبول و 

نسخ إلى وحداتها عير مختلف جهات الوطن   حيث مستوم كل وحدة يلزم تطبيق ما تم االتفاق عليه   بحيث 

هذه النسخ تنقسم مابين مدير الوحدة و املديرية التجارية   و على هذا التقديم اعتمدت مؤسسة على هيكل 

   بحيث هذا التنظيم بما يضمن مركزية القرارات املتخذة على املستوم املركزي   1997سنة  تنظيمي منذ نشأتها

 ( و هو كالتالي :01و عليه يمكننا إظهار الهيكل التنظيمي للمؤسسة األم و هو وفق املخطط رقم )
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 الرئيس املدير العام املؤسسة األم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مي للمؤسسةي: الهيكل التنظ 1-3الشكل رقم 

 املدير )وحدة تيزي وزو (

 املدير )وحدة األغواط(

 املدير )وحدة بسكرة (

 املدير وحدة قسنطينة

 املدير )وحدة الجزائر (

 املدير )وحدة وهران(

 املدير ) وحدة سطيف(

 املدير )وحدة عنابة(

 املدير )وحدة مستغانم(
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 : تعريف املؤسسة  املطلب الثاني 

مقرها حي جبلي محمد  1998-01-01املؤسسة الوطنية لتوزيع األدوية بالتجزئة هي مؤسسة تجارية تأسست في 

واليات هي مستغانم   معسكر   غليزان    8وكالة موزعة على  132املنطقة الصناعية لوالية مستغانم   تضم 

 تيارت   البي    النعامة   تسمسيلت   سعيدة .

 ين الوكاالت )طالب األدوية ( و املوردين.تعمل املؤسسة كوسيط ب

ساعات في  8عامل يعملون  45عامل أما في وحدة مستغانم   280تضم املؤسسة محل الدراسة بمجمل فروعها 

 مقدرة ///// و هامش ربح//// . 2012أيام في األسبوع بحيث أنها حققت رقم أعمال سنة 5اليوم  

  املصالح الرئيسية و مهامهااملطلب الثالث : نظام تسيير املؤسسة و 

 :  األهدافــ نظام  1

 هدف املؤسسة هو البقاء  و االستمرار و النمو   أي ان هدفها الطويل االجل ولها هدف مادي هو تحقيق أكير   

 ربح ممكن و تمويل خزينة الدولة .

 ـ نظام التحفيز : 2

 تهتم به  مصلحة املستخدمين بحيث أنها تقدم للعمال تحفيزات مادية مثال عالوات سنوية   هدايا   وخدمات    

 املجهود و الشكر .التحفيز  املعنوي كاالعتراف ب إلى باإلضافةاجتماعية 

 ـ نظام االتصال :  3

 للمؤسسة نظام اتصال داخلي و خارجي :    

  أ ـ نظام الداخلي :

 املراسالت الداخلية بين املصالح و العمال .عن طريق   

  جي :ر ب ـ نظام الخا

االت مثال مصلحة املستخدمين لها عالقة مع الضرائب و البنو  و مصلحة التجارة لددها عالقة باملوردين و الوك    

 و على العموم تستخدم املؤسسة و سائل متطورة مقها الفاكس   االنترنت   الهاتف ..... الخ .
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 : املصالح الرئيسية و مهامها ـــــ  

ية حيث لكل مصلحة مهام خاصة بها و يشرف عليها مسؤول املصلحة   و 00مصالح رئيس 5تضم املؤسسة 

 تتمثل هذه املصالح في : 

  مصلحة الخدمات العامة : -1

إدارة   مثل األثاث املكني  هي من املصالح األساسية في املؤسسة   تقوم بتوفير املواد الالزمة الداخلية للمؤسسة  

حظيرة سيارات ملؤسسة تأمين التنظيم مثل التنقل الداخلي و الخارجي لأل خاا و كل هذه املهام تمارسها على 

 الوكاالت التابعة لها .

 :   مصلحة املراقبة -2

 كما تقوم بمراقبةتقوم بمراقبة عمليات تسيير الصيدليات و جرد العمليات و الحسابات ملختلف الوكاالت       

عمليات تسيير الصيدليات و جرد العمليات و الحسابات ملختلف لوكاالت  كما تقوم بمراقبة املخزون وطريقة 

 توزيعه على الوكاالت التابعة لها .

 :  مصلحة املحاسبة و املالية -3

ت   و التنازالت بين الوكاال تشرف هذه املصلحة  على عمليات الفوترة و الحسابات املتعلقة بالبيع و الشراء     

ة التحويالت   إصدار فواتير الكهرباء و كذلك عملية دوران األموال في الخزينة و كذا جرد كل العمليات اليومي

 للمؤسسة و تقوم أيضا ب : 

 عملية حساب التكاليف ومخزون الوكاالت . -

 قبل إصدار أي شيك يجب توقيع املدير ورئيس مصلحة املحاسبة املالية . -

 إعداد امليزانيات و جدول حسابات النتائج و موازين املراجعة  . -

ف عملية الجرد تتم في السنة   األولى في شهر جوان و الثانية في شهر ديسمير  لتفادي حاالت الغش و التحري -

 في النتائج .

األدوية املنلهية عملية شراء مواد التجهيزات أو دفع مستحقات الخدمات تتم في هذه املصلحة كذلك تحديد  -

 الصالحية .

 وجود قسم خاا باملشتريات و املحاسبة العامة . -
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 محاسبة الوكاالت تتم في املصلحة املذكورة . -

 :و من أهم مهامها :  مصلحة املستخدمين -4

 املراقبة و التنظيم اإلداري. -

 متابعة املرتبات الشهرية للعمال قبل و بعد املنح و حسب املنصب. -

 لتأمين الخاصة بالعمال .تسوية مبالغ ا -

 معاقبة العمال املخالفين عن طريق املخالفين عن طريق املجالس التأديبية . -

 أجر الوكاالت حسب درجة النشاط . -

 التوظيف يتم عن طريق املصلحة باإلضافة إلى العطل العادية و املرضية. -

ساعة للرد و بعدها ترسل  48حة في حالة التغيب أكثر من ثالثة أيام يرسل للعامل إشعار و تنتظر املصل -

 ساعة أخرم و إن لم يتم الرد يطرد العامل مباشرة. 48إشعار أخر و تنتظر 

 .أيام و إن لم ييرر الغياب يطرد العامل  4في حالة العطل عند انلهائها و لم يأتي العامل تنتظر املصلحة  -

و   تعتير عنصر ربط بين املؤسسات و الوكاالت تقوم بعملية لتوزيع ملختلف الوكاالت   كما  : مصلحة التجارة -5

 كما تستقبل مختلف الطلبيات التي ترسلها الوكاالت و تدرسها ثم تنفذها كما تقوم باملهام التالية : 

 دراسة التكليف الخاصة باملؤسسة و الوكاالت. -

 دراسة الحقوق املالية للموردين . -

 حية املواد.............الخ.متابعة أعمال الوكاالت من خالل رقم األعمال  صال  -

 عملية التدقيق لحسابات الوكاالت عن طريق إرسال عمال من املصلحة إلى الوكاالت للمراقبة و التفتيش . -
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 ( يبين مختلف أقسام و مصالح املؤسسة .02املخطط رقم )

 

 املدير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املصالح الرئسية للمؤسسة 2 – 3الشكل رقم 

 

 

 

 مصلحة الوسائل العامة 

 مصلحة املنازعات 

 مصلحة ااعالم اآللي 

 مصلحة الحماية 

 مصلحة املراقبة 

 مصلحة املحاسبة

 مصلحة املوارد البشرية 

 املصلحة التجارية  
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 للمؤسسة  التنظيميالهيكل املبحث الثاني : 

 للمؤسسة  اإلداري الهيكل املطلب االول : 

ة هو املشرف العام على املؤسسة   و هو الذي يتولى تسيير املؤسسة بمختلف مصالحها بصفــ املدير العام :  1

 . إليهيعود  األخيرعامة و القرار 

 و هي التي تنظم الشؤون الخاصة باملؤسسة   و تنظيم عمل ومواعيد املدير .ــ السكرتارية :  2

 .فيها يخص الشركة مع الخواا أو مع أي متعامل أخرمتابعة العالقات و املعاهدات ـــ قسم عالقات العامة:  3

التي تخص  باإلصالحاتالعام للمؤسسة   ودهتم  األرشيفتتخلص مهامه في تنظيم :  اآللي ااعالمـــ قسم  4

 . اآللي اإلعالمتجهيزات املؤسسة أو الوكاالت و برمجة مختلف العمليات التي تريد املؤسسة القيام بها عن طريق 

ى مهامه تتمثل في متابعة النزاعات داخل املؤسسة و خارجها   ترتيب و ضبط العمل حتسم املنازعات : ـــ ق 5 

ة تسهل املتابعة على املدير ملحاربة الغش و التزوير   لهذا نجد مراقبة توزيع املهام على املصالح يسهل عملي

 املراقبة .

 اطنين .متابعة وضعية املؤسسة اتجاه املو ـــ قسم التحصين :  6

ن وهو مختص في امن و سالمة املؤسسة من أي خطر   و املكلف بها هم اعوان االمـــ قسم الوقاية و االمن :  7

 باملؤسسة   ومن مهام القسم ايضا عملية التموين بالوسائل املستخدمة في هذا القسم . 

 املطلب الثاني : مهام و اهداف املؤسسة 

 أـ املهام : 

 املنطقة الغربية للبالد من األدوية .توفير احتياجات  -

 .القيام بعمليات توزيع األدوية ذات االستعمال البشري   إضافة إلى مختلف املواد املستعملة في الصيدليات  -

التسويق ملختلف املنتجات الصيدالنية املنتجة من مختلف املؤسسة الوطنية عن طريق مختلف الوكاالت  -

 التجارية التابعة لها.

 لقيام بعمليات البحث و التطوير في مجال توزيع األدوية.ا -

 العمل على تلبية رغبات السوق الوطني من احتياجاته ملختلف املواد الصيدالنية . -
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ورة صالعمل على توفير مختلف األدوية ملختلف الوكاالت التابعة لها في األوقات و األماكن املناسبة و في أحسن  -

 ممكنة.

دير هامش الخطأ ما بين وكاللها و مختلف املوردين من حيث تقديم األدوية و ذلك بطرح السؤال العمل على تق -

 .هل األدوية املطلوبة من الوكالة هي نفس األدوية املوردة و هل هي أكثر أو أقل من الالزم؟  التالي :

 عهدين.القيام بعمليات دفع الفواتير ملختلف الوكاالت التابعة ملختلف املوردين املت -

ومن هذا يتبين لنا بأن مؤسسة هي مؤسسة ذات بعد اقتصادي و اجتما ي من خالل توفير األدوية الالزمة 

ملختلف الوكاالت التابعة لها باإلضافة إلى تحقيق لسياسة الدولة الراغبة في حماية الصحة العمومية وحياة 

ملنظمة لصحة الهادفة إلى القضاء على مختلف املواطن  من أي خطر دهدده   و كذلك نجد لها من خالل مطالب ا

 األوبئة و األمراا التي تفتك بصحة اإلنسان.

 : األهداف  –ب 

ة  بما أن املؤسسة رائدة في مجال التوزيع فإنها تسعى إلى تحقيق غايات و أهداف كغيرها من املؤسسات االقتصادي

 األخرم ومن هذه األهداف نجد ما يلي : 

 مية االقتصادية .املساهمة في التن -

 مراقبة عملية التوزيع للمحافظة على املخزون  -

 العمل على تحقيق رقم أعمال معتير من خالل تطوير النشاط. -

 أن توزيع  قائمة منتجات جديدة ملؤسسات رائدة في مجال النتاج. -

 أعلى . أن تقوم بتوزيع أدوية و منتجات صيدالنية جديدة و بأسعار منافسة و ذات هامش ربح -

 الزيادة من واقعية تواجدها في سوق التوزيع الوطني عن طريق تطوير آليات التسويق الخاصة بها. -

 القيام باتفاقيات مع مختلف الشركات الناشطة في مجال تسويق و توزيع األدوية. -

 إتباع أنظمة توزيعية تسويقية ذات بعد لوجيستيكي .

ترشيد استخدام عنصر العمل و ذلك من خالل إتباع دورات تكوينية للعمال من  أجل تحسين اإلنتاجية - 

 الحدية لكل عامل .
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 املحافظة على مناصب الشغل املتواجدة لددها و البحث عن آليات لزيادة هذه املناصب . -

ها م التي أصبح لها التحمل ملسؤولياتو عليه يمكننا القول بأن هذه املؤسسة هي كغيرها من املؤسسات األخر  -

اتجاه عمالئها   بحيث هذه األهداف هي وليدة املنافسة الكبيرة و خاصة لنظام سوق تحرير السوق التي 

 تبنته منذ التسعينات .

 املطلب الثالث :  خطوات التسجيل املحاسبي لالجور في املؤسسة 

 :األجور ـ التصنيف أوال

 ة النظر املعتمدة وبحسب الطرف املعني به وفق وجتهي نظر.يمكن تصنيف األجر بحسب وجه

 األجر من وجهة نظر العامل. .1

    )املؤسسة(األجر من وجهة نظر صاحب العمل. .2

 األجر من وجهة نظر العامل:    -1

 حساب األجر الكلي من خالل مذكرة األجر الخاصة بكل عامل على حدا. الخطوة األولى : -أ(

تحديد وعاء االقتطاع  أي استبعاد التعويضات غير قابلة لالقتطاع كاملنح العائلية  الخطوة الثانية : -ب(

 وتعويضات اإليواء والنقل وغيرها.

 تعيين قيمة االقتطاع وهي : الضرائب و اشتراكات الخطوة الثالثة : -ج(

 ضرائب االستغالل املستحقة564حـ/                  

 االجور ضرائب على الرواتب و  641حـ /  

 استرجاع تسبيقات على األجور )إن وجدت(  الخطوة الرابعة : -د(        

)مستحقات املؤسسة لصالح العامل تعيين األجر الصافي للعامل  وذلك كاستحقاق على  الخطوة الخامسة : -هـ(

 العاملين(.    

ى اآلالف  لذلك ال يمكقها تسجيل كل وبما أن املؤسسة ال تتوفر على عامل واحد بل على العشرات أو املئات أو حت

 .ر في كل شهر أجر على حدا  بل تقوم بتفريغ مذكرات األجور الفردية ضمن مذكرة واحدة لألجو 

 ) املؤسسة(األجر من وجهة نظر صاحب العمل:   -2
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اه يتمثل األجر من وجهة نظر صاحب العمل في مجمل املبالغ املستحقة على املؤسسة اتجاه العاملين واتج

 : أجور املستخدمين. 630مصلحة الضرائب والهيئات االجتماعية املعنية  على النحو التالي: حـ/

 : تعويضات وأداءات مباشرة. 632حـ/ 

 : اشتراكات املدففوعة للهيئات االجتماعية.  635حـ/ 

 : الدفع الجزافي.       640حـ/ 

 

 التسجيل املحاسبي لألجور . ثانيا: 

ألهم الحسابات املالزمة لألجور  تأتي مرحلة التسجيل املحاسبي باالعتماد على مذكرة األجور بعد معرفتنا 

 الشهرية  ومن وجهة نظر صاحب العمل عير الخطوات التالية:

حيث يتم تسجيل جميع عناصر األجر الكلي بما  تسجيل مجموع األجر الخام املستحق على العاملين : (1

 حسابات التالية :فيها مجموع االقتطاعات وفق ال

 الى  632, حـ/ 631حـ/

  425, 545, حـ/ 641, حـ/ 421حـ/                         

 تسجيل املستحقات األخرى:  (2

 التسجيل املحاسبي لألجر الصافي   -أ(

 53أو  51الى   630حـ/

 تسجيل األعباء:   -ب(

 دفع الجزافي وفق الحسابات التالية :  ويتم فيها تسجيل كل من االشتراكات لدم الهيئات االجتماعية وال

   640, حـ/ 635حـ/

 564, حـ/ 438الى حـ/                  

 التسجيل املحاسبي لعملية دفع األجور واملستحقات األخرى  (3

 تسوية دفع األجر للعمال :   -أ(
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 51الى حـ/ 421حـ/

 تسوية الضرائب:   -ب(

 يوما من الشهر القادم : 20في هذه الحالة  البد أن تتم التسوية قبل  

 

 الى  564, حـ/ 641حـ/

 53أو حـ 51حـ/                              

 تسوية اشتراكات الضمان االجتماعي:   -ج(

 

  438, حـ/ 545حـ/

 53أو حـ/ 51الى حـ/                        

 

 الفرص و التهديدات التي تواجه املؤسسة  :

تحرير الجزائر للتجارة الخارجية ف مطلع التسعينات   بحيث يعتر هذه املؤسسة و ليدة هذا التحرير و بعد    

ال بق   اهذا راجع الى التغير في البيئة االقتصادية و التي مقها تبنى ملختلف السياسات التي لم تكن معهودة في السا

 وسائل كما أنها تعاني من جملة من تهديدات.و ال الطرق أن لهذه املؤسسة فرا يلزم االستفادة مقها بكل 

 أ ــ الفرص : 

فع تين و هذا ما يدالوطني لألدوية مجال واسع في عمليات التوزيع وذلك بما يعادل لعشري يمتلك املوزع   ــــ 

و باملؤسسة الى استغالل و تنميلها من خالل تحسيين عمليات التوزيع و انلهاج آليات مختلفة للتعريف بنشاطها 

 كذا دفعها على مستوم األسواق املالية.

ل ــــــ  توفر هده املؤسسة على موارد بشرية مؤهلة تأهيال جيدا مما يستد ي للمؤسسة االستفادة مقها و استغال

 أمثال و كذا املحافظة عليها من خالل تحفيزها و تأهيلها .

 مختلفــــــ  يعتير هذا املوزع هو من أكير املوزعين الذي نال حصة معتيرة في التوزيع مما يستد ي الى تبني 

 التي تحافظ على مركزه وكذا الزيادة في الرقعة السوقية الخاصة به . تاالستراتيجيا

ات ريد األدوية ملختلف الوحدـــــ  تبني املؤسسة األم للعديد من االتفاقيات و العقود مع مختلف املوردين لتو 

تعتير  بمثابة فرصة لوحدة مستغانم و كذا الوحدات األخرم و هذا يستد ي  اإلجراءاتالتابعة لها   حيث هذه 

 االستفادة مقها .

 

 ب ــــ التهديدات  :
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تهديدا  ـــــ ان عدم القيام املؤسسة ألي شركات مع مختلف املؤسسات األخرم الناشطة في مجال التوزيع يعتير

في سوق التوزيع الوطنية و كذا عدم امكانية هده املؤسسة من الدخول الى األسواق الدولية   حيث هذه ملركزه 

األخيرة تتطلب تكتل و شراكة مع املؤسسات خلفية أخرم و ذلك قصد مواجهة املنافسة الشرسة و تحمل 

 الخسائر .

خر ملنقولة يعتير فرصة ضائعة و يعتير تهديدا مكن من نوع أــــــ كذلك عدم دخول هده املؤسسة الى سوق القيم ا

 هذه السوق . تمتمثل في عدم االستفادة من ايجابيا

 ــــــ املشاكل التي تعاني منها املؤسسة :

ــــ عدم وجود الحرية التامة في تسعير املنتجات ووجود هوامش محدد من طرف سلطات الدولة و بالخصوا 

ح و املتعلقة بحدود الرب 1998نوفمير  01املوافق ل  1418شوال  04املؤرخ في   44ــــ98املرسوم التنفيذي رقم 

 املستعملة في الطب البشري . دويةاأل و التوظيف و كذا التوزيع و التي تطبق على  اإلنتاجالقصوم عند 

الى عدم وجود  باإلضافةـــــ وجوب نظام املصرفي و سياسة قرا عسيرة التتماش ى و مجال قطاع التوزيع و هذا 

 مؤسسات تعني بجوانب التوزيع اللوجيستية  إلنشاءتسهيالت تحفيزات مصرفية خاصة في مجال منح قروا 

 مؤسسات توزيعية. بإنشاءالخاا ــــــ وجود مشاكل متعلقة بالعقار 

 ــــ ندرة الباحثين و املتخصصين في مجال عمليات التوزيع و كذلك ليس بمقدورهم االملام بمختلف طرق التوزيع

 ووجود ندرة في القيام بالبحوث املهتمة بالتوزيع .

 ــــ مشكل التسيير :  1

تعاني من مشاكل التسيير بسبب نقص الكفاءة املهنية و التطوير في هذا املجال و   ENDIMEDككل مؤسسات   

 صعوبة التخطيط االسترات ي و هذا ينعكس سلبا على املؤسسة و الوكاالت .

 :  اآللي ااعالمــــ مشكل  2

هذا غير كاف النعدام االنترنت الذي يسهل عمل  أن إالفي املؤسسة  اآللي اإلعالمبالرغم من وجود نظام    

 املؤسسة .

 ــــ مشكل التموين :  3

تعاني املؤسسة من نقص التموين بسبب صعوبة كسب موردين يقومون بتمويقها في الوقت املناسب و هذا ما    

 يؤثر على رقم أعمالها .

 ــــ مشكل التسويق : 4

 بسبب انعدام هيئة خاصة بالتسويق و كذلك قلة االشهار و عدم االلتزامتعاني املؤسسة من مشاكل التسويق      

 بقوانيين العمل   أي وجود عالقة بين الوكاالت و املوردين دون وجود املؤسسة الوسيطة .

 ــــ قلة االطارات ذوى الخبرة : 5
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على  املؤسسة و هذا يؤثر سلبا قلة املختصين في هذا املجال اضافة الى جهل العمال بالنظام املعلوماتي داخل     

 عمل املؤسسة و بالتالي نتيجلها املالية .

 ـــ نقص الوسائل :  6

 و يشمل نقص الوسائل الخاصة بنقل االدوية الى الوكاالت التابعة لها   و جدت قديمة .     
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 :خاتمة الفصل

 و كذلك التوجه نحو انتاج خدمات أفضل   التطور  الواعدة بالنمو و األسواقفي الجزائر من  األدويةير سوق يعت

يشكل    االستيراد التوزيع بالتالي يمكن أن اإلنتاجبحيث يعتير هذا السوق على جملة من العمليات و التي من مقها 

بحيث  ألخرم ا باألسواقتنظيما مقارنة  األسواقأنه يعتير من أكثر  إالخطر كبير على على الصحة العمومية   

االقتصاديين سواء  املتعاملينالتنظيمية املختلفة و هذا بدون غ  النظر عن  اإلداراتتتدخل فيه مجموعة من 

م كانوا مستوردين أو موزعين   وفي هذا الصدد يمكننا مالحظة الناشطون أو املتعاملون في هذا السوق و التي له

  صالحيات مختلفة في التأثيرات عليه .
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 الخاتمة العامة :

تعد  من جهة و لكونها ألهميلهامكانا مرموقا في محاسبة التكاليف نظرا  األجور نخلص الى ان للرواتب و  األخيرفي 

)صاحب العمل( من جهة أخرم   ومن كل هذا فقد  اإلدارةكدخل لعنصر العمل ) املستخدمين ( و تكلفة لعنصر 

حسب كفاءة الفرد و  األجرالذي يستحقه املستخدم لقاء عمله حيث يتحدد  األجرو جدت عدة طرق لتحديد 

حسب  الصنف   القسم و الدرجة التي تتحدد بالخيرة املهنية  ألخرالنشاط املماري و يختلف تحديده من عامل 

و   األجرد انه يحتوي على عالوات و يخضع القتطاعات يصعب تحديدها   ويأخذ حساب و املنصب   و بالتالي نج

 .األجيرلتفادي أي غموا عند  األهميةالوثائق الخاصة به حيزا كبيرا من 

 

 يلي : كما الفرضيات صحة الفرضيات إثباتو تم  

ة علمة الجهد الذي قدمه في اداء مهمة معينة في مؤسسهو املقابل املالي املدفوع للعامل مقابل أو الراتب األجر  -1

ويتكون من األجر األساس ي وجملة من املكافآت والتعويضات مخصوم منه بع  االقتطاعات اإلجبارية أو خاصة 

 . مقها واالختيارية إلى جانب أعباء املستخدم 

وفقا للقوانين و   معدله و اجره سب وظيفته وقسمه وتصنيف كل مستخدم حب ور و الرواتبإعداد  األج يتم  -2

                                                                       . عمول بها في الدولة وفي املنشأةاللوائح و االتفاقيات امل

الل ن خوتأتي في األخير مرحلة املعالجة املحاسبية كمرحلة إثبات وتدوين األعباء امللقاة على عاتق املؤسسة فم-3

 التسجيل و التقييد املحاسبي يمكن إظهار هذه األعباء أمام األطراف الخارجية وفي مقدملهم مصلحة الضرائب. 

 كما تم استنتاج ما يلي : 

 .الفعالة على أداء الفرد  األدواتمن  ةأداو الرواتب  األجور 

 .ملستوم معيشة الفرد ومركزه املالي  أساسيامحددا  األجريعتير 

  .الضريبية  األجور و الرواتب يتطلب معرفة بالقوانين املحاسبية و إعداد

 .صافيأجره إن إعداد كشف األجر هو مرحلة حاسمة حيث من خالله يحصل العامل على 

ء األعباالى  إضافةالتي تتحملها املؤسسة املدفوعة لعمالها نظير جهدهم  األعباء أهممن  األجور تعد الرواتب و 

 .املالحقة لهما

   .و الرواتب األجور  تقييد معالجة  همية النظام املحاسبي املالي فيا
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 التوصيات و االقتراحات : 

 .في املؤسسةــــــ ضرورة تحسين من أجرة العمال ــ

 ـــــ ضرورة استعمال طرق تسيير حديثة في العمل .

 ـــــ توزيع املهام بين املصالح و عدم التركيز العمل على  خص واحد .

 . ــــــ تكوين العمال على تطبيق النظام املحاسبي املالي و اعطائهم أكير قدر ممكن من املعلومات حول النظام

مل على تنظيمها و تسييرها بطريقة جيدة .ـــــ االهتمام باملوارد البشرية و الع
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إن موضــوع  محاســبة األجـــور والرواتــب  يبــين الـــدور الهــام الــذي تقـــوم بــه املحاســبة فـــي التســجيل اليـــومي , 

 وأهميلها على الصعيد العام في املؤسسة , وهو موضوع حساي ويشمل بالدرجة األولى العمال . 

إطـــار التســـيير  ومـــن خـــالل الـــدور الهـــام الـــذي يقـــوم بـــه املحاســـب  يتضـــح لنـــا جليـــا أهميـــة هـــذا العمـــل  فـــي  

والرقابــــة علــــى املؤسســــات حيــــث إن املحاســــبة  تقــــوم بــــالربط بــــين  مصــــلحة املحاســــبة  ومختلــــف املصــــالح  

 األخرم 

 وكمثال على ذلك  قد رأينا  العالقة املوجودة  بين مصلحة الضرائب  واملحاسبة العامة. 

 

 كلمات املفتاحية :ال

 األجور والرواتب  

  محاسبة األجور والرواتب  

 

Résumé: 

La question de la comptabilité des salaires et traitements montre le rôle important joué par la 

comptabilité dans l'enregistrement quotidien et son importance au niveau public dans l'institution, 

qui est un sujet sensible qui inclut principalement des travailleurs. 

  Par le rôle important joué par le comptable, il est clair pour nous l’importance de ce travail dans le 

cadre de la gouvernance et du contrôle des institutions car la comptabilité est liée à l’intérêt de la 

comptabilité et d’autres intérêts. 

 À titre d'exemple, nous avons vu la relation entre l'IRS. 

 

Les mots clés: 

la comptabilité des salaires et traitements 

les salaires et traitements 
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