
 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   مستغانم   -جامعة عبد الحميد بن باديس   

     كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير                                   

 قسم العلوم الاقتصادية

               

 

                                                                                 

                                                                               
    مي مي ييكادكادأأ  ماسترماسترشهادة شهادة   متطلبات نيلمتطلبات نيل  مقدمة ضمنمقدمة ضمن  تخرجتخرجمذكرة مذكرة   

    : تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير : تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير   الشعبة : علوم اقتصادية                    تخصصالشعبة : علوم اقتصادية                    تخصص

  

  توافق املخطط املحاسبي للبنك مع املعايير املحاسبية الدولية توافق املخطط املحاسبي للبنك مع املعايير املحاسبية الدولية 
  BB..DD..LLدراسة حالة بنك التنمية املحلية دراسة حالة بنك التنمية املحلية 

 

 
 : ألاستاذ تحت إشراف                                                                                  :             البمن إعداد الط   

 بن زيدان لحاج                                                                                                                  بن زيتوني عمر         

          

 

 اء لجنة املناقشة :أعض                                                                        

 عن الجامعة الرتبة الاسم واللقب الصفة  

 مــستغــانـم أستاذا محاضرا د/ سعيد عبد الرحمان رئيسا

 مــستغــانـم أستاذا محاضرا د/ حاج بن زيدان لحاج مقررا

 مــستغــانـم أستاذا مساعدا أ/ ميلود ناصر مناقشا

 6102/6102: السنة الجامعية



                                             B.D.Lلية دراسة حالة بنك التنمية المح                                                الفصل الثالث 
 

 
48 

 

 : تمهيد

 

 لنمبنررررذن . وقرررم ى هرررر   رررفررررن نمنارررفي ن جرررريفن ن   ن ررري   نمبنررر  أحررررم أ ررر  بنرررل نمتن اررررة ن   ارررة  يعتبررر   

ىههيررر  أهررر من   مفىارررةذ و مرررل   ارررة بتع رررا  نمرررتع ف  ن ع ة  فمرررة فرررن ىهررر اي اافمرررن ن  فمررر   حان رررف قرررفيميح ررر

علررررا  رررينا مررررف ي نمبنرررر    ق ىقاررررا  ن يملررر  ن ررررفان وأنن   رررذن نمبنررررلمرررر  لرررض نم   يررررف  نم رررر  لفاررر   عارررر وخجررر من

 .ن   ن ياة ألاخيى 
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 BDL املحلية التنمية بنك حول  عامة ملحة : ألاول  املبحث

   املحلية التنمية بنك تعريف : ألاول  املطلب

 بنل نمتن اة ن   اة   ∶للمؤسسة الكامل الاسم 

 للمؤسسة املختصر الاسم∶BDL 

ابثرررق مررر  نمقررريا نمارررع   ن   ن ررري  وقرررم ى مررر  ب   ررر  ن يمررر ي إ ررر  أحرررمو نمبنررر   فرررن ن   ن ررريذ و  

ذ مقررررريئ نمي بسررررري   يرررررهفونان وبررررررة ىببرررررف  . يعتبررررر  بنرررررل نمتن ارررررة 5858/ 03/30ن ررررريا  فرررررن  58/558اقررررر  

ولفمررررة م  عررررة علررررا  505ر ت ررررل علررررا  إ مجررررعام نمرررر     ن   اررررة مرررر  أومررررب نماررررباف  نمبن اررررة علررررا ن

 % منه  إ فان .08م ظف,  8030ممرياة  ه اةذويا ض أملث  م  58

 ى مرر  بنررل نمتن اررة ن   اررة برريأ  مرف  قررمائ مرربعة مرررريب نرنررفا   ن رري  واب رر   : املؤسسااة ماال رأس

 نج       58 533 333 333اأ  مفمن ن حفان 

 : وإطاره القانوني املحلية التنمية بنك نشاط طابع : الثاني املطلب

 : طابع نشاطه.1

فرن نمرتقبف  نم ننررب ومررن   يعتبر  بنرل نمتن ارة ن   ارة بنرل ى رفا ذ ويعتبر  بنررل وننررب. رت  ر ا نوائ بجر ةعفمة

نمقرريوا وهرر  يعتبرر    رر   وهررض برريب أاررحفي ألامرر ن  بن ررمخيا مل ونمهررفمبيب مهررف بن يرر ث يا مل. مل ررف رقرر ي نمبنررل 

 عررررم  ع  اررررف  م ت  ررررة علررررا ن حيررررفبف  ن  فااررررةذ ىرررر وي ذ مررررن  نمقرررريوا...ن  . يعتبرررر  بنررررل نمتن اررررة ن   اررررة مرررر  

ن ااي  نمع  اف  نم   رق ي بهفذ حاث ييرف   وشاراض مبف ري فرن ىن ارة ألا ينف نم عفمة فن الاقتجفن نم     و ذ

وىهرررر اي الاقتجررررفن نمرررر     و مررررل بفمرررررتقبف  اقو  ألامرررر ن  ويررررلهف ا رررر  الاقتجرررررفن و فمتررررفان رررررت  خ ررررق ونعررررر  

مارررفايب نمررر ث فااة ونمرررت رماة  فمرررة. مل رررف مرررن ىررر  ي  ن ت رررفلن و مرررل ب رررن  قررريوا م  هرررة م عقرررفا والامررر هر .  

 وظف ف نمبنل  ن   ف ب ى فا  مف رلن: وم  بيب
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  قب   نم ننرب نم   قم ىا ب  عضهف ى   نمه   أل ض م من 

 ن يف  ة فن ى  اض ن ايوعف  و مل م  خر  من  نمقيوا 

 ين  و اب ألاوانق نمنقمرة وح اهف  حيفي ن تعفم يب معن  

   نمث انةى  ي  ن ل ن   ن حمرمرة مل  ه ا  ح ظ نم  ف ق ون  ت اف 

   ى  ارررض نمع  ررررة ألا نباررررة إاررررا نمع  رررة نم  ناررررة ميررررمنن نمبعنمررررف  نم  رررف   وا ررررف رتع ررررق  ع  اررررف

 الامتي نن

إب بنررل نمتن اررة ن   اررة م ررل نممومررة خفيررب م قررفا ب نمت ررفا  واترر اا نمع  اررف  ن  م وررة و  ∶  القااانوني هإطاار .2

 فااررة,ى وي , قرريوا, هرر قف  خررممف  مت يقررة, مل ررف رقرر ي يعتبرر  بنررل نم ننرررب و رقرر ي باررض نمع  اررف   حيررفبف  

بتقمر  قريوا قجري   و مت مرهة و   ا رة ألا رض مارض نمقهفعرف  الاقتجرفنرة بفمرتانف  نمقهرفي نم ر رن حارث 

 مل .BADRر  م بنل خفص مهذن نمقهفي و   بنل ب

  :فا . نمقافي بفمع  اف  ن  م وة ن قام  بفمقفا ب نمت إ  ى تجي وظف  ن وا ف رلن 

  .ى  اض الام ث فا إلااتفجن ن  ههة فن  يق ن   فعف  ن   اة 

 .  ى  اض ع  اف  نمي 

  .ى  اض ع  اف  الامتي نن ونمتجمري 

  ى  اض نمقيوا نمعقفااة وقيوا الام هر 
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 الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية :المطلب الثالث : 

املحلية التنمية لبنك الوطني التنظيمي الهيكل ∶  (1-3رقم) الشكل  

   

 

  

  

   

  

   

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 (BDL ) بالبنك خاصة وثائق  : املصااادر

 
               PDG 

 ن   ااة نمعفمة

 

 مي افا ملحق بف مرياة نمعفمة ن ينقبة

مشروع تابع  ألامفاة

 رئيس مدير عام

 

قسم 

التعاهدات 

والعالقات 

 الخارجية

مديرية تمويل 

 القروض و السكن

مديرية القروض 

املوجهة للصناعة 

 و الخدمات

 

مديرية العالقات  

الخارجية والتجارة 

 الخارجية

 

 املفتشية الجهوية

 

مديرية الشؤون 

 القانونيةواملنازعات

 مديرية إلاعالم آلالي

 DI 

 

قسم التنظيم و 

ألانظمةإلاعالمية

DOSI 

 

 التنظيممديرية 

           التسييرواملراقبة 

 

 مديرية املحاسبة 

DCGالعامة 

 

مديرية تطور 

 DDIMإلاعالم 

 آلالي و النقد

 

قسم الاستغالل 

والتنشيط 

 التجاري 

 

مديرية 

 شبكةالاستغالل 

 

مديرية ألاسواق و 

 رؤوس ألاموال

 

مديرية مراقبة 

التعهدات وتسديد 

 IDEACالديون    

 

قسم تسيير الوسائل و 

 املوارد البشرية

 

 مديرية وسائل العتاد

 

 البشرية مديرية املوارد

 

 مديرية التكوين

 

مديرية حماية التراث 

 األ ش ف و تسيير

 

 وكاالت

مديرية الجهوية 

 لالستغالل 
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  : التعريف باملديرية الجهوية ملستغانم : الثاني املبحث

 : املطلب ألاول : تعريف املديرية

. و لررفب يارر ض كارررذن  5858  ا اررة  35أنارر   ن مرياررة ن  ه اررة مبنررل متن ارررة ن   اررة م برررة ميررت فا  بترررفاا  

 . و ولفمة مام  علن ,ىافا  , ونن ا ا , مف واة ولفمة ام اة ب يت فا  ب  م ا فب و ولفمة  ا يعنب

ولفمرة م  عرة علرا  55ذ 5885عيو  ن مرياة ن  ه اة  يت فا  ى معف حاث ب   عرمن نم لرفب  مرب يهفررة مرنة   

 ررررو وبررررف  و مرررل  عرررم ورررت  لرررض مررر  ولفمرررة نماهررري ذ عررريب ىرررفنم ذ قجررري نماررررمةذ نميررر قي وولفمرررة  مررر ا . مل رررف 

 553ذ 3330م نان ررررف نمباررررياة حاررررث ب رررر  نمعررررمن مررررب يهفرررررة مررررنة سرررر    ن مرياررررة ن  ه اررررة ىهرررر ان ملح ظررررف فررررن 

 .مل  CPES ,DES,BP% منه  إ فان  نمت فنون م  ىا انف  م ت  ة فن   اب ى ججف  نمبن   ب 03م ظف 

 باملؤسسة: الاتصال آليات.8

  Cités des 400 logements route d’Oran Mostaganem∶نمعن نب نمعفن 

 21.77.13/21.11.27/117.21.07.0∶ أاقفي نمهفىف

 117.21.11.18 ∶أاقفي نم فمل  
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 المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للمديرية :

 الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية ملستغانم ∶ (2-3) رقم الشكل

 

 

  

 

 

 

  

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 باملديرية خاصة وثائق  : املصااادر

 : الجهوية الشبكة مديرية ممها : الثالث املطلب

 : فن مهفمهف ىت ثض           

ن  نان ون ينحض نمت فااة ن لفهة ر تص  ذن نم يي فن ى  اب  : التجاري  والتنشيط القرض قسم.1

  بفم لفب  ون ينقبة ن افايب ح ى ى قاقهف. حاث ىت ثض مهفمن وا ف رلن:

  متف عة م ف   ف   نم لفب  ر ماف وفن م ف  نمقفا ب 

 املدير الجهوي 

 ألامانة مكلف ألامن

خلية إلاعالم 

 آلالي

قسم التنشيط  قسم إلادارة قسم الشؤون القانونية  قسم املراقبة

 والقروض التجاري 

مصلحة القروض 

 النوعية

مصلحة الدراسة 

 و القروض

مصلحة أمانة و 

 التعاهدات

مصلحة 

تسيير 

 املستخدمين

مصلحة 

تسيير 

و  الوسائل

 املواد

 مصلحة تغطية الديون 

 مصلحة املنازعات 

مصلحة 

املراقبة 

 املحاسبية

مصلحة 

متابعة 

ألاخطار 

العملياتيةو 

 القروض
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 .تهائة ن ايوي نمين   ن لفص ب ظف ف ولفب  نماب ة ن  ه اة ومتف عة ى قاقفتهف 

 بفمق نعم نممنخ اة ون لفا اة وا ف ر ص ق نعم ألامفب م   يف  ي فب مينقبة نحب ني لض مف رتع ق

 .نم لفب  ونمتع ف  نم وم م قيا م  خر  نم لفمة 

 ااي خفهة باض ناف ف  إاا م   عة الامت ر  ون حفب  ن ه   ة م   يف ن مرياة فإامف  ر ماف ىق

 .نمي بياة م قيوا 

 .نمت ملم م  نم ياي  إلاننا  ن لفص بفمقيوا 

رت ثض نوا ف فن نانمة ومينقبة م  ف  نمضين   ونمت مانف  وممى ميف  ة  : والقروض الدراسة مصلحة.2

 نمقيا فن ىن اة وىه اي ن ايوي أو ى مرمئ ونانمتن م  نمنفحاة ن  فمباة ون امنااة

 رلن: ب ف ما ف ن  ت   ذن : والتعهدات ألامانة مصلحة.3

 بفمقيوا فن م ف  ن  فويف  مب نى ف  ن حذا ومينقبة  مينقبة مجمنقاة نمتجفاا  ن تع قة

 مجمنقاة نمتع ف  نمقيا مب نحب ني  ا ن ومض  ان وي فافىن.

  ياي  م  ف  نم نومر  علا     نمقيوا ونم لفب  وإبرغ ممرياة م   عة الامت ر  ع  لض 

 ى فو  فن م ف  ى  يب نمقيوا

 رت  ن  فمبة ع يهف م   يف نم لفب ى  ا  و ياي  م  اة وعفماف  ألاوانق نم   م   

  ى مب  واقض ىقياي نمناف ف  وج اف ن ب مل   علا  عفقمن  م   عة الامت ر  بفإليفوة إاا

 ممرياف  نمقيا.

 و ذئ ن جلحة ما  ة ب فرلن: : النوعية القروض مصلحة.1

 وى  اق نمقيوا. ميفعم  نم لفب  مت قاق أ منف الامت ر  فن م ف  نمبن   وى  ب ن  نان 

   ى قاق مايوي ن عفمر  نمت فااة ن لفهة ب مرياة م   عة الامت ر  وميفعم  نم لفب

 مت قاقن.

   ياي  م ف   ف   نم لفب  ر   ى  ام نمعرقف  بيب نم لفب . 
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 ∶ى ثض مهفمهف فن :القضائية إلاعمال قسم.7

  ظيوف ممى م  قب ا فن ويب قفا ني حض ن نف عف  ونمب  في نممر ب فن حفمة و  ن أمبفي أو

ومتف عتن م  ي فب  يمرم نممر ب ع   ياق الاىجف  بف  ب ا مإلقينا ب يمرم نمقيا وق  

 نمت قفقنمل و ذن ع   ياق ىنبان بإامف   عفا ملتنبان أو .

  ميفعم  نم لفب  فن إلا فا نمقفا ني مل ض ن افلض الا ت فعاة لفا هف   عض ن حق ق ومافلض مفماة

 مموفي ع  حق ق نمبنل فن حفمة و  ن ف.لف

   ن تف عة بفمعرقرة مرب ن  رفميبذ ن   قيب....و رذن فرن حفمرة نمقارفي ببارب نمضر فاف  نميمر اة برف  نن نمع  ر

 .أو ى  يب ألام ن  ن    ن  بفمبنل علا ن  او يب

 

 داخل املديرية : املحاسبة قسم : الثالث  املبحث

نمبافارررف   ن  فمررربة مرر  أ ررر  ألاع ررف  نم ررر  تهرررت  بهررف نم لفمرررة و مررل  رررف مهرررف أ  اررة ملبيررر   فررن   ارررب عتبرر              

 . ن مرياة قيفي ألاخيى ن    ن  فن ون ع  مف  م    اب الا

مذن  عتب  وظا ة ن  فمبة م  أهرع  وأعقرم ن هرفي أليهرف ى ير  بف  مررة ونميري ن  ر  أملثر  مر  نم ظرف ف ألاخريى 

 . اة ن مري فن 

 :: تعريف قسم املحاسبة ألاول  املطلب

يعرريف قيرر  ن  فمرربة ب اررن نمقيرر  نمررذ  رقرر ي ب  ررب نمبافاررف  ون ع  مررف  عرر  ألاع ررف  نم رر  ىقرر ي بهررف            

ألاقيفي ألاخيى ذ واق ي بفمل افف ألاخهف  إب و م  وإعفن  إامفمهف إاا ألاقيفي ن عناة بفألخهف  متصرحا هف 

يفي عنم ىقمر  أ  ع  اة م س ا هف فرن قير  ن  فمربة بتقرمر  و رف ق خفهرة بت رل نمع  ارة ذ ذحاث ىق ي ألاق

 وإب م  ىقمي  ذئ نم  ف ق وإب ن  فم  ب رق ي ب س اض  ذئ نمع  اة

وق  ن  فمبة ب عرقة من بفم  ف   ون تعفم يب مب نم لفمة أو بفألحيى رتعفمض معه  بهياقة  ير  مبف ري  ذ و ر  

 وماط بيب ن مرياة نمعفمة م بنل وألاقيفي ن  ت  ة ذ و   ىف ب م  مرياة نمعفمة. عبفا  ع 
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 املطلب الثاني : مهام ووظائف قسم املحاسبة :

 ىت ثض مهفي قي  ن  فمبة فن:           

 إلا ري علا   اب نمع  اف  ن لفهة بفمبنل 

 مين عة ومينقبة   اب نم  ف ق ن  فمباة ن لفهة بفمبنل 

  نمل افف ألاخهف  وىصحا هف فن نمع  اف 

 "إعمنن ملا وف  ر ماة و هياة ومن اة "نوااة 

 .ب م ت ف نم  ف ق ن  فمباة م  ألاقيفي ألاخيى   

 إعمنن ن  منو  ن قفا ة  « les état de rapprochement ».  مب بفقن نمبن 

 ن ن يعنااةى ضي  لفوة أع ف  يهفرة نمينة وإامفمهف إاا ن مرياة نمعفمة إلعمن « balance générale ». 

 .نمقافي بف هفبقف  نما ماة مب م ت ف أقيفي نم لفمة فن يهفرة لض ر ي 

 . إعمنن ن يمل  ن فان بفم لفمة وى مرم اق  ألاع ف  ن لفيب م ضيابة 

 .س اض   اب نمع  اف  وى مرم ن بفم  ن لفهة بإننا  نمضين   ونمض فب الا ت فلن  

   خفهة بيونى  وأ  ا نمع ف  .إعمنن ملا وف 

 : الدفاتر املستخدمة في قسم املحاسبة:الثالث  املطلب

رقررررر ي نمبنرررررل ن لرررررفاجن ن   ن ررررري  مل يررررر ئ مررررر  نمبنررررر   ب يرررررل نمرررررموفىي ن  فمرررررباة نم ررررر  ىثبررررر  ع  افىرررررن            

 نما ماةذ وىت ثض  ذئ نمموفىي فن:
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 : journal de mouvement » « حركة اليومية "" الجدول العام:. 1

ااررررين بعت ررررفن نم لفمررررة علررررا ومررررف ض إلاعررررري  اررررن وررررإب نمع  اررررف  نما ماررررة ب  سرررر ض حيرررر  نمهياقررررة             

نمتق امررررة وإى رررفي  سررر ا هف كمارررف ب نمررررهة نمرررتع ف  اارررفي خرررفص بف  فمرررربةذ أ  إعرررمنن  رررذن نم ارررف كماررررفذإ  

ع ررف  أو نمع  اررف  نم رر  ىقرر ي بهررف نم لفمررة ر ماررف ارحررظ مرر  خررر  ملاررف ن حيملررة نما ماررة رررت   سرر اض   اررب ألا 

و رر  ر ترر   علررا نما ماررف  ن يررفعم  م،قيررفي ألاخرريىذإ  ا ررم فررن أعلررا  ررذن نم اررف نمرر  نمبنررل وامرر  نم لفمررة 

وىرررفاا  ن لرررفص بفمع  ارررة واررر ي نمع  ارررة إ  لفاررر  بفمرررمرنفا أو بفمع  رررة نمجرررعبة ذ وى ررر  لرررض  رررذئ نمبافارررف  ا رررم 

ن حيرررفي واقرر  ن حيررفي ون ب رر  نمررمن   واقررر  ع  افىررن ون ب رر  ن ررمر  واقرر  ع  افىرررن  ررمو  ر ترر   علررا نمرر  

وفررررن ألامرررر ض ا ررررم ن   رررر ي نمنهررررفري نمررررمن   ون ررررمر  ذ وا رررر  أب ىارررر ب ن  ررررفماب م يررررفواة ذبأاارررري ن لحررررق اقرررر  

 ملذحاث رت  مقفااة  ذن ن  مو  مب   اب نم  ف ق وإلا بفىف  .5

 « historique des mouvementes » : الجدول التوصيلي .2

رت  إعمنن  ذن نم اف  عم إعرمنن ملارف ن حيملرة نما مارةذ و ر  ب ثفبرة مللرص مارض ع  ارة حارث ررت            

وا  ر  نعتبرفائ نوبر  أمرتف  م  خرمن متف عة ومينقبرة لرض ع  ارة علرا حرمن أ  ررت  إعرمنن مللرص مارض حيرفي 

 ميفعم.

ار ي نمع  رة وا ر  أب  –نمر  ن حيرفي -وام  نم لفمة وىفاا  نمع  ارة  وا م فن  ذن نم اف نم  نمبنل          

 را ب ن    ن فن يهفرة ن  مو  ميفواف م  ب   ن    ن فن نما ماة.
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وابرريب نوبرر  ألامررتف  لررض حيررفي مرر  حيررفبف  نمبنررل ن يررت ممة علررا حررمن وعررفن  مررف     دفتاار ألاسااتاع العااام:. 3

رارر ب  ررهياف ويسررر ض واررن ىرررفاا  نمع  اررة ون ماارررة ون حيملررة نممن نررة ملحيرررفي وأرضررف نميهرررام نمقررمر  ونميهرررام 

 .ن  مرم من وفن أعلا ن  مو  ى ت   علا نم  ن حيفي 

نب ن ين عرررة  رررهياف و ررر  رتضررر   لفورررة ن حيرررفبف  ن   ررر ن  فرررن ررررت  إعرررمنن ميرررع     ميااا ان املراجعاااة الشاااهري:. 1

نمبنررل و رررن ى ترر   علرررا ألااهررم  ن  مررررم  مضررفوة إميهرررف أاهررم  ألا رررهي نميررفبقةذ و ررر  رتضرر   نمررر  ن حيرررفي 

 واق  ن حيفي.

 .ن بفم  ن مرنة ونممن نة وألااهم  ن مرنة ونممن نةذ وفن أعلا ن  مو  رتض   ىفاا  نم ب   

ومررف يعرريف أرضررف بف يعنااررة نمعفمررةذ و رر  يعررم مرر        " :BALONCE GENERALراجعااة الساانوي" امل مياا ان.  7

قبض ن مرياة نمعفمة وب نخض م  لفمة فن إعمننئذ حاث رق ي ن  فمر  ب  رب   ارب نمع  ارف  ن تع قرة بفم لفمرة 

واق ي بإامفمهف إاا ن مرياة نمعفمة م  أ ض إعرمنن ن يعناارة وارت  إعرمنن ف فرن يهفررة نميرنة ن فمارة أ  نواارة و رن 

  علرررا اقررر  ن حيرررفي ونمررر  ن حيرررفي وألااهرررم  نممن نرررة ون مرنرررة وفرررن يهفررررة ن  رررمو  ررررت  إعرررمنن نميهرررام ى تررر  

 .نمنهفري 
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 خالصة الفصل الثالث : 

رتضرررن منرررف   ارررف مررر  خررررر   رررذن نم جرررض نمتهباقررري أب نمبنررر   ن   ن ياررررة بجررر ة عفمرررة بنرررل نمتن اررررة             

ن   اررررررررة بجرررررررر ة خفهررررررررة رقيرررررررر  إاررررررررا ممرياررررررررة عفمررررررررة ن   رررررررر ن  فررررررررن ن قرررررررري نمي بسرررررررري  م بنررررررررل ومررررررررمرياف   ه اررررررررة 

 مرياررة نمعفمررة وولفب ذحارث أب نم لفمررة  رن نم رر  ىقرر ي بفمتعرفمر  ن بف رري  مرب نم  ررف   فررن حريب ىت ثررض أع رف  ن

 ون مرياف  ن  ه اة بف ينقبة ونمتناا  .                      

مل ي  ررررف مرررر  ن ررررمرياف  ألاخرررريى وترررر  ىت قرررر  نمع  اررررف  ن  فمررررباة ن سرررر  ة فررررن نمررررموفىي  BDLوممرياررررة              

 فمارة فرن يهفررة نميرنة ونمس ر  عر   يارق إلاعرري  ارن مر   ريف نم لرفب  نمتف عرة ذ مر  أ رض إعرمنن نمقر ن   ن

 ون ت ث رررررة فرررررن  رررررمو  حيرررررفبف  نمنترررررف ل ون يعناارررررة ن لتفمارررررة ألب نم لفمرررررة ب ىقررررر ي بفم يررررر اف  ن  ينررررررة ومبيررررر 

                                  وإا ف  ذن م  مييوماة ن مرياة نمعفمة .                                    ترلف  ون يواف  ن ييومة ع  نانمة الا 
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 :تمهيد 

شكككككت يز أنشكككككب يك ككككككير بارزكككككال اككككككا أكككككرفش، الككككككاملخ ط ككككك  باز ككككككا  ب  ا ككككك   ب  كككككك        ككككك نا ب  يكككككك   ال

ب  ا ك   بارزيك ه اكألاب  تك  أك ل بارزكال أزخك   الن يك  ت ا ك   خكاف عنكا خ طاك  طكا ب  ييكا  ب  ا ك  ر 

 ااقياطا   خ ىه األاب تا ي ى إل   ملب ر ب  ي  ب  ا    بارزي     األاب باخ له  
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 املبحث ألاول : ماهية املخطط املحاسبي:

 املطلب ألاول : نشأة املخطط املحاسبي البنكي الجزائري :

 ااني  ككككككا  باط امل ككككككر تا  5791كككككككاز ب  يكككككك  ب  ا كككككك   بارزيكككككك  باككككككا    با ككككككا مل  ككككككزر 
ا
 ي ا ككككككا

ا
جهككككككا

بارزككاله اكألاات كككاز تكا با كك ومل  با كزاط ر  وز ت بطككاص خ اتك ا  باقياطككا  يةط كا خر  خكك ى  قيكا  و 

أك  كك  ب  يكك  ب  ا كك   بارزيكك  تككا خ اتكك ا  باقيككا  بارزيكك  ع ككل أككال  ب  اكك   ط كك  اطقز ككر ب  ا ككرر 

زككككا ن ،  59  و اككككد خ ككك مل ت يكككك  ت ا كككك   خكككاف الككككاارزال ال ككككخر مل كككن ر إ   كككك  5799تهنكككر إز ككككاخ  اكككت تزككككألا 

يكك  ب  ا كك   اارزككال و باقابطكك  ب  ا كك  ر باابجرككر ب ط ككنا و ب  كك   اان  80 -71إفكك  تكك ومل ةككازاز  5771

 ه1باطير ق طاينا

  : تعريف املخطط املحاسبي البنكي ׃املطلب الثاني 

  تع امل  )ت جع ( اك
ا
 :   خنثل ب  ي  ب  ا    ت ناطر تا باقابط  ويج بءب  بات  تعي  إ املب

 أ  خ  ب خاا د وب را ئ باطقز ر ب  ا   ره 

 ب عااتا ه تسج ل وتعالجر 

 إط ب  باقابئد ب اا ر ب لخ ره 

 

 املطلب الثالث : أسباب وضع مخطط محاسبي خاص بالبنوك:  

يج كك،  با كككايا  بازق خككر ط ككك  واككا ت يككك  ت ا ككك   خككاف الكككاارزال تككا يجكككل ت بطككاص خ اتككك ا  ب هزكككر 

 ب     ر وخ ات ا  ت ا رر بارزال وباز ا  ب  ا    بارزي ه

خصوصيات املهنة البنكية: ألاول: الفرع   

: 2أطنثل خ ات ا  ب هزر بارزك ر   نا خ     

بان كا ا  بارزك كر   ا ك ر أك ومل عكاق بازقكا   ي  يز بازقكا  أنثكل وب كا ص  وا كرو اارزكال  وت كطعنل ااك  ا 

 وااط   له 

                                                             
1  Hocine Bouchaîb, Précis de comptabilité bancaire, première édition, 2002,P 25.  

2Jean Luc Siruguet ,Lydia Koessler ,le contrôle comptable bancaire un dispositif de maitre des risques,tome1,banque 

éditeur,1998,P-P 138, 139. 
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   الكككككككشز ب كككككككا طشز )تكككككككرل يو طامل ككككككك   مل و   تكككككككابق( وب ق ،اكككككككشز ) كككككككاا   مل و 
ا
خنثكككككككل بارزكككككككت و ككككككك يا

بلحاا كككر  الا كككط قاةا  تكككابق(   تككك  باكككألا  خ  ككك، بارزكككت ط ككك  أ ن ككك  عككك  ي كككك  تكككا با ككك اار  ابجهكككر 

 ب خاجئر بات  خطع ض إايناه والا ط قاةا 

 و اازقا   و ات طا    ق ي
ا
                        ة بض باألا  خق تا ازبائزاهخنثل بارزت وخااقا

  أقككا  بارزكككال الااطعاتككل الكككااعنر   جز  ككر تكككا ع ككل با ككك بء وبار ككا ال كككخر شككرا بعطيامل كككر تقاملزككر تكككا

الككككان  طزاتكككك  باز كككككا  ب ككككال  وبازقككككك      اعككككل بارزكككككت  وبمل تهنككككا  كككك   كككككش، باعرةككككا  ب اا كككككر تككككا بلخكككككامل  

 أياا   باابمل ب ه  ط   ل إخ ب ب  با ا ملب   و  ا 

 تع د إخ ب ب  بارزت طراملص طا  ابئ  وطنا  ه 

 

: : خصوصيات محاسبة البنوك والنظام املحاسبي البنكيالثاني الفرع   

:  خصوصيات متعلقة بطبيعة العمليات : و تتمثل فيما يلي : 10الجزء   

  وتعالجككر باعنا ككا    اا ةككر خطنشككب باز ككا  ب  ا كك   بارزيكك  الاا ةككر و تازككر وبا كك طر طزكك  تسككج ل

تياابر اي ع  بازباز الا  نئزاز  وبا  طر تياابر   ط  ب  يملت ص بازبكائا طزك  عك وم طنا كر 

 يز با كاعر ت كل باطعاتكل ونك  بازقكا   أنثكل  كاعر فن زكر 
ا
باسحل يو إخ ب   و تازر تياابكر ز ك ب

نامل ككككا  بلخا ئككككر وبلخيشكككك،ص وزككككا ملصه  اا ةككككر وبا كككك طر و تازككككر أنكككككا بارزككككت تككككا أ زككككل  عكككك  ب 

   ف ش يا  ازبائا اي ت ا يند يملت ص كا  ر  يو يتطزا  طا با  ف ازباز اا يملت ص كا  ر 

اكككألااته   كككناز با ةكككر وبا ككك طر و تازكككر م كككط م  ب كككطعناق تعنكككد اانعااتاأ كككر تكككا يجكككل باق كككا  

 ه3الاألك ير ب  ا   ر بارزك ر

 

  ،  نككا وتعككك ق أك بملاكككا تثكككل طنا ككر يخككك ب  وباسكككحل    طياكككل أطنشككب باعنا كككا  بارزك كككر الو كككاعنها و

 تككككك   ككككككط  باع خكككككك  تككككككا بلح ككككككاالا  اوسككككككج ل باعنا ككككككا  ع ككككككل  ر عككككككر بايكككككك ف باثككككككاك  ااعنا ككككككر  

 واوسج ل يخ ب ب  و طراء ع ل  ر عتناه وتا ازا م ط م   ت  تع   ب  ا را  ب  اط صه

 ي كككت تاكككت اكككا تثكككل باكنر كككا   ب ا طكككر ال  كككد خكككطد تسكككج ل وإفركككا  ةككك د تاجكككا ص الاارزكككت واك نكككا ا

 باطرتشز يو باط   له

   خطنشككككب باز ككككا  ب  ا كككك   بارزيكككك  الاارت  ز ككككر  ي  أطككككاخ   طنككككاق ب  ا كككك  ر ط كككك  ت طاكككك   ة ككككا

)باقككك وض وبا ككككاخا   باا بظكككا  ت خ ككككر  وملب ههه( وباخكككك و    تككك  باككككألا  خركككشز يان ككككر ب  ا ككككرا  

 الاملأراطهب  اط ص وع االا  

                                                             
1Jean Luc Siruguet, Lydia Koessler ,le contrôle comptable bancaire un dispositif de maitre des risques,tome1,banque 

éditeur,1998,P-P :138 - 139 
3 Antoine Sardi,pratique de la comptabilité bancaire..afges éditions. P 30 
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   خكككطد باوسكككج ل ب  ا ككك   ااا ببتكككا  باتككك  خنز هكككا بارزكككت يو خطاقااكككا عتككك  واكككا اكككد خط  ككك  اكككألاب يا كككبب

 الط  ق زق  ه

  أطنشككب  عككك   ك كككير وبلخككك تا  بارزك كككر اليكككاق تكك  نا بازتز كككر ) تثكككل باقككك وض بايا اكككر  جكككل(  تنكككا

 م ط م  تعالجا  ت ا   ر  ابق األاه ب  صه

 وبلخككككك تا  بارزك كككككر إلككككك  تسكككككج ر  وتعالجكككككا  ت ا ككككك  ر جككككك  تعقككككك ص ) تثكككككل  أكككككي    عككككك   ك كككككير

 ب  طقا  ب اا ر (ه

 

: خصوصيات متعلقة بغاية النظام املحاسبي البنكي:10الجزء   

م ككككع  بارزككككت إلكككك  إطكككك ب  ال ازككككا  و  ككككا ا  ط كككك  شككككيل ةككككابئد تاا ككككر خطات ككككر وةككككابئد تلخ ككككر  ومل ككككر 

كالجهككككا  ي بمل ككككر وإ بملص با كككك بئل  وا ككككالس بالجزككككر بارزك ككككر باتكككك   ا ككككالس ب  ككككطعناشز باطقا كككك خشز اان ا ككككرر

أككككي   وه ختنككككا با ةاال ككككر طككككا    ككككق ك ككككل بلح يككككر  وا ككككالس بارزككككت ب   ككككز  باككككألا  خقككككا  ال طكككك ب  يع ككككائ ا  

 بازق خره

: خصائص نظام املعلومات البنكي:الثالث  الفرع   

ب عااتاأ ككره  طنثككل ب عااتاأ ككر و كك ار  عالجككر باعنا ككا  خ أكككز ز ككا  ب عااتككا  ب  ا كك   بارزيكك  ط كك  

بارزك ككر كككااق وض وباا بظككا   كك طر و ةككر ويتككاز وبرةككل أياخككر   نككا يلنككا و كك ار ازطككا  تعااتككا  تخ كك ص ا بملص 

 ه4ب  ا   وبا ب  ر

: مكونات نظام املعلومات املحاسبي البنكي: 10الجزء   

طنا ككككر الزك ككككر ككككااة بض يو يخكككك ب   وطكككا طنا ككككر  شكككك، : أ ككك مل ب عااتككككر طكككا مصددددمل املعلومددددة (5

 الزك ر  و  خ   جامله

 

 خط   تسج ل باعنا ر الرزا :تسجيل العملية:  (1

 

  امل : الح اق ط   باااع ر ب اا ر بلحق ق ر اارزت    ي  وةته -5

 ة  ل تا ب   مل: و ات ا ناز با  طر    باوسج له -1               

 باطك بمل و خياء وبازتا با اظاهوع  : اطخا    -3

                                                             
 ه38  17 ف ف1888 بايرعر  ول   بمل ب ي  ص اان  وباطاخيا وبايراطر البنوك محاسبة   طا    خ    طر  با عنا  ااد ، ائق شقش4
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كاتكككل: اط زكككل با جكككا  بارعكككق إلككك  باعنا كككر ااكككا ر تعي كككا  اككك ومل ر   نكككا خ كككل أ زكككل تسككككج ل  -4

 تعي ا   ش، تخ  صه

 ه ات ا ناز باخعاا رو   les masques de saisie))  تاع : ط   ت طاى شاشر ي خاق -1

 ،باطاب كق الكشز بلح كاالا  با بئزكر وبلح كاالا  ب  خزكرت بةل: خ كل ط ك  ال زكاتل باوسكج ل يز خ بةكل  -6

ويز خ بةل باطابخز الشز ب رااغ با بئزر وب رااغ ب  خزكر  ويز خنزكا تسكج ل باعنا كا  تكا  ك ف ييكخاف  شك، تك خ  

 اهد باق ا  الألااته  ااوسج ل ب  بةل خ نا يتازر وصحر باوسج له

  كككككر يو يز نكككككر فازا كككككر )ااا بظكككككا  : أقكككككا  ب عالجكككككر طكككككا    كككككق الككككك بتل تط معالجدددددة العمليدددددة (3

ااقكككك وض ههه(ه أط ككككنا ب عالجككككر باق ككككا   عنا ككككا  ع ككككاال ر  ك كككك  وإتكككك بمل يشككككعاملب  با بئزككككر 

وب  خزكككر  أ كككز ا ب عي كككا  ب عالجكككره أكككي    عككك بم بارعقكككر ب كككيف ص ط ككك  باعنا كككر    كككا  

 أق    بلح مه باخابئ  ب  ط قر  إل  تعالجر ج خ ص ااعنا ره كل تعالجر ج خ ص أنطل

 

 :(( Base tiers et base de référenceالقاعدة الغيرية والقاعدة املرجعية  (       4

أط ككنا باقاطكك ص باةش،خككر  ب عي ككا  ب طعاقككر الاازبككائا وب طعككاتاشز  كاا ككد  باعزككابز بلجرككاظ   بلجن كك ر  ب هزككر 

ااعنكككر   جز  ككر  تعككك    باخائككك ص  ةائنكككر هههإلكك ه يتكككا باقاطككك ص ب  جع ككر   ككك نكا يز أط كككنا تعكك ق با ككك ف 

 بارا بزهههإل ه

 :( (Compte - rendu d’événementتقرير الحدث )أو العملية(  ( 1      

 خنكا تع    أق    بلح م الرزا شعا  تزن  تا ب عااتا  خزقل ب عااتا  تا ت  مل باعنا ر إل  ب خ  ه

 

 

 

: خ كككككنا ب خ ككككك  باعرةكككككر الكككككشز  ة كككككا  ي كككككطةرا ر ب زط كككككر اانعااتكككككا   و ة كككككا  باو ككككك ش،خر املفسدددددر (6    

ب  ككككطعنار اانعااتككككا ه م ككككطاد ب خ كككك  ب عااتككككا  طككككا    ككككق أق  كككك  بلحكككك م  فككككد معالجهككككا طككككا    ككككق طنا ككككا  

 النعي ا  تخ  ص  فد م ياها ك  أياز تالحر اا طعناق تا   ف  ةيا  باو  ش،خرهع اال ر و زع ها 

 

   معلومة معلومة

 

   

 معلومة 

 مصدر العملية

 مفسر

ت

قرير 

احلد

 ث
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أط ككككككنا باقاطككككك ص ب  ا ككككك  ر تعااتككككككا  ت ا ككككك  ر تثككككككل :  ( (Base comptableالقاعددددددة املحاسددددد ية  (9   

تكك ص باط  ككا  ب  ا كك  ر )   كك، با ات ككر(  أ أيككل اككألاه باط  كككا  ع ككل  ر عككر بلح ككاالا  )   كك،   ككطا (  ويمل 

اككألاه بلح ككاالا  )تشككببز ب  بجعككر(ه  نككا أط ككنا باقاطكك ص ب  ا كك  ر تعااتككا    ت ا كك  ر )تثككل باعناككر  ب كك ص 

 الاالط بئ ر ااعنا رهههإل ( ش ط يز أياز األاه ب عااتا  فاالطر ي    أطةش، تا بازتاه

أط كنا باقاطك ص باو ك ش،خر تعااتكا  تطةشك،ص تكا باكزتاه ت كطاد :  ((Base de gestioالقاعددة السسدييرية  (0   

باقاطككك ص باو كككك ش،خر ب عااتككككا  تككككا باقاطكككك ص باةش،خككككر يو باقاطكككك ص ب  جع ككككر و اككككت الا ككككطعناق شككككعا  تككككزن  تككككا 

  ال  ككل يز أق  كك  بلجكك   خزقككل ب عااتككا  تككا  (Compte - rendu d’inventaire)ب عااتككا  خكك م  أق  كك  بلجكك   

 ةش،خر يو ب  جع ر ز ا باقاط ص باو  ش،خر ال خر  ومل ر طز  كل طنا ر إةخاقهباقاط ص با

أنككا تهنكر زاشك   باقكابئد  ك  جنكا ب عااتكا   و  خاكا وأ أ  نكا  :  ( (Editeurs d’étatsناشدري القدوائ   (7   

 وأ ز  نا  و ات تا يجل بلح اق ط   تزطل تعااتات  ةاالل ار طعناقه 

       و   نا خ   شيل خرشز ياد تيازا  ز ا  ب عااتا  ب  ا   ر بارزك ر : 
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نموذج لنظام معلومات محاسبي بنكي : (0-0الشكل ملق  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Antoine Sardi, Op. Cit. P: 32 

 

 

 نظام ثانوي

 )قسم اإلقراض(

 نظام ثانوي

 )قسم الودائع(

 نظام ثانوي

 )ن(

 تقرير

الحدث   

 قاعدة غيرية 

 قاعدة مرجعية

 تقرير

الجرد   

 مفسر  مفسر 

تسييريةقاعدة  قاعدة محاسبية  

 ناشر القوائم إجراءات اإلرتباط

قوائم مالية 

 ختامية

 قوائم دورية 
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 أهداف ومضمون املخطط املحاسبي البنكي  ׃املبحث الثاني 

 املطلب ألاول : أهداف املخطط املحاسبي البنكي:  

ب عااتككا  ب  ا كك  ر بلخاتككر الككاارزال ط كك  ب  يكك  ب  ا كك   بارزيكك  ألز اككألاب  خشكك، م ككن  خ أكككز ز ككا  جنككا 

 :5عن يار ب عااتا  وباعنا ا     شيل تزيق  تز د وةازاك ه  ااا ت ي  ت ا    الزي  ين ف إل 

 

ككككاز بارزككككت و ككك يا الككككشز ب كككا طشز وب ق ،اككككشز   رالككك  تككككا باق كككا  النعالجككككر ت ا كككك  ر  حمايدددة املددددو عين: -(0  

اانعااتككككككا  وأقكككككك خنها  كككككك  شككككككيل ةككككككابئد ال ككككككخر ت ككككككن  الااق ككككككا  با ككككككح   ا كككككك اار بارزككككككت وع ككككككا  بان ككككككل 

 باو  ش،خره

 

 : خكككككطد أ  خككككك  تيازكككككا  باكطاكككككر بازق خكككككر طكككككا    كككككق إع كككككاء ع كككككاالا مراقبدددددة ومتابعدددددة الكتلدددددة النقديدددددة -(0 

ه  نككككا أككككطد ت بةرككككر باكطاككككر بازق خككككر باقكككك وضبز الاةط ككككا خر ب  ككككطخ  ص اهككككألاه تككككا إالكككك بخ  ر عككككر  طككككا باقكككك وض 

 الاب ير أ ا ل باا بظا ع ل  ر عتنا وع ل طناتناه

باعناككككر با كككعرر طكككا    كككق تطا عككككر : أكككطد ت بةركككر باعنا كككا  ط ككك  مراقبدددة العمليدددات علدددا العملدددة الصددددعبة -(3

ا ككككعرر  تككككا إالكككك بخ زككككا  باعناككككر  و كككك   أق  نهككككا  و ر عككككر باعنا ككككر ط كككك  اككككألاه باعناككككر ا ببتككككا  ط كككك  باعناككككر بالا

 با عرر )طنا ا   امل ر يو طنا ا  آجار(ه

باتكككك  : ت ككككع  ت بةرككككر باعنا ككككا  با ككككاة ر إلكككك  إالكككك بخ تكككك ى ت ككككاانر باعنا ككككا  مراقبددددة العمليددددات السددددوقية -(4

باير عككر الاةط ككا خر ااعنا ككا  ا  با ككاة ر الكك ال بخ ةط ككا  ه وأككطد ت بةرككر باعنا ككمعالجهككا بارزككت  كك  بان ككاط الا

 ا ببتا هخنكا تطا عر األاه باعنا ا  والا ا ببتا  طا    ق أق  د ت ا     ة ق اي والا

 

 

 

 

                                                             
5Jean Luc Siruguet, Lydia Koessler, Op. Cit  ,  P-P: 141-142. 
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املطلب الثاني : مضمون املخطط املحاسبي البنكي:   

: 6خط نا ب  ي  ب  ا    بارزي  تا خ    

   ب  ا   ه: وأ ومل عاق ب را ئ باطير ق ر باعاتر وأز  د باز اإجراءات عامة-(10   

: وأ ومل عاق: قواعد املعالجة املحاس ية-(10   

ب را ئ ب  ا   ر باابجل أير قها    بارزاله -5  

     باطق  ده -1

باقابط  باعاتر اط ب  ب شببز ر  ج وق ع االا  بازطائل  خامل  ب شببز ر  وب رعقه -3  

أقامل   باو  ش،ه -4  

: و ط نا: مخطط الحسابات -(13  

ر بلح االا ةائن -5  

  كل ع ا  وةابط  ب طعناق كل ع ا ش ح ت ناز  -1

 : خ ائ  ت ي  بلح االا  -3

  الجزء10: ترقي  )ترميز( مخطط الحسابات :

خطيككاز ملةككد كككل ع ككا  تككا يطكك ب   ب    اككر  ال  ككل يز كككل طكك   م ككش، إلكك  تككخر خطنشككب عنككا بلح ككا   

 نكككثر باعكككك    وق بالطككك بء تككككا باي ككككامل خككك ق ط كككك  ب  ناطكككر ب  ا كككك  ر باتكككك  خنط ككك  إاينككككا بلح كككا ه الخ ككككل اككككألاه 

أاكككت ب طعاقككككر   خاتكككر الا كككطعنا  با كككخر  خ كككر  ملةكككد بلح كككا  ت جككككا ز ككك   وتعااتكككات  م كككهل باكثشككك، تككككا 

 ه7الااخ   وبا ةاالر ط   بلح االا 

  الجزء10: مضمون مخطط الحسابات: خطياز ت ي  بلح االا  تا 7 ت ناطا  ون : 

( : طنا ا  بلخز زر وباعنا ا  تا الشز بارزاله5ب  ناطر ) -  

                                                             
 541 ت جا  رق    ه  ف   طا    خ    طر  با عنا  ااد، ائق شقش 6

7 Yves Bernheim, Jean Paul Caudal, François Eglin, Véronique Salignon,Traité de la comptabilité bancaire,la revue banque 

éditeur,1993, P - P  : 44 - 45. 
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 ( :طنا ا  تا بازبائاه1ب  ناطر ) -

 باو ا ره( : ع االا  ت خ ر با ز ب  وع االا  3ب  ناطر ) -

 ( : باق د باثاالطره4ب  ناطر ) -

 ( :  تابق بلخاتر وتا شاكاهاه1ب  ناطر ) -

 ( : باطياا  ه6ب  ناطر ) -

 ( : بازابأل )يخ ب ب (ه9ب  ناطر ) -

 ( : بازطائله0ب  ناطر ) -

 ( : ع االا  خامل  ب شببز ره7ب  ناطر ) -

 

البنكي حسابات املخطط املحاسبي : (0-0جدول ملق  )  

  

حسابات امليزانية  حسابات خاملج امليزانية  

 )إلاستغالل(

 حسابات النتائج حسابات السسيير

(7ب  ناطر ) - (5ب  ناطر ) -   

(1ب  ناطر ) -  

(3ب  ناطر ) -  

(4ب  ناطر ) -  

(1ب  ناطر ) -  

(6ب  ناطر ) -  

(9ب  ناطر ) -  

(0ب  ناطر ) -  

 

 ( 0املجموعدددة )  وباعنا كككا  باتككك  أكككطد تكككا بارزكككال : تسكككجل  ككك 
ا
اكككألاه ب  ناطكككر باعنا كككا  باتككك  أكككطد زقككك ب

  خ ىه
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 ( 0املجموعددة )  تسككجل  كك  اككألاه ب  ناطككر باعنا ككا  باتكك  أككطد تككا بازبككائا   ككابء كازككت اككألاه باعنا ككا :

 تطنثار    ة وض  و بظا  يو ع االا  طا خره

 

 ( 3املجموعدددة ) ،و   ككك 
ا
ه تسكككجل  ككك  اكككألاه ب  ناطكككر باعنا كككا  ط ككك  : نككك  ب  ناطكككر    ككك، أزاطكككا

ا
تعق ككك ب

با ككككز ب   باعنا ككككا  تككككا الككككشز باخكككك و   باعنا ككككا  تككككا باكككك بئزاز وب كككك خزاز ب  طاخككككاز  باعنا ككككا  ط كككك  

 باطاه خا  ب  طاخر  وبلح االا  يزطقاا ر وع االا  باو ا ره

 

 ( 4املجموعددة )كككل طاينكككا بارزكككت الق ككك  : تسكككجل  ككك  اكككألاه ب  ناطكككر  تكككرل وباقككك د با بئنكككر باتككك  خط  

ب كككطةراها ااق كككا  الن كككا اأا  واكككي   ةككك ض إطكككا ص ال عهككككاه تكككا الكككشز اكككألاه باقككك د ز ككك   تكككاق باثاالطككككر  

  ز ب  ب  اانر  باق وض يخ امل ره

 ( 5املجموعدددة ) تسكككجل  ككك  اكككألاه ب  ناطكككر و كككائل باطنا كككل با بئنكككر وبايا اكككر  جكككل  ككك  و   تكككابق :

تسكجل  ك  اكألاه ب  ناطكر تيوزكا   خيكامل و طركاء  يتكابق ا خيكامل  بلخاتر وبا خاز أ ت ش طه  نا

 باعاتر بارزك ر  وب يوزا  باز ات ره

 ( 6املجموعة )تسجل    األاه ب  ناطر كل يزاب   طراء بات  خط ناها بارزته : 

 ( 7املجموعة )تسجل    األاه ب  ناطر كل يزاب  يخ ب ب  بات  خط  ل طاينا بارزته : 

 ( 8املجموعددة ) تسككجل  كك  اككألاه ب  ناطككر  ملبككاح وبلخ ككائ  باتكك  أ  ككل طاينككا بارزككت  كك  لناخككر باكك وملص :

 ب اا ره

 ( 9املجموعة) تسجل    األاه ب  ناطر باطعه ب  بات  خنز ها بارزكت وباطعهك ب  باتك  م كطانها بارزكت :

 )باطعه ب  بات  تعي  اارزت(ه 

 

 نر ت ي  بلح االا  بارزي  : يز -4

 نا ت ا رر بارزال ز اتشز وانا:أط 

: و ط كنا ت يكك  بلح كاالا  باكك بخ    ب اخكا  ب عااتاأ ككر ب طعاقكر الن يكك  بلح ككاالا  النظدام الددداخلي (5

 با بخ    إج بءب  باوسج ل ههه إل ه أطنطا بارزال ال   ر أاتر      خ ر أز  د ز اتها با بخ  ه

 

 : خطياز تا:النظام الخاملجي (1

  خامل  ب شببز ر وب رعق : وأطنثل    ب شببز ر بارزك ر ج وق ع االا  بازطائل القانونيةالحسابات السنوية  -0

 
  أ  كك، ب شببز ككر طككا تككا اارزككت ) تككاق( وتككا طا ككا tتع كك، ب شببز ككر طككا بلحااككر ب اا ككر اارزككت  كك  ختككا  :امليزانيددة

 )بلخ ا (   ه  تعي  ز  ص طا  تر بارزته
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.ميزانية بنكيةمكونات :  (0-0)جدول ملق   

 خصوم أصول 

  خاز بأ اه ب ن آ  ب اا ر تز و   الزت ت  ز   ع ا  جامل  ال    

 ع االا  بازبائا با بئزر  ز ب  عيات ر

  خاز تياخر   ز ب  عقا  ط   بازبائا ب اا شز

 خ ا  يخ ى  عقا  ط   بازبائا

 ع االا  باو ا ر يوملب  و ز ب   ب   خل فاالت

بلحا خرع      ب ي  ا    تيوزا  ز ات ر 

جطنام بملي  تاق  ة د فاالطر  

عط ا ا ب ع االا  باو ا ر  

 أ ع ل تا ج خ 

 زو  ر با وملص

  املجموع املجموع

 

 .045،ص ذكره سبق ،مرجع سال  الرحمن عبد ألاخرس، عاطف شقير، فائق : املصدمل

 جدول حسابات النتائج :

باعنا كا  باتك  أز ك  تكا فك وص بارزكت )يخك ب ب ( وباعنا كا  باتكك  تسكجل  ك  جك وق ع كاالا  بازطكائل ككل 

أزق  تا ف و نا )باطياا  (ه خنثل باخ   الشز يخ ب ب  وباطيكاا   زو  كر باك وملص ب اا كر  وبااطكال  خخ ك  جك وق 

ا  ع كاالا  بازطكائل  ك كير باتك  ةكا  عنكا بارزكت ة ك   هكد تيازكا  زو  كر باك وملص ب اا كره خ نكا جك وق ع كاال

 بازطائل الشز يخ ب ب  وباطياا   ع ل  ر عتنا ي :

 هق تطعاقر الاا طةر 

 تاا ره 
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 ه إ طثزائ ر 

مكونات جدول حسابات النتائج لبنك : (3-0جدول ملق  )  

 إيرا ات

إيرا ات إلاستغالل البنكي: -أ  

 5-  ابئ  وإخ ب ب  ت اعنر اها:

  ابئ  ط   باعنا ا  تا ب ن آ  ب اا ره -

ط   باعنا ا  تا بازبائاه ابئ   -  

  ابئ  ط    وملب  وبا ز ب   ب  با خل باثاالته -

  ابئ  يخ ىه -

إخ ب ب  ط   طنا ا  باق ض يخ امل  وباعنا ا  ب  اعنره -1  

إخ ب ب  ط   طنا ا  يخ امل با    ه -3  

إخ ب ب  ط   با ز ب   ب  با خل ب طةش،ه -4  

طنا  ه -1  

بارزي  يخ ىه طةرق إخ ب ب  ي  -6  

إيرا ات أخرى: -ب  

إخ ب ب  تطزاطره -9  

إ  ،جا  ب يوزا  وبلحقا ه -0  

إخ ب ب  ب طثزائ ره -7  

خ املص با وملص -58  

 أعباء
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أعباء الاستغالل البنكي: -أ  

 5-  ابئ  ويطراء ت اعنر:

  ابئ  ط   باعنا ا  تا ب ن آ  ب اا ره -

  ابئ  ط   باعنا ا  تا بازبائاه -

  ابئ  ط    وملب  وبا ز ب   ب  با خل باثاالته -

  ابئ  ويطراء يخ ىه -

يطراء ط   طنا ا  باق ض يخ امل  وباعنا ا  ب  اعنره -1  

يطراء ط   طنا ا  يخ امل با    ه -3  

يطراء ي طةرق بارزي  يخ ى  -4  

 ب( أعباء أخرى:

 6- يطراء ي طةرق باعا :

خ تا  -  

أياا   -  

باعاتاشزأياا    -  

ا بئل ومل ا  -  

يطراء تطزاطر -  

ت   ا  ب يوزا  وبلخ ائ  ط   بلحقا  باةش، ت  ،جعر -9  

ركا  وب يوزا  ط   باق د ب عزا ر باثاالطرطت   ا  يا -0  

يطراء ب طثزائ ر -7  

ا بئل ط    ملباح -58  
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زو  ر با وملص -55  

 

SOURCE : YVES BERNHEIM, JEAN PAUL CAUDAL, FRANÇOIS EGLIN,OP,CIT,P: 51 

 و   نا خ   شيل خرشز   خ ر ب ط  ب  بازو  ر ب اا ر اارزت :

 

للبنك املالية النسيجة : (0-0) ملق  الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكاليف الفوائد –إيرا ات الفوائد   
 و ائع

  يون 

 خزينة

 

 سندات

 أقراض

من الفوائد إيرا  صافي  

 + إيرا ات أخرى 

تكاليف أخرى    -  

 النسيجة الصافية

 قسائ  موزعة

ملأسمال 

 إحتياطات

 سبق ،مرجع سال  الرحمن عبد ألاخرس، عاطف شقير، فائق : املصدمل

 .460،ص ذكره

 

 

ت ا مل 

 يخ ى 
إستخدامات 

 أخرى 
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 خاملج امليزانية :

 ألان ر الا
ا
ا ببتا  )باطعه ب ( بارزك ر  أ صك   اكألاه باطعهك ب   ك  وف قكر )ةائنكر( أك م  خكامل  ب شببز كر  ز  ب

 ااني  ا  باط امل ر وبا زاط ر بات  ت ش، إل  تع
ا
 ر هه ب نا    ترعق ةابئنها ب اا و ات خر ا

أ  كك ل( تراشكك ه أ ككز  الاا ببتككا  يو  أنثككل باطعهكك ب  أاككت باعنا ككا  باتكك    أككي   إلكك  أكك  ق زقكك   )  ككا يو 

 ع ل إ ب تا يلنا تنزاعر يو ت طانر  فد ع ل  ر عتنا ي  :

 ا بب  الااطنا ل )باعنار باا ز ر يو  عنر  يجز  ر(هب 

 بب  الاا نازهاب  

 ا بب  ط   با ز ب هب 

 اك كك،ص 
ا
 ااعككك   باكرشككك، تككا باطعهككك ب  باتككك  أنز هكككا بارزككال يو أطاقااكككا  وز ككك ب

ا
باعنا كككا  ط ككك  باعناكككر ز كك ب

 با عرر وط   باا ائل ب اا ر     االا  خامل  ب شببز ر أنثل مل شبص اط  خ  تع د بان ل باقازاز ره

البنكية امليزانية خاملج : (4-0) ملق  جدول   

 املبالغ الالتزامات

لتزامات املمنوحة:الا -أ  

ا ببتا  باطنا ل ا الس ب ن آ  ب اا رهب -  

ا الس بازبائاه ا ببتا  باطنا لب -  

ا ببتا  با ناز ا الس ب ن آ  ب اا رهب -  

ا ببتا  با ناز ا الس بازبائاب -  

ا ببتا  تنزاعر يخ ى ب -  

لتزامات املستلمة:الا -ب  

ا ببتا  باطنا ل ت طانر تا ب ن آ  ب اا رب -  

ا ببتا  با ناز ت طانر تا ب ن آ  ب اا رب -  
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ا ببتا  ت طانر يخ ى ب -  

 

 

 املالحق :

ت ااا كككر باقكككابئد   خنثكككل ب لحكككق ةائنكككر أط كككنا باطخ كككش،ب  با ككك ومل ر اخهكككد أطابجككك  ب رعكككق تكككا باقكككابئد ب لخ كككر

ب لخ ككر الطقكك خد  عكك  ب عااتككا  ب اجككا ص  كك  اككألاه باقككابئد   ككيل تخ ككل   ةاخككر ب لحككق نكك  ت ككه ل أق كك د ب   ككز 

خط كككامل ةككك بمل بتككك  خي عهكككا ب  اكككل ب كككال   ك خ كككر عككك  باو كككا    باب كككال  اارزكككت وي بءهه  ي كككن  ب لحكككق الااجاالكككر ط ككك   

ا ببتككا  ب  كطانر  أيككامل ملي  ب ككاق  طكك   باعنككاق  ا ببتككا  ب نزاعككر والاوباطنا ككل  أقكك خ  ب  ككا   ط ك  الا  كوثنامل الا 

 بازو  ر  ة ملص باا اء الاا خاز ههه بل ه

 و مع ، ب لحق ط   زاطشز تا ب عااتا  و ن :

    : ونكككك  تاجهككككر اطكن ككككل وأكككك ة ق  عكككك  طزاتكككك  ب شببز ككككر وجكككك وق ع ككككاالا  بازطككككائلمعلومددددات كميددددة -أ

 وخامل  ب شببز ره

 : ون  تاجهر اطاا   ب عااتا  باكن ر وت ه ل  هنهاهمعلومات كيفية -ب

 و   نا خ   شيل خرشز ت بعل إط ب  باقابئد ب اا ر :
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املالية القوائ  إعدا  مراحل : (3-0) ملق  الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعیدة، الددامل. ومسدتقبلیة حالیددة نظدرة الائتمدان ومدن  الاسدسثمامل ألغددراض املالیدة القدوائ  تحلیدل حمددا ، العدال عبدد طدامل   : املصددمل

 251. ص 2006  مصر، إلاسكندملیة،

 الوثائق ألاصلية 

  أو املعطيات ألاساسية

معالجة املعطيات عن طريق 

 تطبيقات محاس ية وتسييرية  

 نظام محاسبي ملعالجة املعطيات ملفات املعلومات الالمحسابية

 

 ميزان املراجعة 
 إملتباط

جدول حسابات  امليزانية،

النتائج، خاملج امليزانية، 

 املالحق

قوائ   وملية، قوائ  الحيطة، 

 إحصائيات 
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األاه باافائق    : ن  وفائق ت   ص ا الس  ايا  بااتاخر  أطنثل دات )القوائ ( الدومليةسناملس -  

و يع ائ ا ه (  Les états prudentiels ) ةابئد بلح ير  (Les états périodiques )بلحا   با ومل ر    

 

: وأ ومل عاق:إجراءات متعلقة بالقوائ -(14  

باقابئد ب ع ص اان  ه - 5     

  ومل ر أق خد باقابئد إل  با ايا  باات ره - 1   

 : ال  ل خطد وت  وش ح كل ةائنر تاا ر ط   ع ى  وأ ومل األاه بازنا   عاق: نماذج القوائ  املالية-(15   

 ب شببز ر ب خ اره -5

 ترعق اانشببز ره -1

 خامل  ب شببز ر تخ اره -3

 ب شببز رهترعق لخامل   -4

 ج وق ع االا  بازطائله -1

 ترعق لج وق ع االا  بازطائله -6

  الجزائري  البنكي املحاسبي للمخطط املحاس ية املبا ئ : الثالث املطلب

ب ركككا ئ ب  ا كككك  ر اان يككك  ب  ا كككك   اارزكككال أق كككك،  الكثشككك، تككككا ب ركككا ئ ب  ا كككك  ر ب ز كككاف طاينككككا  كككك   

 : 8را ئ ن ب  ي  ب  ا    باا    ه األاه ب 

خ ككل يز أيككاز باقابطكك  ب  ا كك  ر ب  ككطعنار :   (la normalisation comptable) املحاسددبي  التنمدديط.0

 تاع ص و تعااتر تا   ف ت طعن   ب عااتا  ب  ا   ره

                                                             
 (الط  ف) 11  تخ ر 1885   خابز ب يراطا  بلجاتع ر  البنوك تقنياتباياا  اي ش    8
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  . الصوملة الوفية :0

 :باطيككاا   عتكك  و إز كازكككت ت طناككر  و  تسكككجل  مبدددأ الحيطددة والحددد مل 
ا
ي  تسككجل ت ا ككك  ا

 يخ ب ب  إ  طز  أ ققها باخع  ه

  نتظامإلا  (régularité)  و املصداقية(sincérité) : و  ات الطير ق يج بءب  و باقابط  با امل ره 

 : ثبات ألاساليب املحاس ية 

ي  فرككا   ككك   باطق ككك د و أقككك خد بلح كككاالا  ب  كككطعنار تكككا  وملص إلككك  يخككك ىه و  ككك  عااكككر تةشككك، اكككألاه   كككاا ل      

 ا  وف إ طثزائ ر   خ ل ي  اح طا  ات    ب رعق ااقابئد ب اا ره

خككطرء  ي  ع ككا إخط ككامل باقابطكك  و يجكك بءب  ب  ا كك  ر و أ تشككب و ت ككن ر بلح ككاالا   و اككت النككا العقالنيددة : .3

 تا ه وف طنل بارزته

 و خياز الااطياخر باطامل   ره تقيي  ذمة البنك : .4

تسكككج ل باعنا كككا  الككك وز تقاتكككر الكككشز طزاتككك  ب شببز كككر يو خكككامل  ب شببز كككر  و الكككشز باطيكككاا   و مندددع املقاصدددة : . 5

 يخ ب ب ه

اا ت اكك  بازقكك  وباقكك ض , و باز ككا  باقككازاك  ب  ككش، ااقابطكك  ب  ا كك  ر بارزك ككر تطيككاز تككا ةككابزشز خ كك مل . 6

 7هتعا نا  الزت بلجزبئ  و وخبملص ب اا ر

أاب ق ب شببز ر ي ططاع ر تا ب شببز ر بلخطات ره. 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 580 ف 1883  با بمل بلجاتع ر  BANK ACCOUNTING التجاملية البنوك في التمويل و إلاسسثمامل محاسبة يعن  ترح طي ر  7
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 خالصة الفصل الثاني : 

 

ي كرا  واكا  ٬اق  أد باطي      األاب باخ ل إل  تخاا د طاتر عاق ب  ي  ب  ا    بارزي  ال ملب كر تع  خكا

يا ب كا الاااكا ر ىلك  ت كنازا و ك   خشك، أكد باطيك   ىلك  ت يك  بلح كاالا  وباقكابئد  ٬ت ي  خكاف الكاارزال

 ه  ب اا ر اارزال
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 :تمهيد 

إن من أهم النتائج املتولدة عن ظاهرة العوملة هي زوال الحواجز التي تفصل بين ألاسواق الدولية، بمعنى أن 

ألاسواق الدولية . فمثال سوق السلع والخدمات وسوق رؤوس ألاموال في الجزائر سوف تجد امتدادا لها في 

سوق رؤوس ألاموال في الجزائر سيصبح جزءا من أسواق رؤوس ألاموال الدولية ويعني ذلك أن أسهم البنوك 

املدرجة في السوق املحلي سوف تكون قابلة للتداول في أسوق رؤوس ألاموال ألاخرى. وباملثل فإن أسهم 

 ى تكون قابلة للتداول في السوق املالي الجزائري.البنوك املدرجة في ألاسواق املالية للدول ألاخر 

فيصبح من الضروري تواجد مجموعة من الشروط في إعداد القوائم املالية للبنوك املدرجة في تلك ألاسواق 

املالية، بحيث أن املعلومات املوجودة فيها تكون قابلة للفهم واملقارنة من قبل كل املتعاملين في أسواق رؤوس 

إال  يحدثالقرارات املناسبة أتناء تعاملهم في هذه ألاسواق، وذلك لن  اتخاذولية حتى يتمكنون مت ألاموال الد

 من خالل تكييف املنظومة املحاسبية مع املعايير املحاسبية الدولية، وهو ما نعني به " التنميط".
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 ايير املحاسبية الدولية و تطورها:: ظهور املع ألاول  املبحث

املحاسبية التي هي نتاج فكرر محاسر ي متر بر بالب ارة املتواجرد فيهرا أدى إلرس ظهرور سياسرات محاسربية ن املبادئ إ

) طرررق املختلفررة لكهررتالك وتقيرريم املخررزون و رسررملة .عرر  التكرراليف...  الترري عملررت  أحيانررامتباينررة ومتناقضررة 

بردأ التفكيرر فري إنشراء املعرايير املحاسربية  ألاشركال علس خلق نوع من التباين في القوائم املالية، وانطالقرا مرن هرذا

 الدولية.

 ريخي للمعايير املحاسبية الدولية :: التطور التا املطلب ألاول 

معايير املحاسبة والتدقيق جعلت املنظمات املهنية في كثير من دول العالم تهثم بوضع معاييرها ولعل  أهميةإن 

  الررذي بررادر إلررس وضررع AICPAبمجمررع الحاسرربين القررانونيين فرري الررو، ،أ )مررن أهررم هررذه املنظمررات فرري هررذا املجررال 

  فرري الررو، ،أ منررذ FASB، كمررا تررم تشرركيل هياررة أو مجلر  املعررايير املحاسرربية املاليررة )9191معرايير  الترردقيق منررذ 

  1.  9193  التي بدأ العمل بها منذ عا  GAAPكتطوير لصيغة املبادئ املحاسبية املقبولة عموما )  9199عا  

دعرررت إلرررس التوافرررق الررردولي فررري مجرررال املحاسررربة، وأدت إلرررس وضرررع معرررايير  يوفررري مرررايلي أهرررم املررريتمرات الدوليرررة التررر

 موحدة دوليا و التي بدأت مع بديات القرن الحالي.

 ، أ فررررررررري سرررررررررانت لررررررررروي  بواليرررررررررة م سررررررررروري فررررررررري الرررررررررو، 9191عقرررررررررد عرررررررررا    املؤؤؤؤؤؤؤؤؤستم  املحاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدو ي ألاول: -1

جمعيرررررررررات املحاسررررررررربين القرررررررررانونيين ألامريكيرررررررررة قبرررررررررل ت سررررررررر   مجمرررررررررع املحاسررررررررربيين ألامرررررررررريكيين برعايرررررررررة اتحررررررررراد 

 وقد دار  البحت في ذلك امليتمر حول إمكانية توحيد القوانين املحاسبية بين الدولة . 9199عا  

 

 

                                                             
جمعية املحاسبين القانونيين .....،م مون حمدان ،مقدمة عن معايير املحاسبية الدولية ، كلية الاقتصاد ، كلية املحاسبة ، جامعة دمشق   1  
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 في أمستردا . 9131سنة املستم  املحاس   الدو ي الثاني:   -2

 .2في نيويورك  9131في عا   لث: املستم  املحاس   الدو ي الثا -3

 وقد عقد فيه بالبة أبحاث رئ سية وهي:

 .الاستهالك واملستثمر 

 .الاستهالك وإعادة التقويم 

 .السنة التجارية أو الطبيعية 

 19منظمرررة محاسرررربية عي ررررت  11وقرررد شرررراركت فيرررره فرررري لندن، 9199سررررنة املؤؤؤستم  املحاسؤؤؤؤ   الؤؤؤؤدو ي ال ا ؤؤؤ :  -4

دولرة مههررا :  33زائررا مرن الخرارج وقرد بلر  عردد الردول التري مثلرت فري املريتمر  91إلرس حضرور  ةمنردوبا عههرا بااضراف

 استراليا ونيوزيلندا وبد الدول إلافريقية.

 359وفررررردا فضرررررال عرررررن  939فررررري بررررررلين و ذلرررررك بمشررررراركة  9191عرررررا   املؤؤؤؤؤستم  املحاسؤؤؤؤؤ   الؤؤؤؤؤدو ي ا  ؤؤؤؤؤا   :  -5

 مشارك من باقي أنحاء العالم.

 9159عضررو، مررن بيررههم  3599فرري لنرردن حيررت يررجلت فرري املرريتمر  9153املؤؤستم  املحاسؤؤ   الؤؤدو ي ال ؤؤا  :  -6

 .أخرى دولة  33من دول الكومنولث والباقي من  911من املنظمات رعت امليتمر في بريطانيا، و 

دولررة  19بة مررن منظمررة محاسرر 991فرري أمسررتردا  وقررد شررارك فيرره  9159: املؤؤستم  املحاسؤؤ   الؤؤدو ي ال ؤؤا    -7

 عضو من البلد املضيف هولندا. 9399زائرا من الخارج و  9159وحضره 

عضرروا مررن الررو،  ، أ بااضررافة الررس  9193فرري نيويررورك وقررد حضررره  9113:  املؤؤستم  املحاسؤؤ   الؤؤدو ي الثؤؤا   -8

 بحثا . 15دولة قد قد  فيه  11منظمة يمثلون  19من دول أخرى وشارك فيه  3999

                                                             
)بتصرف  999ص  ،3991 ، دار الثقافة لل شر ، ألاردن  ،عمان ،لسو ، الطبعة ألا م مون حمدان ، املحاسبة الدولية و معاييرها  حسين قاض ي ،  2  
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 في باري . 9191املستم  املحاس   الدو ي التاس  :  -9

 دولة. 15مندوبا من 1919في واشنطن حضره  9193املستم  املحاس   الدو ي العاش :  -11

فرري ميررونيا أملانيررا وقررد حضررره منرردوبون عررن أك ررر مررن ماررة  9199املؤؤستم  املحاسؤؤ   الؤؤدو ي ا شؤؤا     ؤؤ :  -11

 دولة من العالم.

 في املكسيك. 9113املستم  املحاس   الدو ي الثاني    :  -12

 في طوكيو. 9119 املستم  املحاس   الدو ي الثالث    : -13

فري الرو، ،أ وكران موضروع املريتمر دور املحاسربين فري الاقتصراد  9113املستم  املحاس   الدو ي ال ا      :  -14

منررردوبا مرررن مختلرررف أنحررراء  3199دولرررة، وحضرررره نحرررو  91 نهيارررات محاسررربية مررر 991الشرررامل شرررارك فيررره نحرررو 

 العالم. 

بوفرود مرن لبنران وسروريا والكويرت ومصرر والسرعودية برعايرة ولم تغب املشاركة العربية عرن املريتمر التري تمثلرت 

 ، حيت استضافته تالبة منظمات محاسبية أمريكية هي :IFACللمحاسبين  يالاتحاد الدول

 ية جمعية املحاسبين ألامريكAICPA . 

  جمعية املحاسبين إلاداريين SMA. 

  جمعية املراجعين الداخليينRAE. 

 في باري . 9119املستم  املحاس   الدو ي ا  ا      :  -15

عنوانررررا  19فرررري هونرررر  كونرررر  حيررررت تمررررت مناقشررررة حرررروالي  3993: املؤؤؤؤستم  املحاسؤؤؤؤ   الؤؤؤؤدو ي ال ؤؤؤؤا     ؤؤؤؤ   -16

علرررس مهنرررة مولية وأخالقيرررات املهنرررة إلرررس أبرررر اقتصررراد املعرفرررة تررردرجت موضررروعاته مرررن حرررورات سررراخنة مثرررل الشررر

 املحاسبة.
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فرررررري اسرررررطنبول وقررررررد عقرررررد تحررررررت شرررررعار تحقيررررررق النمررررررو و  3991املؤؤؤؤؤستم  املحاسؤؤؤؤؤؤ   الؤؤؤؤؤدو ي ال ؤؤؤؤؤؤا     ؤؤؤؤؤ :  -17

الاستقرار الاقتصادي العالمي ومسراهمة املحاسربة فري تطروير ألامرم و اسرتقرار أسرواق رأس املرال فري أنحراء العرالم 

 1و دور املحاسبين في عملية التقييم في املشروعات . 

 :  فهوم املعايير املحاسبية الدولية . املطلب الثاني

املهنيرون لردعم اجتهراداتهم واسرتلها   إليهرايرجرع  إرشاديةقواعد جنة القواعد الدولية املحاسبية ب نها :" عرفت ل

املهنيرة املقبولرة  للممارسراتكما أنهرا وفرف م ري رفيرع املسرتوى  أبداحكمتهم، ولكهها ال تلغي الحكمة أو الاجتهاد 

تقليرل درجرة الاخرتالف فري التعبيرر أو املمارسرة فري الظرروف املشرابهة وتعت رر  كإطرار لتقيريم  إلرسقبوال عاما، وتهردف 

 نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق املسيولية املهنية "

عامررررة ترررريدي الررررس توجيرررره  إرشرررراداتمبررررادئ أو  أو  نمرررراذجمقرررراي   أو  ب نهرررراكمررررا يمكررررن تعريررررف املعررررايير املحاسرررربية 

 رسات العملية في املحاسبة و التدقيق أو مراجعة الحسابات.وترشيد املما

إلاجررراءات  ل ثانيررة تتنرراو العررا  أو التوجيرره ب نمررا ال إلارشررادو بررذلك فرري تختلررف عررن إلاجررراءات، فررا ولس لهررا فررفة  

الصررريغة التنفيذيرررة لهرررذه املعرررايير علرررس حررراالت تطبيقيرررة معينرررة فمرررن معرررايير التررردقيق مرررثال قيرررا  املررردقق بجمرررع و 

تقويم أدلة إلاببات تمهيدا ابداء رأيه بالقوائم املالية، ومن إلاجراءات التنفيذيرة لهرذا املعيرار إرسرال مصرادقات 

ايجابيرة أو سررلبية للمردينين لتقررويم قابليرة تحصرريل الرديون  كررم يمثرل إلافصرراع العرادل أحررد املعرايير املحاسرربية 

زانيررة حررول الرردعاوي املرفوعررة ضررد الشررركة و لررم يصرردر لكررن إلاجررراء التنفيررذي هررو كتابررة مالحظررة علررس مررتن املي

 فيها حكم حتى آلان .

 

 

                                                             
95مرجع سبق ذكره ،ص م مون حمدان ،  1  
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علررس أحررد هررذه املعررايير يجررد برر ن املعيررار الشرركل التقليرردي: إن الرردارس ملعررايير املحاسرربية الدوليررة .عررد اضررطالعه 

 املحاس ي يتضمن الفقرات الرئ سية التالية:

 .مقدمة املعيار 

 ملستخدمة فيه.التعريف باملصطلحات املحاسبية ا 

 .شرع املعيار 

 .موضوع املعيار 

  .1إلافصاع 

 لقد بدا الاهتما  باملحاسبة الدولية في العقود الثالبة ألاخيرة، وذلك يرجع لعدة أسباب مهها :

 .تضاعف املعامالت التجارية بين شركات ألاعمال الدولية 

 .تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية 

  برررين مختلرررف الررردول ألاجنبيرررة خرررالل الفتررررات السرررابقة، و احتمرررال تضررراعفها فررري  الاسرررتثماراتتضررراعف

 الفترات الالحقة بين الدول.

  وسعر التبادل بين دول العالم والشركات الدولية. ألاجنبيةمشكل العمالت 

  في عملية إشراكها في املحاسبة الدولية.ظهور املنظمات املحاسبية و الدولية 

 2لدولية لتكوين أساس يتم الاسترشاد بها في العمليات التجاري الحاجة إلس املعايير ا 

 ولهذه ألاسباب وغيرها بدأ الاهتما  باملحاسبة الدولية و بدأت الحاجة إلس املعايير املحاسبية الدولية.

 

 

                                                             
، الدار ا جا عية، املالية امل تقات و إلاستثمارات    املحاسبة الثالث ا جزء املحاسبية املعايير  وسو ةحما  طارق  بد العال ،   1 

 13ص ،2113
  999، ص  مرجع سبق ذكرهم مون حمدان ، ، حسين قاض ي   2
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 : أهداف املعايير املحاسبية الدولية وآلاثار الايجابية لاللتزام بها: املطلب الثالث

 املعايير املحاسبية الدولية :: أهداف  11ف ع 

مررررن الطبينرررري إن تكررررون هنرررراك دوافررررع موضرررروعية ل طررررراف الترررري تسررررنس إلررررس وجررررود توافررررق دولرررري ومررررن بررررين أهررررم 

 ألاهداف و الدوافع لوضع معايير املحاسبة الدولية مايلي:

  بها عند إعداد وتجهيز القوائم ،والبيانات املالية بمرا  الاستشهادالتي يتم إعداد ونشر املعايير املحاسبية

 يحقق املصلحة العامة مع العمل علس القبول الدولي لهذه املعايير وتطبيقها عامليا.

  العمررررل علررررس التحسررررين و الت سرررريق بررررين أل نظمررررة و القواعررررد، وإلاجررررراءات املحاسرررربية املرتبطررررة بإعررررداد

 وعرض القوائم املالية.

 افة الدولية مهها الوقت واملال الذي يبذل حاليا في توحيد قوائمها املالية التي تعتمرد توفر للشركات خ

كل مهها في إعدادها مجموعة من املمارسات واملبادئ املحاسبية والتي غالبا ما تكرون مختلفرة مرن دولرة 

 إلس أخرى.

  و تجعررل أسررواق ألاوراق  وكررذلك القرررارات املتعلقررة بتوزيررع املرروارد تسررهل العمليررات الدوليررة، والتسررعير

املاليررررة أكتررررر كفرررراءة خصوفررررا .عررررد زيررررادة و نمررررو ألانشررررطة إلاقتصررررادية الدوليررررة، وكررررذلك زيررررادة اعتمرررراد 

 الدولة علس .عضها فيما يتعلق بالتجارة الدولية وتدفق إلاستتمارات.

 

  حاسرربيةرفرع مسرتوى مهنررة املحاسربة فري دول العرالم حيرت أن الرردول التري توجرد بهرا أنظمرة م إلرستهردف 

ضرررررعيفة وبدائيررررررة تعمررررررل علررررررس تحفيررررررز اتخرررررراذ القرررررررارات، و إلاجررررررراءات الالزمررررررة لتبنرررررري وتشررررررغيل ألانظمررررررة 

 املحاسبية الدولية.

 

 

 



 الفصل الثاني                                              التنميط وفق المعايير المحاسبية الدولية 
 

 33 

  العديررررد مررررن الرررردول خافررررة الناميررررة مههررررا ال توجررررد بهررررا منظمررررات محاسرررربية مهنيررررة و ال هياررررات مختصررررة

للمعايير املحاسربية الدوليرة سروف يروفر لهرا الوقرت بإفدار معايير  العمل املحاس ي، و بالتالي فإن تبنيها 

 و املال.

  تسهل علس الشركات عمليات الحصول علس التمويل الالز  في حالة عد  كفاية املوارد املحلية أي

إعطاء الشركات فرفة أخرى للحصول علس ألاموال من الخارج سواء كان في ذلك شكل رؤوس أموال 

  أو قروض.

 زام باملعايير املحاسبية الدولية :إلايجابية لاللتآلاثار  :   12ف ع

 1من أهم آلابار الناتجة عن الالتزا  باملعايير  املحاسبية  الدولية نجد:

زيادة بقة املتعاملين في أسواق رؤوس ألاموال الدولية تجاه القوائم املالية، ألامر الذي يشجع  .9

التبادالت و الاستثمارات بين هذه ألاسواق، ويرجع ذلك إلس تقليص الاختالفات في ألاساليب املحاسبية 

 التي تعرض في  بين الدول، خافة فيما يخص قياس الربح واملركز العالي، وهو ما يجعل املعلومات

القررروائم املاليرررة تع رررر بصرررورة سرررليمة عرررن ألاداء و ألاوضررراع املاليرررة للبنررروك، ألامرررر الرررذي يسرررمح بتحديرررد 

 أسعار واقعية  سهم تلك البنوك في أسواق رؤوس ألاموال, 

مساعدة البنوك الدولية املتعددة الج سيات في تصميم نظم متكاملة للمعلومات تسمح بالربط بين  .3

لتسعير  Prix de transfert) وأنشطة فروعها، ألامر الذي يساعد في تحديد أسعار  التحويل )أنشطتها 

 الصفقات املتبادلة فيما بين وحدات املجموعة.

 

 

 

                                                             
و ت محمد مطر،الالتزا  باملعايير املحاسبية و التدقيق الدولية كشرط النضما  الدول الس منظمة التجارة العاملية ، مركز الامارات للدراسا   

1  

99، 91ص  -، ص9111،  91البحوث الاستراتيجية ، العدد   
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تسهيل مهمة مصالح الضرائب في مختلف الدول، وهذا راجع إلس الت سيق في تطبيق أساليب  .9

وقات في طرق قياس أرباع فروع البنوك املنتشرة الاعتراف باايرادات و التكاليف، ومنه تقليل الفر 

 دوليا، ألامر الذي يسهل من احتساب الربح الضري ي. 

  لى امل توى الدو ي:: إج اءات و ض  املحاسبة وتطبيقاتها  املبحث الثاني

 :مجموعة من إلاجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوت مشاكل و هي تشمل املعايير املحاسبية الدولية 

 عايير املحاسبية الدولية :املات وض  : إج اء املطلب ألاول 

  يشكل مجل  املحاسبة الدولية لجنة دولية توجيهية، يترأسها ممثل  عن املجل  وتضم ممثلين عن

املنظمات املحاسبية لثالث دول علس ألاقل، وقد تتضمن اللجنة التوجيهية ممثلين عن املنظمات 

 املجموعة الاستشارية أو ذات الخ رة في موضوع معين.ألاخرى املمثلة في املجل  أو 

  تحدد اللجنة التوجيهية كل القضايا املرتبطة باملوضوع و تراجعها. جيدا وت خذ باعتبارها تطبيق إطار

اللجنة املتعلق بإعداد وعرض البيانات املالية حول القضايا املرتبطة باملوضوع، وتدرس اللجنة 

ارسات املحاسبية املحلية أو إلاقليمية بما فيها املعالجات املحاسبية التوجيهية املتطلبات واملم

املختلفة التي قد تكون مالئمة ملختلف الظروف، وبعد تلك تقد  اللجنة التوجيهية موجزا بالنقاط 

 الرئ سية.

  عد تلقي تعليقات املجل  علس موجز النقاط الرئ سية، تحضر اللجنة التوجيهية بيان تمهيدي.

ئ ألاساسية التي تشكل أساس مسودة للعرض وتشرع الحلول البديلة التي أخذت باالعتبار و باملباد

 ألاسباب التي أدت إلس قبولها أو رفضها وتمتد هذه الفترة إلس أربعة شهور عادة.
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 التعليقات علس بيان العرض التمهيدي باملبادئ وتوافق علس البيان الههائي  ةتراجع اللجنة التوجيهي

باملبادئ التي تقد  للمجل  للموافقة، كما يستخد  ك ساس اعداد مسودة العرض باملعيار 

 املحاس ي الدولي املقترع و يتاع هذا البيان الههائي للعمو  دون نشره رسميا,

 مهيدية للموافقة من قبل املجل  .عد التنقيح علس أن توافق تعد اللجنة التوجيهية مسودة عرض ت

عليه نسبة بلثي أعضاء املجل  علس ألاقل، وت شر مسودة العرض .عد ذلك ، وتطلب تعليقات من 

 كل ألاطراف املهتمة خالل فترة العرض و التي هي شهر كحد أدنى وقد تمتد إلس ستة أشهر  .

 يقات وتعد مخطط املعيار املحاس ي الدولي ملراجعته من قبل تعيد اللجنة التوجيهية النظر بالتعل

  املجل  و .عد التنقيح، وموافقة بالبة أرباع أعضاء املجل  علس ألاقل، يتم نشر املعيار.

 املطلب الثاني : املنظمات الت  استهدفت وض  و تح ين املعايير املحاسبية الدولية :

 : I.A.S.C حاسبة الدوليةالف ع ألاول :  جنة  عايير امل   

.تعؤ يؤفؤؤها : 9  

هررري منظمرررة مسرررتقلة تهررردف إلرررس إعرررداد معرررايير يمكرررن إسرررتخدامها مرررن قبرررل الشرررركات و امليسسرررات لررردى إلاعرررداد 

إداريرررين ، يرررتم اختيرررارهم مرررن قبرررل لجنرررة التعيرررين ،ويشرررترط فررري تركيبرررة ألاعضررراء أن  91تتشررركل هرررذه الهيارررة مرررن 

 التنوع في ألافول الجغرافية و املهنية ،وذلك حسب التوزيع التالي :تكون ممثلة ل سواق املالية العاملية ،و 

 91  أعضاء من أمريكا الشمالية 

 91  أعضاء من أوروبا 

 91  أعضاء من أسيا 

 

 

 



 الفصل الثاني                                              التنميط وفق المعايير المحاسبية الدولية 
 

 36 

 99 2أعضاء من كل املناطق الجغرافية .شرط احترا  التوازن الجغرافي الكلي  

الدوليررة للمحاسرربين شررريطة التشرراور املتبررادل مررع عضررو ترررك تعييررههم للفدراليررة  91أعضرراء مررن بررين  95كمرا أن 

   3لجنة التعيين و احترا  التوازن الجغرافي ،و أن عضوين من بين خمسة ال بد أن يتم اختيارهم

من بين الشركاء أو املسيرين للشركات املحاسبية الدولية الرائدة ،ما عدى مستعملي القوائم املاليرة و الجرامعين 

 سنوات . 99،يتم تعيين إلاداريين ملدة .عضو واحد عن كل فاة 

 

نؤؤ أتؤؤها :.2  

سررريدني ب سرررتراليا،في  9193إلرررس املررريتمر الررردولي العاشرررر للمحاسررربة الرررذي عقرررد فررري سررربتم ر عرررا   IASCتعرررود نشررر ة 

هرررذا املررريتمر اقتررررع اللرررورد ي سرررون الرررذي كررران قرررد طلرررب منررره إنشررراء هيارررة دوليرررة للمحاسررربة بنررراءا علرررس مجموعرررة 

وليرة للمحاسرربين ،تكرون مسرريولة علرس تكرروين و فرياغة معرايير املحاسرربة الدوليرة و .عررد عقرد عرردة الدراسرات الد

   إضافة إلس معهد املحاسبين القانونيين باسكتلندا  cica .aicpa.icaewاجتماعات بين رؤساء املعاهد الثالث )

(ICASيررة تتجراوز الرردول الررثالث ،و   ترم الاتفرراق علرس توسرريع نطرراق مشراركة الرردول و تشرركيل هيارة محاسرربية دول

عليه فقد وجهرت الردعوة لهيارات محاسربية فري )أسرتراليا ،كندا،فرنسا،أملانيا،اليابان،امليكسريك،هولندا،اململكة 

وفيره ترم إنشراء لجنرة معرايير املحاسربة  9199املتحدة،ايرلندا،الواليات املتحدة  لحضور اجتماع لندن في مرارس 

وقد اعت رت .عد تشكيلها الهياة ذات املسريولية و ألاهليرة التري تصردر باسرمها ،31/91/9199  في IASCالدولية )

 بيانات في أفول املحاسبة الدولية .

مجموعة استشارية دولية ضمنت ممثلين للمنظمات الدوليرة ملعردي و مسرتخدمي  IASCأس   9113و في سنة 

وقررررد اجتمعررررت املجموعررررة الاستشررررارية دوريررررا القرررروائم املاليررررة و البورفررررات و الجهررررات املنظمررررة لرررر وراق املاليررررة ،

                                                             
 ص -ص ،3999-3993معية،إلاسكندرية،مصررر،املحاسرربية،الجزء ألاول،الرردار الجاموسرروعة املعررايير املحاسبية،شرررع املعررايير طررارق عبررد العررال حماد،  2

  )بتصرف  111 - 111
يرة العلرو  روابح ليلس ،قحا  أسامة،أبر املعايير املحاسبية الدولية علس الهياكل امليسساتية للمحاسربة و علرس تسريير امليسسرة،مذكرة تخررج جامعة،كل  3

   35،ص 3999الجزائر، و علو  التسيير،جامعةالاقتصادية 
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و برنرررامج عملررره ،وقرررد لعبرررت هرررذه املجموعرررة دورا هامرررا فررري وضرررع  IASCملناقشرررة القضرررايا الفنيرررة فررري مشرررروعات 

 معايير املحاسبة الدولية و كسب القبول للمعايير الناتجة .

ق بهرررا عرررردد كبيرررر مرررن الجمعيررررات و قرررد اكتسررربت لجنررررة معرررايير املحاسررربة الدوليررررة اعترافرررا واسرررعا ب هليتهررررا و التحررر

إلررررس انضرررما  كرررل الهياررررات  9113املهنيرررة فررري معظررررم دول العرررالم سرررواء أوربررررا أو أسررريا أو غيرهرررا ممررررا أدى فررري عرررا  

املحاسربية املهنيررة التري كانررت عضررو فري إلاتحرراد الرردولي للمحاسربين )) و الررذي كران يضررم مررائتي هيارة مهنيررة حررول 

 معيارا محاسبيا دوليا . 19ية الدولية حيث قامت بإفدار العالم    إلس لجنة معايير املحاسب

مجلسرا استشراريا رفيرع املسرتوى تكرون مرن أفرراد برارزين فري مراكرز وظيفيرة عليرا فري  IASCأنش ت 9115و في سنة 

مهنرررة املحاسررربة و ألاعمرررال و مسرررتخدمي القررروائم املاليرررة آلاخررررين ،وكررران دور املجلررر  هرررو تعزيرررز مقبوليرررة معرررايير 

 املحاسبة الدولية .شكل عا  .

فتحرررت اجتماعرررات  9111قرررب ،وفررري عرررا  كمرا IASCو انضرررمت إلررس   IFACأفررربحت الصرررين فررري  9111وفرري سرررنة 

IASC  للمراقبة العامة ،و عندما تم حل مجل  إدارةIASC  4بلد 993عضو من  959كان هناك  3999في سنة. 

  ليحررل محلرره عررض القرروائم املاليرة ،كمررا أنرره ال 9111)الرذي ألغررس عرا   9195وقرد قررا  بإفردار أول معيررار سررنة 

محرررددة لرررذلك و إنمرررا يرررتم إفررردار املعرررايير طبقرررا للضررررورة و الحاجرررة ،وبعرررد  توجرررد فتررررة افررردار املعرررايير أو نرررواتج

الدراسات و املناقشات و التعليقرات و الاقتراحرات برم املراجعرة و املصرادقة يرتم تحديرد بردأ سرريان املعيرار ،و قرد 

ن تجرررد اللجنرررة ترترررب علرررس نمرررو املحاسررربة و تطويرهرررا ،وتزايرررد العوامرررل املختلفرررة املررريبرة علرررس الب ارررة املحاسررربية أ

 ضرورة في إلغاء أو تغيير واحد أو أك ر من معايير املحاسبة الدولية .

 

.أهؤؤدافؤؤها :3  

  فياغة و نشر معايير املحاسبة ذات النفع العا  الواجب التقيد بهرا لردى عررض القروائم املاليرة و تعزيرز

و تنراغم املعرايير و إلاجرراءات قبولها و التقيد بهرا فري جميرع أنحراء العرالم العمرل .شركل عرا  علرس تحسرين 

 املحاسبية و ألانظمة املتعلقة .عرض القوائم املالية .

                                                             
 999حسين القاض ي،م مون حمدان ،مرجع سبق ذكره ، ص    4
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 . مناقشة القضايا املحاسبية الوطنية فيما بين الدول املشاركة علس نطاق دولي 

 . طرع أفكار محاسبية يمكن تبنيها و إفدارها كمعايير دولية تخد  املصلحة العامة 

  املمارسات املحاسبية فيما بين الدول املشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة .تحقيق قدر من التوافق بين 

 . 5العمل علس تحقيق قدر من القبول الدولي ملا يصدر عن اللجنة من معايير   

: )IFAC )الف ع الثاني : إلاتحا  الدو ي للمحاسبين  

.تؤعؤ يفؤه :1  

املراجعررررة و الهياررررات املحاسرررربية ذات الصررررلة فرررري دول هررررو منظمررررة دوليررررة تضررررم فرررري عضررررويتها هياررررات املحاسرررربة و 

دولرررة يمثلرررون أك رررر مرررن مليرررونين  991عضرررو و منظمرررة فررري  955و يضرررم فررري عضرررويته  9199العرررالم ،ت سررر  عرررا  

ونصف مليرون محاسرب ،دهردف إلاتحراد إلرس تعزيرز مهنرة املحاسربة فري العرالم و املسراهمة فري تطروير اقتصراد دولري 

مهنيررة عاليرررة املسررتوى و التشرررجيع علرررس اعتمادهررا ،ولتحقيرررق مهامرره فرررإن الاتحررراد  قرروي مرررن خررالل إنشررراء معرررايير 

 لديه عالقة عمل وطيدة مع هياات زميلة و منظمات محاسبية في مختلف دول العالم .

و يضرررررررررررم إلاتحررررررررررراد فررررررررررري عضرررررررررررويته .عررررررررررر  الهيارررررررررررات املحاسررررررررررربية فررررررررررري .عررررررررررر  الررررررررررردول العربيرررررررررررة مثرررررررررررل البحررررررررررررين 

 ية و تون  .،مصر،العراق،لبنان،املغرب،السعود

و دهررتم إلاتحرراد بتفسررير .عرر   النقرراط الخافررة علررس ضرروء املعررايير املحاسرربية الدوليررة املوجررودة و إعررداد و نشررر  

مشرراريع تفاسررير أودعررت لكبررراء بررين الجمهررور املهتمررين اتمررا  عمليررة التفسررير ،كمررا ي سررق مررع الهياررات الوطنيررة 

سرررنوات  9عضررروا يرررتم تعييرررههم مرررن قبرررل إلاداريرررين ملررردة  93لضرررمان الحلرررول ذات الجرررودة العامليرررة ،و يتكرررون مرررن 

 قابلة للتجديد .

 

 

 

                                                             
 999ص طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره ،  5
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.لؤؤؤجؤانؤؤؤه :2  

 ينفذ  مل إلاتحا     قبل اللجان التالية : 

 . لجنة التعليم : وتضع معايير التعليم و التدريب الت هيلي الالز  ملزاولة التدقيق 

  امل ررري ،وتعزيرررز قيمتهرررا و قبولهرررا مرررن قبرررل املنظمررررات لجنرررة السرررلوك امل ررري : وتضرررع معرررايير  داب السرررلوك

 ألاعضاء بموافقة مجل  إلاتحاد .

 . لجنة املحاسبة املالية و إلادارية 

 .  لجنة القطاع العا 

. ؤؤهؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه :3  

 . إفدار  معايير املراجعة الدولية و معايير خدمات الت كيد ألاخرى 

 ات املراجعة .إفدار معايير رقابة الجودة لعملي 

 . إفدار  قواعد السلوك امل ي 

 . إفدار  قواعد و ضوابط التعليم املستمر 

 .  إفدار  معايير املحاسبة في القطاع العا 

.أهؤؤؤدافؤؤؤؤؤؤؤؤه :4  

 . اقتراع و تطوير معايير و أدلة املراجعة الدولية و قواعد السلوك امل ي 

 . تقييم و تطوير أساليب املحاسبة إلادارية 

 . تشجيع و تقوية العالقات مع مختلف الفاات التي تستخد  القوائم املالية 

 . التعاون مع الهياات املناظرة إلاقليمية و املساعدة في نشر مثل هذه الهياات 

 . إفدار الدوريات كوسيلة لتبادل آلاراء و ألافكار  بين املهتمين باملهنة 
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 عضاء إلاتحاد تشجيعا للراغبين في الدخول إلس إلاتحاد  التنظيم و إلاشراف علس الاجتماعات الدورية 

 . و املشاركة في نشاطاتها و التعريف بها

 . تنظيم عملية تبادل املعلومات في مجال تطوير املعلومات 

 

.العضوية في إلاتحا  :5  

بحكرررم إلاجمررراع فررري العضررروية فررري إلاتحررراد الررردولي للمحاسررربين مفتوحرررة لهيارررات املحاسررربة املعتررررف بررررها قانونيرررا أو 

أوطانهرررا كمنظمرررات ذات أهميرررة لهرررا سرررمعتها الحسرررنة فررري مهنرررة املحاسررربة ،و تشرررمل فررري إلاتحررراد الررردولي املحاسررر ي 

العضرررروية فرررري لجنررررة املعررررايير الدوليررررة للمحاسرررربة،ويبل  عرررردد املحاسرررربين فرررري املنظمررررات ألاعضرررراء بااتحرررراد الرررردولي 

 ررررري و الخررررراص و التعلررررريم و الحكومرررررة لقرررررد أعطيرررررت هرررررذه محاسررررربا فررررري العمرررررل امل 3.999.999للمحاسررررربين تقريبرررررا 

 اللجنة.

 

 : (IAPC) الف ع الثالث :  جنة  مارسة امل اجعة الدولية

  علرس (IFASهناك فالحيات افدار مسودات معايير املراجعة،و الخردمات التا.عرة بالنيابرة عرن مجلر  إلاتحراد 

 نات و تعزيزها .أن تسنس لتحقيق القبول الطوعي لتلك املعايير أو البيا

  مررن قبررل منظمررات أعضرراء يمثلررون دوال يختارهررا مجلرر  إلاتحاد،وقررد يضررم (IAPC و يررتم تعيررين أعضرراء لجنررة 

اللجرران الفرعيرررة التررري تشررركلها لجنرررة ممارسرررة املراجعرررة الدوليرررة ممثلرررين مرررن غيرررر الررردول املمثلرررة فررري اللجنرررة،وذلك 

 يتمتع كل ممثل في هذه اللجنة بصوت واحد فقط .للحصول علس أك ر عدد من وجهات النظر املختلفة و 

دولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة و هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  99أعضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن  9111  ابترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداء مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  IAPCو تضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمنت )

 )أستراليا،ال رازيل،كندا،مصر،أملانيا،فرنسا،املكسيك،هولندا،اليابان،الهند،والواليات املتحدة ألامريكية   
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الدراسرررة التفصررريلية .عرررد أن يرررتم ت سررر   لجنرررة  و تبررردأ إجرررراءات العمرررل فررري اللجنرررة باختيرررار مواضررريع مرررن أجرررل

فرعيررة لهررذا الغرررض حيررث تقررو  بتفرروي  املسرريولية ألاوليررة لهررذه اللجنررة الفرعيررة كرري تعررد و تحضررر مسررودات 

معررررايير و بيانررررات املراجعة،وترررردرس اللجنررررة الفرعيررررة املعلومررررات ألاساسررررية الترررري تكررررون علررررس شرررركل بيانررررات هياررررات 

كنتيجرة لهرذه الدراسرة كري تقرو  لجنرة ممارسرة املراجعرة الدوليرة بدراسرتها،و  أخرى،ومن بم تعد مسودة العرض

  ألاعضررراء الرررذين يملكرررون حرررق 1/9مناقشرررتها فرررإذا وافقرررت علرررس هرررذه املسرررودة عرررن طريرررق موافقرررة بالبرررة أربررراع )

   أفوات ممثلة في اجتماعات 1التصويت في اللجنة علس أال يقل عدد ألافوات املوافقة عن تسعة )

 

ة،تقو  اللجنرررة بتوزيرررع املسرررودات .شررركل موسرررع بهررردف الحصرررول علرررس كافرررة الانتقرررادات و التعليقرررات مرررن اللجنررر

املنظمات ألاعضراء كمرا تتررك لهرم الوقرت الكرافي ابرداء  راعهرم و تعليقراتهم و فري ألاخيرر تقرو  بدراسرتها و التصرويت 

 عليها حسب قواعد ألاغلبية املقررة .

دد تاريا سريانه بحيث تكرون لغتره إلانجليزيرة و تمرنح مردة زمنيرة لترجمتره إلرس براقي عند إفدار املعيار أو البين يح

 .   1معيارا 9111اللغات ألاخرى ،وقد أفدرت اللجنة حتى عا  

 

 عايير  الدولية :امللث : تطبيق ب الثااملطل

ومن خالل الهياات املهنية العاملة هناك، ومن خالل الجهود املبذولة من طرف لجنة   افي معظم دول أوروب

في أوروبا ب ن يتم استخدا  معايير املحاسبة  ISOCOاملعايير الدولية أوفت املنظمة الدولية للضمانات 

معمقة و .عد دراسات    EFRAGالدولية كما أوفت املجموعة الاستشارية ألاوروبية للتقارير الدولية 

وضات قبولها بمعايير املحاسبة الدولية وبي ت أن هذه املعايير ال تتناق  مع املعايير املستخدمة في أوروبا. امف

  EFRAGواملجموعة الاستشارية ألاوربية لتقارير املالية   ISOCOوقد كان لتوفية املنظمة الدولية للضمانات 

 ار معايير محاسبية مصرية تواكب التطورات التي يشهدها أبرا كبيرا. أما في وطننا العربي فقد تم بإفد

 91،91ص  -ص مرجع سبق ذكره ، قحا  أسامة،،روابح ليلس  1
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إلاقتصاد املصري وتتفق مع معايير املحاسبة الدولية، حيت قامت اللجنة الدائمة ملعايير املحاسبة واملراجعة 

، وبالرغم من تسمية 9119لسنة  -999-القرار الوزاري رقم املصرية بإعداد املعايير املحاسبية وفدر .ش نها 

حاسبة الدولية إال أنها كما ذكرنا هي ترجمة شبه كاملة ملعايير امل ةهذه املعايير بإسم معايير املحاسبة املصري

 2طبيق املعايير الدولية .شكل غير مباشر . وفي ذلك تكري  لت

كمررررا أن التغيرررررات الكبيرررررة الترررري عرفتهررررا ألانشررررطة املصرررررفية أدت إلررررس زيررررادة إهتمررررا  مسررررتعملي القرررروائم 

املاليرة تجرراه نوعيرة املعلومررات املجررودة فيهرا، حيررث أن نقررص إلافصراع الكررافي للمعلومررات فري القرروائم املاليررة أدى 

 BCCIبنررك إلاعتمرراد والتجررارة الرردولي إلررس ظهررور أزمررات عديرردة تعرضررت إليهررا العديررد مررن امليسسررات املاليررة مثررل 

 فرررري  Barings6وبنرررك 
 
 هامرررا

 
، بااضرررافة إلرررس ألازمرررة املاليررررة التررري تعرضرررت إليهرررا  سررريا. لررررذلك، تلعرررب الشرررفافية دورا

 علرررررس 
 
مسررررراعدة مسرررررتعملي القررررروائم املاليرررررة فررررري اتخررررراذ أحسرررررن القررررررارات إلاقتصرررررادية وذلرررررك مرررررا يرررررنعك  إيجابيرررررا

وأفررررردرت املعيرررررار  IASC.  هميرررررة هرررررذا ألامرررررر، فقرررررد تررررردخلت لجنرررررة املعرررررايير املحاسررررربة الدوليرررررة 7ألاسرررررواق املاليرررررة

، 9119  الخرراص باافصرراع فرري البنرروك وامليسسررات املاليررة املشررابهة فرري أوت IAS 30) 99املحاسرر ي الرردولي رقررم 

  IAS 32) 93ي رقررم . كمررا أفرردرت هررذه اللجنررة املعيررار املحاسرر ي الرردول9119جررانفي  9وتررم تطبيقرره إبتررداء مررن 

  الخراص بمحاسربة وتقيرريم IAS 39) 91الخراص باافصراع حرول ألادوات املاليررة، واملعيرار املحاسر ي الردولي رقررم 

  همية ألادوات املالية في نشاط البنوك.
 
 ألادوات املالية، وذلك نظرا

 

 

 

                                                             
، مرذكرة تردخل ضرمن نيرل شرهادة املاج سرتير ،  قائمة التدفقات النقديؤة فؤي ظؤل إ تمؤا  ا جزائؤ   عؤايير  حاسؤبية  وليؤة، سالمي محمد الدينوري 2  

   – 3991و التسريير و التجرارة ، قسرم التسريير ، تخصرص محاسربة ، السرنة الجامعيرة ، كليرة العلرو  إلاقتصرادية   -باتنرة -جامعة العقيد الحراج لخضرر  

   19، ص  3991

 .111ص ،  3999الدار الجامعية ،  ،، املحاسبة (امل تقات املالية )املفاهيم ،إ ارة املخاط  ،  طارق عبد العال حماد  6 
7  Hennie Van Greuning, Marius Koen, Joêlle Le Vourch’Meouchy, NORMES COMPTABLES INTERNATIONALE –GUIDE PRATIQUE, ESCP-

EAP, The World Bank, FIDEF, CNCC,  2002, P 1 . 
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 31 رقم الدو ي املحاس   املعيار (IAS 30) امل ابهة املالية واملسس ات البنوك في لإلفصاح: 

 يطبق هذا املعيار علس: 

 امليسسات املالية -

 أي ميسسة يكون من بين أنشطتها ألاساسية قبول الودائع وإقتراض ألاموال بهدف إقراضها أو إستثمارها. -

 .8امليسسات التي تدخل في نطاق التشريعات املصرفية -

 أهداف املعيار:  

إلس توفير املعلومات الكافية ملسرتعملي القروائم املاليرة تمكرههم مرن  IAS 30يسنس املعيار املحاس ي الدولي 

 تقييم درجة سيولة البنك وقدرته علس السداد واملخاطر املصرفية التي يتعرض إليها.

 ألاساليب املحاسبية  : 

ك، أو بإسرررتعمال طرررق معينرررة للمعالجرررات املحاسرربية الخافرررة برررالبنو  IAS 30ال يرشررد املعيرررار املحاسرر ي الررردولي 

طرق معينرة لتقيريم العمليرات املاليرة وألاحرداث ألاخررى الخافرة برالبنوك، برل يقتصرر علرس مسرتلزمات إلافصراع 

 عن ألاساليب املحاسبية املتبعة

 : إيضاحات أخ ى 

 : 9يجب أن تتضمن القوائم املالية للبنوك ما يلي

 9سم البنك. )متعلق باملعيار املحاس ي الدولي رقما   IAS1  الخاص بتقديم القوائم املالية. 

                                                             
 15 ،11ص  -طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره ، ص  8

 .(بتصرف) 454-444ص : -ص الجزء الثاني،،طارق عبد العال حماد، موسوعة المعايير المحاسبية   9
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 9سرررم البلرررد الرررذي ت سررر  فيررره البنرررك. )متعلرررق باملعيرررار املحاسررر ي الررردولي رقرررما   IAS1  الخررراص بتقرررديم

 .القوائم املالية 

 9تاريا الت س   للبنك. )متعلق باملعيار املحاس ي الدولي رقم   IAS1  الخاص بتقديم القوائم املالية. 

 9الشكل القانوني للبنك. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم   IAS1   الخراص بتقرديم القروائم املاليرة

. 

 حكامهرا هرذا البنرك. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم  
 
الخراص  IAS1   9القوانين التي ت س  وفقا

 .بتقديم القوائم املالية 

 9 ي الدولي رقمعدد فروع البنك. )متعلق باملعيار املحاس   IAS1  الخاص بتقديم القوائم املالية. 

 9املدينرررة التررري يعمرررل بهرررا املركرررز الرئ لررر ي للبنرررك. )متعلرررق باملعيرررار املحاسررر ي الررردولي رقرررم   IAS1  الخررراص

 .بتقديم القوائم املالية 

 9طبيعرررة ال شررراط لهرررذا البنرررك. )متعلرررق باملعيرررار املحاسررر ي الررردولي رقرررم   IAS1 قررروائم الخررراص بتقرررديم ال

 .املالية 

 9العملة املستخدمة في إعداد القوائم املالية لهذا البنرك. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم   IAS1 

 .الخاص بتقديم القوائم املالية 

 9أرقرررررا  سرررررنة املاضرررررية مقابرررررل أرقرررررا  السرررررنة الحاليرررررة. ) متعلرررررق باملعيرررررار املحاسررررر ي الررررردولي رقرررررم   IAS1 

 .املالية  الخاص بتقديم القوائم 

  .أس  إعداد القوائم املالية بحيث يشار أنها أعدت وفق للمعايير املحاسربية الدوليرة والقروانين املحليرة

 .الخاص بتقديم القوائم املالية    IAS1   9)متعلق باملعيار املحاس ي الدولي رقم

 ار إلاقفرررررال أو أسررررراليب ترجمرررررة القررررروائم املاليرررررة للعمليرررررات الخارجيرررررة مرررررع ذكرررررر مرررررا إذا إسرررررتخدمت أسرررررع

الخراص باملعلومررات التري تظهرر أبررر  IAS 21  39متوسرط ألاسرعار. ) متعلرق باملعيررار املحاسر ي الردولي رقررم

 .تغير ألاسعار العمالت ألاجنبية 
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  قواعرررررد تجميرررررع القررررروائم املاليرررررة للبنرررررك والوحررررردات التا.عرررررة لررررره فررررري القررررروائم املجمعرررررة. )متعلرررررق باملعيرررررار

 .الخاص بالقوائم املالية الفردية و املجمعة  IAS 27 39املحاس ي الدولي رقم 

  39املعررايير املتبعرررة لتحديرررد الشرررركات التا.عرررة. )متعلرررق باملعيرررار املحاسررر ي الرردولي رقرررم IAS 27  الخررراص

 .بالقوائم املالية الفردية و املجمعة 

  39املعررايير املتبعررة لتحديررد الشررركات الشررقيقة. )متعلررق باملعيررار املحاسرر ي الرردولي رقررم IAS 27  الخرراص

 .بالقوائم املالية الفردية و املجمعة 

  قواعد معالجة فائ  إعادة التقييم لبيع إلاسرتثمارات معراد تقييمهرا. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي

 .الخاص بااستثمارات املادية   IAS 16  91رقم 

  قواعررررد وأسرررر  تقيرررريم املبررررراني وآلاالت واملعرررردات وألافررررول ألاخرررررى القابلرررررة لكهررررالك ومعالجررررة ألاربررررراع

  IAS 16  91والخسائر الناتجة عن إعادة تقييمها أو التنازع عهها. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم 

 .الخاص بااستثمارات املادية  

  التجديرد والتحسرين. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم قواعد معالجة تكراليف الصريانة وإلافرالع و

91  IAS 16    الخاص بااستثمارات املادية. 

  39طريقرة إحتسراب وعررض للمرنح الحكوميرة. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم  IAS 20   الخراص

 .بمحاسبة املنح الحكومية  

 91املعيرار املحاسر ي الردولي رقرم قواعد وأس  تقييم ألافول غير امللموسة. )متعلرق ب  IAS 38   الخراص

 .املعنوية    بااستثمارات

  99أساليب معالجة عمليات القرض إلايجراري. )متعلرق باملعيرار املحاسر ي الردولي رقرم  IAS 17   الخراص

 .بمحاسبة عقود الت جير   

  93املوقررف الضررري ي للبنررك. )متعلررق باملعيررار املحاسرر ي الرردولي رقررم  IAS 12   الخرراص بالضرررائب علررس

 .ألارباع   
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  31أسررراليب تقيررريم تكررراليف خطرررة منرررافع التقاعرررد. )متعلرررق باملعيرررار املحاسررر ي الررردولي رقرررم  IAS 26  

 . الخاص بمحاسبة منافع التقاعد  

  99أساليب تقييم عقود املقاوالت وإلانشاءات. )متعلق باملعيار املحاس ي الردولي رقرم  IAS 11   الخراص

 . د املقاوالت  .عقو 
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 الفصل الثاني:خالصة 

إن توجره إلاقتصرراد الرردولي مرن إقتصرراد مركررزي إلرس إقتصرراد السرروق ، يفررض تغييررر فرري فلسرفة النظررا  املحاسرر ي 

أي التفكيرر فرري نظرا  محاسرر ي جديررد تحكمره معررايير محاسرربية دوليرة تسررتجيب ملتطلبررات مختلرف املتعرراملين مررن 

...  ، وهرذا مررا أدى بردول العررالم كافرة و علرس رأسررها الرو ، ،أ إلررس اللجروء انشرراء )مسرتثمرين ،مقرضرين ،و غيرررهم 

 معايير محاسبية دولية التي تشكل تغيرا حقيقيا للثقافة املحاسبية املطبقة من طرف امليسسات .

ألامرروال  إلاعتمراد علرس املعرايير املحاسرربية الدوليرة فري ظررل ظرروف معينرة ،يريدي إلررس تقلبرات فري كررل مرن )النتيجرة و 

 الخافة و مختلف ألامور املالية للميسسة و غيرها ...  ،وبالتالي تقلب في املردودية املالية .

لررررذلك فعلررررس الرررردول املتعاملررررة بهررررذه املعررررايير ان تكررررون ذات درجررررة عاليررررة مررررن الررررتحكم ،و املعرفررررة العميقررررة لهررررذه 

 ملة بها . بية في امليسسة املتعاا يحقق إيجااملعايير املحاسبية الدولية ، و إلاستغالل ألامثل له

في هذا الفصل إلس املعايير املحاسربية الدوليرة ذات الصرلة املباشررة مرع ال شراط املحاسر ي البنكري،  تطرقنا  ومنه

باب ظهورها وإجراءاتها فيجدر التساؤل عما إذا كانت هذه املعاير مطبقرة فري القطراع سوذلك بإبراز  مفهومها ، أ

 املصرفي الجزائري.

 . B.D.L بنك التنمية املحليةإلس القيا  بدراسة الحالة التطبيقية علس مستوى  وهو ما أدى
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  املدكرة ملخص

سوف يكون له تأثير  –ألاموال  خ صة سوق رؤوس- املنحظر للجزائر على السوق الع ملية تفناح  لاإن إ

 مع م  هو معحمد عليه في ، مم  ب لغ على املنظومة املصرفية الجزائرية
ً
يسحوجب توحيد لغته  املح سبية تم شي 

إ
ً
ذي ال يحوافق  لنظر إلى املخطط املح سبي البنكي الجزائري الفي السوق الع ملية. فب ه م  الدول التي تلعب دورا

 للمع يير املح سبية الدولية،ذا املخطط وإتنميط ه، أصبح من الضروري مع املع يير املح سبية الدولية
ً
 فق 

ب املحعلق ب ملعلوم ت الواج 03رقم  الدولي ب ملهنة املح سبية املصرفية ك ملعي ر املح سبيخ صة تلك املحعلقة 

املحعلقين  03و03 ن رقماملعي ريكذا نه  في القوائم امل لية للبنوك واملنشآت امل لية املش بهة، وإلافص   ع

إ  ب ألدوات امل لية.

إإإ

إ
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Note  Résumé de  
 

 

L'ouverture est prévue en Algérie sur le marché mondial sur le marché des capitaux privés - aura un 

impact majeur sur le système bancaire algérien, qui exige la normalisation du langage comptable 

conforme à ce qui est certifié dans les pays qui jouent un rôle important sur le marché mondial. 

Compte tenu de la banque de la comptabilité prévue de l'Algérie, qui ne se conforme pas aux 

normes comptables internationales, il est devenu patterning nécessaire ce régime conformément 

aux normes comptables internationales, en particulier celles qui ont trait à la profession bancaire 

comptable IAS 30 relative à la norme de l'information comptable à être divulgués dans les états 

financiers des banques et institutions financières similaires, et ainsi que les critères n ° 32 et 39 

relatives aux instruments financiers. 
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 : ساسيةالمصطلحات اال
 

 .مخطط محاسبي بنكي -

 

 .معايير محاسبية دولية  -
 

 .قوائم مالية  -
 

 .أدوات مالية -

 

 تنميط  -

  إفصاح.  -

 



املتضمن مخطط و 1229نوفمبر 11املؤرخ بتاريخ  80-29املالحق للقانون : (1)امللحق رقم 

 واملؤسسات املالية.  البنوك ات للبنوك و القواعد املطبقة علىالحساب

 

 

REGLEMENT N° 92-08 DU 17 NOVEMBRE 1992 PORTANT PLAN DE COMPTES 

BANCAIRE ET REGLES 

COMPTABLES APPLICABLES AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

 

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, 

 

- Vu la Loi n° 88-01 du 12 Janvier 1988 portant Loi d'orientation sur les entreprises 

publiques économiques ; 

- Vu la Loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses 

articles 44, 47, 114 à 117; 

- Vu la Loi n° 91-08 du 27 Avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de 

commissaire aux comptes et de comptable agrée ; 

- Vu l'Ordonnance n° 75-35 du 29 Avril 1975 portant Plan Comptable National ; 

- Vu l 'Ordonnance n° 75-59 du 26 Septembre 1975 modifiée et complétée portant Code 

de Commerce ; 

- Vu le Décret Présidentiel du 21 Juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la 

Banque d’Algérie; 

- Vu les Décrets Présidentiels du 14 Mai 1990 portant nomination de Vice Gouverneurs de 

la Banque d’Algérie ; 

- Vu le Décret Exécutif du 1er Juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et 

suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ; 

- Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 17 Novembre 1992 ; 

Promulgue le Règlement dont la teneur suit : 

 

DISPOSITION PRELIMINAIRE 

Article 1er : Le présent Règlement a pour objet de fixer le plan de comptes bancaire et les 

règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ci-après 

dénommés "Etablissements assujettis". 

Par "règles comptables", il faut entendre, au sens du Présent Règlement, les principes 



comptables généraux et les règles d'évaluation particulières. 

 

SECTION 1 - PLAN DE COMPTES BANCAIRE 

Article 2 : Les Etablissements assujettis sont tenus d'enregistrer leurs opérations en 

comptabilité conformément au plan de comptes bancaire dont la nomenclature est 

annexée au Présent Règlement. 

L'obligation de conformité concerne la codification, l’intitulé et le contenu des comptes 

d’opérations. 

Les Etablissements assujettis ne peuvent y déroger temporairement que sur autorisation 

spéciale de la Banque d’Algérie. 

 

SECTION 2 - PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX 

Article 3 : Sauf les cas particuliers de certains types d’opérations expressément prévues par 

voie de règlements, les Etablissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations selon 

les principes comptables généraux définis ci-après. 

 

Article 4 : Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes utilisés doivent être 

identiques d'une période comptable sur l'autre. 

Dans le cas d'une modification de méthodes d’évaluation, motivée par des circonstances 

exceptionnelles, le contenu et la portée de cette modification doivent être consignés dans 

un document annexé aux états de synthèse publiables. 

 

Article 5 : Le patrimoine de l'établissement assujetti est évalué dans une perspective de 

continuité de l’activité. 

L'estimation de l'actif, du passif et du hors bilan, sur la base de la valeur liquidative, 

n'intervient que dans le cas où la continuité de l'exploitation n'est plus assurée. 

 

Article 6 : Les charges et les produits qui trouvent leur origine dans des opérations 

réalisées durant un exercice, doivent lui être rattachés. 

 

Article 7 : Les biens sont comptabilisés en unité monétaire. 

Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition et maintenus à ce 

coût, sauf cas de réévaluation prévus par la réglementation en vigueur. 



 

Article 8 : Les opérations sont enregistrées sans compensation ni entre les postes du bilan 

ou ceux du hors bilan ni entre les postes de charges et de produits. 

 

Article 9 : Sauf dispositions particulières prévues par la législation et la réglementation en 

vigueur, toute charge est comptabilisée même lorsqu'elle n'est que probable.  

A l'inverse, un produit ne doit pas être pris en compte tant qu'il n'est pas réalisé. 

Article 10 : Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de 

l'exercice précédent. 

 

SECTION 3 - REGLES D'EVALUATION PARTICULIERES 

Article 11 : Certains types d’opérations, notamment sur devises et sur titres, sont soumis à 

des règles d’évaluation particulières fixées par voie de règlements. 

 

SECTION 4 - DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 12 : Les dispositions du présent Règlement sont applicables à compter du 1er 

janvier 1993. 

 

Article 13 : Des instructions de la Banque d’Algérie fixeront, en tant que de besoin, les 

modalités d'application du présent Règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE AU REGLEMENT N° 92-08 DU 17 NOVEMBRE 1992 NOMENCLATURE DES 

COMPTES 

 

CLASSE 1 : COMPTES D'OPERATIONS DE TRESORERIE ET D'OPERATIONS 

INTERBANCAIRES 

10 - CAISSE 

11 - BANQUES CENTRALES - CENTRES DES CHEQUES POSTAUX 

12 - COMPTES ORDINAIRES 

13 - COMPTES, PRETS ET EMPRUNTS 

14 - VALEURS RECUES EN PENSION 

15 - VALEURS DONNEES EN PENSION 

16 - VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES 

17 - OPERATIONS INTERNES AU RESEAU 

18 - CREANCES DOUTEUSES 

19 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES. 

 

CLASSE 2 : COMPTES D'OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 

20 - CREDITS A LA CLIENTELE 

22 - COMPTES DE LA CLIENTELE 

23 - PRETS ET EMPRUNTS 

24 - VALEURS RECUES EN PENSION 

25 - VALEURS DONNEES EN PENSION 

26 - VALEURS NON IMPUTEES ET AUTRES SOMMES DUES 

28 - CREANCES DOUTEUSES 

29 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES. 

 

CLASSE 3 : COMPTES DU PORTEFEUILLE - TITRES ET COMPTES DE 

REGULARISATIONS 

30 - OPERATIONS SUR TITRES 

31 - INSTRUMENTS CONDITIONNELS  

32 - VALEURS EN RECOUVREMENT ET COMPTES EXIGIBLES APRES  

ENCAISSEMENT 

33 - DETTES CONSTITUEES PAR DES TITRES 



34 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 

35 - EMPLOIS DIVERS 

36 - COMPTES TRANSITOIRES ET DE REGULARISATION 

37 - COMPTES DE LIAISON 

38 - CREANCES DOUTEUSES 

39 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES 

 

CLASSE 4 : COMPTES DES VALEURS IMMOBILISEES 

40 - PRETS SUBORDONNES 

41 - PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES, TITRES DE PARTICIPATION ET TITRES DE 

L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE 

42 - IMMOBILISATIONS 

43 - CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES 

44 - LOCATION SIMPLE 

45 - DOTATIONS DES SUCCURSALES A L'ETRANGER 

46 - PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 

47 - AMORTISSEMENTS 

48 - CREANCES DOUTEUSES 

49 - PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSE 

 

CLASSE 5 : FONDS PROPRES ET ASSIMILES 

50 - SUBVENTIONS ET FONDS PUBLICS AFFECTES 

51 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

52 - PROVISIONS REGLEMENTEES 

53 - DETTES SUBORDONNEES 

54 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 

55 - PRIMES LIEES AU CAPITAL ET RESERVES 

56 - CAPITAL 

58 - REPORT A NOUVEAU 

 

CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES 

60 - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 

62 - SERVICES 



63 - FRAIS DE PERSONNEL 

64 - IMPOTS ET TAXES 

66 - CHARGES DIVERSES 

67 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECUPERABLES 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS  

CORPORELLES ET INCORPORELLES 

69 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 

CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS 

70 - PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 

76 - PRODUITS DIVERS 

77 - REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 

79 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 

 

CLASSE 8 : COMPTES DE RESULTATS 

80 - PRODUIT NET BANCAIRE 

83 - RESULTAT D'EXPLOITATION 

84 - RESULTAT EXCEPTIONNEL 

88 - RESULTAT DE L'EXERCICE 

 

CLASSE 9 : COMPTES DE HORS BILAN 

90 - ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

91 - ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

92 - ENGAGEMENTS SUR TITRES 

93 - OPERATIONS EN DEVISES 

94 - COMPTES D'AJUSTEMENT DEVISES HORS-BILAN 

96 - AUTRES ENGAGEMENTS 

98 - ENGAGEMENTS DOUTEUX 

 

CLASSE 1- OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS INTERBANCAIRES 

 

Les comptes de cette classe enregistrent les espèces et les valeurs en caisse, les opérations 

de trésorerie et les opérations interbancaires. 



Les opérations de trésorerie englobent notamment les prêts, les emprunts et les pensions 

effectués sur le marché monétaire. 

Les opérations interbancaires sont celles effectuées avec les Banques Centrales, le Trésor 

Public, les Centres de Chèques Postaux, les banques et les établissements financiers y 

compris les correspondants étrangers, ainsi que les Institutions Financières internationales 

et régionales.  

 

CLASSE 2 - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 

Les comptes de cette classe comprennent l'ensemble des crédits distribués à la clientèle 

ainsi que les dépôts effectués par cette dernière. 

Les crédits à la clientèle (compte 20) englobent tous les crédits octroyés à la clientèle 

indépendamment de leurs termes. 

Les comptes de la clientèle (compte 22) incluent l'ensemble des ressources apportées par 

la clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, bons de caisse...). 

Figurent également à cette classe, les prêts et emprunts réalisés avec la clientèle financière, 

les sociétés d'investissement, les compagnies d'assurances et de retraite, ainsi que les 

autres entreprises admises comme intervenantes sur un marché organisé. 

Sont exclus de cette classe, les emplois et les ressources matérialisés par des titres. 

 

CLASSE 3 : PORTEFEUILLE-TITRES ET COMPTES DE REGULARISATIONS 

Outre les opérations relatives aux portefeuille-titres, les comptes de cette classe 

enregistrent également les dettes matérialisées par des titres. 

Les portefeuille-titres comprend les titres de transaction, les titres de placement et les titres 

d'investissement.  

Ces titres sont acquis avec l'intention d'en tirer un profit financier. 

Les dettes matérialisées par des titres, englobent l'ensemble des dettes de l'établissement 

assujetti, matérialisées par des titres : Titres de créances négociables et obligations, 

notamment celles coupons convertibles, ... 

Figurent également à cette classe, les opérations de recouvrement, les opérations avec les 

tiers, les autres emplois ainsi que les comptes transitoires et de régularisation relatifs à 

l'ensemble des opérations de l'établissement assujetti. 



 

CLASSE 4 : LES VALEURS IMMOBILISEES 

Les comptes de cette classe enregistrent les emplois destinés à servir de façon durable à 

l'activité de l'établissement assujetti. 

Figurent à cette classe, les prêts subordonnés et les immobilisations qu'elles soient 

financières, corporelles ou incorporelles, y compris celles données en crédit-bail ou en 

location simple. 

 

CLASSE 5 : FONDS PROPRES ET ASSIMILES 

Sont regroupés dans les comptes de cette classe, l'ensemble des moyens de financement 

apports ou laissés à la disposition de l'établissement assujetti de façon permanente ou 

durable. 

CLASSE 6 : LES CHARGES 

Les comptes de cette classe enregistrent l'ensemble des charges supportées pendant 

l'exercice par l'établissement assujetti. 

Outre les charges d'exploitation bancaire relatives à l'activité proprement bancaire, les 

rubriques de cette classe incluent les frais généraux ainsi que les dotations aux 

amortissements et aux provisions. 

Figurent également à cette classe, les dotations du fonds pour risques bancaires généraux. 

Les charges d'exploitation bancaire sont distinguées selon le type d’opérations et selon 

qu'il s'agisse d’intérêts ou de commissions. 

 

CLASSE 7 : LES PRODUITS 

Les comptes de cette classe englobent l'ensemble des produits réalisés durant l'exercice par 

l'établissement assujetti. 

Outre les produits d'exploitation bancaire relatifs à l'activité proprement bancaire, les 

rubriques de cette classe comprennent les reprises de provisions et les produits 

exceptionnels. 

 

Les reprises du fonds pour risques bancaires généraux sont enregistrés dans cette classe. 

Au même titre que les charges, les produits d'exploitation bancaire sont distingués selon le 

type d’opérations et selon qu'il s'agisse d’intérêts ou de commissions. 

 



CLASSE 8 : LES RESULTATS. 

Les comptes de cette classe abritent les soldes intermédiaires de gestion : le produit net 

bancaire, le résultat d'exploitation, le résultat exceptionnel et le résultat de l'exercice. 

Le produit net bancaire est un indicateur spécifique à l'activité bancaire. Il met en valeur 

l’excédent dégagé par l'exploitation du fait de l'évolution du niveau de l'activité et des taux. 

Figure également à cette classe, l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

 

CLASSE 9 : LE HORS-BILAN 

Les rubriques de cette classe enregistrent l'ensemble des engagements de l'établissement 

assujetti qu'ils soient donnés ou reçus. 

Les différents engagements sont distingués selon la nature de l'engagement et de l'agent 

contrepartie. 

A cet égard , des comptes appropriés sont prévus pour les engagements de financement, 

les engagements de garantie , les engagements sur titres et les engagements en devises. 

Les engagements de financement correspondent ˆ des promesses de concours faites en 

faveur d'un bénéficiaire. 

Les engagements de garantie, effectués notamment sous forme de cautions, sont des 

opérations pour lesquelles l'établissement assujetti s'engage en faveur d'un tiers ˆ assurer 

la charge souscrite par ce dernier, s'il n'y satisfait pas lui-même. 

Figurent notamment à la rubrique "engagements de garantie", les obligations cautionnés et 

les engagements par acceptation. 

La rubrique "engagements sur titres" inclue les opérations d'achat et de vente pour le 

propre compte de l'établissement assujetti. 

Figurent également à cette rubrique, les engagements de prise ferme dans les opérations 

d’intermédiation. 

Les engagements sur opérations en devises incluent : 

- les opérations de change au comptant tant que le délai d'usance n'est pas écoulé, 

- les opérations de change à terme : opérations d'achat et de vente de devises dont les 

parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance, 

- les opérations de prêts et d'emprunts en devises, tant que le délai de mise à disposition 

des fonds n'est pas écoulé. 

 
 
 



 
II 

 إهداء

 
بشفاعتك إالاالهي ال يطيب العمل الا بشكرك ...............و ال يطيب النهار   

 و ال تطيب اللحظات الا بذكرك ................و ال تطيب الاخرة الا بعفوك ...

................. هللا جل جاللهو ال تطيب املحبة الا برؤيتك   

لى من بلغ الرسالة ......و ادى ألامانة ......و نصح ألامة .....إ  

في الرحمة و نور العاملين .....سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم . لىإ  

هللا في  أطال أبيو  أميي لكي يكونا سعيدين الى اعظم و اغلى مخلوقين في هذه الدنيا الى من أفديهما بروح

 عمرهما .

 تحية خالصة الى من قضيت معهم احلى ايامي الدراسية .

و صديقاتي أصدقائيو الى كل   

في السراء و الضراء في مشوار حياتي داعمونيمن  إلى  

، فرح ، نورة ،  عجالأصدقائي و صديقاتي املخلصين : حميدو ، كريم ، منصور ، نور الدين ، رشيد ، 

، حسان و حسين ،حمزة ، و باألحرى الشكر خاص ألختي " هالة " شارف ، محمدفاطمة ، ال  

استر تخصص تدقيق محاسبيمو إلى كل طلبة السنة الثانية   

 و إلى كل من وسعهم قلبي و لم يذكرهم قلمي

 

 

 بن زيتوني عمر



                                                  ةـامـعة ـمـاتــخ
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 ضحبعننننب    واابحنننن و            
 
مننننل اننننض  وضوعننننلز ات ننننت  مخننننوحامبي البننننوف وا لننننف واابحننننة  وض ل نننن     ننننب

لوصنبد وجزاوئنل  ضتفنفونبل واوتلن  ضهذو وا لف ضتظبئفه واعبصلة في ظن  لا وحوجبب مدى  ام دروح  وضد ضو ،

الوصبد  . هل وضعتا  لأهم مظبإلى والظب  وضعباو  ضحوجبرة وضت  تعوب  إحدى  ببتفنضببمه

ا.  عحوه   د وحُو حصت

ا: اختبار الفرضيات

  معوبر  )ملجعي( ضن
 
ا: ا  بث  وا لف واابحة  مجبتع  مل وض توعد  إلاجلوءوي وضت  تعل  إطبرو

 . اااد د وافبهوم  وا بدئ وضو لو  واابح و

 .تسزو   معبجز  واعحتمبي 

 . إعدود وض توئم وابضو  والخص 

ا

تعليننا واعننب    واابحنن و  بقايننب م ننب ج  أ  تفنبننبأو أ  م ننبدئ أ  إريننبدوي عبمنن  انن د  ولننى اتجوننه  اليننود   بكننل

 واببرحبي وضعبحو  في واابح     وضودلوق أ  ملوجع  وجحخبببي.

 الدراسة :نتائج 

  : نتائج النظري 

لوصنبد وجزاوئنل ، على غنلور ل لبمو لوصبد بي وضد   وضيل وإن ضح لب  واصلفي أهبو  جتهلي  في التا           

هوبننننبد  بنننندة ببضلظننننبد واصننننلفي حننننرثببر. ضننننذض    جنننن  لااننننب  ننننت لف مننننل ظننننل ج مبضونننن  مضئبنننن  ت ننننز  جحنننن  لا

حننرثببر ) ابصنن  يجلةنن  ملننه ( فنني هننذو وض لننب  . .   ضننل  وا ننق أضنن  إي بر ننزو  لاوحننو لورف   وزدهننبرفضضننببن 

ا
ُ
 دد ضحبخنرثبل معحتمن  مبضون  ملبحن      لببحن  ضحفينم افوندف فني وا نبأ للوروانه  ضحتصت  إلى أض ، كبن ي بد أن ا

 ضحبعب    واابح و  وضد ضو  .لا
 
احرثببري ،   هت مب يخودعي البوف وا لف واابحة   وض ل      ب

ا

ابحننننن و  منننن  منننننب هنننننت  ورد فنننني واعنننننب    وا واوض نننننبي وضننننبل وا لنننننف واابحننننة  وض ل ننننن  وجزاوئنننننل  عنننندة            

وضد ضونن ، ابصنن   وبننب  وعحننق بب  صننبل فنني وض ننتوئم وابضونن ،   يحننبضو  واو عنن  اعبجزنن  وضعبحوننبي علننى يد وي 
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 فننني وض لنننب  واصنننلفي وجزاوئنننل .    ضحننن  فننني وجزاوئنننل  نننذض ، عننندد 
 
وابضوننن ،   جننند   وضوبتيننن  وضنننذ  ييوننن  اببمنننب

واعنب    واابحن و  وضد ضون  اوتوجند فني مضنبتن واضحنق، م   لاوض بيهوببد بباضحق، حوث تفنجد أن معظم لا

  هنننت منننب  ننند  علنننى حنننوللة وضلنننب   وجز نننبس    وض نننبتفنتا  علنننى مابحننن   وض لنننت  فننني وجزاوئنننل، حونننث أن وضخنننحلبي 

وضكبنننن ى وا تتفننننن  ضح ننننتوئم وابضونننن   اخنننن ، مننننل أجنننن  ااد نننند ي عونننن    نننن دوضل  وضكونننن وضضننننلي و  اكوفنننن  ببعل نننن  

بو بصننف  أحبحننو  إلننى واعحتمننبي وضدلو نن  واوتوجنندة فنني واضحننق،   وضنندضو  علننى أضنن  هننت أن وضضننلي و ،  ننض ااونن

،   ببضوننبلي  بكننل،  (B.O .A.L)وض لننت  ضجخننت مجبنن ة علننى ابننل مضح يننب فنني وضإلبننلة وضلحننبو  ض عضتفنننبي وض بتفنتتفنونن  

ت   نندد واصننبجض وضضننلي و  وجحكننم علننى وا لننف واابحننة  وض ل نن  وجزاوئننل  علننى أتفنننه ج ننبس  أ  نن  ملننه مننبلي،  ينن

اأ    مبب   دد واخرثبليل .

       احنن  اجبهن  والظتمنن  واصنل و  وجزاوئلينن  اببمنب ضحبفننبهوم واوعح نن  بباعنب    واابحنن و  وضد ضون   ابصنن          

اواوعح   ببض وب  وضعبدض 
 
ا.،   وضت  اب  يد وي وابضو  كبابو بي وابضو  مثض

 نتائج التطبيقي :

 حوفننبب بننبا لف واابحننة  وض ل نن  وجحننبليأتفنننه ي  بكننل لا  ببضوننبلي  بكننل وض ننت          
 
، بنن   جنن  البولننه    ننب

-29ضحبعننب    واابحنن و  وضد ضونن ،  تفنننه ضننم  صنن ه  نن د   ظبئفننه يحبحننو   بنن   مننلز.  بلننذ صنند ر وض ننبتفنتتفن ن 

  واوعح نننن ن بول وننننق وا لنننننف واابحننننة  وض ل نننن ،  ضننننم  ننننوم ااخننننن ن   ي  7229 تفنننننت بب  71بوننننبري   29-82    80

الوصبد   وجحبضو  وضت  تعجبيب وجزاوئل .ببضوبلي  يت غ   ملبح  ضحظل ج لا ووم هذو وا لف.    

 حت 
ُ
 على هذف وضلوبئج، ولت

 
ا بلبءو

ا: التوصياتالاقتراحات و 

 وصنننن ن فنننني واعننننب    واابحنننن و  وضد ضونننن ،   مصننننل و ن تبننننكو  جزلنننن  م وحلنننن  م تتفننننن  مننننل ابنننن وء مابحنننن و ن م -

  واعبصننننلة م ينننب،   أضنننن  منننل أجنننن  إعننندود م لننننف  ي حننننوبب وجحد ثننن   و لنننتن وافنننبهوم   يابننننل  واصنننل و ، 

ببكونننننن   لحربنننننبرةمابحنننننة  بل ننننن  متو ننننننق ضحبعنننننب    واابحننننن و  وضد ضونننننن .    بكنننننل  أن   نننننتن أضنننننن  ببضوعنننننب ن   

انننن  دروحننننبي د ضونننن  م حفنننن  بر ننننخوا دلوننننق   يننننبم  اخننننوحامبي البننننوف وا لننننف دروحننننبي د لنننني أ  عنننندة م ب

 ضحبعب    واابح و  وضد ضو  .
 
اواابحة  وض ل   وجزاوئل     ب
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 ضحبعب    واابح و  وضد ضو  . -
 
اا تيل إطبروي   عبملي مودون مابح   وض لت  اببرح  واابح      ب

بينب واابحن و  ابصن  واعحتمباون  من  منب تخنوحامه واعنب    واابحن و  ت زو  وض لت  وجزاوئلي  على اكوونا تفنظ -

  وبب  وعحق  ببيبي إلاداب 
 
اوضد ضو ،  اصتصب

( Les masques de saisie). 

  

 ل، ُ فض  ااخ ن وا لف واابحة  وض ل ن  وجزاوئنل ، أ  تيو ن ف بصنف  ادريجون   -
ُ
 مبب أ

 
  وتفنلضلب

 
منل عت نب

 ضحبعنب    واابحنن و  وضد ضون ،  أضنن  إضيبئنه   وحنر دوضه بب لنن
 
    ننب

 
ف مابحنة  خاننل   ضنت  كننبن هنذو يا نن  ملبلنب

 في ظيتر معتلبي ضلزيبز واصنلفي بق بحنه.  ب ضينبء 
 
 ن إضيبء وا لف واابحة  وض ل   وجحبلي حتج   تن ح  ب

   انن  ضحننلظم واابحنن و  حننر دومونندون مابحنن   وض لننت ،    ننذو لا بننتظف ن فننييخننوحاد إعننبدة وضوقهونن   انن  ضح

   ا نبضوا خنخب . أمنب فني حبضن  
 
وض لكو  وجحبضو  بلظم اوتو ق   معب    واابح   وضد ضو ،     هذو  ولح   لوب

وضواخ ن،  إن وضويو   وضودريجي ضحب لنف واابحنة  تفنانت وضوتو نق من  واعنب    واابحن و  وضد ضون  حنتج  وتو ن  

احعبمح ن،   م  درج  اكووا وضلظم واابح و  وضد ضو .م  درج  إعبدة وضوقهو  واخوبل ض

       وجزنننننناء واابحننننننة    رببننننننب يهننننننم مننننننل مخننننننوحامبي  ياإ تضجخنننننن  بخننننننوحامبي البننننننوف وا لننننننف واابحننننننة  وض ل نننننن  

ا.إصضل وض لب  واصلفي    

 آفاق البحث :

اواجب  مب  لي :  مل ب ن أهم واتو و    وضل بط وضت   بكل أن تب   عبئ ب اتو و  باث في هذو

  الوصبد  ضح وبد  عبحو  وضولبوف ؟تمبي وضتوج  ات لهب في والبخ لمب هي واعح

   ضحبعننب    واابحنن و  وضد ضونن ، مننب أ ننل أضنن  علننى 
 
 فنني حبضنن  البننوف وا لننف واابحننة  وض ل نن     ننب

 
  أ ضننب

اميل  والوجع    ادلوق وجحخبببي في وض لب  واصلفي وجزاوئل ؟         

ا

ا

ا



 I 

 دعاء

 

 

 اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا.

 اللهم إني أسألك علما نافعا و أسألك يقينا صادقا.

 اللهم إني أسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية.

 وأسألك دوام العافية. اللهم إني أسألك تمام العافية

 اللهم ال تأخدني منك إال إليك وال تشغلني عنك إال بك.

اللهم إني أسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن 

 الناس



 

 
III 

 شكر و تقدير

 

 
الحمد هلل بنعمته أتمت هذا العمل املتواضع و نستغفره و نشكره ، كما أتقدم 

ألاستاذ الفاضل  الدكتور املشرف " بن زيدان الحاج "  إلىبجزيل الشكر و الثناء 

من انجاز  أنهيت إن إلىو كان له الفضل في توجيهي  إلارشادالذي أفادني بالنصح و 

 مذكرتي .

العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير و  أساتذةكل  إلىشكري  أقدمكما 

 إلىلنا سبيل املعرفة و  أنارواتخصص ي التدقيق املحاسبي الذين  أساتذة باألحرى 

 كل من ساعدني في مشواري الدراس ي .

احترامي و تقديري .مع كل   
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مثااااااااااااال زااااااااااااا  م و اااااااااااااا  م  ا  اااااااااااااة 
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                                              عــامــة                                 مــــقــدمـة 
 

 
1 

 

هي  ولر  نرخ لرما نرا   ر م  القتصرا املصرفي  مختتفرأ هزته رل ال فرن النرام   النظاميعتبر  

 ئتخررا إلكررامررل نررخ   خلررخ لفخررإلالفام  وفيررتىخامل يرر   ررلق امل رراالم   وال لررام مية رر   ال يررا   املاللرر  

إلرررذ  مللرررت   . ماإلضرررا   اقتصرررا مختتفررأ ها ا رررل و لكرررر مللرررت نرررخ املعرررانمم املاللررر  اللررر  ال ل رررق    رررا  ي 

 يرررر   ت ررررلا و نةلرررر  نتتفررررأ ال لايررررام املاللرررر  
 
 هيايررررلا

 
 والاقتصررررا    لفعررررن از تررررا  املصررررفي    وملا

 هي  ول  هو  يلفه.  اقتصا لاص   لخا  تص التنخل     ت  يعتبر املفآة العاك   لت إلام 

 

يررف   ررراملة از هائررفي اتل رر    حف   حررإلا ام له تررا  املصرررفي  هترر مل  إلرررذ ه ى و مررفو  هررا فة  الع ملرر 

مللرت ير  إ رامل فامرخام الملرز له هائرف إلرذ املنظخر   و ازخإلانام املصف ل  لتزوا ازح ازه مك  ألاي اق 

   ويتحرررر ا العررررالق إلررررذ يرررر ق نةت لرررر   تنررررا    لررررل ال نرررر   يرررر  هرررر  إل ررررا   (OMC)العامللرررر  لفت رررراملة

لررررذ ال نررر   الت فررررن ازحخا ررر  ازحي نلررر   نخررررا  م رررف مظترررر مل ن خ  ررر  ك كرررررة نرررخ الع ائرررز اللرررر      ررر   

  في ا  ويخكخ فملاح إلذ بع  ن  ا ي  نا  يتي :

 

* لرررررهو ال نررررر   ألازنالررررر  لف ررررر ق ال  نلررررر  اتل ررررر  إ رررررمق لفيررررر  فيرررررتىخامل ألازن ررررر  يررررر  ن ررررراا 

ازخرإلانام املصرف ل  و املاللر  و إل را  الفقامر   لرذ هيررعامل الصرفو ألازن ر   و مالترال   لر ا  ر ه ال نرر   

 ال ن   از هائفي . ي  ننا     صع   نخ

* يع  ال ن   إلذ التكت   لذ امل ت ى العالم  نخ هز   يا ة اة مل ا  لتتح ا إلرذ ن خعرام 

  خمق  ملام هملقام ه خاا ضخخ .

* إل رررررا  ال يرررررا   املاللررررر  للرررررو  ةمررررر   رررررال   مليو  ألانررررر اا  خ يررررر  ن رررررامل عتق  رررررخ  فيرررررز 

 إصإلاامل ينإلاام  و مللت  لذ ل اب  فقتراض. 

 

ال حررو  ررخ يرر   مل ازترر  ال نرر   از هائفيرر   رر ه التحررإلا ام ب رري   مررخخ لتررا فيررتخفامل يرر  يرر ق  نخررا هوزررن 

املنا  رر . وملررا  كااررس املحايرر    رر  الف رر  اللرر   ت ا لتررا نتتفررأ املتعررانفك  نحفلررك  و وللررك      زرر   اخرر ملزك  

حايررال  ن ضرر    نررخ  ررفو ها ف يررا ك رر ةي ه ررخ ال  ا ررإلا وفزررفا ام امل  ألاوا نحايررالك  نتتفةرري الى ا رر   

زخا ررام املحترررر ك  املحايرررالك  و املنظخرررام املتنلررر   ويلرررف هوملوعرري قررراملي ه رررخ ال  ا رررإلا و فزرررفا ام املحايرررال  

ن ضرر    نررخ  ررفو ال ررف ام العخ نلرر     عرر  نررخ الصررعن امل املارر  مررك  ال رر ائق املاللرر   لفخ  رر م املصررف ل   

    صخلختا .ب ان إلتمو ال  ا إلا و يللام املعتخإلاة ي
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وبخرا ه  املحايرر   ال نكلرر   خىرر  ل رر  ت ررلكر ال نر    واملت ررا املحايرر   ال نيرري  خىرر  لررفوو وكفخررام 

إلاشكالية  ه ى إلرذ  رفح  نرا   ه الف   مصرةتل الإلايرت مل املرنظق و املف رإلا لير  يللرام املحايرال    ر ا

 ايعلم  ايتلية :

 

بي ايب اكككككككئ ا و ااكككككككير    كككككككل ي تعكككككككل    فكككككك  مكككككككلزا تتتنكككككككط ماكككككككت  مل  ت تكككككككة  ا   ككككككك  ا  ل ككككككك

 ؟ا  ل بة  ايد ية  

 

 ل امل ي نا إلذ  فح ألايئف  الةف ل  التالل  : ونن

 

 نا    واقخ املت ا املحاي   ال نيي ضخخ املعا كر  املحايال  الإلاولل  املتعف   مامللإلاا  ال نيي ؟ -

 لفخعرررا  -
 
كر املحايرررال  الإلاوللررر  ؟  ررر   رررتق نرررا  ررر  ن رررتفهنام  نخرررلا املت رررا املحايررر   ال نيررري و  رررا

  خفل  التنخلا  خ  فيز  ح ك  املت ا املحاي   ال نيي هو إل ائل ؟

 

 أ بلب اختةلر ا وضوع : 

 

  " املالل نإلاى  فام ل و  مئخل  نخ  تصصنا."   

  .ه خل  ن ض ع ال حو 

  .
 
 الت فق إلذ   ا امل ض ع ب ل   تح ن اا ال حو لفختتخك  مل ن ت  م

  ال  ق ي ت زن إ ا ة النظف إلذ از تا  املصفي  كي  نرخ زتر   و   اقتصا ي   الإلال ا

 نعف   الت كرام الل    ن ه   حإلاث  لذ ن ت ى اظانل املحاي   مصة  هلص.

 . يلخ نعف تنا ي  ن اا املحاي   ال نكل  و املعا كر املحايال  الإلاولل   

 

 أهتة  ايب ث:

 

 ه  از هائررررف يرررر  و ررررت فامررررخام إلررررذ املنظخرررر  العامللرررر  لفت رررراملة  نخررررا 
 
إ  لترررر ا ال حررررو ملو ه خلرررر  مال رررر   لاصرررر 

 ال  راع املصرفي  نرخ نرا  ر  نتعراملو  فلررل  الاقتصرا   ي رت زن    للرإلا ل ر  ت رلكر نتتفرأ ال  ا رام 
 
لاصر 

 لفخعرررا ك
 
  والررر ي  نرررإلاملم  فلرررل  نخرررلا املت رررا املحايررر   ال نيررري و  رررا

 
ر املحايرررال  الإلاوللررر . ماإلضرررا   إلرررذ  وللرررا

.  ت  ررررررإلا  رررررر ه الاقتصرررررا   يررررر  مررررررا   ال  ا ررررررام  ال ا ررررررإلا ااملحرررررلا املصررررررفي  محل يرررررر  و حررررر الم  مللرررررت   لتخكررررررز 
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التحررررر الم يررررر  هتررررر مل ة رررررا ام ولرررررإلانام زإلا رررررإلاة    يرررررخ ألايررررر اق املصرررررف ل  وهتررررر مل هيررررر اق زإلا رررررإلاة   حررررر ا 

 ال لايام 

 

كإل ررا  ال يررا   املاللر    ت ررتإلاج  الترزخر  املحايررال  ال ررفلخ     هترر مل نةرا لق ويررف كام زإلا رإلاةالاقتصرا   

 إل ررإلاا  ال رر ائق 
 
 نةلررإلاا

 
    ررا تع كرررا

 
لترر ه التحرر الم وضررخ نت ررا نحايرر   منيرري  تكلررأ و رر ه الت كرررام  نعبرررا

 املالل .

 

 : تبع ا  هج ا 

 

لعفمرررررر  إ ُتخررررررإلا يرررررر  إا ررررررا   رررررر ا ال حررررررو  لررررررذ املررررررن   ال صررررررةي التحفللرررررر  يرررررر  زهئلررررررل النظررررررفي وا

 ي  از ه  الت  ل ي. نلإلااال  نن    ملاي   ايتتإلاامالت  ل ي  إضا   إل  

 

 ايفيضةل :

 

 ال مإلا ه  يعك  ال اقخ كخا    ي  املمي   ال نكل .-كنظام نعف ناتي  -النظام املحاي   ال نيي  -

 هت ا ألازنال . خى  املعا كر املحايال  الإلاولل  ضفوملة مل ت     مقام ال ن   از هائفي  نخ نىلم  -

 

 : صعوبل  ايب ث 

 

وازتنا ررا  مررك  اللرر كرر  محررو م  لعرر  ازحرراا  فضرر  ز خفرر  نررخ الصررع بام املتتفةرر    ارر كف نررخ 

  نإلا إ إلاا    ا ال حو نا  ل  :

 .ا ص املفازخ املتعف   مخ ض ع ال حو 

 . صع ب  إ  ا  نفا  ام  فبل  لفكىكر نخ املص هحام الت نل  ألازنال 

  

  : عحد د ا وضو   

 

  لرذ ثمثر  نعرا كر نحايرال   وللر  و املتخىفر  ير  
 
و  ا ال حو لل لإلاو  ك   ال ح ث ألالفى    إلا  ق الترككرز إال

املتعفرررررز ماإل صرررراح يررررر  ال رررر ائق املاللررررر  لف نررررر   و امل  رررر م امل رررررا     واملعلرررررامل  03املعلررررامل املحايررررر   الررررإلاول  ملقرررررق 
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املتعفررز  03م املاللرر  و  صرر لةتا  واملعلررامل املحايرر   الررإلاول  ملقررق املتعفررز مخةترر م ألا وا 03املحايرر   الررإلاول  ملقررق 

 لفتيثكر ال  ي لت ه املعا كر  لذ املتن  املحايال  ال نكل  . 
 
 م فق نعاز   و   للق ألا وام املالل    اظفا

 

 

 

رإلاملم ير   ملاير    ر ا امل ضر ع  مرالفلق نرخ  ريثكر ا
ُ
لكىكرر ن  را  لرذ املتنر  هنا يائف املعا كر املحايال  املت  لر    فرق  

 ملرررا  حتازرررل نرررخ زترررإلا و وقرررس إضررراي  آلرررف إل خانترررا كإلاملايررر  كانفررر . و مالترررال   
 
املحايرررال  ال نكلررر   و مللرررت اظرررفا

 زه  نخ ن تفهنام  نخلا املت ا املحاي   ال نيري از هائرفي و  ر
 
 لفخعرا كر املحايرال   تناوا   ا ال حو إال

 
ا

 الإلاولل . 

 

  

 :  ت اةم ايب ث

 

.  رررتق و ألالكرررر كإلاملايررر  زحالررر     ل لررر  اظفيررر    اثنرررا  ن  رررا صررر ا   ثرررمث ررر ا ال حرررو إلرررذ   رررلق رررق   

و مللررت مررالترككز هيايررا  لررذ ه ررإلااو و ن ررا   املت ررا   إلررذ املت ررا املحايرر   ال نيرري الت ررفق يرر  الةصرر  ألاوا 

ت مللرررو  املحايررر   الإلاوللررر   لتنخرررلا و  رررا لفخعرررا كر إلرررذ ا ت رررفق    رررتق اليررر  الةصررر  الىررراةي . هنرررااملحايررر   ال نيررري 

 تررررر    مال  ررررر   لفةصررررر  ألالكرررررر و  .ال تخرررررام لاصررررر  ماملعرررررا كر ملام الصرررررف  ال  يررررر  ماملتنررررر  املحايرررررال  ال نكلررررر  ما

 ( B.D.L )نتصص لإلاملاي  لال     ل ل  ل نت التنخل  املحفل 



 

 

 إلاهـــــــــــــــــــــــــداء



 

 

 تالـتــشــكـــرا

 



 

 

 خاتمة عامة 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصل ألاول   

املخطط املحاسبي 

 البنكي

 



 

 

 

 

 

 

:الفصل الثالث  

دراسة حالة بنك 

B.D.L املحلية  التنمية    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

يط وفق املعايير التنم

 املحاسبية الدولية



 

 

 

 

 رســــــــــــــــــهـفـــــــــــــــــالــــــ



 

 

 املراجع  
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