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الذي   عرفت ادلمارسة احملاسبية تعايشا كبريا مع التطورات االقتصادية واالجتماعية على مر العصور يف احمليط   

وذلك من  يف العاملكانت تستعمل فيو احملاسبة، ويف ظل الواقع االقتصادي اجلديد الذي أحدث حتوالت كبرية 

خالل تطور التجارة واتساع رقعتها وكذلك تعدد وتنوع ادلعامالت التجارية بني الدول، وانتشار الشركات ادلتعددة 

اجلنسيات وامتداد نشاطها ليغطي العديد من الدول ادلختلفة، أن غري اختالف ادلمارسات احملاسبية بني الدول 

ادلطالبة بتوحيد وتقريب ادلمارسات احملاسبية من أجل تسهيل عملييت الرقابة دفع الشركات ادلتعددة اجلنسيات إىل 

 .واالتصال عرب سلتلف فروعها يف العامل

ومن أجل مواكبة اجلزائر لالقتصاد العادلي وتفتحها على العودلة من خالل انضمامها ادلرتقب للمنظمة العادلية     

تصاد ادلوجو وتبنيها القتصاد السوق القيام بإصالحات اقتصادية، للتجارة، حاولت اجلزائر ومنذ ختليها عن االق

واليت مست عدة جوانب من بينها إصالح النظام احملاسيب بإعادة ىيكلة ادلخطط احملاسيب الوطين واعتماد مشروع 

 .نظام زلاسيب مايل جديد يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية

 2010ذرية حيث شرع يف اعتماده منذ مطلع ئري نقلة نوعية و تغريات جلقد شهد النظام احملاسيب ادلايل اجلزا  

فأصبح يواكب ادلقاييس الدولية و ميّكن األنظمة ادلالية و البنكية اجلزائرية من مواجهة حتديات العودلة يف القطاع 

 .ادلايل

 ادلالية. النتائج، من بينها احلسابات لقد جاء النظام احملاسيب ادلايل دبدونة حسابات خاصة بادليزانية و حسابو  

  :/طرح اإلشكالية1

 :ولإلدلام هبذا ادلوضوع قمنا بطرح اإلشكالية التالية

 معاجلتها زلاسبيا ؟ ميكن كيفو  ما ىي احلسابات ادلالية               
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 الفرعية:/األسئلة 2

 قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية: اإلشكاليةو دلعاجلة ىذه 

 فيما يكمن دور و رلال تطبيق ادلعايري احملاسبية الدولية ؟ 

  ما ىي القوائم ادلالية ؟ 

  عن ماذا يعرب صنف احلسابات ادلالية؟ ادلالية،من خالل القوائم 

 /الفرضيات:3

 ولإلجابة على اإلشكالية واألسئلة ادلقًتحة وضعنا الفرضيات التالية:

 .احملاسبية الدولية يف القواعد ادلتعلقة باحملاسبة مهما كانت طبيعتهاتتمثل ادلعايري   :الفرضية األولى

 .النتائج اليت ّ مت التوصل إليها من النظام احملاسيب تلك: القوائم ادلالية ىي الثانية الفرضية

 .يعرب الصنف اخلامس يف النظام احملاسيب ادلايل عن مصدر األصول ادلالية ادلتداولة  الثالثة:الفرضية 

  :الموضوع اختيارأسباب /4

 :فيما يليىناك عدة أسباب الختيار ىذا ادلوضوع منها ىو ما ذايت ىو وما موضوعي نوجزىا 

 الرغبة الشخصية يف دراسة ىذا ادلوضوع. -

 .االىتمام باجملال احملاسيب-

 .كون الدراسة من ادلواضيع ادلطروحة يف الساحة االقتصادية وادلهنية حاليا- 

 )حداثة ادلوضوع(. نوع جديد من الدراسات احملاسبيةالبحث عن  -
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 /أهمية البحث:5

تتمثل أمهية ىذا ادلوضوع يف تزامنو مع التغري احلاصل يف األنظمة احملاسبية باجلزائر وىذا بتبنيها لفكرة معايري 

احملاسبة يف اجلزائر وتقريبو من احملاسبة الدولية من خالل مشروع النظام احملاسيب ادلايل، والذي جاء ليطور نظام 

 .التطبيقات احملاسبية على الصعيد الدويل لتسهيل قراءة القوائم ادلالية من طرف مستخدمي ادلعلومة احملاسبية

   :/أهداف البحث6

 :يهدف البحث إىل ما يلي

 زلاولة إبراز أمهية ادلعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر. -

 ل النظام احملاسيب ادلايل.التطرق إىل عموميات حو  -

 دراسة احلسابات ادلالية بشكل مفصل. -

 زلاولة إثراء ادلوضوع دبعلومات تفيد القارئ من خالل ادلعاجلة احملاسبية للحسابات ادلالية.-

 /حدود الدراسة:7

زمة الادلعلومات الاحلصول على  نظرا للعدد احملدود للصفحات اليت جيب ان حتتويها ادلذكرة من جهة، و لصعوبة

تلخيص ادلعلومات يف اجلانب  " أجربنا علىدانية يف" بنك الفالحة و التنمية الريفيةما يتعلق بالدراسة ادليفي

 .التطبيقي حىت تعكس اذلدف ادلنشود

  :/المنهج المستخدم8

النظام احملاسيب ادلايل،  مضموناعتمدنا يف دراستنا على ادلنهج الوصفي عند تناولنا للمعايري احملاسبية الدولية و 

 كذلك ادلنهج التحليلي عند دراسة احلسابات ادلالية.و 
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  :/أدوات الدراسة السابقة9

اجلرائد  ،، فقد اعتمدنا على الكتب،مذكراتنظرا لعدم معاجلة ىذا ادلوضوع من قبل على مستوى جامعة مستغاًل

 .حلل اإلشكالية ادلطروحة االنًتنيتالرمسية، مواقع 

  :صعوبات البحث/11

 من بني الصعوبات اليت تلقيناىا يف حبثنا ىذا قلة ادلراجع و زلدوديتها.-

بعض الصعوبات ادلتمثلة يف احلصول على معلومات من اجلهات الرمسية، وكذا ادلوقف السليب الذي واجهناه من -

 طرف بعض ادلسؤولني وعدم اكًتاثهم بأمهية موضوع البحث .

  :خطة البحث/11

إىل مقدمة، ثالث فصول،  ولإلجابة على إشكالية البحث وكذا األسئلة الفرعية ادلطروحة، مت فقد تقسيم البحث

حبث علمي، سواء فيما يتعلق  خادتة، تضمنت ادلقدمة العناصر ادلنهجية اليت يفًتض أن حتتويها كل مقدمة

 .باإلشكالية، الفرضيات، أىداف الدراسة، ادلنهج ادلستخدم...اخل

ا هتواحتوى الفصل األول على عموميات حول ادلعايري احملاسبة الدولية و ذلك بالتطرق إىل مفهومها و أمهيتها وشليزا

  .ادلاليةالقوائم و أيضا إىل مفهوم و عرض  وكذا التطرق إىل عموميات حول النظام احملاسيب ادلايل

ا تطرق إىل تعريفها، عرضها، حتليلهالفصل الثاين فقد اشتمل على دراسة احلسابات ادلالية و ذلك بال أما  

 .ومعاجلتها زلاسبيا مع دراسة بعض احلاالت اخلاصة

 بوكالة عمي موسى ((BADRوقمنا يف الفصل الثالث بًتبص ميداين يف بنك الفالحة و التنمية الريفية    

على الوثائق و ادلعلومات احملاسبية  باالستنادو ذلك  ادلستعملة يف البنكسابات ادلالية ، حيث درسنا احل غليزان

 .اليةادلللسنة 

 .وأهنينا البحث خبادتة عامة مشلت النتائج ادلتوصل إليها وأرفقناىا ببعض التوصيات
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 :تمهيد

 النظام مع االقتصادية ظمتهاـــأن تكييف الدول مجيع على تفرض الراىنة الدولية االقتصادية الظروف إنّ    

ّوالشركات األجنبية لالستثمارات اخلصبة األرضية توفري عن يبحث الذي الرأمسارل، التوجو ذو اجلديد العادلي

العادليّ البنك الدورل، النقد صندوق رأسها وعلى الدولية ادلنظمات من بدعم وىذا اجلنسيات، ادلتعددة

 .رلاذلا حسب كل ادلختصة األخرى ادلهنية وادلنظمات واذليئات

 لكيّالتكيف و التغيري ذاهب معين أيضا فهو ما، لبلد االقتصادي النظام من يتجزأ ال جزء ىو احملاسيب فالنظام

 الدوليةّادلعايري رللس رأسها على و الدولية اذليئات بو تنادي اليت الدولية احملاسبية والقواعد ادلعايري مع يتوافق

ّ.للمحاسبة

 .1الدولية المحاسبية المعايير :األول المبحث

ّالقوائم مستخدمي إذل القياس نتائج وإيصال للمؤسسة ادلالية األحداث وقياس حتديد إذل احملاسبة هتدف

 .احملاسبية ادلعايري تسمى القواعد ىذه مبوجبها، القياس يتم زلددة قواعد وجود يستلزم الذي األمر ادلالية،

 .وجودىا أسباب و الدولية المحاسبية المعايير مفهوم :األول المطلب

 : يلي ما خالل من الدولية احملاسبية ادلعايري وجود أسباب و مفهوم إذل التطرق ديكن

 :الدولية المحاسبية المعايير مفهوم :أوال

 أي اختيارية، أو إلزامية طبيعتها؛ كانت باحملاسبةّمهما ادلتعلقة القواعد كل يف الدولية احملاسبية ادلعايري تتمثل

 صادرة توصيات أو تنظيمية أو تشريعية نصوصاّكانت سواء مرجعا، أو دليال تشكل أن شأهنا من ما كل أنّ

 استخدامو تّ  ما كل كذلك زلاسبية معايري أهناّتعد إذل باإلضافة احملاسيب ادليدان لتنظيم مؤىلة سلطات عن

 يعين مفهومها أن كما،ّّاستعماذلا تكرار نتيجة القتّانتشارا اليت احملاسبية ادلمارسات من ادلؤسسات قبل من
                                                           

ّكتوشّ،ّ 1 ّ.41،ّص2011ّديوانّادلطبوعاتّاجلامعية،.ّاجلزائر،ّّأصول ومبادئ واليات سير الحسابات وفق النظام المحاسبي المالي،عاشور
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ّ  منبعنصرّ احملاسيب ادلعيار ويتعلقّادلالية قوائمها إعدادألجلّ ادلؤسسات بتطبيقها تلتزم اليت القواعد مجيع

 ادلارل ادلركز على تؤثر اليت الظروف أو أوّاألحداث العمليات أنواع أن من بنوع أو ادلالية القوائم عناصر

ّ  : أعمالو نتائج و للمؤسسة

1ّ:نشوء المعايير المحاسبية الدولية  وجود أسباب :ثانيا

 مطروحة ألسئلة ومتكررةّقابلةّللتطبيق و شلكنة حلوال طياهتا يف حتمل منظمة نشاطات ىي عموما ادلعايري إنّ 

 .للمعايري الدولية ادلنظمة ىذاّحسب و عامة بصفة العلوم ختص قبل من مطروحة مشاكل أو سلفا

 التالية العناصر يف إمجاذلا ديكن ادلارل و احملاسيب الجملا يف خصوصا و دولية معايري وجود أسباب أما

 الحاجة إلى تقدم وإيجادا آليات لتطوير علم المحاسبة نفسو :-1

 ّ ّلتّوظهرت ّملحة ّحاجة ّادلاضي ّالقرن ّسبعينات ّمنتصف ّحيف ّاحملاسبية ّادلعاجلات واستعبادّيد

التناقضاتّالقائمةّيفّعلمّاحملاسبةّبنيّاحملاسباتّالوطنيةّيفّالدولّادلختلفةّ،ّفتعددتّوتناقضتّّ

ّدورةّأخرىّ)سلالفةّمبدأّالثباتّ(ّ.ّلظاىرةّالشركةّالواحدةّمنّدورةّزلاسبيةّإذلاادلعاجلاتّلنفسّ

ّقابليةّالبياناتّاحملاسبيةّللمقارنةّ(ّوكذلكّاحللولّادلتناقضةّبنيّالشركاتّعلىّادلستوىّالوطينّ)سلالفةّ مبدأ

ّالدورل.ناىيكّعنّاالختالفّالكبريّالقائمّعلىّادلستوىّ

 في المعالجة المحاسبية : أمثلة عن التناقضات-     

ّمرةّيعتربّأصالّوأحياناّمصروفاّدونّضوابطّ :معاجلةّمشكلّاإلجيارّالتمويلي       

ّادلعايريتقويم المخزون السلعي أخر الدورة :   ّتوجيو ّّفقدّأحصتّجلنة ّوجود ّسلتلفة15ّّاحملاسبية طريقة

ّسلتلفةّ.ّللتقوميّتؤديّإذلّأرباحّ

                                                           
ّ.2016 /02/09يفّ ،http://sqarra.wordpress.comزلاضرةّلألستاذّزلمدّرضوانّحلوةّحنان،ّألقيتّيفّغرفةّجتارةّحلب،ّّّ 1
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 :ّمّادلاليةّحىتّيفّالدولّالواحدةشكلّومضمونّالقوائوجودّاختالفاتّكبريةّيفّ

ّكبريةّيفّحتديدّمفاىيمّبنودّالقوائمّادلاليةّأيّاالفتقارّغلىّلغةّزلاسبية2-1ّّّّ ّّّّّّّتلقىّقبولّظهرتّاختالفات

ّّوطنياّودولياّمثالّاختالفاتّيفّحتديدّمفهومّاألصولّأوّادلصروفاتّأوّاخلسارةّاألمرّالذيّأدىّإذلّإعدادّ

ّ ّللتوحيدّوعقد ّالبياناتّوغريّقابلة ّكانتّبياناتّتلكّّميزانياتّوقوائمّدخلّمتناقضة ادلقارناتّباختصار

ّالقوائمّمضللةّوتؤديّغلىّقراراتّخاطئةّ.

  :1عالمياانفتاح البورصات وأسواق المال  -2

دتاشياّمعّاالنفتاحّاالقتصاديّالعادليّواستقطابّمزيدّمنّاستثماراتّاخلارجيةّفقدّأحلّاجملتمعّاالستثماريّ 

ّومستوىّالتبادلّيفّ ّ ّتنميّأداء ّمعايريّجديدة ّوإصدار ّالقائمة ّحتسنيّادلعايريّالدولية ّعلىّضرورة الدورلّ

علىIoscoّّادليةّادلشرفةّعلىّاألسواقّادلاليةّّتّاالتفاقّمعّاذليئةّالع1999ّ-1994أسواقّادلالّفخاللّسنواتّ

ّوقدّ ّادلالية ّاألسواق ّمتطلبات ّألغراض ّوقبوذلا ّاعتمادىا ّبغية ّإصدارىا ّالواجب ّالشاملة ّادلعايري ّمن عدد

ّأصدرتّاللجنةّبالفعلّادلعايريّالدوليةّالتاليةّ:

ّادلشاهبةّ.ّيفّالبياناتّادلاليةّللبنوكّوّادلؤسساتّادلاليةّ:ّاإلفصاحات30ّادلعيارّ

ّالعرض.األدواتّادلاليةّاإلفصاحّوّّ:32ادلعيارّ

ّ.القياساالعًتافّوّ:ّاألدواتّادلالية39ّادلعيارّ

ّ.مليةّالقراءاتّّللقوائمّادلاليةتسهيلّع-3

ّضرورةّالتوافقّوّالتنسيقّوّالتوحيدّاحملاسيبّالعادليّ-4

 5-التكاليف. ختفيض 

 6-ادلالية. األسواق إذل ادلرور تدعيم 

                                                           
محمد رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره. 
1
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 االقتصاديني. ادلتعاملني بني االتصاالت تسهيل-7

ّ.أكرب بفعالية التفكري و ، العقالين التفكري أجل من-8

  .1تطبيقها مجال و الدولية المحاسبية المعايير أىمية :الثاني المطلب

 :يلي فيما الدولية احملاسبية ادلعايري تطبيق رلال و أمهية حصر ديكن

  :الدولية المحاسبية المعايير أىمية :أوال

 الصعيد على ادلالية القوائم عرض و كأساسّإلعداد الدولية احملاسبية ادلعايري تطبيق إجيابيات أىم إبراز ديكن

  :كاآليت الدورل

 عادليا اهب معًتفا و الدورل بالقبول تتمتع الدولية احملاسبية ادلعايري. 

 ادلالية القوائم جتاه الدولية ادلالية األسواق يف ادلتعاملني ثقة من تزيد. 

 األسواق يف ادلؤسسات كل تطبيق أن اعتبار على مؤسسات عدة بني ادلقاربات بإجراء تسمح 

ّّّّّّّّ ادلؤسسات ذلذه ادلاليةّالقوائم من علجت الدولية ادلعايريىذهّ موحدة، زلاسبية دلعايري الدولية ادلاليةّّّّّ

ّ.للمقارنة قابلة و تجانسةمّّّّّ

 حلظةّيف ادلؤسسة عن صادقة صورة إعطاء و ادلؤسسة، تعامالت عن االقتصادي الواقع بتقدمي تسمح 

 قانونية نظرة وفق ليس و ومالية اقتصادية نظرة وفق عنها ادلعلومة تقدمي

 إجيادّلغةّزلاسبةّمشًتكةّوّموحدةّتلقىّقبوالّوطنياّوّدولي اّلتوحيدّادلعاجلاتّاحملاسبية،ّوّإبعاد 

 العادل. دول بني احملاسبة نطاق يف القائمة التناقضات 

 آخر رجعم أي من أكثر مكتملة اهنّ أ أي العمليات، كل تعاجل. 

 دوليا ادلنتشرة االقتصادية التطورات مع متوافقة. 
                                                           

ّ.126،ّمكتيةّالشركةّاجلزائرية،ّص،1ّج،   IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية شعيبّشنوفّ،ّ 1
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   :الدولية المحاسبية المعايير تطبيق مجال :ثانيا

 على احملاسبية ادلشكالت و ادلوضوعات معاجلةّنصوص يف صلده الدولية احملاسبية ادلعايري تطبيق نطاق إن

ّ.1اجلنسيات متعددةّالشركات و الدولية الشركات ختص اليت و الدورل ادلستوى

ّومنّبنيّرلاالتّتطبيقّادلعايريّاحملاسبيةّالدوليةّماّيليّ:

ّتداولّّالمساىمة:شركات - ّيتم ّاليت ّالعامة ّادلسامهة ّالشركات ّمجيع ّالدولية ّاحملاسبية ّادلعايري ّبتطبيق تلزم

ّ)البورصات(.أسواقّادلالّأسهمهاّيفّىيئاتّ

تنصحّشركاتّالقطاعّاخلاصّغريّادلسامهةّأنّتطبقّادلعايريّدلاّستحققوّمنّمنافعّ المساىمة:شركات غير -

ّالدولية.هاّمعّادلؤسساتّادلاليةّالوطنيةّوّعلىّادلستوىّاإلداريّالداخليّويفّتعامل

إذلّإقرارّمعيارّخاصّبادلؤسساتّيتجوّرللسّادلعايريّاحملاسبيةّالدوليةّالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة : -

الصغريةّوّادلتوسطةّاحلجمّ،ّوىيّمعايريّمبسطةّتركزّعلىّاحتياجاتّتلكّادلؤسساتّوىكذاّيكونّللبلدانّ

وتطبيقّّادلعايريّاحملاسبيةّالدوليةّالعامةّللمؤسساتّالكربىّومعايريّمبسطةّللمؤسساتّالعربيةّإمكانيةّاعتمادّ

2ّالصغريةّوّادلتوسطةّ

 الدولية المحاسبية المعايير خصائص الثالث المطلب

 :يلي فيما ادلعايري ىذه اهب تتميز اليت اخلصائص أىم تتمثل

 ّدلهنة ادلمارس طرف من لوسكسويناألصل احملاسيب التوحيد منوذج من مستمد مرجعي بإطار تتميز

 احملاسبة.

                                                           
1

ّ. 131 ذكره،ص سبق مرجع شنوف، شعيب 
  مرجعّسبقّذكره.ّحلوة،زلمدّرضوان2ّّ
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 العملية جوىر بتغلب للعمليات االقتصادي الواقع تعكس مقاربة على باالعتماد يتم ادلعايري إعداد 

 .القانوين شكلها على

 ادلؤسسة مصلحة عن والدائنني ادلسامهني و ادلستثمرين مصلحة تفضيل. 

 تصوري إطار وفق أي متطابقة زلاسبية مبادئ خالل من احملاسبية العمليات معاجلة تتم.ّ

 ادللحق أمهية و ادلالية، القوائم عناصر و احملاسبية للقواعد شامل توحيد. 

 الشروحات كل و ادلعايري لكل إجباري تطبيق. 

 للمؤسسة احلقيقية للوضعية اجلي د التقدير من للتمكني  *العادلة القيمة مفهوم إدخال. 

 ّتقييم عملية على الزمن عنصر أثر معرفة فهبدّ**احلالية القيمة أو االستحداث مفهوم إدخال

 اخلصوم. و األصول

 األصول قيمة يف والتناقص اخلسارة قياس االعتبار بعني األخذ. 

 1قبل من مطبقة ادلعايري كانت لو كما أي رجعي، بأثر التطبيق. 

 المالي المحاسبي نظاماإلطار القانوني لل :الثاني المبحث

ادلوافقّلّ 1428ذيّالقعدة15ّّادلؤرخّيف07ّ-11وضعتّاجلزائرّنظاماّزلاسبياّمالياّمبوجبّالقانونّرقملقدّ

ّأحكامّتطبيقيوّادلرسومّالتنفيذيّرقم2007ّنوفمرب25ّّ  1429األوذلادلؤرخّيفّمجادى08ّّ-156،ّوالذيّبني 

ّ.2008 مايو 26 ل ادلوافق

  2009سنة جانفي شهر من األول يف الذكر سالف القانون مبوجب ادلارل احملاسيب النظام تطبيق تقرر لقدّو
                                                           

19-18،ّصّصّمرجعّسبقّذكره،،ّكتوشّعاشور    1
  

 فالقيمةّالسوقيةّقيمهاّحتديدّديكنّالّاليتّوّاخلاصةّادلنشآتّحالةّيفّاإلنتاج،أماّمعداتّأوّادلنشآتّحالةّيفّالسوقيةّالقيمةّىي:العادلةّالقيمةّ *

.ّّّالصافيةّالبديلةّالقيمةّىيّالعادلة  

.ادلستقبلّيفّمعنيّبتاريخّعليوّاحلصولّمتوقعّادلالّمنّدلبلغّادلتوقعةّالقيمةّىي:احلاليةّالقيمةّ  **ّ 



 النظام المحاسبي المالي                  الفصل األول 

 

21 
 

  جويلية24ّلّادلوافق 1429 رجب 21 يف ادلؤرخ 08-02  إالّأن وّتأجلّإذلّسنةّأخرىّمبوجبّاألمرّرقمّ

ّ.2008ّّّّ ّلسنة التكميلي ادلالية قانون وادلتضمن2008ّ

 التنفيذ حي ز وبدخولو2010ّ ّجانفي شهر من األول من ابتداء ادلفعول ساري القانون ىذا أصبح ذاهبّو

  ل ادلوافق 1395 يف ادلؤرخ35ّ-75ّرقم األمر السي ما ادلخالفة األحكام كل ادلارل احملاسيب النظام يلغي

ّ.1الوطين احملاسيب ادلخطط وادلتضمن 1975 أفريلّ 29

ّقراءةّقانونيةّللنظامّاحملاسيبّادلارلّاجلديدّ)أىمّالقواننيّاليتّصدرتّ(:

 ّادلتضمنّللنظام11ّّ-07احلاملةّللقانونّرقم25ّّ/11/2007ّّادلوافقّل74ّّاجلريدةّالرمسيةّالعدد

ادلوافقّل75ّ/35ّّجاءّىذاّالقانونّليلغيّالقانونّرقمّّ(،مادة43ّّاحملاسيبّادلارلّ)ّحيتويّعلىّ

 الوطين.ادلتضمنّللمخططّاحملاسيب29/04/1975ّّ

 ّادلؤرخّيف08ّ/156ّّاحلاملةّللمرسومّالتنفيذيّرقم28/05/2008ّّادلوافقّل27ّّاجلريدةّالرمسيةّالعدد

ادلتضمنّللنظام25/11/2007ّّادلؤرخّيف07/11ّّادلتضمنّتطبيقّإجراءاتّالقانونّرقم26/05/2008ّّ

 مادةّ(.44ّاحملاسيبّادلارلّ)حيتويّعلىّ

 ّتضمنتّمقررينّ:25/03/2009ّلادلوافق19ّّاجلريدةّالرمسيةّالعدد 

ّعرضّالقوائمّادلاليةّوكذاّمدونةّوقواعدّزلتوى،احملددّلقواعدّتقييمّزلاسبة26/07/2008ّّادلقررّ-ّّّّّّّ

ّّسريّاحلسابات)جاءّيفّشكلّفقرات(.ّّّّّّّّّ

عددّالعمالّوّالنشاطّادلطبقّعلىّادلؤسساتّالصغريةّمنّّاألعمال،احملددّلسقفّرقم26/07/2008ّّادلقررّ-

 .comptabilité Simplifie ّ2أجلّمسكّزلاسبةّمبسطةّ

                                                           
ّ.53ّ،ّص2008ّ،ّالطبعةّاألوذلّ،ّمزوارّاجلزائر،ّالنظام المحاسبي الجديدمفيدّعبدّالالويّ،ّّ 1
ّ.03ّ،ّص74ّ،2007اجلريدةّالرمسيةّاجلمهوريةّاجلزائريةّالدديقراطيةّالشعبية،ّالعددّّّ 2
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 تطبيقو مجال و المالي المحاسبي النظام مفهوم :األول المطلب

ّ:يلي ما خالل من ادلارل احملاسيب النظام تطبيق ورلال مفهوم إذل التطرق ديكن

 :المالي المحاسبي النظام مفهوم :أوال

 والسجالت والدفاتر ادلستندات من مًتابطةّرلموعة تتضمن اليت الوحدة أو التشكيلة أو اذليكل بو يقصد

 متكامل نظام مبجموعها تشكل أخرى خدميةّوضرورية مستلزمات إذل باإلضافةّاحملاسبية، والقوائم والتقارير

 واألنشطة الفعاليات و الوقائع و األحداث اليتّتعكس ادلعلومات و البيانات كافة احتواء من يتمكن ومًتابط،

ّ.1احملاسبية الفًتة خالل ادلشروع يزاوذلا اليت ادلالية

ىوّنظامّلتنظيمّادلعلومةّادلاليةّيسمحّبتخزينّمعطياتّقاعديةّإنّالنظامّاحملاسيبّادلارلّأوّاحملاسبةّادلاليةّ

ّتلكاتّالكيانتصنيفهاّ،ّتقيميهاّ،ّوتسجيلهاّوعرضّكشوفّتعكسّصورةّصادقةّعنّالوضعيةّادلاليةّوشل

ّالسنةّادلاليةّ.ينتوّيفّهنايةّوصلاعتوّ،ّووضعيةّخّز

ّتنظيميّمبسكّ ّكلّشخصّطبيعيّآوّمعنويّملزمّمبوجبّنصّقانوينّأو ّاحملاسيبّادلارلّعلى يطبقّالنظام

 .2ّاحملاسبةّادلاليةّمعّمراعاةّاألحكامّاخلاصةّهباّيستثينّاألشخاصّادلعنيونّاخلاضعونّلقواعدّاحملاسبةّالعموميةّ

 

 

 

                                                           
1

ّ. 85 صّ،2011 التوزيع،ّاألردن، و للنشر الثقافة دار،1ّج ،المحاسبي القياس في العلمية األسس المالية المحاسبة مبادئ صفار، رضا ىادي 

 ،2007ّّ،ّمذكرةّادلاجستريّختصصّإدارةّاألعمال،ّجامعةّالشلف،ّو دوره في مراقبة التسييرنظام المعلومات المحاسبي قورينّاحلاجّقويدر،ّّّ 2

 .216صّ     

. 
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  :المالي المحاسبي النظام تطبيق مجال :ثانيا

 أو قانوين نص مبوجب ملتزم معنوي و طبيعي شخصّكل ادلارل احملاسيب النظام اهب جاء اليت للًتتيبات خيضع

 العمومية، احملاسبة لقواعد اخلاضعون ادلعنويون التطبيقّاألشخاص رلال من يستثين احملاسبة،و ديسك تنظيمي

 :ّتلتزمّادلؤسساتّالتاليةّمبسكّاحملاسبةّادلاليةّ وعليو

 التجاري للقانون اخلاضعة الشركات. 

 التعاونيات. 

 كانوا إذا التجارية غري و التجارية اخلدمات و للسلع ادلنتجون الطبيعيون و ادلعنويون األشخاص 

 .متكررة بصفة اقتصادية نشاطات ديارسون

 أن ادلعني احلد ونشاطها مستخدميها عدد و أعماذلا رقم يتعدى ال اليت الصغرية للوحدات ديكن 

 1.مبسطة مالية زلاسبة دتسك

 2المالي المحاسبي النظام مميزات و خصائص:الثاني المطلب

 ادلميزات و اخلصائص من رلموعة على حيتوي فإنو ادلارل احملاسيب النظام تطبيق رلال و مفهوم إذل إضافة

 ّ: يلي فيما حصرىا ديكن

 المالي المحاسبي النظام خصائص :أوال

 :ّيلي ما السابقة احملاسبية ادلمارسة عن اجلديد النظام دييز ما

 القانونية احلقيقة أي الظاىر عن االقتصادية احلقيقة أولوية. 

 العادلة القيمة :اخلصوم و األصول لتقييم جديدة طرق. 

                                                           
 اجلزائر،ّ اجلامعية، ادلطبوعات ديوان ،المالي المحاسبي النظام وفق الحسابات سير آليات و مبادئ و أصول العامة، المحاسبةكتوش، عاشور  1

ّ .22-21ص،ّّ،ّص2011سنةّ     
 . 22-23صّّ،ّص2011ّ،ّدارّىومةّ،اجلزائر،سنة1ّجIAS/IFRSّالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية بنّربيعّحنيفةّ،ّّ 2
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 مثال ادلؤونات و االمتالك طرق تغري ّ : اإليرادات أو النواتج و لألعباء جديدة مفاىيم.ّ

 على ادلالية الصبغة إضفاء ّ  النظام سلرجات يف خاصة يظهر ما ىذا وFinanciarisationّاحملاسبة

 ادلالية. القوائم تقدمي شكل

 ّسابقا احملاسيب الوطين ادلخطط يف تدرج كانت بينما ادلثبتات، ضمن ادلالية لالستثمارات إدراجو

 احلقوق. ضمن

 االفتتاحية بادليزانية ادلساس عدم قاعدة عن التخلي. 

 ادلؤسسة يف ادلعلومات ونظام ،التعامل طرق التفكري، طريقة تغيري يستدعي ىذا كل. 

 1 :المالي المحاسبي النظام مميزات :ثانيا

ّ:شليزات بثالث ادلارل احملاسيب النظام ديتاز

 ّاالقتصاد مع التكي ف لضمان العادلية ادلمارسة مع احملاسبية ادلمارسة دلطابقة الدورل البعد اختيار

 ثالث ضمن من و للمؤسسة، ادلالية الوضعية قّبصد تعكس مفصلة معلومات إنتاج و ادلعاصر

 .األخرية ىذه واختارّ IAS /IFRS*ّّأمريكية أوروبية، :زلاسبية مرجعيات

 القوائم وإعداد التقييم ولطرق التسجيل، قواعد و دلبادئ واضحة و صرحية نصوص على احتوائو 

 . ألإلدارية و اإلدارية اخلاطئة التأويالت من حيدّ  ما وىذا

 ّادلسامهني حلاجة تلبية ىذا و القرار، أخذ و للمقارنة قابلة متوافقة و واضحة، مالية معلومات يوفر

 على: حيتوي ادلارل احملاسيب النظام فإنّ  ذلذا و ادلستقبليني، أو منهم احلاليني خاصة
                                                           

ّ.24بنّربيعّحنيفة،ّمرجعّسبقّذكره،ّصّّ 1

  *IAS/ IFRS :International Accounting Standards ّ                                                      الدوليةّادلعايريّاحملاسبيةّ

                        International Financial Reportant Standardsّّ                                       معايريّالتقريرّادلاليةّالدولية
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 ل التصوري اإلطار نفسو ىو و ادلفاىيمي، أو التصوري اإلطارIFRS ّيف مفاىيمّمتمثلة يقدم الذي:  

 .احملاسبية االتفاقاتّ-ّّّّّّّّّّ

 .ادلالية للمعلومة النوعية اخلواص ّ-ّّّّّّّّّّ

 .األساسية احملاسبية ادلبادئّ-ّّّّّّّّّ 

ّجدول اخلاصة تغريّاألموالّالنتائج،ّجدولّحسابات قائمة ادليزانية، :ادلالية للقوائم مناذج إعطاءّ-ّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتدفقاتّاخلزينةّوادللحق.ّّّّّّّّّّّّّّ

 .احلسابات سري قواعد          - 

 .جدا الصغرية الكيانات يف تطبيقو الواجب احملاسيب النظام          - 

 1المالي المحاسبي النظام أىداف :الثالث المطلب

اذليئاتّإنّالنظامّاحملاسيبّادلارلّينشئّالقواعدّالعامةّدلسكّجتميعّحتديدّوتقدميّّوالقوائمّادلاليةّللمؤسساتّ

ّ:بةّمنّأجلّحتقيقّاألىدافّالتاليةاخلاضعةّدلسكّاحملاس

تعملنيّسادلدلسامهنيّوّالشركاءّإذلّالدولةّّواسابات،ّدتنحّالضماناتّللمسريينّوّالسماحّبالتحكمّيفّاحلّ-ّ

ّكادلستخدمنيّوّالداّاآلخرينّادلعنيني ّ.ئنني،ّفيماّخيصّصدقهمّوشفافيتهمباألمر

-ّ ّادلالية ّللوضعية ّصادقة ّإعطاءّصورة ّمبراعاة ّللمنشأة ّادلالية ّوتغرياتّالوضعية ّاليتّوأداء االلتزاماتّالقانونية

ّّاحًتامها.جيبّعلىّالوحداتّ

ّ.2ّليواكبّويتوافقّمعّاألنظمةّاحملاسبيةّالدوليةترقيةّالنظامّاحملاسيبّادلارلّاجلزائريّ-

                                                           
1
ّ.32ّ ،ّدارّومكتبةّمحادّ،عمانّ،صّأسس المحاسبة الماليةرضوانّحلوةّحنانّوآخرونّ،ّ  
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.http://www.dziso.com،01ّّّ-02-2017يومّالتصفحّّّ ديزادّالتعليميةّ،دراسةّادلخططّاحملاسيبّوالنظامّاحملاسيبّادلارل،2ّ

 ّ  
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ّسهلّسلتلفّادلعامالتّادلاليةّاحملاسبيةّبنيّادلؤسساتّاالقتصاديةّالوطنيةّوّادلؤسساتّاألجنبيةّ.-

ّيفّعرضّادلعلوماتّ.العملّعلىّحتقيقّالعقالنيةّمنّخاللّالوصولّإذلّالشفافيةّّ-

ّدوليةّتناسبّمعّسلتلفّالكياناتّاألجنبيةّ.جعلّالقوائمّادلاليةّاحملاسبيةّوثائقّّ-

ّللمؤسسة.إعطاءّصورةّصادقةّعنّالوضعيةّادلاليةّوّاألداءّوتغرياتّالوضعيةّادلاليةّّ-

-ّ ّو ّالوطين ّادلستويني ّعلى ّادلؤسسات ّوبني ّالزمن ّعرب ّلنفسها ّادلؤسسة ّمقارنة ّالنظامّّالدورل،قابلية يسعى

ّّالتالية:احملاسيبّإذلّحتقيقّاألىدافّ

 ادلالية. القوائم قراءة توحيد خالل من األجانب ادلستثمرين جلب 

 ادلستقبلية ادلالية احملاسبة إذل التارخيية احملاسبة من االنتقال. 

 ادلعاجلة زلاسبة من االنتقال (comptabilité de traitement) احلكم زلاسبةّ إذل comptabilité de  

  jugement)). 

 ادلالية القوائم معد أو زلضر مصطلح إذل احملاسب مصطلح تغيري.  

 .فقط( احملاسب على ادلسؤولية تقع الادلالية) القوائم زلضري أو معدي أطراف جلميع ادلسؤولية حتميلّّّّّّّّّ

 احملاسيب الوطينّادلخطط يعاجلها دل اليت للعمليات زلاسبية حلول إجياد. 

 القائمة الدولية ادلمارسات من احملاسبية شلارستنا تقريب قصد احملاسبية التقنيات و ادلعايري تطوير تبين 

 الدول. أغلب قبل من عليها ادلصادق الدولية ادلعايري على

 شفافية أكثر و كاملة نوعية، ذات مالية معلومات تقدمي من االقتصادية ادلؤسسات دتكني 

 العادلة بالقيمة يعرف ما أو السوق أساس على ادلؤسسة شلتلكات تقييم  

 مستثمرين مسريين، ادلالية، القوائم مستعملي دلختلف ادلارل اإلعالم الحتياجات االستجابة  



 النظام المحاسبي المالي                  الفصل األول 

 

27 
 

 1.ىيئاهتا مبختلف الدولةّمراجعنيّزلتملني،ّزبائن،ّأو حاليني

 المالية القوائم :الثالث المبحث

 .مالية قوائم إعداد سنويا يتوذل ادلارل احملاسيب النظام تطبيق رلال يف يدخل كيان كل

 النوعية خصائصها و المالية القوائم مفهوم :األول المطلب

 :يلي فيما ادلالية للقوائم النوعية اخلصائص و مفهوم إذل التطرق ديكن

  :المالية القوائم مفهوم :أوال

 إعدادىا يتم اليت التقارير دتثل وّاحملاسيب النظام من إليها التوصل يتم اليت النتائج عن عبارة ىي ادلالية القوائم

 احلكومية اذليئات و ادلستثمرين الدائننيّو و ادلالكني على تشمل اليت و ادلشروع بنشاط ادلهتمة األطراف إذل

ّ.2غريىم ادلقرضةّو ادلالية ادلؤسسات وكذلك الشركات مراقبة دائرة و الضرائب كدائرة

ّوتعد ّاحملاسبية ّادلعلومات ّنظام ّسلرجات ّرلملها ّيف ّادلالية ّالقوائم ّاالتصالّّتشكل ّيف ّاآللية ّالوسائل من

ّكماّينبغيّأنّتكونّمفيدةّلقطاعّعريضّمنّادلستخدمنيّمنّأجلّأغراضّ باألطرافّادلهتمةّبأنشطةّالوحدة

ّاختاذّالقراراتّاالقتصاديةّ،ّوصلدّعدةّتعاريفّللقوائمّمنهاّ:

ّعل-1 ّسنويا ّادلالية ّللكشوف ّالقانون ّىذا ّتطبيق ّرلال ّيف ّتدخل ّاليت ّالكيانات ّوتتضمنّتعد ّاألقل ى

ّ(:25)الكشوفّادلاليةّاخلاصةّبالكياناتّعداّالكياناتّالصغريةّوىذاّحسبّادلادةّ

 .ادليزانية 

 جدولّحساباتّالنتائج.ّ 

                                                           
1
ّ.ّديزادّالتعليميةّمرجعّسبقّذكره  
ّ   ّّالزيتونة، والتوزيع،ّجامعة للنشر الثقافة ،ّدار2ج ،المحاسبية التقارير في اإلفصاح و االعتراف و القياس المالية المحاسبة مبادئصفار،ّ رضا ىادي2ّّ

ّ. 76 ،ّص2009 األردن، األردنية،
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 ّ1جدلّتغرياتّرؤوسّاألموال. 

ّهبا.وعدّالقوائمّادلاليةّعلىّأهناّعرضّمارلّىيكليّللمركزّللمؤسسةّوّالعملياتّاليتّتقومّ-2

احملاسبيةّواليتّتصنفّالعملياتّادلاليةّللمنشأةّوتعدّعادةّعلىّتعدّالقوائمّادلاليةّالناتجّالنهائيّللعمليةّ-3

ّّّّ.ّ 3ضوءّمنوذجّزلاسيبّمبينّعلىّالكلفةّالتارخييةّالقابلةّلالستريادّوعلىّمفهومّاحلفاظّعلىّرأسّادلالّاالمسي

ّ 2:المالية للقوائم النوعية الخصائص:اثاني

 يف ادلعروضة ادلعلومات جتعل صفات ىي النوعية خلصائصا

 القابلية:ىي األربعة األساسية النوعية اخلصائص إن.للمستخدمني مفيدة ادلالية البيانات

 .للمقارنة القابلية و ،ادلوثوقيةّادلالئمةّللفهم،

 جاىزة ىي ادلالية بالبيانات ادلعروضة للمعلومات األساسية اخلصائص إحدى إن :للفهم القابلية .أ

 .ادلستخدمني قبل من للفهم قابليتها

 دتتلك و.القرارات متخذي حلاجات مالئمة تكون أن جيب مفيدة ادلعلومات لتكون :المالئمة . ب

 تقييم يف مهتمبساعد للمستخدمني االقتصادية القرارات على تؤثر عندما ادلالئمة خاصية ادلعلومات

 .مهتتقييما تصحيح أو تأكيد أو ادلستقبلية و احلاضرة و ادلاضية األحداث

 التحيز،وديكن و اذلامة األخطاء من خالية كانت إذا ادلوثوقية خاصية ادلعلومات دتتلك :الموثوقية . ت

 حتًتم أن جيب صادقة، تكون لكيّيقصد عما بصدق تعرب كمعلومات ادلستخدمني قبل من عليها االعتماد

 :خصائص مخس ادلعلومات
                                                           

ّ.5ص2007ّّ-11-25يفّّ،ّادلؤرخ71العددّّللجمهورية،اجلريدةّالرمسية1ّّ
ّ.80اإلسكندريةّ،صدارّالتقارير المالية ، طارقّعبدّالعالّ،3ّّ

،ّاجلامعية،ّاجلزائرديوانّادلطبوعاتّّ،IAS/IFRSالمحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدولية  مجعة،ىوامّّ 2

ّّّ.32ص2010-2009ّ
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(التمثيلالصادقةّ) الصورة -ّ

ّالشكل. فوق اجلوىر - 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاحلياد. -

ّاحلذر. -

ّادلقارنة قابلية -

 و الزمنّمرور على للمشروع ادلالية القوائم مقارنة إجراء من ادلستخدمني يتمكن أن جيب :للمقارنة قابلية .ث

 و األداء يف ادلارلّو مركزه يف االجتاىات حتديد أجل من ادلختلفة للمشاريع ادلالية القوائم نةمقا بإمكاهنم

 األحداث و ادلتشاهبة للعملياتّادلالية ادلارل األثر وعرض قياس عملية فإن ىنا من و.ادلارل ادلركز يف التغريات

 يف متماثلة بطريقة و ادلشروع لذلك مرورّالزمن على و ادلشروع ضمن ثابت أساس على تتم أن جيب األخرى

 ادلشاريع.

 1الخزينة تدفقات وجدول الميزانية تقديم و عرض:الثاني المطلب

ّادليزانية دراستنا يف خنص و عرضها إذل نتطرق سوف الرئيسية عناصرىا و ادلالية القوائم تعريف إذل إضافة

ّ.ادلالية احلسابات وىو أال البحث موضوع مباشرة دتس ألهنا ذلك و اخلزينة تدفقات وجدول

  :المالية القوائم عرض :أوال

 شاملة وثائق شكل يف ادلؤسسةّنشاط حوصلة خالذلا من تقدم اليت األساسية العناصر من ادلالية القوائم تعترب

 كل ايةهن يف ادلالية القوائم إعداد رلربةّعلى مؤسسة كل فان للمؤسسات، اجلديد احملاسيب النظام خالل من و

ّ:التالية ادلالية القوائم عناصر تضمّزلاسبية دورة

 ادليزانية. 
                                                           

ّبتصرف.76ّ-78الشركةّاجلزائريةّ،اجلزائرّ،صّمكتبة،1ّ،ّجّ IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية  شعيبّشنوف،ّ 1
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 النتائج حسابات جدول. 

 اخلزينة تدفقات جدول. 

 اخلاصة األموال تغريات جدول. 

 إيضاحات و ملحقة جداول. 

ّللشركة االجتماعي ادلقر توضيح يتم أن وجيب ، ادلؤسسات مدراء إشراف حتت ادلالية القوائم إعداد يكون

 العملةّادلستعملة ادلالية، القوائم إقفال (ّتاريخ......بالوحدات خاصة قوائم رلمعة، )قوائم ادلالية القوائم طبيعة

 بقوائم مقارنتهاّمن القوائم ىذه مستخدمي ديكن بشكل ادلالية القوائم إعداد يتم كما،ادلالية القوائم قياس يف

 واحد بعمودينّاخلزينة تدفقات جدول النتائج، حسابات جدول ادليزانية، تقدمي يتم حبيثّالسابقة الدورات

 .احلالية الدورة معطيات خيص الثاين و السابقة الدورة ألرصدة

  :الخزينة تدفقات جدول و الميزانية:ثانيا

 تدفقات جدول و ادليزانية يف ادلتمثلة و باخلزينةّمباشرة عالقة ذلا اليت ادلالية القوائم تقدمي إذل دراستنا يف نتطرق

ّ.فقط اخلزينة

  المالي(قائمة المركز ) :الميزانية-1

ّ.ىذهّادلواردّيفّحلظةّزمنيةّمعينةىيّكشفّأوّتقريرّبنيّادلوادّادلتاحةّللمنشأةّومصادرّدتويلّ

ّ.1ىيّكشفّيظهرّأصولّوخصومّوحقوقّادللكيةّادلنشأةّيفّحلظةّزمنيةّمعينة

ىيّاإلجراءاتّأوّالوثيقةّاليتّتقومّبإعدادىاّادلؤسسةّمنّأجلّإعالمّادلالكّشلاّدتكنهمّمنّتقييمّالوضعّ-

تماالتّادلستقبلّودرجةّادلخاطرةّاذليكلّادلارلّ،ّواحادلارلّللوحدةّوبصيغةّخاصةّدرجةّسيولتهاّودرجةّمرونةّ

ّّلّالعائدّعلىّاالستثمارّّ.ّوإجراءّادلقارناتّبنيّالوحداتّاحملاسبيةّادلختلفةّوحسابّمعد
                                                           

 . 136ص، الطبعةّاألوذل،ّالوراقّللنشرّوالتوزيعمبادئ وأساسيات علم المحاسبة، سليمانّمصطفىّالدالمهة،ّّ 1
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 شكل يف ادلؤسسةّالتزامات و موجودات ادليزانية تقدم للمؤسسة؛ ادلالية الوضعية بتقييم ادلرتبطة العناصر تتضمن

 اخلاصة األرصدة اجلاريةّو ادلالية السنة معطيات تضم البعض بعضهما عن منفصالن شكالن يف أو واحد

 :التالية العناصر األقل على ادليزانية حتتوي أن ينبغي و ادلاضية، ادلالية بالسنة

ّ:األصول1 -1

ّكنتيجةّجملموعةّمنّاألحداثّتعرفّعلىّأهناّموادّينتجّعنهاّتدفقّمنافعّاقتصاديةّمستقبليةّ زلتملةّإذلّادلنشاة

ّّّّ.وّالظروفّاألخرىّوتنقسمّإذلّأصولّمتداولةّوغريّمتداولة

ّ:1ّاألجل()قصريةّّادلتداولة األصول1-1-1 

إذلّنقداّأوّبيعهاّأوّاستعماذلاّيفّالعمليةّاإلنتاجيةّخاللّسنةّمنّتاريخّادلركزّّىيّاألصولّاليتّيتوقعّحتويلها

 ّيلي:ادلارلّوتتضمنّماّ

 اجلارية. احلسابات و ادلخزونات 

 آخرون. مدينون و الزبائن 

 آخرون. مدينون 

 يعادذلا ما و ادلوجبة اخلزينة حسابات. 

 ّ:2ّل(جاألّ)طويلة ادلتداولةغريّ األصول2-1-1 
ّعكسّ ّوىي ّبيعها ّوليسّهبدفّإعادة ّاإليراد ّوتوليد ّيفّاإلنتاج ّاليتّتقتينّهبدفّاستخدامها ىيّاألصول

 ّيلي:األصولّادلتداولةّوتتضمنّماّ

                                                           
ّّ،ّمذكرةّماجستري،ّختصصّماليةّوزلاسبة،ّجامعةّتكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدوليةشنايّعبدّالكرمي،ّّ 1

ّ.44الدكتورّحييّفارسّبادلديةّصّ
ّ.68،ّص2010سنةّّللكتاب،ّاجلزائر،دارّاحلديثّّالنظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد،ّ،مصطفىّطويلّ 2
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 أخرى معنوية قيم احملل، شهرة ادلعنوية، الثابتة القيم. 

 للتنازل ثابتة قيم أخرى، ثابتة قيم ادلباين، األراضي، تضم ادلادية الثابتة القيم. 

 شلاثلة، حقوقّو مسامهات ثابتة، مسامهة سندات تقييمها، معاد سندات تضم و ادلالية األصول 

 متداولة. غري أصولّمالية و قروض

 مؤجلة ضريبة أصول.ّ 

ّ :الخصوم2-1 

ادلنشأةّيفّادلستقبلّللوفاءّدتثلّاخلصومّأوّادلطلوباتّأوّااللتزاماتّمنافعّاقتصاديةّمنّادلتوقعّأنّتضحيّهباّ

 :1ّبالتزاماهتاّالقائمةّوّالنامجةّعنّعملياتّماليةّقامتّهباّادلنشأةّيفّادلاضيّوتتمثلّيف

 :فيها و : اخلاصة األموال1-2-1 

 (ادلطلوب غري و ادلطلوب)ّادلال رأس 

 االحتياطات. 

 التقدير إعادة فرق. 

 جديد من زلول. 

 2.الدورة نتيجة 

ّ:ّاألجل(ةّ)طويل ادلتداولة غري اخلصوم2-2-1 

 ّوتشمل:خاللّفًتةّزمنيةّتزيدّعنّسنةّماليةّواحدةّىيّالتزاماتّعلىّادلؤسسةّالوفاءّهبا 

 مالية ديون و قروض. 

                                                           
1
ّ.137-138سليمانّمصطفىّدالمهة،ّمرجعّسبقّذكره،ّص  

 .86 صمرجعّسبقّذكره،ّّطويل،مصطفىّّ 2
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 مؤجل ضرييب التزام. 

 متداولة غري أخرى خصوم. 

 ادلماثلة اخلصوم و مقدمة إيرادات و مؤونات. 

 :األجل(ّ)قصرية ادلتداولة اخلصوم3-2-1 

 ّيلي:خاللّسنةّوتتضمنّماّّالوفاءّهباىيّالتزاماتّعلىّادلؤسسةّّّّّّّ

 ادللحقة احلسابات و ادلوردين. 

 ضرائب. 

 آخرون دائنون و ديون. 

 1.يعادذلا ما و السالبة اخلزينة حسابات 

ّادليزانية شكل يبينان أدناه(2ّ-1(و)1-1رقم) واجلداول

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ّ.69ّذكرهّصمرجعّسبقّّطويل،مصطفىّّ 1
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 ........... يف ادلقفلة ادلالية السنة – األصول ميزانية1ّّّّّّّّ-1: رقم اجلدولّ

ّأرصدةاىتالكاتNّNّّمجارلّاّاألصولّادلاليةّّّّّّّّّّّّّّّ

 األصول المثبتة)غير الجارية(
 (ou good Willفارقّالشراء)

ّالتثبيتاتّادلعنوية
 

 التثبيتاتّالعينية
 التثبيتاتّاجلاريّإصلازىا

 التثبيتاتّادلالية
 ادلؤسساتّادلشاركةّ-ادلعادلةّالسنداتّادلوضوعةّموضعّ

 ادلسامهاتّاألخرىّوّاحلساباتّالدائنةّادللحقة
 السنداتّاألخرىّادلثبتة

 القروضّوّاألصولّادلاليةّاألخرىّغريّاجلارية
 

 مجموع األصول غير الجارية
 األصول الجارية

 ادلخزوناتّوّادلنتجاتّقيدّالصنع
 االستخداماتّادلماثلةّ–احلساباتّالدائنةّ

 ئنالزبا
ّادلدينونّاآلخرون

 
 الضرائب

 األصولّاألخرىّاجلارية
 الموجودات و ما يماثلها

 
 أموالّاخلزينة

 مجموع األصول الجارية
 المجموع العام لألصول

ّ
207 

ّ(207ّ)خارج20ّّ
 

 ( 299)خارج22ّو21
23ّ

 
265 

ّ(269و 265)خارج26
 273و272ّّو271ّ
 274وّ 275و276

 

 
2907-2807 

ّ(2807خارجّ)280
 (2907)خارج290ّ
  291و 283 و281 

 293و 292 و

ّ 

ّ
 30إذل 38
 (419ّ)خارج14

42ّو43و44)مدين409ّ
(444ّإذل448خارج)

486ّو447و45و46
48ّمدينّ

ّ(509)خارج50ّّّ
ّوغريىاّمنّادلدينني519ّ

ّ(51و52و53و54)

ّ
39 

419ّ
495ّو 496

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

59 
ّ
 

ّ 
ّ.70ّص201ّ،ّاجلزائر،للكتابّاحلديثّ،ّداراجلديدّاجلزائريّادلارلّوّاحملاسيبّالنظامّطويل،ّمصطفى:ادلصدر

ّ
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ّ......... يف ادلقفلة ادلالية السنة -اخلصوم ميزانية2ّّّّّّّّّ-1رقم اجلدول
Nّّّّاخلصومّ

 اخلاصة األموال رؤوس
  ادلستغل( حساب )الصادرّأو ادلال رأس
 ادلطلوب غري ادلال رأس

 (1ادلدرلة(ّّّ) )االحتياطات االحتياطات و العالوات
 التقييم إعادة فارق
 (1) ادلعادلة فارق

 (1اجملمع() حصة الصافية الصافية)النتيجة النتيجة
 جديد من ،ترحيل األخرى اخلاصة األموال رؤوس
  (1) ادلدرلة الشركة حصة
ّ(1األقلية) ذوي حصة

 1 المجموع
 

 الجارية غير الخصوم
 ادلالية الديون و القروض

 ذلا( ادلرصود و ادلؤجلة الضرائب)
 اجلارية غري األخرى الديون

 سلفا احلسابات يف ادلدرجة ادلنتوجات و ادلؤونات
 

 (2) الجارية غير الخصوم مجموع
 اجلارية اخلصوم
 ادللحقة احلسابات و ادلوردون

 الضرائب
ّاألخرىّ الديون
 اجلارية اخلصوم خزينة

 (3) الجارية الخصوم مجموع
 للخصوم العام المجموع

ّ
108ّو101ّّ
109 
 106 و104
105 
107ّ

12 
11 

ّ

ّ

 16و17
 155 و134
229 
132ّ و 131 خارج 15

 ّ
 (409)خارجّ 40
 447 و 445 و 444 دائن

 44 و 43 و42دائن) 509 و 419
 (447 إذل 444 )خارج 48 و 46 و 45

52ّ و 51 الديون من غريىا و 519

ّ

ّ

 ّّّّّّّّّّّّّ.71ّصّذكره،ّسبقّمرجعّطويل،ّمصطفى:ّادلصدر    ادلدرلة ادلالية الكشوف تقدمي يف إال يستعمل ال(1)

 :يكون حبيث رلموعتني إذل تقسم و ادليزانية عناصر تقدم
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ّّمتداولة غري أصولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 االصول            

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأصولّمتداولةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاألموالّاخلاصةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  الخصوم        

ّقصريةّاآلجال.ّاألجل،ّاخلصوماخلصومّطويلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّيتم النتائج؛ حسابات و ادليزانية عناصر يف حتدث اليت التغريات يتضمن :الخزينة تدفقات جدول - ب

ماّ و اخلزينة تسيري يف التحكم على قدرهتا تقييم من ادلؤسسة دتكني هبدف للخزينة التدفقات جدول عرض

 :يلي ما يتضمن و احملاسبية الدورة أثناء يعادذلا

ّّليستّ اليت األخرى النشاطات و النواتج و األعباء تتضمنّ:االستغالل(  التشغيلية )وظيفة األنشطة - 1ّّ

ّّ.االستثمار و التمويل بنشاط عالقة ذلا

طويلةّّاستثمارات اقتناء أجل من ادلدفوعة ادلبالغ تتضمن :االستثمار( االستثمارية) وظيفة األنشطة - 2    

 3ّ.االستثمارات عن التنازل عن الناجتة التحصيل كذلك و األجل

  :التمويل( وظيفة التمويلية) األنشطة - 

 ادلال رأس مكافآت و بالزيادة أو بالنقصان سواءّّادلال رأس و القروض حبركة عالقة ذلا اليت األنشطة تشمل

ّ.ادلالية الطبيعة ذات التسبيقات حركة و ادلدفوعة

ّ.ادلباشرة غري الطريقة أو ادلباشرة بالطريقة إم ا اخلزينة تدفقات جدول عرض و تقدمي ديكن

 

ّ
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 ............إذلّ..... من الفًتة ادلباشرة( )الطريقة اخلزينةّ سيولة جدول3ّّّّّ-1:رقم اجلدول

N N -1ّّمالحظةّالبيان

 تدفقات أموال الخزينة المتأنية من األنشطة التشغيلية 
ّاإليراداتّادلقبوضةّمنّعندّالزبائنّ
ّادلبالغّادلدفوعةّللموردينّوالعاملنيّ

ّالفوائدّوادلصاريفّادلاليةّاألخرىّادلدفوعة
ّالضرائبّعنّالنتائجّادلدفوعة

 قبل غير العاديةتدفقات أموال الخزينة 
ّتدفقاتّأموالّاخلزينةّادلرتبطةّبالعناصرّغريّالعاديةّ)جيبّتوضيحها(
 تدفقات أموال الخزينة الصافية المتأتية من األنشطة التشغيلية )أ(

ّتدفقاتّأموالّاخلزينةّادلتأتيةّمنّأنشطةّاالستثمارّ
ّادلسحوباتّعنّاقتناءّتثبيتاتّماليةّ

ّالتوظيفاتّادلاليةالفوائدّاليتّتّحتصيلهاّعنّ
ّاحلصصّواألقساطّادلقبوضةّمنّالنتائج

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار )ب(
ّتدفقاتّأموالّاخلزينةّادلتأتيةّمنّأنشطةّالتمويل

ّاإليراداتّيفّأعقابّإصدارّأسهم
ّاحلصصّوغريىاّمنّالتوزيعاتّاليتّتّالقيامّهبا

ّاإليراتّادلتأتيةّمنّالقروض
 افي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )جـ(ص

ّتأثرياتّتغرياتّسعرّالصرفّعلىّالسيوالتّوشبوّالسيوالتّ
 تغير أموال الخزينة في الفترة )أ+ب+جـ(

   

ّأموالّاخلزينةّومعدالهتاّعندّافتتاحّالسنةّادلالية
ّأموالّاخلزينةّومعدالهتاّعندّإقفالّالسنةّادلالية

ّالّاخلزينةّخاللّالفًتةتغريّأمّو

   

    المقاربة مع النتيجة المحاسبية
73ّ ،ّصذكره سبق ،ّمرجعطويل مصطفى:ادلصدر
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ّ.........إذل..... من الفًتةّادلباشرة( غري )الطريقة اخلزينة سيولة جدول1ّّّ-4: رقم اجلدولّ   

 N N -1 مالحظة البيان
 تدفقات أموال الخزينة المتأنية من األنشطة العملياتية 

ّصايفّنتيجةّالسنةّادلالية
ّتصحيحاتّمنّأجل:

 االىتالكاتّواألرصدةّ -
 تغريّالضرائبّادلؤجلةّ -
 تغريّادلخزوناتّ -
 تغريّالزبائنّوالديونّالدائنةّاألخرى -
ّالبيعّاليتّتزيدّأوّتنقصّالصافيةّمنّالضرائبّقيمة -

 الناجمة عن النشاط )أ(تدفقات الخزينة 
 تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار 

ّمسحوباتّعلىّشراءّتثبيتاتّ
ّإيراداتّعلىّمبيعاتّتثبيتاتّ
 (1تأثريّتغيرياتّزليطّالتجميدّ)

 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات االستثمار )ب(
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

ّاحلصصّادلدفوعةّللمسامهني
ّزيادةّرأسّادلالّالنقديّ)ادلنقودات(

ّإصدارّقروضّ
 تسديدّقروضّ

 )ج(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل
 تغير أموال الخزينة للفترة )أ+ب+جـ(

ّأموالّاخلزينةّعندّاالفتتاح
ّ(1)أموالّاخلزينةّعندّاإلقفالّتأثريّتغرياتّسعرّالعمالتّاألجنبيةّ

 تغير أموال الخزينة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 

  

   

ّ.74ّ،ّصسبقّذكرهّ،ّمرجعادلصدر:مصطفىّطويل
ّ.ادلدرلة ادلالية الكشوف تقدمي يف إال يستعمل ال(1)
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 مباشرة غري وطريقة مباشرة طريقة بطريقتني، اخلزينة تدفقات جدول يٌعد و

 وعلى ادليزانية وعلى النتيجة حساب جدول على تعتمد اليت السفلية الطريقة ىي:المباشرة غير الطريقة

الذيّ التغري لنا يفسر السابقة، الثالث الدورات عن الناجتة التغيريات مجيع اخلاصة، األموال تغريات جدول

ّ.سلبا أو إجيابا ادلؤسسة يف حدث

التسديداتّ أو التحصيالت من تنطلق لكن ادلباشرة غري الطريقة يف ادلضمون نفس ىي: المباشرة الطريقة

أوّ االستثمار على التنازل أو كاحليازة باالستثمار ادلتعلقة أو ادلوردين أو كالزبائن باالستغالل ادلتعلقة سواء

 .اخل...ادلال رأس من الرفع القروض، تسديد االقًتاض، بالتمويل، ادلتعلقة العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ
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 : خاتمة

 األموال رؤوس انتقال حرية و ادلالية األسواق و الشركات عودلة أن القول ديكن إليو تطرقنا ما خالل منّّّّّّّّ

وراءّ األساسية العوامل كانت ادلعلوماتية و االتصاالت رلال يعرفو الذي السريع التطور كذلك و عربّالقارات

ختطيهاّ اللجنة ىذه حتاول عقبات من خيلو ال األمر فان احلال، بطبيعة و الدولية، احملاسبة لغة توحيد جهود

ّّّّّّّ.مستعمليها لكل بالنسبة احملاسبية للمعلومات القصوى ادلنفعة حيقق مبا ادلعايري تعديل و األخطاء بتصحيح

ّمعايري مع عالية بدرجة يتوافق جديد زلاسيب لنظام بتبنيها الدولية ادلستجدات ذلذه اجلزائر استجابت لقد

 ادلسائلّادلطروحة لبعض احملاسبية ادلعاجلة حيث أومن النظري ادلفاىيمي اإلطار حيث من سواء الدولية احملاسبة

 االعتبارّخصوصيات بعني األخذ إذل أساسا ترجع اليت االختالفات بعض مالحظة رغم احملاسبة، يف حبدة

 .إعداده يف اجلزائرية البيئة

ّالظروف كل توفري يف اإلسراع ضرورة على نؤكد أننا غري احملاسيب النظام ىذا زلتوى نثمن ،فإننا عامة بصفة

ّ.أىدافو حتقيق و النظام ذلذا الفعال التطبيق أجل من الكلي ادلستوى على و ادلؤسسات يف الالزمة

ّ .النتائج اتحساب و بادليزانية خاصة حسابات مبدونة ادلارل احملاسيب النظام جاء لقد

 .النظام؟ ىذا يف زلاسبيا عوجلت كيف و ادلاليةّاحلسابات زلتوى وفماى
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    :تمهيد

يسعى النظام احملاسيب ادلايل إىل تنظيم العمل احملاسيب و توحيد الصيغ احملاسبية ادلستعملة لتسجيل وعرض     

احملاسبة مفصلة بالشكل الذي العمليات االقتصادية اليت دتارسها ادلؤسسات لذلك أوجب ىذا النظام أن تكون 

هبا ادلؤسسة، و لقد ورد يف النظام احملاسيب قائمة احلسابات اليت  تسمح لتسجيل و مراقبة العمليات اليت تقوم

دتسكها ادلؤسسة وعن طريق ىذا ميكن استخراج أي حساب يف أي وقت وبسهولة تامة، حيث قسمت 

متسلسل، ومن ىذه األصناف الصنف اخلامس ادلمثل  احلسابات إىل سبع أصناف رتبت ترتيبا رقميا بشكل

 .1ادلالية األوراق وادلؤسسات ادلالية  للحسابات ادلالية و تضم ىذه األخًنة حسابات اخلزينة و

 ةـــــــــــاليــــات المـــــول الحسابــــات حــــوميـــــعم ث األول:ــمبحــال

 الصنف اخلامس يف النظام احملاسيب ادلايل عن مصدر األصول ادلالية ادلتداولة ادلتمثلة يف السندات يعرب

خالل  واألوراق ادلالية اليت دتتلكها ادلؤسسة و ذلك من خالل شلارستها للنشاط الذي ختتص بو مهما كان نوعها

 .ما دورة مالية

 مفهوم و تقدمي مدونة احلسابات ادلالية :لب األولــــمطـــال

 :ميكن تعريف و تقدمي احلسابات ادلالية كالتايل 

  : تعريف الحسابات المالية:أوال

الناجتة عن حركة النقد ادلعادل،  وااللتزاماتإن الطبقة اخلامسة ىي احلسابات ادلالية،و اليت جتمع احلقوق 

؛ و ما إىل ذلك من دتديد األوراق  اخلالوساطة... البنوك،شركاتالشيكات،و القسائم عن طريق ادلعامالت مع 

 هبدف حتقيق فوائد من قبل ادلؤسسة ادلشرتاةوىي تضم حسابات اخلزينة و ادلؤسسات ادلالية و القيم ادلنقولة  ادلالية

 يضم الصنف اخلامس من خالل النظام احملاسيب ادلايل حسابات القيم و،و أرباح رأمسالية على ادلدى القصًن
                                                           

1 François Engel, Frédéric Kleitz, cours de comptabilité générale, collection de l’école des mines de 

paris France,  2007 ,  page 32. 
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التسبيقات و  ادلنقولة للتوظيف والبنوك وادلؤسسات ادلالية ادلماثلة و األدوات ادلالية ادلتفرعة أو ادلشتقة و صناديق

 .اإلعتمادات والتحويالت الداخلية

 المالية الحسابات مدونة تقديم :ثانيا

 :1كالتايل ادلايل احملاسيب النظام وفق ادلالية احلسابات مدونة تقدم

 .للتوظيف ادلنقولة القيم50 :

 .مياثلها ادلالية،وما وادلؤسسات البنوك51 :

 .ادلشتقة ادلالية األدوات52 :

 .الصندوق53 :

 .واإلعتمادات  التسبيقات وكاالت54 :

 .الداخلية التحويالت58 :

 .اجلارية ادلالية األصول عن القيمة خسائر59 :

 ةــــماليـــال اتـــالحساب لــــوتحلي رضــع:الثاني لبـــمطــــال

 :2كالتايل ادلايل احملاسيب النظام يف ادلالية احلسابات وحتليل عرض يتم

  المالية الحسابات عرض :أوال

 :التايل النحو على ادلالية احلسابات نعرض

 :التالية الفرعية احلسابات إىل وينقسم :للتوظيف المنقولة القيم  50:بالحسا      1/

 .ادلرتبطة ادلؤسسات يف احلصص501 :

                                                           
1(Benaibouche Mohand Cid, la comptabilité générale aux normes du nouveau système     

comptable financier(S.C.F), office des publications universitaires, Algérie, 2010، p 101. 

 2 .101، 100، ص ص، 2010 سنة للكتاب، اجلزائر، احلديث دار ،الجديد الجزائري المالي المحاسبي ، النظاممصطفى طويل 
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 .اخلاصة األسهم502 :

 .ادللكية يف حقا ادلخولة السندات أو األخرى األسهم503 :

 .األجل القصًنة الصندوق قسائم و اخلزينة قسائم السندات،506 :

 .ادلماثلة الدائنة واحلسابات األخرى ادلنقولة التوظيف قيم508 :

 .ادلسددة غًن ادلنقولة التوظيف قيم عن هبا القيام الباقي التسديدات509 :

 :1التالية لفرعية ا احلسابات ويضم :يماثلها وما المالية والمؤسسات البنوك 51 : الحساب        2/

 .التحصيل قيم511 :

 .اجلارية احلسابات بنوك512 :

 .العمومية وادلؤسسات العمومية اخلزينة:515

 .األخرى ادلالية اذليئات:517

 .ادلنتظرة الفوائد:518

 .اجلارية البنكية ادلسامهات:519

 .فرع ألي احلساب ىذا عيتفر  ال :المشتقة المالية األدوات 52 : الحساب 3/          

 .فرع ألي الصندوق حساب يتفرع ال :الصندوق 53 : الحساب          4/ 

 :فرعٌن إىل احلساب ىذا يتفرع : واإلعتمادات التسبيقات وكاالت 54: الحساب5/           

 .التسبيقات وكاالت:541

 .اإلعتمادات:542

 :فرعٌن إىل احلساب ىذا يتفرع :الداخلية التحويالت 58: الحساب6/           

 .األموال حتويالت:581
                                                           

102. ص سبق ذكره، ، مرجعمصطفى طويل   1  
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 .أخرى داخلية حتويالت:588

 :فرعٌن إىل احلساب ىذا يتفرع :الجارية المالية األصول عن القيمة خسائر 59 : الحساب          7 /

 .ادلالية وادلؤسسات البنوك يف ادلودعة القيم عن القيمة خسائر:591

 .واإلعتمادات للتسبيقات ادلالية الوكاالت عن القيمة خسائر:594

  :المالية الحسابات تحليل :ثانيا

 :1يلي اكم ادلالية احلسابات حتليل ميكن

 يف ربح حتقيق قصد ادلؤسسة تكتسبها اليت ادلالية األصول وىي :للتوظيف المنقولة القيم 50/ح -1

 ادلؤسسة تكتسبها اليت السندات ىي و ادلثبتة ادلنقولة القيم ادلالية األصول ىذه وتقابل . قصًن أجل يف ادلال رأس

 :اآلتية الفروع إىل احلساب ىذا وينقسم.باستمرار عليها احلفاظ بغرض

 التابعة الفروع إحدى يف ادلؤسسة دتتلكها اليت األسهم قيمة فيو ويسجل :ادلرتبطة ادلؤسسات يف احلصص -501

 .ذلا

 للشركاء ملكيتها تعود سواء ادلؤسسة رأمسال تشكل اليت األسهم قيمة فيو ويسجل :اخلاصة األسهم -502

 .آخرين شركاء أو األصليٌن

 أحقية مالكها تعطي اليت األسهم قيمة فيو وتسجل :ادللكية يف حقا ادلخولة السندات أو األخرى األسهم -503

 .العامة اجلمعية يف التصويت عملية يف ادلشاركة

 تعطي حلاملها اليت األسهم قيمة فيو ويسجل :األجل القصًنة الصندوق قسائم و اخلزينة السندات،قسائم -506

 .القصًنة اآلجال يف االمسية قيمتها على احلصول يف األحقية

                                                           
القرار الذي حيدد قواعد  ، 19لعدد ا ، 2009 مارس 25ىـ ادلوافق ل 1430ربيع االول 28الصادر يف  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،1

 .73، 72، 71وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سًنىا، ص ، وزلتوى الكشوف ادلالية التقييم واحملاسبة
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 اليت ادلنقولة للتوظيف القيم قيمة فيو ويسجل :ادلماثلة الدائنة احلسابات و األخرى ادلنقولة التوظيف قيم -508

 .سلفا ذكرىا يتم مل

 اليت قيم التوظيف قيمة فيو ويسجل :ادلسددة غًن ادلنقولة التوظيف قيم عن هبا القيام الباقي التسديدات -509

 .بعد قيمتها تسدد مل

  1:يماثلها المالية وما والمؤسسات البنوك 11ح/   2-

 و البنوك " 51 احلساب عن منفصال فرعيا ، تقسيمامايل حتوزه حساب لكل بالنسبة ادلؤسسة تستعمل

 ." مياثلها ما ادلالية،و ادلؤسسات

 :التالية الفرعية احلسابات إىل /51  ح ويتفرع 

 .الحقا حتصل اليت التجارية األوراق أو الشيكات قيمة فيو يسجل و :التحصيل قيم -511

 تكون حتت و البنكي حساهبا يف ادلؤسسة تضعها اليت األموال قيمة فيو يسجل و :اجلارية احلسابات بنوك -512

 .تصرفها

 حساهبا لدى يف ادلؤسسة تضعها اليت األموال قيمة فيو يسجل و :العمومية وادلؤسسات العمومية اخلزينة -515

 .تصرفها حتت تكون، و العمومية اخلزينة

،  مالية أخرى مؤسسات يف ادلؤسسة تضعها اليت األموال قيمة فيو ويسجل :األخرى ادلالية اذليئات -517

 .الربيدي اجلاري كاحلساب

 استحقاقهاأجل  حين مل اليت السارية الفوائد احلساب ىذا من ادلدين اجلانب يف يسجل :ادلنتظرة الفوائد -518

 .االستحقاق أجل حلول عند احلساب ىذا تصفية ويتم للتوظيف، ادلنقولة القيم على

 ادلدين اجلانب يف تسجل احلسم على القروض مثل اجلارية ادلالية ادلسامهات إن :اجلارية البنكية ادلسامهات 519

 .ادلكشوف( على بالقرض)كالسحب ادلعين البنك حلساب
                                                           

.74، صسبق ذكره ، مرجعاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   1  
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 :المشتقة المالية األدوات 15ح /    3-

  اإلعتمادات و (ادلوحدة أو بالرتاضي) اآلجلة والعقود بالبيع الوعد مثل مالية ادلشتقة،أدوات ادلالية األدوات تطابق

 خطرا األداة أطراف بٌن حتويل عنها يرتتب التزامات أو حتدث حقوق اليت الصعبة العملة و الفائدة ألسعار ادلتبادلة

 ادلالية األدوات حتويل إىل ادلتفرعة األدوات تؤدي وال .)جتارية(خفية ابتدائيةمالية  بأداة مرتبطة سلاطر عدة أو واحدا

 .العقد أجل حلول عند بالضرورة التحويل يتم ال العقد،و بداية سريان عند اخلفية االبتدائية

  :1الصندوق 15/ح    4-

      .ضئيلة قيمتها تكون ما العادة الاألمو  ، وىذهادلؤسسة يف هبا احملتفظ السائلة األموال ويعين

  :واإلعتمادات التسبيقات وكاالت 15/ح    5- 

 الصناديق مديرواليت يسًنىا  باألموال ادلتعلقة احملررات" واإلعتمادات التسبيقات صناديق"  54 احلساب يسجل

 حساب وينقسم، ادلؤسسة أعوان من عون أو الغًن باسم البنوك يف باإلعتمادات ادلفتوحة ادلأمورون احملاسبون أو

 :إىل54

 .الصناديق مسًني إىل ادلسلمة األموال مبالغ فيو ويسجل : التسبيقات وكاالت -541

 .أعوان ادلؤسسة من عون باسم أو الغًن باسم البنوك يف ادلفتوحة اإلعتمادات فيو ويسجل  :اإلعتمادات -542

 .االعتماد إصلاز عند تصفيتو يتم و

     : الداخلية التحويالت 15ح/     6-

 ىذا ويهدف .العمليات ىذه انتهاء تصفيتو بعد وتتم احملاسبة يف العمليات لتسجيل يستعمل وسيط حساب ىو

 : االستعمال ادلزدوج خطر دون ادلركزية دتكٌن إىل اخلصوص على احلساب

 (صندوق أو بنك)آخر خزينة حساب إىل (بنك أو صندوق) خزينة حساب من األموال لتحويل 

 إىل ينقسم وىو مساعدة دفاتر عدة يف تسجل أن اهنشأ من عملية كل عامة وبصفة: 
                                                           

119،ص 2011اجلزائر، ، ،جيلطي النشر دار ، المالي المحاسبي النظام وفق العامة المحاسبة عطية، الرزتان عبد  1  
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 .األموال حتويالت -581

 .الداخلية ادلالية التحويالت -588

  1:الجارية المالية األصول عن القيمة خسائر 15ح/-7          

 يسمحان القيمة لتصحيح حسابان فهما 49 احلساب طبيعة وتسيًن يشبهان وتسيًنه 59 احلساب طبيعة إن

 فإن األخرى األصول من وكغًنىا للتحصيل وبالفعل القابلة إىل قيمتو األصول ألحد احملاسبية القيمة بإعادة

 قيمتها كانت إذا قيمتها ادلدة،تفقد إقفال الصحيحة عند قيمتها حسب تقييمها يعاد ال اليت ادلالية األصول

 .للتحصيل القابلة قيمتها من أعلى احملاسبية

 قصد القيمة خلفض اختيار إىل ختضع واليت الصحيحة قيمها حسب تقييمها يعاد اليت اجلارية ادلالية األصول إن

 :ىي القيمة يف زلتملة خسارة من التأكد

 ادلثيلة وادلؤسسات ادلالية وادلؤسسات البنوك لدى الديون. 

 االعتماد و التسبيقات صناديق. 

 ةـــالمالي حساباتــلل ةــاسبيــمحـال ةــمعالجــوال ييمـــــالتق :انيــــالث مبحثـــال

 لتحديد احلسابات بعض مع ادلالية السنة خالل تستعمل ادلالية احلسابات دتثل واليت اخلامسة الطبقة حسابات إن

 تقوم اليت العمليات لكل اليومي احملاسيب بالتسجيل القيام يتطلب ذلك إىل والوصول الدورة، خالل ادلؤسسة نتيجة

 ادلؤسسة. هبا

 

 

 

                                                           
1 Benaibouche Mohand Cid, op-cit,p 102,103. 
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  53، ح/ /52، ح 51/، ح 50/ح ل ةـــمحاسبيــال ةــمعالجــلا :األول بــمطلــال

  : يلي ما خالل من زلاسبيا احلسابات ىذه معاجلة ميكننا

  :للتوظيف المنقولة القيم /50 ح معالجة :أوال

  . للتوظيف" ادلنقولة القيم" حلسابات ادلدين اجلانب يف نقيد

 : 1أدناه ادلثال خالل من احملاسيب التسجيل يكون

 .البنك طريق عن دج 30000 بقيمة التوظيف سندات ادلؤسسة اشرتت N /05/15مثال يف 

 ادلبالغ انـــــــــــــــــــــالبي                          احلساب رقم

 دائن مدين دائن مدين

 

50x 

 

 

 

512 

      

 

N/05/15 

 التوظيف سندات / ح

 البنك/ح                      

 .توظيف سندات شراء

 

30000 

 

 

30000 

ذلذه  ادلدين اجلانب يف تقيد الكلية القيمة االمسية،فإن قيمتها جزئيا تسدد اليت التوظيف سندات حالة ويف

 قيم هبا عن القيام الباقي التسديدات " 509 للحساب الدائن اجلانب يف فيقيد ادلطلوب غًن القسم أما احلسابات،

 حسابات :مقابل يف ادلطلوبة، ادلبالغ دفع مت كلما احلساب ىذا تصفية وسيتم") ادلسددة غًن ادلنقولة التوظيف

 ي:كمايل القيد ويكون .(الصندوق

 

 
                                                           

 .234شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره،ص 1 
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 ادلبالغ انــــــــالبي                        احلساب رقم
 دائن مدين دائن مدين

50  
512 
509 

 

 للتوظيف ادلنقولة القيم/ ح
 البنك /ح                

      هبا القيام الباقي التسديدات /ح               
 ادلسددة غًن ادلنقولة التوظيف قيم عن               

×××  
××× 
××× 

 : 1ذلك على تطبيقي مثال نأخذ

 وسندات خاصة أسهم بشراء .السندات و األسهم امن زلفظتو زيادة"DELACROIX"مؤسسة  تريد :الـــمث

 :N /11/13ذلك و بنكي بشيك خزينة

 .للسهم دج 1000 ب "ب" سهم 120 وأيضا للسند دج 300 مببلغ "أ" سند -300

 ربح وحتقيق األجل القصًن ادلدى على السندات و األسهم بيع ىو العملية ىذه من ادلؤسسة ىدف

 بشيك. والسندات لألسهم االمسية القيمة من 4/1 الربع سددت.رأمسايل

 ادلبالغ            انـــــــــالبي                        احلساب رقم      
 دائن مدين دائن مدين

 
506 
502 

 
 
 

509 
 

512 

N/11/13 
 (300 ×300)اخلزينة سندات/ح
  (120×1000)خاصة أسهم /ح

         قيم عن هبا القيام الباقي التسديدات/ ح          
 ادلسددة غًن ادلنقولة التوظيف               

 البنك ح/           

 
90000 

120000 
 

 
 
 

1575000 
 

52500 

 

                                                           
1(  Marie Christine Bazin, Introduction à la comptabilité générale, Editions de l’Espace Européen, 
France,1991، p 327. 
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 : يلي كما القيد يكون كليا أو جزئيا ادلستدعى غًن اجلزء قيمة تسديد عند

 ادلبالغ انـــــــــالبي                       احلساب رقم

 دائن مدين دائن مدين

 

509 

 

 

53 

 
512 

 

 ادلسددة غًن ادلنقولة التوظيف قيم عن هبا القيام الباقي التسديدات/ ح من

 الصندوق /إىل ح

 أو 

 بنوك احلسابات ادلالية/ح

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 
Xxx 

 فإن احلسابات، إقفال تاريخ عند السوق قيمة حسب ادلقدرة و فورا للتداول القابلة التوظيف لسندات وبالنسبة

 :يسجل احملاسبة يف ادلبينة السندات وقيمة القيمة ىذه بٌن الفارق

 ادلالية األصول عن التقييم فارق" 765 احلساب مقابل يف 50 للحساب ادلدين اجلانب يف -

 : 1التايل ادلثال حسب احملاسبية ادلعاجلة تكون القيمة؛و بزيادة األمر تعلق إذا "القيمة فوائض

قيمتها  حيث الواحد للسند دج 1300 ب سوقية بقيمة أجل قصًنة سندات قدرت الدورة هناية يف :الـــــمث

 .سهم 1000 األسهم دج،عدد 1250 ب كانت الدفرتية

 ادلبالغ انــــــــالبي احلساب رقم

 دائن مدين دائن مدين

506  

765 

 1000×(13001250) لاألج قصًنة سندات /ح

 .... ادلالية األصول عن التقييم فارق /ح                

50000  

50000 

                                                           
 .181-178، ص 2011،الطبعة األوىل، اجلزائر،المحاسبية المالية وفق النظام المحاسبي الجديدعبد الوىاب رميدي،علي مساي، 1
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 نواقص – ادلالية األصول عن التقييم فارق" 665 احلساب مقابل يف 50 للحساب الدائن اجلانب يف ويسجل

 .القيمة بنقص األمر تعلق إذا "القيمة

 ادلبالغ انــــــــالبي                          احلساب رقم
 دائن مدين  دائن مدين
665 

 
 

 
 

50 

 -القيمةنقص  -ادلالية األصول عن التنازل عن التقييم فارق / حمن 
 

  للتوظيف القيم ادلنقولة/ح

xxx  
 

xxx 

 
 

 لدخول زيادة ادلصححة اخلام القيمة) يسجل 50 احلساب رصيد فإن التوظيف سندات عن التنازل حالة ويف

 :ليتم صبو الدائن اجلانب يف التنازل وذتن ادلدين اجلانب يف (اخلفيتٌن القيمة نقص أو القيمة

 "ادلالية عن األصول التنازل عن الصافية اخلسارة " 667 ادلالية التكاليف حلساب ادلدين اجلانب يف القيد مقابل -

 .التنازل قيمة بنقص األمر تعلق إذا

 "ادلالية عن األصول التنازل عن الصافية األرباح " 767 ادلالية اإليرادات حلساب الدائن اجلانب يف القيد مقابل -

 .التنازل قيمة بفائض األمر تعلق إذا

 اليت دتتلكها السندات اقتناء كلفة ادلدين اجلانب يف " خاصة حصص أو خاصة أسهم " 502 الفرع ويستقبل

 .الوطين التشريع يف احملددة للشروط وفقا مؤقتة بصفة ادلؤسسة

 األموال اخلاصة رؤوس حسم مع خاص عنوان يف احلساب ىذا يرد احلصيلة تقدمي عند أنو إىل اإلشارة وجتدر   

 عقد. أو إطار اتفاقية يف منحها لألجراء قصد زىيدة مببالغ األسهم شراء طريق عن باالسرتداد األمر تعلق إذا إال

 اجلانب للتوظيف، يف ادلنقولة القيم على استحقاقها أجل حين مل اليت السارية الفوائد ادلالية،تقيد السنة إقفال وعند

 .االستحقاقأجل  حلول عند احلساب ىذا تصفية ويتم ."السارية الفوائد" 518 للحساب ادلدين
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  :يماثلها ما المالية،و المؤسسات و البنوك 51 / ح معالجة:ثانيا

 على يطبق ىذا الصندوق،و من ادلصروفة ادلبالغ الدائن اجلانب ويف ادلالية ادلستلمة ادلبالغ ادلدين اجلانب يف يقيد

 أجل حين مل اليت السارية الفوائد وتقيد  51احلساب عن منفصال فرعيا ادلؤسسة،تقسيما حتوزه حساب مايل كل

 حلول عند احلساب ىذا يصّفى ،و الفوائد السارية " 518" احلساب ادلالية،يف السنة اختتام عند استحقاقها

 .مستحقة الفوائد وتصبح األجل

 :1التايل بالعمليات ادلؤسسة)س( قامت السنة)ن( خالل: الــــمث

 . دج 15000 بقيمة قيمتها لتحصيل البنك إىل جتارية ورقة ادلؤسسة أرسلت N/02/15 يف-1

 الربيدي اجلاري احلساب طريق عن دج 1900 مبلغ ادلوردين ألحد سددت8N/02/1 يف-2

 احلساب البنكي. طريق عن الباقي و نقدا النصف دج 19000 عليو ما الزبائن أحد سدد N/03/02يف -3

 .باخلزينة اجلاري حساهبا إىل الصندوق من دج 40000 مبلغ حولتN /03/05يف -4

 حساهبا رصيد أن من بالرغم البنكي حساهبا من دج 1500 مبلغ سحب للمؤسسة البنك مسحN/03/10يف -5

 .ادلمكنة اآلجال أقرب يف حساهبا تزويد يتم أن معدوم،على

 مبلغ ادلقبلة الدورة يف تستحق الدورة،واليت هناية يف التوظيف سندات عن السارية الفوائد لغتبN/03/15يف -6

 ج.د       1000

 

 

 

 
                                                           

1
 . 180،181عبد الوىاب رميدي،علي مساي،مرجع سبق ذكره ،ص، 
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 البيان               رقم احلساب           
 

N/02/15                                

 قيم التحصيل/من ح
 الزبائن والسندات ادلطلوب حتصيلها/اىل ح             

N/02/18 

 موردو ادلخزون/من ح
 األخرى اذليئات  /إىل ح

N/03/02 

 البنك /من ح
 الصندوق/ح  

 الزبائن /اىل ح
N/03/05 

 حتويالت اموال/من ح
 الصندوق/ح إىل

// 
 اخلزينة  /ح من

 حتويالت مالية/ح إىل
N/03/10 

 ادلسامهات البنكية اجلارية/من ح
 البنك/إىل ح

N/03/15 

 منتظرة فوائد/من ح
 ليةادلا األصولعوائد /ح إىل

 

 ادلبالغ               
 دائن مدين دائن مدين

 
511 

 
 

401 
 
 

512 
53 

 
 

581 
 
 
 
 

515 
 
 

519 
 
 
 
 

518 
 
 
 

 
 

413 
 
 

517 
 
 
 
 

411 
 
 

53 
 
 

581 
 
 
 

512 
 
 
 

762 
 
 

 
15000 

 
 
 
 

1900 
 
 
 

9000 
9000 

 
 
 

40000 
 
 
 

40000 
 
 
 

1500 
 
 
 

1000 

 
 
 

15000 
 
 
 

1900 
 
 
 
 

18000 
 
 
 

40000 
 
 
 

40000 
 
 
 

1500 
 
 
 

1000 
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 :المشتقة المالية األدوات /52 ح معالجة :ثالثا

 " متفرعة مالية أدوات" 52 للحساب ادلدين اجلانب يف كلفة االقتناء تسجيل متفرعة،يتم مالية أدوات اقتناء عند

 يف فورا للتداول قابلة مشتقة مالية أدوات األدوات ىذه طبيعة بٌن يف ىذه احلساباتاالقتضاء  عند التمييز مع

 ادلالية احلسابات مقابل يف أخرى متفرعة مالية وأدوات الضمان وأمن ادلعامالت،أدوات السيولة تضمن سوق

 :1كالتايل القيد ادلعنية،ويكون

 ادلبالغ          انـــــالبي                  احلساب رقم    
 دائن مدين دائن مدين
52  

x5   
 

 ادلشتقة ادلالية األدوات /ح من
 النقديات/ح إىل                  

×××  
××× 

 

 

 ادلدينة والدائنة،يتم للهوامش اليومية التصفية يف ادلنظمة،وادلثبتة األسواق يف احملررة العقود قيمة يف التغًنات إن-

 .ادلالية اإليرادات أو بالتكاليف اخلاص النتائج حساب يف قيدىا

 وادلنجزة ىذه األسواق يف ادلثبتة بالبيع الوعود أو العقود قيمة يف التغًنات ادلبدأ،تسجل ىذا عن خروجا أنو غًن

 بكيفية وذلك ادلضمون العنصر خالل مدة سريان النتائج حساب إىل وتنقل 52 احلساب يف الضمان سبيل على

 .احلسابات اخلاصة هبذا العنصر يف التكاليف و اإليرادات إدراج منط مع تناظرية

 احلسابات،فإن إقفال تاريخ عند السوق قيمة حسب ادلقدرة و فورا للتداول القابلة ادلشتقة ادلالية لألدوات وبالنسبة

 :2تسجيلو يتم.احملاسبة يف والواردة ادلضمونة السندات وقيمة القيمة ىذه بٌن الفارق

                                                           
 .120عبد الرزتان عطية، مرجع سبق ذكره، ص 1

2  ( Brahim boudai, le système comptable financier, pratique des comptes, page bleue  

Internationales,Agérie ,  2012، p, 148,149 . 
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 عن التقييم فارق765  مالية"أخرى)الفرع "إيرادات  76 احلساب قابل فيم 52 للحساب ادلدين اجلانب يف -

 .القيمة بزيادة األمر تعلق القيمة(إذا فوائض–ادلالية األصول

 ادلبالغ انــــــالبي                        احلساب رقم

 دائن مدين دائن مدين

52         

765    

 

 ادلشتقة ادلالية األدوات /ح من

 األصول عن التقييم فارق /ح إىل                  

 -فوائض القيمة-ادلالية                  

×××  

××× 

 

 

 عن التقييم فارق66  الفرع)أخرى  مالية تكاليف 66 احلساب مقابل يف 52 للحساب الدائن اجلانب يف -
 .القيم بنقص األمر تعلق ،إذا(ادلالية األصول

 ادلبالغ              البيان              رقم احلساب         

 مدين 

 

665 

 دائن

 

 

52 

 

 

                    القيمة نواقص – ادلالية األصول عن التقييم فارق/ ح من

 ادلشتقة ادلالية األدوات/ ح إىل               

 

 مدين

 

xxx 

 دائن

 

 

xxx 

 

 وذتن اجلانب ادلدين يف للدخول اخلام القيمة 52 احلساب رصيد متفرعة،فإن مالية أدوات عن التنازل حالة ويف

 :حتويلو يتم الدائن اجلانب يف التنازل
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 عن اخلسارة الصافية  "667" الفرع) أخرى ادلالية األعباء– "66" (للحساب ادلدين اجلانب يف القيد مقابل يف -

 .التنازل قيمة بنقص األمر تعلق إذا ادلالية األصول عن التنازل

 ادلبالغ              انــــــالبي                         احلساب رقم       

 دائن مدين دائن مدين

4/5 

667 

 
 
 

52 
 

 الغًن حسابات أو ادلالية احلسابات من

 ادلالية األصول عن التنازل عن الصافية اخلسارة

 ادلشتقة ادلالية األدوات /ح إىل               

××× 

××× 

 

 

××× 

 
 قيمة بفائض األمر تعلق (،إذا 767 أخرى)الفرع مالية إيرادات – 76 للحساب الدائن اجلانب يف القيد مقابل يف

 .التنازل
 ادلبالغ انـــــالبي                             احلساب رقم

 دائن مدين دائن مدين
4/5 

 
 

52 

767 

 الغًن حسابات أو ادلالية احلسابات من
 ادلشتقة ادلالية األدوات  /ح إىل                 
 عن التنازل عن الصافية األرباح/ح                 

      ادلالية األصول                       

××× 
 

 
××× 
××× 

 :التايل بادلثال ذلك توضيح وميكن

 شراؤىا مت التوظيف،واليت سندات ضمن االلتزامات التالية: صنفت بادلعلومات الشركات إحدى زودتنا : :الــــمث

 .جد 420000 مببلغ N/12/17 يف كلية عنها مت التنازل ،دج 400000بسعرNجوان يف
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 ادلبالغ           انـــــالبي                احلساب رقم
 دائن مدين دائن مدين
512 
 

 
506 
767 

 البنك /ح من
 اخلزينة سندات /ح إىل      
 ..األصول عن التنازل عن الصافية األرباح /ح      

 (400000-420000=767ح/)

420000 
 

 
400000 

20000 
 

  :الصندوق 53 /ح معالجة :رابعا

 يف ادلصروفة النقود مبلغ الصندوق،ويقيد ادلدين حلساب اجلانب يف ادلؤسسة يقبضو الذي النقدي ادلبلغ يسجل

 .دائنا يكون أن ميكن ال معدوما،و أو مدينادائما  يكون الصندوق رصيد،احلساب ذلذا الدائن اجلانب

 : 1خالل السنة )ن( قامت ادلؤسسة )س( بالعمليات التالية مثال:

 دج 500 مببلغ دج،صيانة 6000 مببلغ إجيار :نقدا التالية ادلصاريف سددت N/04/05 يف-1

 دج نقدا. 3000حتصلت على قيمة خدمات مقدمة )تأجًن معدات للغًن( مببلغ  N/04/10يف -2

 البيان احلسابرقم        
 

N/04/05 
 اجيار/من ح

 صيانة وتصليحات/ح
 الصندوق/اىل ح                           

N/04/10 
 الصندوق/من ح

 تقدمي خدمات اخرى /اىل ح                           

 ادلبالغ   
 دائن    مدين    دائن     مدين   

 
613 
615 

 
 

53 

 
 
 

53 

 

 

706 

 
6000 

500 
 
 

3000 

 
 
 

6500 

 

 

3000 

 

 

 
                                                           

 .119عبد الرزتان عطية ،مرجع سبق ذكره،ص 1 
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 .15ح /  ،15ح /  ،15ة ل ح / ـــــمحاسبيـــة الـــمعالجـــال ثاني:ــــب الـــمطلـــال

 ميكننا معاجلتها من خالل مايلي:

 :إىل 54و ينقسم احلساب  وكاالت التسبيقات و اإلعتمادات: 15أوال: معالجة ح / 

 : التسبيقاتوكاالت  151ح / -1

مبلغ األموال ادلسلمة إىل مسًني الصناديق عن طريق القيد يف اجلانب  541و يسجل يف اجلانب ادلدين للحساب 

 .الدائن حلساب الصندوق

 و يقيد يف اجلانب الدائن ذلذا احلساب:

 .التكاليفأو مبلغ ادلصاريف ادلنجزة حلساب الكيان عن طريق القيد يف اجلانب ادلدين حلساب الغًن  −

 .مبلغ نقل األموال ادلسلفة عن طريق القيد يف اجلانب ادلدين حلساب الصندوق−

 .بادلبلغ الواجب دفعو بالدين أو ادلصروف ادلعين 541وعندما يتم تسديد ما يستلزم ادلشروع يتم ترصيد ح/ 

 .و إذا تبقى جزء من ادلبلغ يتم إعادتو إىل صندوق ادلؤسسة

 :اإلعتمادات 155ح /  -2

يسجل فيو اإلعتمادات ادلفتوحة يف البنوك باسم الغًن أو باسم عون من أعوان ادلؤسسة. ويتم تصفيتو عند إصلاز  

 .اإلعتماد

تبقى  بادلبلغ الواجب دفعو بالدين أو ادلصروف ادلعين؛ وإذا 542 /تم تسديد ما يستلزم يتم ترصيد حو عندما ي

 تكون ادلعاجلة احملاسبية كالتايل: جزء منو يتم إعادة غلق االعتماد البنكي، و
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 ادلبالغ البيان                             رقم احلساب
 دائن مدين  دائن مدين
514 

 

 

 

4xx 

6xx 

 

 

512 

 

 

542 

 

5xx 

 

 

 

 

541 

 

 

542 

 

 

512 

 وكاالت التسبيق/من ح
 احلسابات ادلالية/اىل ح          

 تقدمي تسبيق.
 

 حسابات الغًن /من ح
 حسابات ادلصاريف/ح 

 وكاالت التسبيقات/ح إىل                           
 ادلصروف ادلعين. أو  بادلبلغ الواجب دفعو/541حترصيد 
 بنوك احلسابات ادلالية /من ح

 االعتماد/ح إىل                            
 فتح اعتماد.

 االعتماد/من ح
 بنوك احلسابات ادلالية /إىل ح                             

xxx 

 

 

 

xxx 

Xxx 

 

 

 
xxx 

 
 

xxx 

 
 

xxx 

 

 

 

xxx 
 
 
 

xxx 
 

 

xxx 

 

 : 1التايل ادلثال خالل من ذلك إىل نتطرق

 إصلاز يف تسيًن عنها ينوب الذيادلسًنين  ألحد نقدا دج 50000 مبلغ ادلؤسسة سلمت N/04/12مثال :يف 

 .اإلصلاز مستحقات لتنفيذ اخلواص ألحد مصنع

 يف ذلا كوكيل يعترب أعواهنا،والذي ألحد دج 60000 مببلغ البنك لدى اعتماد ادلؤسسة فتحت N/04/20يف 

 .عاتقها على تكون اليت ادلصاريف أو للغًن ديوهنا بعض تسديد

                                                           
 .185- 183، ص، 2011،الطبعة األوىل، اجلزائر،المحاسبية المالية وفق النظام المحاسبي الجديدعبد الوىاب رميدي،علي مساي، 1
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 : التسجيل احملاسيب يكون كالتايل

 ادلبالغ              البيان              رقم احلساب    
 دائن مدين دائن مدين

 
541 

 

 

542 

 
 

53 

 

 

512 

N/04/12 
 صناديق االستثمار/من ح

 الصندوق /اىل ح                        

N/04/20 
 االعتماد /من ح

 بنوك احلسابات ادلالية /إىل ح                          

 

 
50000 

 

 

60000 

 
 

50000 

 

 

60000 

 

 

 و يتم احملاسبة يف العمليات لتسجيل يستعمل عبور حساب ىو :الداخلية التحويالت 58 /ح معالجة :ثانيا

 :إىل ينقسم و.العمليات ىذه انتهاء بعد ترصيده

 بٌن حسابات تتم اليت ادلالية لتحويالت رتيعا فيو يسجل وسيط حساب ىو :األموال تحويالت 581 /ح

 .اخلزينة حساب و الربيدي اجلاري احلساب أو البنكي واحلساب كالصندوق النقديات

 : 1زلاسبيا تسجيلو وادلثال يوضح

 

 

 

                                                           
 . 235سبق ذكره ص شعيب شنوف مرجع   1
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 .الصندوق بادلؤسسة حساب إىل البنك حساب من دج 50000 مبلغ ادلؤسسة حولت N/01/03يف ال:ـــــمث

 البيان               رقم احلساب           
 

N/01/03 
 أموالحتويالت /من ح

 بنوك احلسابات ادلالية/ح إىل                         
N/01/03 

 الصندوق/من ح
 أموال حتويالت /ح إىل                        

 

 ادلبالغ               
 دائن مدين دائن مدين

 
581 

 
 

53 

 
 

512 
 
 

581 

 
60000 

 
 

60000 

 
 

60000 
 
 

60000 

 ادلؤسسة)من  داخل حتول اليت النقدية األموال قيمة فيو يسجل :الداخلية المالية التحويالت 588 /ح   

 .آخر( إىل صندوق

 فرع يف صندوق أخر إىل للمؤسسة الرئيسي الصندوق من دج 18000 مبلغ ادلؤسسة حولت N/03/06مثال:

 .ذلا تابع مؤقت

 البيان                  رقم احلساب       

 

N/03/06 

 حتويالت داخلية أخرى/من ح

 الصندوق/إىل ح                 

N/03/06 

 اخلزينة /من ح

 أخرىحتويالت داخلية /ح إىل                 

 ادلبالغ           

 دائن مدين دائن مدين

 

588 

 

 

533 

 

 

53 

 

 

588 

 

18000 

 

 

18000 

 

 

18000 

 

 

18000 
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  1:الجارية المالية األصول عن القيمة خسائر 59 / ح معالجة :ثالثا

 .ادلالية األصول عن القيمة خسائر "59"للحساب دائنة مالية حسابات يف القيمة،يتم قيدىا يف اخلسارة إثبات عند

- القيمة وخسائراالىتالك والتموينات  سلصصات"  "686 للحساب ادلدين اجلانب يف القيد يتم ادلقابل ويف

 .ادلالية العناصر

 : يكون التسجيل احملاسيب كالتايل

 ادلبالغ انـــــــالبي احلساب رقم

 دائن مدين دائن مدين

686 

 

 

 

59 

 وخسائر ادلؤونات الكتاإلى سلصصات/حمن 

 ادلالية العناصر -القيمة

 اجلارية ادلالية األصول عن القيمة خسائر /ح إىل     

××× 

 

 

 

××× 

 :طريق عن مايل حساب بكل ادلتعلق ادلؤونة حساب يضبط مالية سنة كل هناية ويف

 .ادلؤونة مبلغ يرتفع عندما ادلخصصات حلساب ادلدين اجلانب يف القيد -

 أو منخفضا ادلؤونة مبلغ يكون عندما ادلايل اإلسرتجاع حلساب الدائن اجلانب يف القيد -

 .لوجودىا( مربر ال جزئية أو بصفةكلية ادلؤونة )تصبحملغى

 اخلسارة مبلغ ادلطابق،مبعدل ادلايل للحساب الدائن اجلانب يف القيمة خسارة تقيد هنائية اخلسارة تصبح وعندما

 مالية "تكاليف  688 للحساب ادلدين اجلانب يف القيد طريق عن ادلايل للحساب احملتمل الرصيد ويلغى .ادلسجلة

 . "أخرى

 

                                                           

236شعيب شنوف مرجع سبق ذكره، ص   1  
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 .سنداتــال ةــحافظـل تقييمـــال و ةــمعالجـــلل اصةـــخ االتـــح :الثـــثـال ثــمبحــــال

 مؤسسات قبل من إصدارىا يتم اليت الدين أو ادللكية سندات اقتناء إىل ادلؤسسات تقود أسباب عدة ىناك

 :األسباب ىذه بٌن من أخرى،و

 القيم فوائض حتقيق أو ألسهم الفوائد،أرباحا وحتصيل ادلتاحة األموال توظيف :زلضة مالية . 

 أخرى الشركات دلراقبة :إسرتاجتية. 

 القرض على احلصول عند االجتماعية احلصص يفكاالكتتاب   التعاقدية االلتزامات احرتام :نظامية. 

 .سنداتـــال ةـــحافظــــل ييمــتقــــال ةـــيفيـــك :األول لبـــمطـــال

 األصول ىذه .القصًن األجل يف مكاسب حتقيق أجل من مشرتاة سندات عن عبارة ىي التوظيف سندات

 .هبا اإلحتفاظ أجل من ادلؤسسة قبل من ادلشرتاة ادلنقولة التجهيز قيم تقابل ادلالية

 القيمة ىي واليت شرائها بتكلفة زلاسبيا تسجل ادلالية األصول األصول، دخول تاريخ عند :عامة قواعد1- 

ال تتضمن أرباح  ومصاريف البنك،لكن ادلسرتدة غًن الرسوم السمسرة، مصاريف فيها ادلدفوع،مبا للمقابل العادلة

 :1األسهم والفوائد اليت تستلمها ادلنشأة غًن ادلدفوعة و ادلستحقة قبل الشراء مبعىن

 مبقابل شراؤىا مت الشراء،إذا عند بتكلفتها. 

 مقابل بدون شراؤىا مت إذا البيعية، بقيمتها. 

 بقيمتها البيعية، إذا مت شراؤىا بواسطة مبادلة أو مت احلصول عليها كحصة مقدمة. 

 بشراء ادلتعلقة العقود ومصاريف العموالت أو ، األتعابالتحويل حقوق تسجل:السندات شراء مصاريف(5

 بديلة معاجلة توجد ادلايل،لكن احملاسيب النظام حسب ادلرجعية ادلعاجلة ىذه .السندات شراء تكلفة ضمن السندات

                                                           

، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،                            IAS/IFRSالدولية المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد و المعايير المحاسبية  ىوام،رتعة 1 

 .93- 92 ص ،2010/2009
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 حافظة رلمل على ادلطبقة احملاسبية الطريقة ذكر جيب ىنا و .األعباء ضمن ادلصاريف ىذه تسجيل يف تتمثل

 .ادللحق يف وذكرىا السندات

 سنداتـــال ةـــــحافظـل ةــــمحاسبيـــال ةـــــمعالجــال:ثانيــال مطلبـــال

 :التايل التطبيقي ادلثال خالل من ذلك إىل التطرق ميكننا

  دج 2400000 س،بسعر منافسيها،الشركة أحد أسهم من "51" الشركة اشرتت( ن) 06 /14 يفمثـــال:

 .الرسم( )خارج دج 100000 مبلغ ادلسامهة هبذه ادلتعلقة األتعاب بلغت

 نتيجة متتابع قيمة فائض حتقيق أجل دج،من 620000 مببلغ خزينة سندات اشرتت/ن 27/09ويف 

 7 مبعدل TVAحتسب .الشراء عند (الرسم خارج) دج 5000 مببلغ عمولة دفع الفائدة،مت دلعدل ادلتوقع اإلخنفاض

                                                ، ادلعاجلة البديلة.ادلرجعية ادلعاجلة-: ل وفقا الشراء عملية تسجيل.اخلدمات على

 1السندات شراء تكلفة في تدمج الشراء مصاريف : المعالجة المرجعية 1-

                                                           

94رتعة ىوام، نفس ادلرجع السابق،ص،  1  

 البيان                          رقم احلساب      
 

N/06/04 
 سندات الفروع/من ح

 رسوم على القيم ادلنقولة للتوظيف /ح   
 بنوك احلسابات ادلالية /ح إىل

 شراء سندات.
N/09/27 

 سندات اخلزينة/من ح
 رسوم على القيم للتوظيف/ح 

 بنوك احلسابات ادلالية /ح إىل
 

 ادلبالغ                
 دائن مدين دائن مدين

 
261 

4456 
 
 
 

506 
4456 

 
 
 

512 
 
 
 
 

512 

 
200000 

7000 
 
 
 

625000 
350 

 
 
 

207000 
 
 
 
 

625350 
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 يف احلسابات تدرج :( 122.2 ) ادلادة ادلايل احملاسيب النظام حسب ذلك و ادلرجعية بادلعاجلة يعمل :مالحظة

 ذلك يف معٌن، مبا دلقابل احلقيقية القيمة ىي اليت بتكلفتها الكيان أصول ضمن دخوذلا عند ادلالية األصول

 ادلتوقع الفوائد و احلصص فيها تدرج ال ولكن البنك مصاريف ادلسرتدة،و غًن الرسوم و الوساطة، مصاريف

 1.االكتساب قبل ادلستحقة و ادلدفوعة غًن استالمها

 .األعباء في تسجل الشراء مصاريف: البديلة المعالجة

 البيان             رقم احلساب 

 

N 

 سندات يف الفروع /حمن 

 واإلتعابمكافاءت الوساطة  /ح

 م مسرتدةو رسو  دولة ضرائب /ح

 بنوك احلسابات ادلالية /إىل ح                    

 ادلبالغ

 دائن مدين دائن مدين 

 

261 

622 

442 

 

 

 

 

 
 

512 

 

2400000 

100000 

7000 

 

 

 

 

 

2507000 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11، صسبق ذكره ، مرجعللجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الرمسية  اجلريدة  1  
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 :خالصة 

 لكل دقيقة صورة إعطاء داخلها،و جيري ما دلعرفة الرئيسية األداة االقتصادية ادلؤسسات يف احملاسبية ادلعاجلة تعترب

 حتليل و بعرض ادلالية،وذلك احلسابات دراسة حاولنا الثاين الفصل خالل خارجيا،فمن و داخليا بشؤوهنا ادلهتمٌن

 .زلاسبيا معاجلتها كيفية و احلسابات مدونة

 العمل لتنظيم األساليب أحد تعترب الطبقة ىذه ألن متسلسل و مبسط بأسلوب ادلالية احلسابات عرضنا لقد

 بكل ادلالية وضعيتها لتقدم ادلؤسسة دتارسها اليت العمليات وعرض لتسجيل احملاسبية الصيغ وتوحيد احملاسيب

 بوضوح إظهار و األخرى ادلؤسسات مع بادلقارنة وضعها وتقييم اجلديدة ادلعطيات مع التكيف طريق عن شفافية

 .التنافسية قدرهتا



 بنك الفالحة و التنمية الريفية دراسة حالة      الفصل الثالث                          

 

71 
 

 :تمهيد

ميكن االستغناء عنها من اجل التسيري الناجح دلختلف ادلؤسسات وفق قيود وشروط  ال أداةتعترب احملاسبة     

ادلالية واحملاسبية عند حدوثها زلددة تستجوب استعمال رلموعة من ادلبادئ واألسس والقواعد يف حتليل العمليات 

وتسجيلها على أساس الوثائق ادلثبتة ذلا، مث تبويب وتصنيف ىذه العمليات وتلخيصها يف الوقت ادلناسب وبصورة 

 سليمة، حىت تتمكن إدارة ادلؤسسة من تسيريىا بكفاءة وصلاح.

 تقديم بنك الفالحة و التنمية الريفية  : األولالمبحث 

                               . إىل حتقيق أرباح من خالل قيامو بنشاطات سلتلفةفالحة و التنمية الريفية ال بنك يسعى      

  وتطوره ة بنك الفالحة والتنمية الريفيةنشأ  :األولالمطلب 

 نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية -أوال   

ينتمي بنك الفالحة والتنمية الريفية إذ يعترب وسيلة من الوسائل احلكومية الرامية إىل مشاركة تنمية القطاع      

ة ىيكلة تبعا إلعاد 1982مارس  13ادلؤرخ يف  82 -106مت أنشاؤه مبوجب ادلرسوم  ،يو ترقية العامل الريف الفالحي

القطاع الفالحي وترقيتو ودعم نشاطات الصناعات التقليدية ذلك هبدف ادلسامهة يف تنمية البنك الوطين اجلزائري و 

 ،الفالحية التابعة للقطاع االشًتاكيىذا قام بنك الفالحة والتنمية الريفية بتمويل ادلؤسسات  إطارويف   واحلرفية .

تعاونيات  ،مزارع القطاع اخلاص ،مزارع الدولة واجملهودات التعاونية وكذلك ادلستفيدين الفرديني للثورة الزراعية

 .   1اخلدمات الفالحية وادلؤسسات الفالحية والصناعية إىل جانب قطاع الصيد البحري

شركة مسامهة برأس  إىل 1988االقتصادية حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية بعد عام  اإلصالحات إطارويف      

لواحد ولكن بعد دج للسهم ا 000.000.1 سهم بقيمة  2200 إىلمليار دينار جزائري مقسم  22ادلال قدره 

                                       
 .  200 ص، ، 2006-2007 ، باتنة، اجلزائر،عيسى مرزاقة، القطاع اخلاص والتنمية يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة العلوم االقتصادية  1
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الذي منح استقاللية كبرية للبنوك والغي من خاللو نظام التخصص،  14-04-1990القرض يف و  ظهور قانون النقد

التجارية وادلتمثلة يف البنوك  تقوم هبا اليتبنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك يباشر مجيع الوظائف  أصبح

مع وضع قواعد  التنميةوادلسامهة يف ة منح التسهيالت االدتانية وتشجيع عملية االصلاز بنوعيها بالفائدة وبدون فائد

من خالل  شاملة إسًتاتيجيةالبنك  وضع أىدافوحتمي البنك وجتعل معامالتو مع زبائنو اقل خطر. ولتحقيق 

 وكالة. 300من  بأكثرالوطين الًتاب  لالتغطية اجلغرافية لكام

  ثالثة وثالثون مليار دينار جزائر    بنك الفالحة والتنمية الريفية)بدر(، شركة باألسهم ذات رأمسال قدره 

، الكائن مقره االجتماعي 00/11640دج( ادلسجل بالسجل التجاري باجلزائر حتت رقم  00 000 000 33000)

      وش اجلزائر.شارع العقيد عمري  17باجلزائر العاصمة 

 : تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية -ثانيا   

 :مر بنك الفالحة والتنمية الريفية بثالث مراحل رئيسية وىي

خالل ىذه ادلرحلة انصب على اىتمام البنك على حتسني موقعو يف السوق ادلصريف   :1988-1990مرحلة 

 للمناطق ذات النشاط الفالحي.  الصيفيةوالعمل على ترقية العامل الريفي عن طريق تكثيف فتح الوكاالت 

نك الغي من خاللو التخصص القطاعي للبنوك توسع ب مبوجب قانون النقد والقرض الذي:  1991-1999مرحلة

الفالحة والتنمية الريفية ليشمل سلتلف قطاعات االقتصاد الوطين خاصة الصناعات الصغرية وادلتوسطة بدون 

 .1الفالحي الذي تربطو عالقات شليزةاستثناء عن القطاع 

كاالت البنك عرب سلتلف و  اآليل اإلعالموتعميم استخدام  إدخالاجملال التقين فقد شهدت ىذه ادلرحلة  إما يف

 :دتيزت ىذه ادلرحلة مبا يليوقد 

                                       
 . 201سبق ذكره، ص،عيسى مرزاقة، مرجع  1
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 اخلارجية.( لتشكيل معاجلة وتنفيذ عمليات التجارة )السوفيييتمت االطلراط يف النظام  :1991

 اآليل اإلعالمجانب تعميم استخدام  إىلالعمليات ادلصرفية  أداء( يساعد على سرعة سيبوأ)مت وضع نظام :1992

 اخلارجية. يف كل عمليات التجارة 

 ادلصرفية.على مجيع العمليات  اآليل اإلعالم إدخالاالنتهاء من :1993

 لبدر.السحب  بكافةبدا العمل دلنتج جديد يتمثل يف :1994

 حقيقي.جلميع العمليات ادلصرفية فين نظام ادلعاجلة من بعد  إدخال :1996

 البنوك.بدا العمل ببطاقة السحب ما بني  :1998

الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك العمومية يف  مبسامهة بنكدتيزت ىذه ادلرحلة :  4000-4002 مرحلة

االقتصادي والتوجو ضلو تطوير قطاع ادلؤسسات الصغرية  اإلنعاشتدعيم ودتويل االستثمارات ادلنتجة ودعم برنامج 

جانب توسيع تغطيتو  إىل ،د السوقارجية وفقا لتوجهات اقتصاو ادلتوسطة وادلسامهة يف تطوير قطاع التجارة اخل

 اليتوللتكيف مع التحوالت االقتصادية واالجتماعية دلختلف مناطق الوطن وذلك عن طريق ادلزيد من الوكاالت 

 05تعرفها البالد واستجابة االحتياطات ورغبات الزبائن قام بنك الفالحة والتنمية الريفية بوضع برنامج على مدى 

 إىل باإلضافةوالعمل على تطوير منتجاتو وخدماتو ، أدائوول عصرنة البنك وحتسني ح أساسايتمحور  ،سنوات

  : تبنيو التكنولوجيا احلديثة يف رلال العمل ادلصريف .وىذا الربنامج الطموح حقق نتائج ىامة نوردىا كالتايل

يف تسمح للبنك بفحص نقاط القوة والضعف يف سياستو باعتماد ادلعايري العادلية  إسًتاتيجيةوضع  :2000عام  

 .1رلال العمل ادلصريف

                                       
 . 202عيسى مرزاقة، مرجع سبق ذكره، ص،   1
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عملية زلاسبية ومالية جلميع حقوقو ادلشكوك يف  بإجراءتقسيم موارده قام البنك  إلعادةسعيا منو  2001: عام

يولة وغريىا والعمل على زيادة تقليص مدة سلتلف حتصيلها بغية حتديد مركزه ادلايل ومواجهة ادلشاكل ادلتعلقة بالس

 جانب ذلك قام البنك بتحقيق مفهوم البنك اجلالس مع اخلدمات ادلشخصة. إىلالعمليات ادلصرفية اجتاه الزبائن 

تقنية جديدة تعمل على سرعة تنفيذ  إدخاللقد كانت ىذه السنة شليزة بالنسبة للبنك الذي عرف : 2004عام 

كان يستغرق وقت حتصيل شيكات البنك مدة قد   إنفية تتمثل يف نقل الشيك عرب الصورة، فبعد العمليات ادلصر 

 رلال العمل يفوىدا يعترب اصلاز غري مسبوق  ،الزبائن حتصيل الشيك يف ظرف وجيز بإمكان أصبح ،يوم 15تصل 

 النقدية لألوراق ليةالالعلى استخدام الشبابيك  2004بنك خالل عام  لومسئو كما عمل   ،ادلصريف يف اجلزائر

 ادلرتبطة ببطاقات الدفع.

 1و تقديم بطاقة فنية لهاوكالة عمي موسى  نشأة : المطلب الثاني

 : وكالة عمي موسى نشأة  -أوال   

ذراع الربج –حتت ما يسمى بالوكالة احمللية لالستغالل  1986/12/01يوم  أبواهباافتتحت وكالة عمي موسى       

بلديات وىي عبارة عن مؤسسة مصرفية تتمثل وظيفتها  08وتضم ىذه الوكالة  876- -البنكيةذات ادلؤشر 

القيام  إىل باإلضافةخاصة الفالحية وكذلك التعامل مع سلتلف عمالئها  أنواعهايف منح القرض مبختلف  األساسية

 عامال . 11والسحب ويبلغ عدد عماذلا  اإلبداعالعمليات ادلصرفية مثل مبختلف 

 الوكالة: أعمال -  

 أمهها: نشاطات و أعمال بعدة الوكالة تقوم

 اصنافها. بكل الودائع تلقي كذلك و التحويل و اإليداع و السحب يف ادلتمثل و بالصندوق اخلاصة لعملياتا-

                                       
 وثيقة مقدمة من طرف البنك. 1
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  .اخلصم وإعادة، اخلصمو  االكتتاب عمليات يف ادلتمثلة و األوراق حبافظة ادلتعلقة العمليات جبميع القيام -

  .احلديدية اخلزائن تأجري و ادلالية األوراق بيع عمليات من أموال اكتساب-

 .أشكاذلا جبميع القروض منح ،األخرى البنوك أو الفروع مع ادلراسل بدور الوكالة تقوم-

 . والتصدير االسترياد بعمليات اخلاصة ادلستندية االعتمادات فتح خالل من ذلك و اخلارجية التجارة دتويل-

 الشباب. وتشغيل لدعم الوطين بالصندوق ادلتعلقة القروض منح عمليات تسهيل خالل من الشباب دعم-

أو  الوطنية الشركات أو ادلؤسسات أو بالزبائن تعلقت سواء بفوائد عليها تعد اليت العمليات جبميع الوكالة تقوم-

 .اخلاصة األعمال تطوير و أىدافها حتقيق إىل وتسعى، األجنبية

 : بطاقة فنية لوكالة عمي موسى -ثانيا    

 الريفية.بنك الفالحة والتنمية  : اسم ادلؤسسة 

 منها:وىو ادلمثل الرئيسي للوكالة و لو عدة أعمال  ادلدير 

 الفروع.متابعة و مراقبة مجيع ادلصاحل و  -

 يقوم بتوقيع العقود و ادلستندات . -         

 تقدمي تقارير دورية للمديرية العامة يقدم فيها عمل الوكالة . -         

 يعترب ادلمثل الوحيد للبنك-           

 ادلراقب العام. 

  ادلقاصةرئيس. 

 ادلكلف بالقروض. 

 ادلكلف مبصلحة القانون. 
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 الهيكل التنظيمي وتوزيع المهام لوكالة عمي موسى  : المبحث الثاني

 الهيكل التنظيمي لوكالة عمي موسى : األولالمطلب     

    .1لوكالة عمي موسى : اذليكل التنظيمي  3-1الشكل رقم                    

 

 

 

 

  

                                       

 وثيقة مقدمة من طرف البنك. 1 

 ادلدير       

 األمانة العامة   

مصلحة ادلنازعات  اليومية احملاسبية
 و الشؤون القانونية

 مصلحة الزبائن  مصلحة القروض  ادلوزع االلكًتوين 

قسم فتح وغلق 
 احلسابات

 قسم ادلعارضات  

 احملافظة ادلالية 

 الشباك       

 أمني الصندوق 

إجراءات ادلوافقة  الصندوق 
 على القرض

 أنواع القروض  
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 توزيع المهام لوكالة عمي موسى :المطلب الثاني

 اغلب مهام ادلدير فيما يليتتمثل  : مهام المدير : 

 .تسيري الوكالة 

 .ادلؤطر جلميع العمال 

  على مجيع العمال. باإلشرافيقوم 

  العامة عدة مهام لألمانة : العامة األمانةمهام : 

  صادر والوارد.ال سجالالقيام بتسجيل سلتلف العمليات الصادرة والواردة يف 

 ا معها وكذلك استقبال رسائل الفاكس الواردة سلتلف ادلصاحل اليت ذل إىلرسائل الفاكس  كتابة

 وتسجيلها

  العامة. األمانةيتصف هبا موظف  أناليت جيب  األساسيةتعترب السرية ىيبة ادلهنة 

 مهام المنازعات والشؤون القانونية : 

 ختتص ىذه ادلصلحة باجلانب القانوين لتعامالت البنك حيث تعمل على حفظ حقوق الزبائن 

 وضمان السري احلسن لعمليات البنك والنظر يف االعًتاضات .

  قد حيدث اعًتاضات ومنازعات على حساب الزبون يف دفع الضرائب فتتصل القباضة بالبنك

 مد.حسابو رل أنوتقدم طلب جتميد حساب الزبون، فيعلم البنك الزبون 

 .يقوم بتسوية الًتكات يف حالة وفاة زبون لو حساب لدى البنك 

 وتتمثل مهام الشباكي فيما يلي : ام الشباكيمه: 

  (.واإليداعيسجل العمليات يف احلاسوب اعتمادا على البيان وذلك يف حالة )السحب...... 
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  الزبون وحتتفظ بنسخة منو كقطعة زلاسبية. إىل اإليداع إيصاليسلم 

 مهام الحافظة المالية : 

  (ألمرالتجارية )الكمبيالة والسند  واألوراقسلتلف الصكوك  استالميتم على مستوى ىذه ادلصلحة 

 لتغطيها.العمليات اخلاصة هبا  وإجراء

  اآلليمهام الموزع : 

  النقدية األوراقادلوزع بفرز  ، ويقومادلبلغ ادلراد سحبو بادلوزع من الصندوق يأخذادلكلف بتسيري ادلوزع   

 األوراقوزع وبعدىا يربمج ادلوزع بعدد من وحساهبا ومن مث يقوم بشحن الصناديق ادلتوفرة داخل ادل

 يوميا.النقدية ادلودعة يف ادلوزع ويتم مراقبتو 

 مهام مصلحة القروض :  

  القروض  أنواع إىل باإلضافةيتم على مستوى ىذه ادلصلحة استقبال ملفات القروض ودراستها

 أنواعها.ادلوجودة على مستوى الوكالة مبختلف 

 مهام مصلحة الزبائن :  

  الصندوق أمنيوىي تضم زيادة على الصندوق،  الصندوقكز اغلب نشاط ىذه ادلصلحة يف يًت 

 : والشباك واحلافظة ادلالية وتًتكز مهام الصندوق يف

  الودائع.وحتويل وقبول  وصرفوسحب  إيداعالقيام مبختلف العمليات النقدية من 

  الصندوق أمينمهام : 

  ادلبلغ ادلكتوب على البيان يف حالة سحب الزبون .يتحقق من تطابق ادلبلغ ادلدفوع مع 

  الشباكي. إىليسجل ادلعلومات اخلاصة هبذا البيان مث يضع اخلتم عليو ويوقعو ويسلمو 
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 مهام اليومية المحاسبية :  

  تظهرادلاضية وعندما  ساعة 24 أخردتت يف  اليتتقوم اليومية احملاسبية مبراقبة سلتلف العمليات احملاسبية 

حيث يوجد لكل عامل يف البنك  ,هباالعمليات يقوم كل عامل بالتوقيع على العمليات اليت قام   ىذه 

  .خاصرقم سري 

  يف ىذه ادلصلحة وذلك نظرا لطبيعة ادلوضوع اخًتناه )احلسابات ادلالية ومعاجلتها  تربصنالقد كان

 زلاسبيا(.

 دراسة الحسابات المالية في بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث الثالث

بشكل  القوائموالتنمية الريفية على تسجيل وتبويب وحتليل العمليات ادلالية يف   تقوم الدراسة يف بنك الفالحة

 معينة.مستمر لغرض حتديد نتائج عمليات الوحدة االقتصادية يف فًتة مالية 

 لمراجعة الخاص بالحسابات الماليةتقديم ميزان ا : األولالمطلب 

بعد انتهاء ادلؤسسة )بنك الفالحة والتنمية الريفية( من تسجيل العمليات ادلالية بشكل يومي ومستمر وبعد 

من صحة العمليات تستعمل ميزان ادلراجعة بعد اجلرد،  التأكدوبغرض  فإهنا ورصيدىا األستاذدفًت  إىلترحيلها 

 الفالحة والتنمية الريفية . كة فحاولنا دراسة ىدا الصنف يف بنموضوع دراستنا خاص باحلسابات ادلالي أنومبا 

  : البنك ال يعمل جبميع احلسابات ادلالية مثل أنمن خالل الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا الحظنا 

، ادلالية اجلارية األصولخسائر القيمة عن  /59ادلالية ادلشتقة وح األدوات / 52القيم ادلنقولة للتوظيف، ح / 50ح 

 : فقد ورد يف ميزان ادلراجعة اخلاص باحلساب ادلالية مايلي

 سجل فيو  قيمة الشيكات اليت حصلت، حيث رصد احلساب  : بنوك ادلؤسسات ادلالية وما مياثلها / 51ح1-

 بقيمة الشيك بعد تسديده .    
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 حساب اخلزينة. إىلميثل ادلبالغ النقدية احملولة من حساب الصندوق بالبنك  : اخلزينة العمومية  /515ح2-

 .تتم فيو رلموعة من التحويالت من بينها عمليات على احلسابات اجلارية الصندوق:/53 ح 3-

 الوكالة.وصل حتويل  /579ح4-

 إىلمن حساب الصندوق يسجل رلموع التحويالت ادلالية اليت قام هبا البنك  : حتويالت داخلية   /581ح5-

 الداخلية.اخلزينة وغريىا من التحويالت حساب 

صندوق  إىليسجل فيو قيمة ادلبالغ النقدية احملولة من الصندوق الرئيسي  :أخرى حتويالت داخلية / 588ح6-

 وذلك داخل البنك. أخر

 : 2016/12/31إلى 2016/01/01تقديم ميزان المراجعة الخاص بالحسابات المالية لفترة  -

 رقم
 احلساب

 
 البيان

 مدة أخررصيد  حركة الفًتة
 دائن       مدين     دائن       مدين      

     51    
     515    

53    

579    

581    

588    

 بنوك ادلؤسسات ادلالية
 اخلزينة العمومية

 الصندوق
 حتويل الوكالة وصل

 األموالحتويالت 
 أخرى حتويالت داخلية

568 139 334 

354 611 8 

455 396 972 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

130 342 947 569 

626 491 649 

 
 

 
 

 

59510253218 

51440296149 

211218501057 

 1027082924     اجملموع  
 

 130969439218 322169050424 

  127747743794  1027082924  الرصيد 
 .(01، 02، 03، 04، 05)ادللحق على بناءا الطالبة إعداد:  ادلصدر                     
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 ىذه أن حيث العامة، ادلديرية إىل بإرساذلا ويقوم ،يوميا الوكالة هبا تقوم اليت العمليات جبمع ىنا احملاسب يقوم-

 .بإعداده للوكالة دخل وال السنوي ادلراجعة ميزان بإعداد ادلعنية ىي األخرية

 .  مالية سنة كل ايةهن أي دوريا السنوي ادلراجعة ميزان إعداد يتم

 تقديم بعض العمليات المتعلقة بالحسابات المالية : المطلب الثاني

على انو دفًت يسجل فيو  األخريكل مؤسسة اقتصادية تسجل العمليات احملاسبية يف دفًت اليومية ويعرف ىذا 

ونظرا لتعدد التكرار يف العمليات احملاسبية يف البنك تعذر علينا  ،العمليات احملاسبية يوم وقوعها بشكل يومي

 .بنكب مايل متوفر يف العينة من العمليات اخلاصة بكل حسا أخذناتسجيلها كلها وكذلك 

البنك يقوم بتسجيل العمليات اليت جترى يف البنك يف يومية زلاسبية بشكل  أنومن خالل الدراسة ادليدانية وجدنا 

  : حسب طبيعة ونوع العملية مثلتقوم هبا كل عملية بًتميز  تقوم  ، حيثمنتظم

VE1 :  اليت يقوم هبا الزبون لصاحل حسابو. اإليداعيعرب عن عملية 

VE2 : يعرب عن عملية التحويل اليت تتم بني بنك الفالحة والتنمية الريفية ووكالة أخرى مثل : O P G I  لصاحل

 .ماعميل 

VE3 : أخرىالتحويالت اليت تتم بني البنك ووكالة فرعية  دتثل      . 

 :مايلي (بناءا واعتمادا على ادلالحق ادلعطاة )اليت قامت هبا ادلؤسسة من بني العمليات احملاسبية

 تكون حيث بعمالئها، اخلاصة اجلارية احلسابات وإىل من والتحويل والسحب اإليداع بعمليات الوكالة تقوم-

 : التالية للقيود وفقا العمليات ذلذه احملاسبية ادلعاجلة
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 : النقدي اإليداععملية  -1

 .نقدا بالوكالة اجلاري حسابو يف دج   00 000 517قيمتو مبلغ  2017-04-02 بتاريخ (x) العميل أودع -

 :يلي كما احملاسبية ادلعاجلة تكون

 

53 

 

 

512 

02-04-2017                       

 الصندوق 

 (xاحلساب اجلاري للعميل)                   

 (.xإيداع مبلغ نقدي يف حساب العميل)

                     

 

51700000 

 

 

 

 

 

51700000 

 

 

 .06من إعداد الطالبة اعتمادا على ادللحق           

 : داخليةشيكات عملية السحب ب2-

الذي لديو حساب بوكالة  دج 19910000 بسحب شيك بنكي بقيمة 2017-01-06( بتاريخ xقام العميل)

 ( لديو حساب جاري بنفس الوكالة.yعمي موسى،لفائدة العميل)

 : تكون ادلعاجلة احملاسبية كالتايل 

 

512 

 

 

512 

06-01-2017 

 (yاحلساب اجلاري للعميل)

 (xاحلساب اجلاري للعميل)                        

 (.xسحب شيك رقم)

 

19910000 

 

 

19910000 

 .باالعتماد من البنك من إعداد الطالبة            

 : إىلتنقسم ىذه العملية  : عملية التحويل3-
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  : داخلية تحويالت 1-3-

على عميل لو حساب يف البنك لصاحل عميل آخر لو حساب يف  الشيك الداخلي عبارة عن شيك مسحوب

 .وادلسحوب عليو عمالء لنفس البنك ونفس الفرعالساحب  نفس البنك ونفس الفرع أي أن

 حساباهتم أنمع العلم  (yالعميل) إىلدج،  1000000( بتحويل مبلغ قيمتو xقام العميل) 2017-01-08بتاريخ -

 دج.100اجلارية يف نفس الوكالة ،عمولة البنك 

 : تكون ادلعاجلة احملاسبية ذلذه العملية كالتايل

 

512 

 

 

 

 

 

512 

66 

08-01-2017                             

 (x)للعميل اجلاري احلساب

 (y)للعميل اجلاري احلساب                

 عمولة البنك                

 قيد التحويل

 

1000100 

 

 

1000000 
 

100 

 .باالعتماد من البنك من إعداد الطالبة             

 : خارجية تحويالت- 3-2

اإليداع يكون مسحوبا على عميل لو حساب يف بنك آخر لصاحل عميل يف البنك أي  اخلارجي يف حالة الشيك

 .بنك وادلسحوب عليو عميل لبنك آخرعميل لل أن الساحب

( مع العلم أن xلصاحل العميل) دج، 00 000 850 1قدره  قام البنك بتحويل مبلغ من ادلال  2017-04-02بتاريخ-

 .دج 100، عمولة البنك وكالة أخرى)وكالة بدر بيري خادم(ذلذا األخري حساب ب
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512 

 

 

 

 

 

517 

66 

 

 

02-04-2017                      

                       (xاحلساب اجلاري للعميل)

 األخرى  اذليئات ادلالية              

                 عمولة البنك               

 (.xرقم) التحويل بشيك بنكي

 

185000100 

 

 

185000000 

100 

 (.07على ادللحق) بناءا الطالبةمن إعداد          

 .العمومية باخلزينة اجلاري بوحسا إىل الصندوق من دج 50000 مبلغحول البنك  2017-01-09بتاريخ  -

 : ادلعاجلة احملاسبية تكون كالتايل

 

581 

 

 

515 

 

 

 

53 

 

 

581 

09-01-2017                          

 أموالحتويالت 

 الصندوق                              

 تسجيل قيد التحويل

// 

 اخلزينة العمومية

 أموالحتويالت                             

 أموالترصيد حساب حتويالت 

 

50000 

 

 

50000 

 

 

 

50000 

 

 

50000 

 .البنكباالعتماد من  من إعداد الطالبة            
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هبذه األعمال، وختصم من حساب األمر بتحويل   قياموويف مجيع األحوال حيتسب البنك عمولة نضري  -

 الشيكات أو ادلبالغ.

   فوائد بتقدمي تقوم الوكالة فان وعليو تشغيلها، قصد وىذا العمالء من ألجل ودائع باستقبال الوكالة تقوم 4-

 : كالتايل العمليات ذهذل احملاسبية ادلعاجلة وتتمثل.للمودعني

 : للوديعة النقدي اإليداع 1-4-  

، مع العلم ان للعميل  %  5.7 فائدة مبعدل ،دج 4500000 مبلغ )×(العميل أودع 2017-01-11بتاريخ  -

 : حساب بالبنك. ادلعاجلة احملاسبية تكون كالتايل

 

53 

661 

 

 

 

275 

11-01-2017                            

 الصندوق

 فوائد على حسابات الودائع

 وديعة ألجل                       

 قيد إثبات فتح الوديعة.

 

4500000 

337500 

 

 

 

4837500 

 من إعداد الطالبة.            

 : الوديعة استحقاق 2-4-

 قيمة تكون حيث اجلاري، احلساب إىل حتويلها أو نقدا بسحبها إما العميل يقوم الوديعة استحقاق حالة يف-

 .الفوائد قيمة إليها مضافا األصلية قيمتها رلموع ىي اجلديدة الوديعة
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 :النقدي السحب - 

  ، مع العلم أن ىذا  دج 50000000ب( بسحب وديعتو النقدية ادلقدرة yالعميل) قام  2017-03-10بتاريخ- 

 الفوائد.ادلبلغ ميثل رلموع ادلبالغ ادلودعة خالل سنتني مضافا إليها قيمة 

 : ادلعاجلة احملاسبية تكون كالتايل

 

275 

 

 

 

53 

10-03-2017                                                                   

 ألجلالوديعة 

 الصندوق                               

 سحب الوديعة.

 

5000000 

 

 

5000000 

 

 : للعميل اجلاري احلساب إىل الوديعة حتويل -

 بقدر ( مبلغ الوديعة النقدية إىل حسابو اجلاري بالبنك ادلy) حول العميل 2017-01-15بتاريخ   

 .دج 7000000     

 

275 

 

 

512 

15-01-2017 

 ألجلوديعة 

 احلساب اجلاري للعميل

 حتويل الوديعة إىل احلساب اجلاري.

 

7000000 

 

 

7000000 

 

 إعداد الطالبة باالعتماد من البنك من
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للوكالة حساب جاري   أنحيث  يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية ببعض العمليات مع مركز بريد اجلزائر، 5-

 لديها حساب بالوكالة. األخريةوىذه  ( ،OPGIبالبنك، ومن بني ادلؤسسات اليت يتعامل معها البنك)

 حتتوي قائمة و الشهرية الرواتب إمجايل بقيمة الوكالة إىل حتويلوصل  ببعث 2017-04-02بتاريخ قامت ادلؤسسة 

 شيكات أرقام قائمة مع وبعثو ادلؤسسة باسم شيك بتحرير الوكالة تقوم ذلك بعد و ادلوظفني، شيكات أرقام على

 .اجلزائر بريد مركز من رواتبهم يسحبون ادلوظفني أن حيث اجلزائر، بريد مركز إىل ادلوظفني

 التالية: القيود وفق العملية ذلذه احملاسبية ادلعاجلة تكون

 

512 

 

 

517 

02-04-2017                                                               

 احلساب اجلاري للمؤسسة بالبنك

 حساب الوكالة لدى مركز الربيد                  

 وصل حتويل الوكالة.

 

6952018 

 

 

6952018 

 (.08) ادللحقاعتمادا على الطالبة  إعدادمن           

 الربيد مركز فان عليو و راتبو سحب يستطيع ال العمال احد فان الشيكات أرقام احد يف خطا وجود حال يف -

 كالتايل: يسجل و الوكالة إىل ادلتبقي ادلبلغ بإرجاع يقوم

 

517 

 
 

512 

N 

 حساب الوكالة لدى مركز بريد اجلزائر

 احلساب اجلاري للمؤسسة                

 إرجاع ادلبلغ ادلتبقي.

 

Xxx 

 

 

xxx 
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 : الراتب صاحب يظهر حىت التايل القيد يف ادلبلغ بتسجيل الوكالة تقوم -

 

517 

 

 

XXX 

N 

 اجلزائر بريد مركز لدى الوكالة حساب

 التسجيل قيد              

 .التسجيل قيد مبلغ

 

xxx 

 

 
XXX 

 على معطيات البنك. الطالبة بناءامن إعداد 

 األوراق يبني القرض، مشروع دللف شاملة دراسة بعد ذلك و القروض من عديدة أنواع مبنح الوكالة تقوم 6-

 ادلدى متوسطة استثمار قروض الشباب وتشغيل لدعم الوطين الصندوق مينح .القرض ملف لدراسة الالزمة

 % 70 ونسبة الصندوق طرف من % 29 نسبة تدفع أن على القانون ينص حيث ،18 سن فوق الشباب دلساعدة

 ،الوكالة  إىل(  ع م) السيد تقدم األساس ىذا وعلى. ادلستفيد الشخص طرف من %1 نسبة و البنك، طرف من

 تضمنت اليت % 30 نسبة مقدما، مصغرة مؤسسة  لفتح ذلك و دج 1000000 قيمتو القرض من االستفادة بغية

 وقدرت ،% 70 نسبة منح و القرض مبلف الوكالة الشباب. فقبلت وتشغيل لدعم الوطين الصندوق ونسبة نسبتو

 : التالية اتواخلطو  القيود وفق العملية ىذه وتعاجل. دج 100ب البنك فائدة نسبة

 .للقرض اإلمجالية بالقيمة جاري حساب بفتح أوال( ع م) ادلستفيد يقوم-1      

 

XXX 

 

 

512 

05-05-2016                                       

 ادلدى متوسط قرض

 (ع م) للعميل اجلاري احلساب                  

 القرض بقيمة جاري حساب فتح

 

1000000 

 

 

1000000 
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 .% 17 بنسبة ادلضافة القيمة على والرسم الفوائد واحتساب للقرض العميل تسديد2-

 
512 

 
 

XXX 
64 

N                          

 ( ع م) للعميل اجلاري احلساب
 ادلدى متوسط قرض             

 ادلضافة القيمة على الرسم                         
 .القرض قسط تسديد

 
1000117 

 
 

1000000 
117 

 

 

 .باالعتماد من البنك من إعداد الطالبة
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 : خالصة

 لدراسة حالة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية وذلك بالقيام بًتبص ميداين فيو فقمناٌخصص الفصل الثالث 

مديرياتو مثّ مصاحلو و  التنظيمي الذي حيقق ارتباط وثيق ومتكامل بني ىيكلوعرض للبنك و  بإعطاء بطاقة تعريف

 إىل 2016/01/01ة حللنا احلسابات ادلالية ادلعمول هبا من خالل تقدمي وحتليل ميزان ادلراجعة للفًت 

و تسجيل بعض العمليات احملاسبية يف دفًت اليومية و بذلك دتكنا من معرفة ادلسك احملاسيب  2016/12/31

 عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية. للحسابات ادلالية من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على طريقة
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الدولية  احملاسبية البيئة مع اجلزائرية احملاسبية البيئة ،تتفاعل الدولية احملاسبة معايري لتوحيد ادلتنامي االجتاه ظل يف    

نظاما مرنا  السابق جبعلودلواكبة ادلستجدات احلادثة ،من خالل إجراء إصالحات جذرية على ادلخطط احملاسيب 

زلاسبيا يتوافق و ادلتطلبات  نظامايستجيب للتحوالت االقتصادية الراىنة و التغريات احلادثة، و ذلك بتبين 

 العودلة متطلبات جهة ويواكبالدولية، كأحد األساليب لتسهيل ادلعامالت الدولية و خاصة مهام ادلستثمر من 

 .أخرى جهة من الدولية احملاسبة و ادلالية

بإنشاء   يتضمن النظام احملاسيب ادلايل إطارا مرجعيا للمحاسبة ادلالية و معايري زلاسبية و مدونة حسابات تتسم     

خاصة الدولية  كشوف مالية على أساس ادلبادئ احملاسبية ادلعرتف هبا عامة وتتوافق وادلتطلبات ادلالية واحملاسبية

 يف احلسابات ادلالية واليت كانت موضوع دراستنا. بالطبقة اخلامسة اليت تتمثل اىتمامناا نٌنصب ولقد

 الفرضيات:  اختبار

ادليدانية، توصلنا أثناء  خالذلا على الدراسة النظرية والدراسة اعتمدنامن خالل طريقة معاجلتنا للموضوع واليت 

 للفروض إىل مايلي: اختبارنا

 حيث تعّرف ادلعايري احملاسبية الدولية على اهنا رلموعة من القواعد احملاسبية،يتم  صحيحة الفرضية األوىل

عليها والتعارف على استخدامها كمرشد أساسي لتحقيق جتانس ادلعاجلات يف قياس العمليات  االتفاق

ات ذات دف إىل إنتاج معلومهتواألحداث والظروف اليت تؤثر على ادلركز ادلايل للكيان ونتائج أعمالو، و 

 جودة عالية وإيصاذلا إىل األطراف ادلستفيدة منها.

 حيت تعّرف على اهنا رلموعة متكاملة من  صحيحة ادلتعلقة بالقوائم ادلالية فهي الثانية أما الفرضية

وسيولة خزينتو يف هناية السنة  الوثائق احملاسبية ىدفها إعطاء صورة صادقة عن ادلركز ادلايل للكيان وجناعتو

 ادلالية.
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 مع احلقوق جي ذياحلسابات ادلالية،و ال ووى الصنف اخلامس ادلتمثلة يف الثالثة قبول الفرضية

عترب مصدر األصول ادلالية ادلتداولة ادلتمثلة يف السندات واألوراق ادلالية اليت دتتلكها يو  ،وااللتزامات

 لنشاط الذي ختتص بو مهما كان نوعها خالل دورة مالية ما.ادلؤسسة وذلك من خالل ممارستها ل

  :النتائج

 :إليها كاآليت ادلتوصل النتائج عرض ميكن األساسية الفرضيات من انطالقا و ادلوضوع حبيثيات اإلدلام بعد

 كبري  اجلزائر بإقدامها على تبين فكرة ادلعايري الدولية من خالل النظام احملاسيب ادلايل فهي حتذو تقدم إن

ادلعايري الدولية  هبا وجبار حنو التوافق الدويل احملاسيب، فالنظام اجلديد يتناول ادلبادئ و القواعد اليت أتت

 ة.احملاسبيخاصة تلك ادلتعلقة بالقوائم ادلالية وادلبادئ 

 لتسهيل  ، وىذاإّن النظام احملاسيب ادلايل يقوم بتقريب ادلمارسة احملاسبية اجلزائرية مع معايري احملاسبة الدولية

 قراءة القوائم ادلالية من طرف ادلستعملني الداخليني و اخلارجيني للمعلومة ادلالية.

  تشكل اإلطار العام دلسك احتوى النظام احملاسيب ادلايل اجلزائري على مدونة حسابات ذات أرقام

 إال أنو ترك اجملال لتوسيعها أو تعديلها حسب احتياجات كل كيان. ادلالية،احملاسبة 

   ىي مصدر األصول ادلالية ادلتداولة  ، والناجتة عن حركة النقد وااللتزاماتاحلسابات ادلالية ىي احلقوق

ادلتمثلة يف السندات واألوراق ادلالية اليت دتتلكها ادلؤسسة وذلك من خالل ممارستها للنشاط الذي ختتص 

 بو مهما كان نوعها خالل دورة مالية ما.
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 : تو توصيا اقتراحات

على الدراسة النظرية ونتائج الدراسة ادليدانية نقرتح وجوب  من خالل دراستنا دلختلف جوانب ادلوضوع، وبناءا

من خربات بعض الدول  واالستفادةتكثيف ادلؤدترات والندوات وادللتقيات وخاصة الدولية، لتبادل وجهات النظر 

العربية واألجنبية اليت كانت سباقة يف انتهاج معايري احملاسبة الدولية وضرورة الرتكيز على إبراز إجيابيات تطبيق 

 معايري احملاسبة الدولية وأمهيتها بالنسبة للمحاسبة.

 آفاق البحث: 

يام بدراسة حالة يف بنك الفالحة والتنمية من خالل دراستنا دلوضوع احلسابات ادلالية و معاجلتها زلاسبيا و الق

 احملاسيبمدى فاعلية النظام  الريفية أدركنا األمهية البالغة ذلذا ادلوضوع حيث أنّو يساىم بشكل فعال يف إظهار

 و ذلا، احلقيقية ادلالية الوضعية وكيفية معاجلة احلسابات معاجلة تسمح مبعرفة االقتصاديةادلايل يف تنظيم ادلؤسسات 

 :يف تتمثل و البحث ىذا تكمل أهنا  نرى اليت و مستقبال تناوذلا ميكن ادلواضيع من مجلة نقرتح ذاذل

 .التطرق إىل باقي طبقات النظام احملاسيب ادلايل 

  االقتصاديةأمهية تطبيق ادلعايري احملاسبية الدولية يف ادلؤسسات. 
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