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.إلى كل ىؤوالء أىدي ثمرة جهدي المتواضع  
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  أوال الحمد و الشكر هلل عز و جل الذي اصطفانا بخير دين شرع، و نبي 
أرسل محمد الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق عليه أزكى صلوات اهلل و على 

.آله و صحبه أجمعين  

بابا عبد :  أتقدم بجزيل الشكر و اإلمتنان و العرفان لمؤطري األستاذ الدكتور 
 القادر 

كما أتقدم بأسمى عبارات التقدير و العرفان إلى زوجي المستقبلي سليم على 
 وقوفه معي و مساعدته لي

 و شكر خاص لصديقتاي رشيدة تلمساني و سميرة يحي باي

كما يسعني أن أقدم باقة شكر و تقدير لكافة األساتذة والموظفين العاملين 
 بجامعة عبد الحميد بن باديس و خاصة عمال المكتبة بكلية العلوم االقتصادية 

كما ال أنسى أن أشكر مسؤول مصلحة المحاسبة بمؤسسة توزيع األدوية عمي 
 العيد

 و شكري إلى من ساندني في إتمام عملي
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:خاتمة عامة  
نظرا للظروف اليت شهدىا العامل يف خمتلف اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و حتول العامل إىل قرية صغرية       _ 

بسبب العوملة و تداعياهتا املختلفة يف شىت امليادين، وجدت اجلزائر نفسها شأهنا شأن الدول األخرى جمربة على تطبيق 

خمتلف املقتضيات و االلتزامات اليت فرضها عليها مناخ العمل الدويل و اإلقليمي، و من بني ىذه املقتضيات ىي 

الوصول إىل طريقة واحدة مشًتكة يف العمليات احملاسبية، حاولت اجلزائر االنتقال إىل نظام حماسيب جديد، دما يسمح 

بإعطاء دفع للمؤسسات اجلزائرية لتقدمي وضعيتها املالية بكل شفافية، و التكيف مع املعطيات اجلديدة، و يتم تقييم 

.وضعيتها باملقارنة مع مؤسسات الدول األخرى  

 اجلماعية و الفردية حتدد دائما التطور ألي دولة و من خالل وجود العالقة املًتابطة بني  القرارات       إن العديد من

اإلنتاج الكلي من جهة و االستخدام الكلي هلذا اإلنتاج من جهة أخرى ظهر ما يسمى باحملاسبة الوطنية حيث تعترب 

.ىذه األخرية مبثابة جتميع املعطيات و اإلحصائيات املتعلقة بالنشاط االقتصادي على الصعيد الكلي  

   و دما سبق ذكره جتدر اإلشارة إىل أن كل من احملاسبة املالية و احملاسبة الوطنية تنصبان يف وعاء واحد يف حتقيق 

.األىداف دما جيعل كل منهما تتشابو يف حماور و ختتلف يف أخرى  

نتائج إختبار الفرضيات: أوال  

    انطالقا من طريقة املعاجلة  اليت اعتمدناىا و اليت  مجعت بني الدراسة النظرية من جهة و الدراسة امليدانية، توصلنا 

:أثناء اختبار الفرضيات إىل النتائج التالية  
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 و اليت تنص على أن النظام احملاسيب املايل يستند إىل املعايري الدولية، و ىو يسمح : خبصوص الفرضية األوىل

 بتلبية احتياجات خمتلف مستعمليو من املعلومات احملاسبية و املالية؛

فقد حتققت و ذلك أن النظام احملاسيب املايل اجلزائري يتوافق بشكل كبري مع املعايري احملاسبية الدولية، ألنو 

يعتمد على اإلطار التصوري جمللس معايري احملاسبة الدولية، و ىذا من شأنو تسهيل قراءة القوائم املالية 

املستعملني للمعلومات احملاسبية و املالية، و دتكني املؤسسات االقتصادية الوطنية من تقدمي معلومات حماسبية 

 .و مالية ذات نوعية و أكثر شفافية

 و املتعلقة بكون أن احملاسبة الوطنية نظام حماسيب يهدف إىل قياس قيمة عناصر : خبصوص الفرضية الثانية
النشاط االقتصادي على املستوى الوطين، و ترتبط و تكمل االقتصاد الكلي الذي يهتم بدراسة و حتليل 

 النشاط االقتصادي؛

 .فقد حتققت أيضا ألن احملاسبة الوطنية عبارة عن نظام يهتم بالكليات و ليس اجلزئيات

 و املتعلقة بوجود عدة حماور تلتقي فيها احملاسبة الوطنية مع النظام احملاسيب املايل : خبصوص الفرضية الثالثة
 كما ختتلفان يف العديد من اجلوانب؛

 فمن خالل دراستنا للنظام احملاسيب املايل و احملاسبة الوطنية الحظنا العديد من     فقد حتققت ىي األخرى

 .االختالفات بينهما و كذلك العديد من األوجو املتشاهبة بينهما

نتائج الدراسة: ثانيا  

  و من خالل الدراسة اليت قمنا هبا حول موضوع العالقة بني احملاسبة الوطنية و النظام احملاسيب املايل، بالتطرق إىل 

مجيع جوانب املوضوع سواء من الناحية النظرية، أو من خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا مبؤسسة توزيع األدوية 

:مبستغاًل، توصلنا إىل النتائج أمهها  
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  إن النظام احملاسيب املايل سوف يؤدي يف املستقبل إىل حتسني نوعية املعلومة املالية من جهة، و تغري النظرة

السائدة للوظيفة احملاسبية ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة من جهة أخرى، حيث أصبحت كمصدر 

 للمعلومة املالية؛

  توافق النظام احملاسيب املايل بصفة شبو كلية مع املعايري احملاسبية الدولية، حيث ميثل عصارهتا حسب ما

 يالئم الوسط االقتصادي اجلزائري؛

  تعترب احملاسبة الوطنية الوعاء الذي تنصب فيو مجيع اإلحصائيات االقتصادية الكلية لتنصهر فيو و يعاد

 عرضها بشكل مرتب و منسجم؛

  و بالتايل يف ىذه 1977اعتماد احملاسبة الوطنية نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية و تطبيقو مع بداية ،

، و من ىنا فإن احملاسبة الوطنية 1976املرحلة يتماشى مع املخطط احملاسيب الوطين الذي مت تطبيقو يف 

الزالت تعتمد النظام القدمي، مع أن اجلزائر وضعت إصالحات متمثلة يف النظام احملاسيب املايل، و ىذا ما 

 جيعل كل من احملاسبتني خمتلفتان يف بعض النقاط؛

  هتتم احملاسبة الوطنية بدراسة اقتصاد دولة ما خالل فًتة زمنية حمددة غالبا ما تكون سنة، و ىذا ما تعتمده

احملاسبة املالية يف دراسة نشاط املؤسسة، و بتايل كل منهما يرتكزان على مبدأ السنوية من حيث الوحدة 

 الزمنية، و ىذا ما جيعل كل منهما مرتبطان يف بعض النقاط؛

      و يف األخري جيب اإلشارة إىل أن ىذه الدراسة و إن أتت ببعض اجلديد إال أهنا ال تعدو أن تكون جمرد حماولة 

 .قد تكون صائبة حتتاج إىل اإلضافة و الـتأصيل، و قد تكون خاطئة حتتاج إىل اجلراحة و التعديل

 التوصيات: ثالثا
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 :و على إثر ىذه الدراسة جيدر بنا تقدمي جمموعة من التوصيات اليت نراىا أساسية

 جيب على املؤسسة اجلزائرية إبداء املزيد من االىتمام يف تكوين إطاراهتا حول النظام احملاسيب املايل؛ 

  املزيد من املؤدترات و امللتقيات حول فهم النظام احملاسيب املايل و شرح عالقاتو مع خمتلف فروع احملاسبة مع

 توفري أىم الكتب و املراجع املتعلقة هبا؛

  جيب إدخال تعديالت و إصالحات جديدة يف احملاسبة الوطنية لتتالئم مع تداعيات العوملة من أجل توحيد

 حماسبة كلية؛

 االستفادة من جتارب الدول األوروبية و حتضري البيئة املالئمة لتطبيق النظام احملاسيب املايل؛ 

 :و ال يفوتنا يف األخري أن نذكر بعض الصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد ىذا العمل، و من بينها

 عدم وجود دراسات سابقة بشكل كبري تتناول مثل موضوعنا؛ 

 قصر مدة إذماز البحث، و ىذا أكرب عائق واجهناه؛ 

 إحتكار املعلومات من طرف  مسؤويل مؤسسة الًتبص؛ 

 قلة املراجع اليت تتناول العالقة بني النظام احملاسيب املايل و خمتلف فروع احملاسبة؛ 

 .لذلك يبقى باب البحث مفتوح يف ملوضوع
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 :      تمهيد

تلعب احملاسبة دورا أساسيا يف خدمة إدارة ادلؤسسات االقتصادية خاصة ذات الطابع التجاري منها،     _ 

باعتبارىا لغة ادلال أو كما يسميها البعض لغة التجارة، فهي تقوم بتزويد األفراد وادلؤسسات بادلعلومات الالزمة 

 و ىذا األخَت مستمد والبيانات ادلالية الزباذ قراراهتم اليت تعتمد غالبا على سلرجات النظام احملاسيب يف ادلؤسسة

من ادلعايَت احملاسيب الدولية يف ظل ظاىرة العودلة و الذي يهدف بالضرورة إىل اذباه توافق زلاسيب دويل بغرض 

 .ربقيق االنسجام بُت النظم احملاسبية ادلختلفة و ذلك قصد رد االعتبار للمعلومة ادلالية يف إطارىا الدويل اجلديد

 :و على أساس ىذا قسمنا البحث إىل ما يلي

 مفاىيم عامة حول ادلؤسسة االقتصادية؛: ادلبحث األول

 مفاىيم أساسية حول احملاسبة؛: ادلبحث الثاين

 استعراض النظام احملاسيب ادلايل؛: ادلبحث الثالث

 دراسة حسابات القائمتُت ادلاليتُت، ادليزانية و حساب النتائج وفق النظام احملاسيب ادلايل؛  : ادلبحث الرابع
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 مفاهيم عامة حول المؤسسة االقتصادية: المبحث األول

تعترب ادلؤسسة النواة الرئيسية يف التنمية االقتصادية باإلضافة إىل الدور الفعال الذي تلعبو يف االقتصاد وىذا     _ 

تبعا للقطاع الذي تنشط فيو، و ما دييزىا من خصائص جيعلها تقوم دبختلف الوظائف من أجل الوصول إىل 

 .أىداف مسطرة

 مفهوم المؤسسة االقتصادية و خصائصها: المطلب األول

 مفهوم المؤسسة االقتصادية: أوال

حسب كتوش عاشور تعترب ادلؤسسة رلموعة من الوسائل ادلادية، البشرية و ادلالية، ىدفها الوحيد ىو  -

اإلنتاج يف أحسن الظروف االقتصادية، سلع و خدمات تتجو إىل تلبية احلاجات ادلادية لإلنسان، كما 

ديكن للمؤسسة و حسب طاقتها أن تباشر نشاطا اقتصاديا واحدا أو أكثر، و أن تكون متكونة من 

 1وحدة واحدة أو أكثر؛

و أما تعريفها حسب غول فرحات فهي عبارة عن منظمة ذبمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل  -

 2رؤوس األموال و قدرات من أجل إنتاج سلعة ما، و اليت ديكن أن تباع بسعر أعلى من سعر تكلفتها؛

و أما حسب زلمد البنا فادلؤسسة عبارة عن منظمة أعمال تستأجر ادلوارد اإلنتاجية و تنظمها إلنتاج و  -

بيع السلع و اخلدمات و الواقع أنو ديكن إرجاع نشوء ادلؤسسات إىل عنصر الندرة يف ادلوارد ادلتاحة ألي 

رلتمع و اليت تقتضي توظيف و تنظيم ىذه ادلوارد بالشكل الذي حيقق أفضل عائد شلكن على اجملتمع 

                                                           
1

وفقا للنظام المحاسبً المالً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  (أصول و مبادئ و آلٌات سٌر الحسابات)كتوش عاشور، المحاسبة العامة  

 07، ص 2013، 02ط 
2

 08 م، ص 2008 – ه 1429غول فرحات، الوجٌز فً اقتصاد مؤسسة، دار الخلدونٌة، الجزائر،  



 النظام المحاسبي المالي في الجزائر:                                                  الفصل األول
 

 

4 

ككل دبا فيو ادلنشآت نفسها و بالتايل فإن وجود ادلؤسسة يساعد على استخدام ادلوارد النادرة بكفاءة 

 1أعلى؛

  و من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن رلملها تنصب يف قالب واحد حيث أن ادلؤسسة تنظيم -

إنتاجي معُت، اذلدف منو ىو إجياد قيمة سوقية معينة من خالل اجلمع بُت عوامل إنتاجية معينة، مث 

 تتوىل بيعها يف السوق لتحقيق الربح؛

 خصائص المؤسسة االقتصادية: ثانيا

 2:    ديكن استخالص اخلصائص اليت تتصف هبا ادلؤسسة فيما يلي

 :المؤسسة وحدة اإلنتاج و التوزيع .1

تعرف ادلؤسسة كوحدة لإلنتاج و التوزيع، و تكون مهيكلة على أساس قوانُت و إجراءات خاصة، إن 

 .اجلانب من تعريف ادلؤسسة يتمثل يف إطار اإلنتاج أي وحدة اقتصادية و توزيع ادلداخيل

إن الوظيفة األساسية ذلا و ىي إنتاج و السلع و اخلدمات قصد تبادذلا يف : ادلؤسسة وحدة اقتصادية_ 

السوق، فادلؤسسة ربتاج إىل عوامل اإلنتاج مثل العمل، ادلواد األولية، السلع النصف ادلصنعة، 

 .....  الطاقة

إن ادلؤسسة ربقق القيمة ادلضافة اليت تساوي                         : ادلؤسسة وحدة لتوزيع ادلداخيل_ 

 :، حيث أن ادلؤسسة تقوم بتوزيع ادلداخيل على الشكل التايل(قيمة ادلدخالت_ قيمة ادلخرجات)

 تسديد الضرائب إىل الدولة و اجلماعات احمللية؛ 

 توزيع األرباح على أصحاب ادلؤسسة؛ 

                                                           
1

 280، ص 2009محمد البنا، االقتصاد التحلٌلً، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  
2

 34-28، ص 2006، 03عبد الرزاق بن حبٌب، اقتصاد مؤسسة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط  
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 تسديد اشًتاكات الضمان االجتماعي؛ 

 :المؤسسة خلية اجتماعية .2

إن ادلؤسسة تقوم بتشغيل العمال، إذن فإهنا تقوم بوظيفة اجتماعية تكمن يف سد بعض حاجيات 

 :العمال مثل

 ثبات العمل؛ 

 مستوى األجور؛ 

 الًتقية؛ 

 التكوين؛ 

 :         إن ىذه اجملموعات االجتماعية زبتلف فيما يتعلق دبا يلي

 شهادات علمية، مهنية، اخلربة، األقدمية؛: ادلؤىالت مثل 

 إن النواة األساسية للثقافة تكمن يف األفكار التقليدية؛: الثقافة 

 كل شخص يطمح لتحقيق أىدافو يف ادلؤسسة، و بالتايل يف اجملتمع و ذلك بالتعاون و : األىداف

 التنسيق يف إطار احًتام القواعد و قيم ادلؤسسة؛

 :المؤسسة مركز القرارات االقتصادية .3

نوع : تقوم ادلؤسسة بدور ىام يف االقتصاد إذ أهنا سبثل مركز القرارات االقتصادية اليت زبص كل من

، و تتمثل ىذه القرارات يف االختيارات ....السلع، الكمية السلع، األسعار، االتصال، التوزيع

 .االقتصادية دبعٌت االختيارات يف استعمال الوسائل احملددة للوصول بأكثر فعالية لألىداف

 :المؤسسة كمجموعة إنسانية .4
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لكل مؤسسة تاريخ و تقاليد و قوانُت و أفكار و أعمال مشًتكة نوعا ما من طرف كل األعضاء و ىذا 

 .النظام ادلتضمن قيم أعضاء ادلؤسسة ديثل ىويتها و ثقافتها قصد إعداد مشروعها

 تصنيفات المؤسسة االقتصادية و وظائفها: المطلب الثاني

 تصنيف المؤسسة االقتصادية: أوال

 :للمؤسسة عدة أشكال سبيزىا وفقا دلعايَت و تتمثل يف ما يلي

I. 1:و تنقسم إىل صنفُت رئيسيُت: تصنيف المؤسسة حسب المعيار القانوني 

و ىي ادلؤسسات اليت تعود إىل األفراد أي ادلؤسسات اليت تعود ملكيتها إىل : المؤسسات الخاصة .1

، و تعترب مؤسسة فردية معظم العمليات التجارية الصغَتة و ادلؤسسات ذات (ادلستغل)فرد واحد 

، كما تعترب ادلؤسسات اليت يتكون رأمساذلا من مشاركة ...البقال، احلالق: الصناعة التقليدية مثل

مؤسسات خاصة، حبيث ديكن أن يتعدى عددىم يف ىذه احلالة  (مسامهون)عدد كبَت من األفراد 

 من إثنُت فما فوق مساىم؛

و ىي ادلؤسسات اليت ملكية وسائل اإلنتاج فيها تعود للدولة، مثل ما ىو عليو : المؤسسات العامة .2

قطاع احملروقات، قطاع النقل للخطوط اجلوية و السكك )اآلن أكرب القطاعات اإلسًتاتيجية للدولة 

 ؛(احلديدية

 و ىي تلك ادلؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة و األفراد معا؛: المؤسسات المختلطة .3

 

                                                           
1

 08كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  
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II. و ديكن تصنيف ادلؤسسة حسب ىذا ادلعيار باالعتماد على : تصنيف المؤسسة حسب معيار الحجم

عدد ادلستخدمُت العاملُت بادلؤسسة أو على رؤوس األموال ادلستثمرة، و ىنا ديكن التمييز بُت 

ادلؤسسات الكبَتة و ادلتوسطة و الصغَتة احلجم و أحيانا صلد معظم ادلؤسسات الكبَتة شركات و 

 مؤسسات عامة؛

و أضاف غول فرحات يف كتابو الوجيز ف اقتصاد مؤسسة أن تصنيف ادلؤسسة حسب احلجم مستعينا 

 1:بعدد العمال كالتايل

  عامل؛09 إىل 01من : ادلؤسسات ادلصغرة .1

  عامل؛199 إىل 10من : ادلؤسسات الصغَتة .2

  عامل؛499 إىل 200من : ادلؤسسات ادلتوسطة .3

  فما فوق؛500من : ادلؤسسات الكبَتة .4

III. ديكن تصنيف ادلؤسسات تبعا دلعايَت اقتصادية معينة، : تصنيف المؤسسة حسب المعيار االقتصادي

 2:أي تبعا للنشاط الذي سبارسو، و عليو منيز ىذه األنواع

و تنقسم ىذه ادلؤسسات بدورىا تبعا للتقسيم السائد يف القطاع : المؤسسات الصناعية .1

 :الصناعي إىل

 كمؤسسات احلديد و الصلب، : ادلؤسسات الصناعية الثقيلة، أو اإلستخراجية

مؤسسات اذليدروكربونات، و ما دييز ىذا النوع من ادلؤسسات ىو احتياجها لرؤوس 

 أموال كبَتة كما تتطلب توفَت مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها؛

                                                           
1

 18غول فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  
2

  30، ص 2007عمر صخري، اقتصاد مؤسسة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  
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 كمؤسسات الغزل و النسيج، مؤسسات : مؤسسات الصناعات التحويلية أو اخلفيفة

 اجللود؛

و ىي ادلؤسسات اليت هتتم بزيادة إنتاجية األرض أو استصالحها، : المؤسسات الفالحية .2

 (اإلنتاج النبايت، احليواين، السمكي)حيث تقوم بتقدمي ثالثة أنواع من اإلنتاج و ىو 

 و ىي اليت هتتم بالنشاط التجاري كمؤسسات اجلملة و مؤسسات :المؤسسات التجارية .3

 .ادلفرق مثل األروقة اجلزائرية، مؤسسات أسواق الفالح

 و ىي اليت تقوم بنشاطات مالية كالبنوك، مؤسسات التأمُت، و :المؤسسات المالية .4

 .مؤسسات الضمان االجتماعي

وىي ادلؤسسات اليت تقدم خدمات معينة، كمؤسسات النقل، : مؤسسات الخدمات .5

 1.مؤسسات الربيد و ادلواصالت، ادلؤسسات اجلامعية، مؤسسات األحباث العلمية

   وظائف المؤسسة االقتصادية: ثانيا

 2:     للمؤسسة وظائف سلتلفة تتنوع باختالف نشاطها و ديكن تقسيم ىذه الوظائف إىل ما يلي

تعترب من أىم وظائف ادلؤسسات الصناعية، و تتعلق خبلق ادلنافع عن طريق : (التحويل)وظيفة اإلنتاج  .1

 :ربويل مواد أولية إىل منتجات و تضم النقاط التالية

 التجهيز؛ 

 اليد العاملة؛ 

 مراقبة اجلودة؛ 

                                                           
1

 31عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص  
2

 17- 16عبد الرزاق بن حبٌب، مرجع سبق ذكره، ص  
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 إدخال االكتشافات التكنولوجية؛ 

 طرق اإلنتاج؛ 

يف ادلؤسسات و تتمثل يف األنشطة اليت تبذل عند خروج السلع إىل  تعترب وظيفة حيوية: وظيفة التسويق .2

 :مراكز االستهالك و ذلك عن طريق دراسة عوامل سلتلفة تتمثل يف

 دراسة السوق، و سلوك ادلستهلك؛ 

  ؛(دورة حياة اإلنتاج)دراسة السلعة 

 ربديد األىداف، ادلزيج، السعر، االتصال، التوزيع؛ 

 ربديد طريقة البيع؛ 

كون أن صبيع األعمال و ادلشاريع ربتاج إىل أموال فهي وظيفة حيوية، و تتعلق بادلركز : الوظيفة المالية .3

 :ادلايل للمؤسسة أي احلصول على احتياجات مالية و تضم ىذه الوظيفة، العمل على

 التخطيط ادلايل، التنبؤ بدخول و خروج األموال، إعداد ادليزانية؛ 

 البحث عن األموال عن طريق القروض؛ 

  ؛(شراء، استثمارات)استعمال األموال 

ىي احملدد األساسي حلركة النشاط الصناعي و اإلنتاجي و هتدف ىذه الوظيفة : وظيفة الموارد البشرية .4

إىل تقييم احلاجيات ادلستقبلية فيما خيص ادلوارد البشرية و وضع ادليكانيزمات و البنيات اذلادفة لتحقيق 

حاجيات تطبيق سياسة منسجمة فيما خيص التوظيف، التكوين، الًتقيات، الًتبصات، أجور و مزايا 

 .اجتماعية

 1: سبثل اخلطوة اذلامة و األوىل من نشاط ادلؤسسة و ربتل أمهية كبَتة، و تتفرع إىل فرعُت:وظيفة التموين .5

                                                           
1

 27، ص 2007، 2ناصر دادي عدون، اقتصاد مؤسسة، دار المحمدٌة، الجزائر، ط  
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 ديكن إدراكها من خالل تتبع نشاطها إبتداءا من إرسال الطلبات إىل ادلوردين مث : وظيفة الشراء

 متابعة ىذه الطلبات حىت استالمهم ادلواد ادلطلوبة و مراقبتها لتسليمها إىل مصلحة التخزين؛

 عند استالم ادلواد و السلع الواردة لدى قسم الشراء و إيصاذلا إىل قسم ادلخازن : وظيفة التخزين

تبدأ من ادلراقبة عند دخول ادلواد إىل ادلخزن للتأكد من موافقة ما دخل ماديا مع ما ىو مسجل 

 يف الفواتَت مث حفظ ادلخزون؛

 األهداف الرئيسية للمؤسسة االقتصادية: المطلب الثالث

    تعرب األىداف عن النتائج و الغايات اليت ترغب ادلؤسسة بلوغها و نلخص أىم ىذه األىداف يف العناصر 

 1:التالية

 :تتمثل أبرزىا فيما يلي: األهداف االقتصادية .1

 يعترب من أىم ادلعايَت الدالة على صحة ادلؤسسة اقتصاديا، نظرا إىل حاجة : ربقيق الربح

ادلؤسسة ألموال من أجل ربقيق االستمرارية يف النشاط و النمو، حيث أن ربقيق الربح يسمح 

بتوسيع نشاطات ادلؤسسة، ذبديد التكنولوجيات ادلستعملة و تسديد الديون، و طبعا زبتلف 

 درجة االىتمام باألرباح بُت ادلؤسسة العمومية و اخلاصة؛

 إن ربقيق ادلؤسسة للنتائج ادلسطرة دير حتما عرب بيع اإلنتاج ادلادي : ربقيق متطلبات اجملتمع

و تغطية تكاليفها، فهي بذلك ربقق طلبات اجملتمع، و عليو ديكن القول بأن ادلؤسسة  (سلع)

 :االقتصادية ربقق ىدفُت يف نفس الوقت

 ؛(ادلستهلكُت)ربقيق طلبات اجملتمع _ 

                                                           
1

 13- 12غول فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  
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 ربقيق الربح؛_ 

 يتم ذلك من خالل االستعمال العقالين لعوامل اإلنتاج و رفع إنتاجها بواسطة : عقلنة اإلنتاج

التخطيط اجليد و الدقيق لإلنتاج و التوزيع، باإلضافة إىل مراقبة عملية تنفيذ ىذه اخلطط و 

الربامج، و ىو ما يسمح بتحقيق رضا ادلستهلكُت و األرباح و عكس ذلك يؤدي إىل إفالس 

 ادلؤسسة؛

 1:تتمثل األىداف االجتماعية يف ما يلي: األهداف االجتماعية .2

  ضمان مستوى مقبول من األجور مقابل رلهوداهتم و ىو ما يسمح ربسُت مستوى بتحسُت

مستوى معيشة العمال يف ظل التطور السريع للمجتمعات تكنولوجيا، شلا جعل رغباهتم تتزايد 

 باستمرار؛

  الدعوى إىل تنظيم و سباسك العمال من خالل عالقات مهنية و اجتماعية بُت األشخاص رغم

 اختالفاهتم يف ادلستوى العلمي و ترسيخ ثقافة ادلؤسسة لدى عماذلا؛

  (...التأمُت الصحي، التأمُت ضد حوادث العمل، التقاعد)توفَت التأمينات و ادلرافق للعمال 

 التعاونيات االستهالكية و ادلطاعم؛: فضال عن ادلرافق العامة مثل

 :تتمثل ىذه األىداف باجلانب التكويٍت و الًتفيهي و من بينها: األهداف الثقافية و الرياضية .3

  ادلسرح، مكتبات، )توفَت الوسائل الًتفيهية اليت تعمل على إفادة العمال و أبناء العمال

ألن ذلك لو األثر البالغ على مستوى العامل الفكري و الرضا و الشعور باىتمام  (...الرحالت

 ادلؤسسة بو؛

                                                           
1

 14غول فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  
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  تدريب العمال ادلبتدئُت حيث أنو مع تطور وسائل اإلنتاج السريع أصبح العديد من العمال ال

يتحكمون يف ىذه التكنولوجيات بصفة جيدة، و بالتايل فال بد من تدريبهم و ىو ما يسمح 

 بالرفع من مردودية ادلؤسسة؛

  زبصيص أوقات للرياضة، حيث تعمل العديد من ادلؤسسات احلديثة على إتباع طريقة يف

 العمل تسمح للعامل دبزاولة نشاط رياضي يف زمن زلدد شلا جيعل العامل حيتفظ بصحة جيدة؛

من خالل قيام ادلؤسسة بالبحث و التطور و ذلك بتوفَت إدارة خاصة بعملية : األهداف التكنولوجية .4

 تطوير الوسائل و الطرق اإلنتاجية علميا و ترصد ذلا مبالغ كبَتة؛

 مفاهيم أساسية حول المحاسبة: المبحث الثاني

ديكن القول أن السبب الرئيسي وراء احلاجة إىل دراسة احملاسبة تتمثل يف مدى أمهية االستفادة من البيانات     _ 

ادلتولدة من األنشطة االقتصادية و األحداث التجارية، و كذلك إعداد القوائم ادلالية، األمر الذي يؤدي إىل 

 توصيل ادلعلومات ادلفيدة إىل متخذي القرارات و بالتايل تصبح احملاسبة يف خدمة االقتصاد

 مفهوم المحاسبة و فروعها: المطلب األول

 مفهوم المحاسبة: أوال

   ىناك عدة تعاريف للمحاسبة و اليت زبتلف من مفكر اقتصادي آلخر إال أهنا كلها تنصب غي معٌت واحد و 

 :نذكر منها
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احملاسبة ىي الفن ادلتعلق بتسجيل و : 1941حسب ادلعهد األمريكي للمحاسبُت األمريكيُت عام  .1

تبويب و تلخيص ادلعامالت و األحداث ذات الطابع ادلايل بأسلوب ذي داللة و بصورة نقدية و من مث 

  1تفسَت النتائج؛

و حسب ادلؤلف ضبزة بشَت أبو عاصي و خالد أمُت عبد اهلل فإن احملاسبة عبارة عن علم يشمل رلموعة  .2

 : من القواعد و األسس للعمليات التجارية من حيث

 تسجيلها يف عملية دفًت اليومية؛ 

 تصنيفها يف دفًت األستاذ؛ 

 تلخيصها يف كشف ميزان ادلراجعة؛ 

 استخراج نتائجها يف قوائم احلسابات اخلتامية؛ 

 2بيان ادلركز ادلايل للمشروع يف كشف ادليزانية العمومية؛ 

 على أهنا علم وقت 1966عام * AAA)) كما ديكن تعريف احملاسبة حسب صبعية احملاسبُت ألمريكيُت .3

يعتمد على استخدام رلموعة من ادلبادئ العلمية ادلتعارف عليها ، بغرض ربديد وقياس وتوصيل 

 3؛زباذ القرارات الرشيدةاادلعلومات للمستفيدين منها دلساعدتو على 

و تعرف أيضا على أهنا نظام معلومات يهدف إىل ربديد و تسجيل و توصيل األحداث االقتصادية اليت  .4

  4تقوم هبا ادلنشأة إىل األطراف ادلهتمة؛

و عليو ديكن القول أن احملاسبة عبارة عن نظام معلومات يقيس العالقة احملاسبية لألصول االقتصادية و  .5

يشغلها و يوصلها إىل سلتلف ادلستخدمُت، حيث تقوم بتزويد ادلعلومات إىل متخذي القرارات شلا 

                                                           
1

 11، ص2008سلٌمان مصطفى الدالهمه، مبادئ و أساسٌات علم المحاسبة، الوراق للنشر و التوزٌع، عمان،  
2

 04، ص 1998حمزة بشٌر أبو عاصً و خالد أمٌن عبد هللا، أساسٌات المحاسبة و طرقها، دار وائل للنشر، عمان،  
3
. 118 ، ص2004 ـ كمال عبد العزٌز النقٌب ، مقدمة فً نظرٌة المحاسبة، دار وائل للنشر، أردن،  

*American Accounting Association   
4

 21، ص 2009مسعد محمود الشرقاوي، مبادئ المحاسبة المالٌة، المكتبة الجامعٌة، الثراء للنشر و التوزٌع، األردن،  



 النظام المحاسبي المالي في الجزائر:                                                  الفصل األول
 

 

14 

يساعد على تقييم البدائل و تنفيذ األنشطة االقتصادية للمشروع و بالتايل تصبح احملاسبة حلقة وصل 

 .1بُت أنشطة ادلشروع و متخذي القرار

 فروع المحاسبة: ثانيا

 2:     تتوسع احملاسبة على عدة فروع نذكر منها

هتدف زلاسبة التكاليف إىل ربديد و قياس تكاليف إنتاج السلع و اخلدمات اليت : محاسبة التكاليف .1

تقوم ادلنشأة بإنتاجها أو أدائها هبدف الوصول إىل تكلفة الوحدة الواحدة من اإلنتاج، و أحكام الرقابة 

على عناصر التكاليف و مساعدة اإلدارة يف عملية التخطيط و إمداد اإلدارة بادلعلومات الالزمة لًتشيد 

 قراراهتا ادلختلفة؛

 تعٍت ذبميع و معاجلة و عرض ادلعلومات ادلالية الالزمة ألغراض ربديد الضريبة و :المحاسبة الضريبية .2

 ذلك من خالل رلموعة من األنظمة و القوانُت؛

 تقوم على استخدام وسائل مالئمة و مفاىيم مناسبة يف ربليلها للبيانات و :المحاسبة اإلدارية .3

ادلعلومات ادلستمدة من احملاسبة ادلالية و زلاسبة التكاليف دلساعدة اإلدارة يف أدائها لوظائفها ادلختلفة 

 كالتخطيط و الرقابة؛

 زبتص بقياس و تفسَت و ربليل و عرض ادلنافع و التكاليف االجتماعية للمنشأة     :المحاسبة االجتماعية .4

 و ذلك من أجل ربديد مدى إسهام ادلنشأة يف ربقيق الرفاىية االجتماعية ألفراد اجملتمع؛

                                                           
1

 09، ص 2007ثناء علً القبانً، مبادئ المحاسبة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  
2

 13سلٌمان مصطفى الدالهمه، مرجع سبق ذكره، ص  
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 و ىي نظام لقياس ادلعلومات اليت تصف ادلوارد و االلتزامات ادلالية و األنشطة اليت :المحاسبة المالية .5

يقوم هبا الكيان االقتصادي و يتم تصميم ىذه ادلعلومات بصفة أساسية دلساعدة األطراف اخلارجية أو 

  1ادلستخدمُت اخلارجيُت يف تقرير أين تستثمر ادلوارد النادرة؛

 تعترب أداة و طريقة زلاسبية تستخدم نتائج النظرية االقتصادية مع ادلعطيات :المحاسبة الوطنية .6

اإلحصائية اخلامة بغية إعطاء صورة رقمية شاملة و مبسطة عن االقتصاد القومي خالل فًتة زمنية معطاة 

  2عادة ما تكون سنة؛

 و ىي فرع من فروع احملاسبة زبتص بدراسة ادلبادئ اليت ربكم عمليات التقدير و :المحاسبة الحكومية .7

التسجيل و التقرير احملاسيب عن األنشطة اليت تقوم هبا الدولة، و تشتمل على صبيع عمليات إثبات 

ربصيل اإليرادات العامة و كيفية إنفاقها على األنشطة ادلختلفة للدولة، سبهيدا إلظهار البيانات ادلالية عن 

  3تلك األنشطة ضمن تقارير دورية؛

 يهتم ىذا النوع من احملاسبة بالتجارة العادلية اليت تقوم هبا ادلنشآت التجارية يف :المحاسبة الدولية .8

األسواق العادلية و لذا فإن على ادلهتمُت هبذا احلقل اإلدلام اجليد بأنظمة اجلمارك و قوانينها و التشريعات 

 4التجارية و ادلالية و الضريبية يف الدول ادلختلفة؛

 

 

 

 

                                                           
1

 17، ص 2008أمٌن السٌد أحمد لطفً، إعداد و عرض القوائم المالٌة فً ضوء معاٌٌر المحاسبة، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  
2

 07 ص 1990قادة أقاسم و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، أطلس للنشر، الجزائر،  
3

 14، ص 2013- 2011رأفت سالمة محمود، المحاسبة الحكومٌة، دار المسٌرة، عمان،  
4

 19، ص 1999حمزة بشٌر أبو عاصً، مبادئ المحاسبة، الجزء األول، دار الفكر للنشر و الطباعة و التوزٌع، عمان،  
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 الوظائف األساسية للمحاسبة و أهدافها: المطلب الثاني

 الوظائف األساسية للمحاسبة: أوال

 1:    للمحاسبة عدة وظائف نذكر منها

كل شخص معنوي أو طبيعي لو صفة التاجر عليو "  من القانون التجاري 09تنص ادلادة :  ـ الوظيفة القانونية1

 " مسك الدفاتر ليسجل العمليات احملاسبية 

 لذا فإن القانون التجاري نص على أن مسك الدفاتر احملاسبية عملية إلزامية؛

 تعمل احملاسبة على تزويد اإلدارة بادلعلومات ادلالية واالقتصادية واحملاسبية والضرورية :  ـ الوظيفة التسييرية2

الزباذ القرارات السليمة وتساعد ادلعلومات احملاسبية إدارة ادلؤسسة يف الرقابة على ادلوارد البشرية و ادلالية، وتعترب 

 احملاسبة أداة من أدوات التسيَت؛

 2:كما ديكن تلخيص وظائف احملاسبة فيما يلي

  تسجيل صبيع العمليات التجارية ذات األثر ادلايل بقيمتها النقدية سواء أكانت نقدية أو

 آجلة؛

 استخراج نتيجة عمل ادلشروع لسنة مالية واحدة من ربح أو خسارة؛ 

 تبويب العمليات ادلسجلة على شكل حسابات؛ 

 تلخيص للعمليات ادلسجلة واحليوية على شكل قوائم و كشوفات؛ 

                                                           
1

  13، ص 2005، 03بوٌعقوب عبد الكرٌم، أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبً الوطنً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط  
2
 .05 ـ 04 ـ حمزة بشٌر أبو عاصً و خالد أمٌن عبد هللا، مرجع سابق، ص  
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  ومقارنتها بالسنوات السابقة لبيان ربسنو  (السنة ادلالية )ربديد ادلركز ادلايل يف هناية العام ادلايل

 أو بقائو على حالو أو تراجعو؛

 أو مالو من حقوقو؛) أصول(معرفة ما دلدى ادلشروع من ادلوجودات  

  أو ما عليو من التزامات؛)خصوم (معرفة ما لدى ادلشروع من مطلوبات  

  مراقبة مصروفات ادلشروع وإرادتو إلجراء الدراسة عليها من أجل ربقيق أكرب قدر شلكن من

 األرباح، حبيث ال تكون على حساب ىدف آخر للمشروع؛

 إعداد القوائم ادلالية ومقارنتها ألغراض الدراسة، وللمساعدة على ازباذ القرارات؛ 

 أهداف المحاسبة: ثانيا

 1:    تتجلى أىداف احملاسبة فيما يلي

 توفَت ادلعلومات ادلالية؛ 

 قياس نتائج األعمال عن فًتة معينة و ربديد نتيجة ادلؤسسة من ربح و خسارة؛ 

  تأمُت سلتلف ادلعلومات ادلالية ادلتعلقة بتبيان الوضع ادلايل للمؤسسة يف وقت زلدد بشكل ديكن سلتلف

األطراف ذوي العالقة بادلؤسسة من التعرف على مركزىا ادلايل إضافة إىل ربديد نتائج أعمال ادلؤسسة 

 فًتة زمنية زلددة؛

  قياس تطورات الوضع ادلايل للمؤسسة خالل فًتة زلددة من الزمن نتيجة دلمارستها للنشاط اليت أنشأت

 من أجلو؛

 احلفاظ على شلتلكات ادلؤسسة و ذلك ألن احملاسبة تعترب من وسائل الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ 

                                                           
1

 12بوٌعقوب عبد الكرٌم، مرجع سبق ذكره، ص  
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  ،توفَت ادلعلومات اليت زبدم ادلستخدمُت اخلارجُت عن ادلؤسسة مثل ادلسامهُت، ادلقرضُت، احملللُت ادلاليُت

اجلهات و اذليئات احلكومية و غَتىا ذات ادلصلحة بادلشروع، و كذلك ديكن للمعلومات احملاسبية أن 

 زبدم ىذه األطراف يف ازباذ القرارات ادلالية يف رلاالت االستثمار و التمويل؛

  توفَت ادلعلومات اليت زبدم أغراض ادلستخدمُت الداخلية و تشمل بشكل أساسي مدخالت التقارير

 ادلالية الداخلية اليت زبدم األغراض اإلدارية يف رلاالت التخطيط، الرقابة، التنسيق و تقييم األداء؛

 مبادئ المحاسبة: المطلب الثالث

 من القانون متضمن النظام احملاسيب ادلايل، أىم ادلبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها و الواجب 06     حددت ادلادة 

 1:مراعاهتا لدى إعداد الكشوفات ادلالية، و تتمثل ىذه ادلبادئ يف ما يلي

 أي تسجيل العماليات يكون بتاريخ حدوثها و حىت إذا مل تتم تسويتها ادلالية؛: محاسبة التعهد .1

تعد الكشوف ادلالية على افًتاض أن ادلؤسسة مستمرة يف نشاطها خال السنوات : استمرارية االستغالل .2

 القادمة؛

 أي أنو بإمكان ادلطلع الذي لو مبادئ عامة حول احملاسبة فهم زلتوى الكشوفات ادلالية؛: قابلية الفهم .3

جيب أن تظهر الكشوف ادلالية كل البيانات اذلامة و اليت قد تؤثر على قرارات مستخدمي ىذه : الداللة .4

 الكشوفات؛

 ال تظهر الكشوف ادلالية إال البيانات اليت يراىا ادلسَت صحيحة؛: المصداقية .5

على ادلؤسسة تطبيق نفس الطرق و األساليب لتقييم األصول حىت تكون بيانات : قابلية المقارنة .6

 الكشوف ادلالية للسنوات ادلختلفة منسجمة و قابلة للمقارنة؛

                                                           
1

 08- 07، ص 2009عبد الرحمن عطٌة، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبً المالً، دار جٌطلً للنشر، الجزائر،  
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 بذلك التاريخ؛ (تكلفتها)تسجل العمليات عند حدوثها على أساس قيمتها أو : التكلفة التاريخية .7

إظهار الكشوف ادلالية لكل األصول ادلراقبة من قبل : أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني .8

 ادلؤسسة حىت و لو مل تكن مالكة ذلا قانونا؛

 ؛استقاللية الذمة المالية للمؤسسة عن الذمة المالية للمالكين لها .9

أي أن تعامالت ادلؤسسة اخلاضعة للقوانُت اجلزائرية تسجل : احترام إتفاقية الوحدة النقدية .10

 بالدينار اجلزائري؛

أي أن الكشوف ادلالية جيب أن تربز كل معلومة مهمة، و أن ادلعايَت : مبدأ األهمية النسبية .11

 احملاسبية ديكن أن ال تطبق على العناصر األقل أمهية؛

إلعداد الكشوف ادلالية و حساب نتيجة الدورة جيب أن ال نبالغ يف تقدير قيمة : مبدأ الحيطة .12

  األصول و النواتج كما جيب أن ال نقلل من قيمة اخلصوم و األعباء؛

 استعراض النظام المحاسبي المالي: المبحث الثالث   

 لتحسُت (CNC *)كأفضل خيار حسب رللس احملاسبة الوطٍت ( *SCF) يعترب النظام احملاسيب ادلايل         _ 

النظام احملاسيب حيث حيتوي ىذا النظام يف تطبيقو على جزء مهم من ادلعايَت احملاسبية و القوائم ادلالية الدولية 

 .ادلنصوص عليها، حيث أشبر ىذا النظام يف معاجلة األمور احملاسبية على الصعيد احمللي و الدويل للمحاسبة
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 اإلطار المفاهمي و الشكلي للنظام المحاسبي المالي: المطلب األول

 اإلطار المفاهمي للنظام المحاسبي المالي: أوال

وضع النظام احملاسيب ادلايل وفقا للمعايَت احملاسبية الدولية و ىذا من خالل تطبيقو لقواعدىا و مبادئها و كيفية 

   1:تقييمها للقوائم ادلالية للمؤسسات و ادلنظمات اخلاضعة للمحاسبة و يشمل

يقوم اإلطار التصوري للمحاسبة على صبلة من الفرضيات و األىداف و ادلبادئ : اإلطار التصوري .1

ادلفضية إىل ربديد ادلعايَت ادلمكنة من توضيح حدود احملاسبية و من شبة سلرجاهتا ادلتمثلة يف القوائم ادلالية، 

حيث يعاجل اإلطار التصوري موضوع القوائم ادلالية، فرضياهتا، و خصائصها النوعية، كما يقدم تعريفا 

 زلددا لألصول و اخلصوم و كذا النواتج و األعباء و معايَت زلاسبتها؛

 حيث تستند احلاسبة وفقا للنظام احملاسيب ادلايل على تنظيم، زبضع لو كل ادلؤسسات :تنظيم المحاسبة .2

 2:اليت سبسك احملاسبة و اليت نلخصها يف النقاط التالية

 يتم مسك احملاسبة بالعملة الوطنية؛ 

 ربرير التسجيالت احملاسبية حسب مبدأ القيد ادلزدوج و بدون مقاصة؛ 

 يستند كل تسجيل زلاسيب على وثيقة زلاسبية مؤرخة تربره؛ 

  تكون األصول و اخلصوم للمؤسسات اخلاضعة للنظام احملاسيب ادلايل زلل جرد من حيث الكم

 و القيمة مرة واحدة يف السنة على األقل، على أساس فحص مادي و إحصاء للوثائق الثبوتية؛

  يتم حفظ الدفاتر احملاسبية أو الوثائق اليت تقوم مقامها و الوثائق التربيرية دلدة عشرة سنوات

 على األقل إبتداءا من تاريخ إقفال كل دورة مالية؛
                                                           

1
 26، ص 2014مسعود صدٌقً و آخرون، المحاسبة المالٌة وفقا للنظام المحاسبً المالً الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  

*Système comptable Financier 
*Conseil National De la Comptabilite  

2
 22كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  
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و عليو ديكن القول أن النظام احملاسيب ادلايل ىو نظام من شأنو تنظيم ادلعلومة ادلالية، حبيث يسمح بتخزين 

معطيات عددية، و تصنيفها، و تقييمها، و تسجيلها، و عرض الكشوف اليت تعكس صورة صادقة عن الوضعية 

   1ادلالية و شلتلكات الكيان و صلاعتو و وضعية خزينتو يف هناية السنة ادلالية

 اإلطار الشكلي للنظام المحاسبي المالي: ثانيا

 2:    حيتوي اإلطار احملاسيب ادلايل اجلديد على سبع رلموعات أساسية و ىي كالتايل

 حسابات األموال اخلاصة؛: الصنف األول .1

 حسابات القيم الثابتة؛: الصنف الثاين .2

 حسابات ادلخزونات، و احلسابات اجلارية؛: الصنف الثالث .3

 حسابات الغَت؛: الصنف الرابع .4

 احلسابات ادلالية؛: الصنف اخلامس .5

 حسابات األعباء؛: الصنف السادس .6

 حسابات اإليرادات؛: الصنف السابع .7

 ديكن للمؤسسات استعماذلا حبرية يف التسيَت؛ 9، 8، 0و أما األصناف 

 حسابات التسيَت؛ 7- 6حسابات ادليزانية، بينما تشكل األصناف  5- 1تشكل األصناف من 

 

 

                                                           
1

مرحوم محمد الحبٌب، إستراتٌجٌة تبنً النظام المحاسبً المالً ألول مرة و أثره على البٌانات المالٌة للكٌانات المتوسطة و صغٌرة الحجم،  

  20، ص 2012- 2011مذكرة ماجستٌر تخصص مالٌة و محاسبة، 
2

 28، ص 2013شعٌب شنوف، محاسبة المؤسسة طبقا للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرٌة بودواو، الجزائر،  
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 ديثل ترتيب أرصدة حسابات األصناف: 01: الجدول رقم

 حسابات التسيير حسابات الميزانية

 الصنف األول

 الصنف الثاين

 الصنف الثالث

 الصنف الرابع

 الصنف اخلامس

 الصنف السادس

 الصنف السابع

 

 .المالي إعداد الطالبة زاوي أمنة باالعتماد على نموذجي الميزانية و حساب النتائج وفق النظام المحاسبي:          المصدر

 1:و النظام احملاسيب ادلايل اجلديد، امتثاال للمعايَت الدولية يعتمد اجلداول ادلالية اخلمسة التالية

 ادليزانية؛ .1

 حساب النتائج؛ .2

 جدول تغَتات األموال اخلاصة؛ .3

 جدول تدفقات اخلزينة؛ .4

 ادلالحق اليت تشمل السياسات احملاسبية و سلتلف ادلعلومات التوضيحية؛ .5

 

 

 
                                                           

1
  Robert Obert, Dunod, Pratique des norme IAS /IFRS ,2003, page 71 
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 مستعملوا النظام المحاسبي المالي و مجال تطبيقه: المطلب الثاني

     يتوزع مستعملوا النظام احملاسيب ادلايل إىل سلتلف األطراف ادلهتمة بادلؤسسة و وضعيتها ادلالية، أما رلال 

 1التطبيق فيقصد بو ربديد ادلؤسسات ادللزمة بتطبيقو

 مستعملوا النظام المحاسبي المالي: أوال

     يشمل مستخدمي النظام احملاسيب ادلايل رلموعة من األطراف حيث يستخدمون ىؤالء البيانات ادلالية للوفاء 

 :ببعض احتياجاهتم ادلتنوعة من ادلعلومات، و نذكر منهم

 يهتم ادلسامهون و مستشاريهم بادلخاطر و العوائد؛: المستثمرون .1

 يهتم العمال و اجملموعات اليت سبثلهم بادلعلومات ادلتعلقة برحبية و استقرار ادلؤسسات اليت :العمال .2

يعملون هبا، كما يهتم ىؤالء أيضا بادلعلومات اليت تساعدىم يف تقييم قدرة مؤسساهتم على توفَت 

 ادلكفآت و منافع التقاعد و فرص التوظيف؛

 يهتم ادلقرضون بادلعلومات اليت سبكنهم من ربديد ما إذا كانت قروضهم و فوائدىم سيتم :المقرضون .3

 سدادىا يف مواعيد استحقاقها؛

 يهتم ىؤالء بادلعلومات اليت سبكنهم من معرفة ما إذا كانت :الموردون و غيرهم من الدائنين التجاريون .4

ادلبالغ ادلستحقة ذلم سوف تسدد يف مواعدىا، و على عكس ادلقرضون فإن الدائنون التجاريون يركزون 

اىتماماهتم على ادلؤسسة يف األجل القصَت و يستثٌت من ذلك حالة اعتمادىم على ادلؤسسة يف األجل 

 الطويل كعميل رئيسي؛

                                                           
1

الفضٌل محمد الصدٌق، المعالجة المحاسبٌة لنشاطات المؤسسات االقتصادٌة وفق النظام المحاسبً المالً، مذكرة ماجستٌر تخصص محاسبة          

 46- 45، ص 2010- 2009و تدقٌق، 
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 يهتم العمالء بادلعلومات ادلتعلقة باستمرارية ادلؤسسة خاصة يف حالة ارتباطهم أو اعتمادىم :العمالء .5

 على ادلؤسسة يف األجل الطويل؛

 هتتم اجلهات احلكومية بتوزيع ادلوارد و بالتايل بأنشطة ادلؤسسة ادلختلفة، و ربتاج :الجهات الحكومية .6

تلك اجلهات إىل معلومات الستخدامها يف توجيو و تنظيم تلك األنشطة و وضع السياسات الضريبية، 

 كأساس لإلحصائيات ادلتعلقة بالدخل القومي و ما دياثلها؛

 تؤثر ادلؤسسات على اجلمهور العام بطرق متعددة فمثال قد تقدم ادلؤسسات مسامهة :الجمهور العام .7

فعالة يف االقتصاد احمللي عن طريق توفَت فرص عمل أو دعم ادلوردين احملليُت، و قد تساعد البيانات 

ادلالية اجلمهور العام عن طريق تزويده بادلعلومات ادلتعلقة باذباىات أنشطة ادلؤسسة و ادلستجدات 

 ادلتعلقة بأنشطتها و فرص ازدىارىا؛

 مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي: ثانيا

    خيضع للًتتيبات اليت جاء هبا النظام احملاسيب ادلايل كل شخص طبيعي و معنوي ملتزم دبوجب نص قانوين أو 

تنظيمي دبسك احملاسبة، و يستثٌت من رلال التطبيق األشخاص ادلعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية، و 

 :عليو يلتزم دبسك احملاسبة كل من

 ،الشركات اخلاضعة للقانون التجاري 

 التعاونيات؛ 

  األشخاص الطبيعيون أو ادلعنويون ادلنتجون للسلع و اخلدمات التجارية و غَت التجارية إذا كانوا ديارسون

 نشاطات اقتصادية بصفة متكررة؛
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  و ديكن للوحدات الصغَتة اليت يتعدى رقم أعماذلا و عدد مستخدميها و نشاطها احلد ادلعُت أن سبسك

 1زلاسبة مالية مبسطة؛

 2و يستثٌت من رلال التطبيق األشخاص ادلعنويون اخلاضعون ألحكام احملاسبة العمومية؛ 

 مزايا تطبيق النظام المحاسبي المالي: المطلب الثالث

      ال شك أن تطبيق النظام احملاسيب ادلايل ادلنبثق عن ادلعايَت احملاسبية الدولية سيحقق العديد من ادلزايا و 

 3:ادلتمثلة يف ما يلي

 يقًتح حلوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات و ادلعامالت اليت يعاجلها ادلخطط احملاسيب ادلايل؛ 

  ديثل فرصة للمؤسسات من أجل ربسُت تنظيمها الداخلي و جودة إتصاالهتا مع األطراف ادلعنية

 بادلعلومات ادلالية؛

  إعطاء األولوية للمستثمرين و ذلك من خالل تبسيط قراءة القوائم ادلالية بلغة زلاسبية موحدة، و توضيح

ادلبادئ احملاسبية الواجب مراعاهتا عند التسجيل احملاسيب و التقييم، و كذا القوائم ادلالية شلا يقلص من 

 حاالت التالعبات؛

  ربسُت تسيَت ادلؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أساسا الزباذ القرار، و ربسُت

 إتصاذلا مع سلتلف األطراف ادلهتمة بادلعلومة ادلالية؛

  تقليص التكاليف الناذبة عن عملية ترصبة أو ربويل القوائم ادلالية من النظام احملاسيب ادلايل للبلد الذي

 تعمل بو الشركات التابعة و الفروع إىل النظام احملاسيب للشركة األم؛

                                                           
 سفٌان بن بلقاسم، النظام المحاسبً الدولً و ترشٌد عملٌة اتخاذ القرار فً سٌاق العولمة و تطور األسواق المالٌة، رسالة دكتوراه دولة فً العلوم 

245، ص 2010- 2009االقتصادٌة، جامعة الجزائر، 
1
  
2

 29شعٌب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص  
3

فكٌر سامٌة، أهمٌة النظام المحاسبً المالً فً تنشٌط سوق األوراق المالٌة فً الجزائر، مذكرة ماجستٌر، تخصص محاسبة و تدقٌق، جامعة  

 30، ص 2010- 2009، 03الجزائر 
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 جعل القوائم ادلالية و احملاسبية وثائق دولية تتناسب مع سلتلف الكيانات األجنبية؛ 

  حيفز بروز سوق أوراق مالية نشطة، حيث تسمح بتطبيق معايَت دولية من خالل النظام احملاسيب ادلايل

بتوفَت الثقة يف ادلعلومات ادلالية اليت تعرضها ادلؤسسات اجلزائرية يف قوائمها ادلالية، شلا يشجع االستثمار 

 يف أدواهتا ادلالية؛

و إضافة إىل ذلك فإن النظام احملاسيب ادلايل يسمح بسد الثغرات و ذلك من خالل وضع أدوات مالئمة جلميع 

ادلعطيات و ربليلها بشكل يرسخ التسيَت الشفاف للمؤسسات، كما أنو يؤدي إىل ترقية التعليم احملاسيب بشكل 

 1.عام، و يعزز من مسار إندماج اجلزائر يف االقتصاد العادلي

 

دراسة حسابات القائمتين الماليتين، الميزانية و حساب النتائج وفق النظام المحاسبي     : المبحث الرابع

 المالي  

ين من نضمتيقوم رللس إدارة ادلؤسسة يف هناية السنة ادلالية بتقدمي عدة أنواع من القوائم والتقارير ادلالية م      _ 

. البيانات ما ديكن ادلسامهُت وكل من يهمو األمر التعرف على نتيجة أعماذلا ومركزىا ادلايل

 الميزانية: المطلب األول

   تعرف ادليزانية على أهنا قائمة تتضمن احلسابات احلقيقية ادلتعلقة باألصول و اإللتزامات و حقوق ادللكية يف 

 2.تاريخ معُت، و تعترب من أىم القوائم ادلالية اليت تقوم ادلؤسسة بإعدادىا

  من جانبيها األصول و اخلصوم و اجلدول التايل يبُت منوذج عن ادليزانية

                                                           
1

 20كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص  
2

 11 3، ص2008خالد جعارات، معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة، الشارقة للنشر و التوزٌع، الشارقة،  
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 نموذج الميزانية لجانب األصول: 02: الجدول رقم

رقم 

 الحساب

المبلغ  األصول

 اإلجمالي

اإلهتالكات و 

 المؤونات

القيمة 

المحاسبية 

 الصافية ن

القيمة 

المحاسبية 

 1-الصافية ن

 

207 

 

20 

21-22 
 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

27 

 

 أصول غير جارية

 فرق اإلقتناء_ 

 التثبيتات المعنوية_ 

 التثبيتات العينية_ 

 

تثبيتات قيد _

 اإلنجاز

 تثبيتات مالية_

سندات ادلسامهة   

ادلقومة بواسطة 

 ادلعادلة

  ادلسامهات و الديون 

 ادلرتبطة بادلسامهات

 السندات ادلثبتة 

 

207 

 207ما عدا 

 229ماعدا 

 

 

 

 

 

265 

 

 

 

-265ما عدا 

269 

271-272-

272 

274-275-

 

2907-2807 

 2807 عدا 280

 2907 عدا 209

281-282-

291-292 

 

293 
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 األخرى

  قروض و أصول 

مالية أخرى غَت 

 جارية

276 

 

 

 

مجموع األصول  

 غير الجارية

    

 

30 

 

 

 

 

 

41 

 

 أصول جارية

مخزونات قيد _

 اإلنجاز

حسابات دائنة و _

 إستخدامات مماثلة

 الزبائن  

 

  ادلدينون األخرون 

 

 

   الضرائب

 

  أصول أخرى جارية

 

 38 إلى 30

 

 

 

 

 

 419 عدا 41

 

-42- مدين409

 444 عدا 43-44

-45-448إلى 

46-486-489 

444-445-

447 

 

 

39 

 

 

 

 

 

491 

 

495-496 
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المتاحات و ما 

 (موجودات)يماثلها 

توظيفات و أصول  

 مالية أخرى جارية

  اخلزينة

 48مدين 

 

 

 

 509 عدا 50

 

 

-51 و مدين 519

52-53-54 

 

 

 

 

 

 

 

59 

مجموع األصول  

 الجارية

    

المجموع العام  

 لألصول

    

          le système comptable financier, Ministère des finances, Conseil national :المصدر

de la comptabilité, ENAG Éditions, Alger, 2009, p 83    

 نموذج الميزانية لجانب الخصوم : 03: الجدول رقم

رقم 

 الحساب

  ن الخصوم

 

 

 

 

 رؤوس األموال الخاصة

 (ادلستغل)رأس ادلال الصادر_ 

 رأس ادلال ادلكتتب و غَت ادلطلوب_ 

 

 108 إلى 101

109 
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 (1)العالوات و االحتياطات _ 

 فرق إعادة التقييم_ 

 (1)فارق ادلعادلة _ 

 (1)النتيجة الصافية _ 

 (رؤوس أموال خاصة أخرى)الًتحيل من جديد _ 

 

104-106 

105 

107 

 

12 

11 

 

 

  (1)حصة الشركة المدمجة  

  (1 )حصة األقلية 

  مجموع  رؤوس األموال الخاصة 

 

 

 

 

 

 الخصوم غير الجارية

 القروض و الديون ادلالية_ 

 الضرائب ادلؤجلة_ 

 ديون أخرى غَت جارية_ 

 ادلؤونات و النواتج ادلسجلة سلفا_

 

16-17 

 

134-155 

229 

 

-131- 155 عدا 15

132 

 

  مجموع الخصوم غير الجارية 
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 الخصوم الجارية

 ادلوردون و احلسابات ادللحقة هبم_ 

 الضرائب_ 

 الديون األخرى_

 

 

  خزينة اخلصوم_ 

 

 409 عدا 40

 447-445-444دائن 

 

-42دائن - 419-509

-444) عدا 43-44

447 -)45-46-48 

 

 52-51دائن - 519

 

 

  مجموع الخصوم الجارية 

  المجموع العام للخصوم 

 .ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة (1)

 Système comptable financier, op cit, p 84: المصدر
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 الدراسة التفصيلية لحساب النتائج : المطلب الثاني

      و يعرف على أنو بيان ملخص لإليرادات و األعباء احملققة من طرف ادلؤسسة، خالل السنة ادلالية و ال 

يأخذ باحلسبان تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، و يربز النتيجة الصافية للسنة ادلالية بُت الربح و اخلسارة و 

ذلك بالفرق بُت األعباء و النواتج، و يأخذ شكلُت سلتلفُت و مها حساب النتائج حسب الطبيعة و حسب 

 :الوظيفة

 :ديكن إبرازه من خالل الشكل التايل: حساب النتائج حسب الطبيعة: أوال

 نموذج لحساب النتائج حسب الطبيعة: 04: الجدول رقم

 ن 1-ن 
 (رقم األعمال)ادلبيعات _ 
 تغَت سلزون ادلنتجات النهائية_ 
 اإلنتاج الثابت_ 
 إعانات االستغالل_ 

 
 
 

 

   إنتاج الدورة .1
 ادلشًتيات ادلستهلكة_ 
اخلدمات اخلارجية و _ 

 اإلستهالكات األخرى
 

 
 

 
 

   إستهالك الدورة .2
القيمة المضافة  .3

 لإلستغالل 
  

 أعباء ادلستخدمُت_ 
الضرائب و الرسوم و ادلدفوعات _ 

 ادلشاهبة
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الفائض اإلجمالي عن  .4
 اإلستغالل

  

 ادلنتجات العملياتية األخرى_ 
 األعباء العملياتية األخرى_ 
سلصصات اإلىتالك و مؤونات _ 

 خسائر القيمة
استئناف عن خسائر القيمة و _ 

 ادلؤونات

 
 
 

 
 

   النتيجة العملياتية .5
 ادلنتجات ادلالية_ 
 األعباء ادلالية_ 

 
 

 

   النتيجة المالية .6
النتيجة العادية قبل  .7

 الضرائب
  

الضريبة الواجب دفعها عن _ 
 النتائج العادية

حول  (تغَتات)الضرائب ادلؤجلة _ 
 النتائج العادية

 
 
 

 

   مجموع منتجات األنشطة العادية

 مجموع أعباء األنشطة العادية
 

  

 
النتيجة الصافية لألنشطة  .8

 العادية

 
 

 
 

 (منتجات)عناصر غَت عادية _ 
 (يطلب بياهنا)

 (أعباء)عناصر غَت عادية _ 
 (يطلب بياهنا)
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 النتيجة غير العادية .9
 

  

النتيجة  .10
 الصافية للدورة

  

 .ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة (1)

، 2012أبو منصف، النظام المحاسبي المالي الجديد، مدونة الحسابات و الوثائق الملحقة، دار المحمدية العامة، الجزائر، :         المصدر

 .10ص 

 1تستعمل النتيجة كمقياس ألداء و صلاعة ادلؤسسة أو كقاعدة دلقاييس أخرى

 2:تحليل حساب النتائج حسب الطبيعة 

 :و ىي(حسابات اإلنتاج)و يدخل يف حسابو أربع حسابات : إنتاج الدورة .1

 و )ادلبيعات من البضائع و ادلنتجات ادلصنعة و اخلدمات ادلقدمة و ادلنتجات ادللحقة : 70/ح

 ؛(فروعو

 ؛(و فروعو)اإلنتاج ادلخزن أو ادلنتقص من ادلخزون : 72/ح 

 ؛(الثابت)اإلنتاج ادلثبت : 73/ح 

 ؛(و فروعو)إعانات اإلستغالل : 74/ح 

 :و شلا سبق فإن

                                                           
1

  Tazdait Ali,Maitrise du système comptable financier , Edition ACG, 1ere Edition, Alger, Octobre, 2009, page 
75 

2
الصادر )، المحدد لقواعد التقٌٌم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالٌة و عرضها و كذا مدونة الحسابات 2008 جوٌلٌة 26القرار المؤرخ فً  

 ( 2009 مارس 25، 19فً الجرٌدة الرسمٌة العدد 
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 74/ح+  73/ح + 72/ح + 70/ح= إنتاج الدورة 

 

 : و يدخل يف حسابو احلسابات التالية:إستهالك الدورة .2

 ؛(و فروعو)ادلشًتيات ادلستهلكة : 60/ح 

 ؛(و فروعو)اخلدمات اخلارجية : 61/ح 

 ؛(و فروعو)اإلستهالكات اخلارجية األخرى : 62/ح 

 :و شلا سبق فإن

 62/ح + 61/ح + 60/ح= إستهالك الدورة 

 

 و ىي الفرق بُت إنتاج الدورة و إستهالك الدورة، حيث تقيم احلجم :القيمة المضافة لإلستغالل .3

 .1االقتصادي للمؤسسة، فهي ربدد الثروة ادلنشأة من طرف العمال و ادلؤسسة نفسها

 :و منو

 إستهالك الدورة_  إنتاج الدورة   = القيمة المضافة لإلستغالل 

 

و ىو القيمة ادلضافة لإلستغالل مطروح منها أعباء ادلستخدمُت و الضرائب : إجمالي فائض اإلستغالل .4

 .و الرسوم و ادلدفوعات ادلماثلة

                                                           
1
 Beatrice et Francis Granguillot, Analyse Financiere, 12 Edition, Gaulino, 2008, page 60  
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و ىي عبارة عن إصبايل فائض اإلستغالل مضافا إليو ادلنتجات العملياتية األخرى : النتيجة العملياتية .5

مطروحا منو األعباء العملياتية األخرى، و كذا سلصصات اإلىتالك و ادلؤونات و خسارة القيمة مضافا 

 .إليو إسًتجاع خسائر القيمة و ادلؤونات

 78/ح + 68/ح _ 65/ح _ 75/ح+ إجمالي فائض اإلستغالل = النتيجة العملياتية 

  

و ىي النتيجة اليت مت ربقيقها من خالل العمليات ادلالية اليت مت القيام هبا حيث سبثل : النتيجة المالية .6

 .الفرق بُت ادلنتجات ادلالية و األعباء ادلالية

 (66/ح)األعباء المالية _  (76/ح)المنتجات المالية = النتيجة المالية 

 

 .و ىي رلموع كل من النتيجة العملياتية و النتيجة ادلالية: النتيجة العادية قبل الضرائب .7

 النتيجة المالية+  النتيجة العملياتية  =  النتيجة العادية قبل الضرائب  

 

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية و  و ذلك بطرح: النتيجة الصافية لألنشطة العادية .8

 .الضرائب ادلؤجلة عن النتائج العادية، و طرح رلموع ادلنتجات و كذلك أعباء األنشطة العادية

  (64/ح +   63/ح )_ القيمة المضافة لإلستغالل = إجمالي فائض اإلستغالل 
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 (                            698/ ح+  695/ح )+ النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  (693/ح+  692/ح )+  

و العناصر غَت العادية  (منتجات)و ىي عبارة عن الفرق بُت العناصر غَت العادية : النتيجة غير العادية .9

 .(أعباء)

 67/ح   _    77/ح=  النتيجة غير العادية  

 

النتيجة الصافية  (حسب احلالة)و ىي عبارة عن صبع أو طرح : النتيجة الصافية للدورة .10

 .لألنشطة العادية و النتيجة غَت العادية

 النتيجة غير العادية  (+ _  )النتيجة الصافية لألنشطة العادية  =  النتيجة الصافية للدورة  

 

 : و ديكن إبرازه حسب الشكل التايل:حساب النتائج حسب الوظيفة: ثانيا

  نموذج لحساب النتائج حسب الوظيفة : 05: الجدول رقم

 1-ن ن 

 رقم األعمال

 كلفة ادلبيعات

 هامش الربح اإلجمالي .1

 منتجات أخرى عملياتية
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 التكاليف التجارية

 األعباء اإلدارية

 أعباء أخرى عملياتية

 النتيجة العملياتية .2

تقدمي تفاصيل األعباء حسب النوع 

مصاريف العاملُت، سلصصات )

 (اإلىتالك

 منتجات مالية

 أعباء مالية

النتيجة العادية قبل  .3

 الضرائب

الضرائب الواجبة على النتائج 

 العادية

الضرائب ادلؤجلة على النتائج العادية 

 (تغَتات)

 

النتيجة الصافية لألنشطة  .4

 العادية

 األعباء غَت العادية
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 النتجات غَت العادية

النتيجة الصافية للسنة  .5

 المالية

حصة الشركات ادلوضوعة موضع 

 ادلعادلة يف النتائج الصافية

النتيجة الصافية  .6

 للمجموع المدمج

 منها حصة ذوي األقلية

       حصة اجملمع

، ص 2012أبو منصف، النظام المحاسبي المالي الجديد، مدونة الحسابات و الوثائق الملحقة، دار المحمدية العامة، الجزائر، : المصدر

11. 

 1تحليل حساب النتائج حسب الوظيفة 

و ىو الفرق بُت رقم أعمال الدورة و ادلتمثل يف مبيعاهتا من البضائع و : هامش الربح اإلجمالي .1

ادلنتجات ادلصنعة و اخلدمات ادلقدمة و ادلنتجات ادللحقة و تكلفة ىذه ادلبيعات من بضاعة مستهلكة و 

 .مواد أولية و سلتلف اإلستهالكات ادلتعلقة هبذه ادلبيعات

 كلفة المبيعات_    رقم األعمال   =  هامش الربح اإلجمالي  

 

 

                                                           
1

  25/03/2009 بتارٌخ 19 الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة رقم 2008 جوٌلٌة 26قرار مؤرخ فً  
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 :خالصة

و يف اخلتام فإن موضوع احملاسبة جد مهم و ما زال مستمر التطور نتيجة الظروف االقتصادية و      _ 

األحداث التجارية، فاحملاسبة ترصبة نقدية لألحداث اليت تقوم هبا ادلؤسسة مع زليطها الداخلي و اخلارجي فمن 

خالذلا ديكن لألطراف اليت تتعامل معها ادلؤسسة معرفة طبيعة العالقة ادلبنية بينهما عرب استخدام شامل دلختلف 

األنظمة احملاسبية وفق معايَت دولية من أجل تنظيم ادلعلومة ادلالية دبا ذلك زبزين معطيات قاعدية عددية و 

 .تسجيلها و ىذا يعطي صورة حقيقية للنظام احملاسيب ادلايل
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:تمهيد  

بعد أن تطرقنا يف الفصلني األول و الثاين إذل عرض و تقدمي شامل لكل من النظام احملاسيب ادلارل و    _  

احملاسبة الوطنية، و من أجل التعمق أكثر يف الدراسة وجب علينا ربط الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية، و ذلك 

بعمل تربص نؤكد من خبللو أو ننفي ما وصلنا إليو يف الدراسة النظرية، و قد وقع اختيارنا على مؤسسة توزيع 

األدوية بالتجزئة و بالضبط لوحدة مستغازل، و من خبلل ىذا الفصل سنحاول أن نسلط الضوء النظام احملاسيب 

.ادلارل يف ادلؤسسة االقتصادية  

:و قد قمنا بتقسيم فصلنا إذل جزأين و مها  

نظرة عامة حول ادلؤسسة الوطنية لتوزيع األدوية بالتجزئة؛: ادلبحث األول  

؛(ادليزانية و جدول حساب النتائج)دراسة و حتليل القوائم ادلالية : ادلبحث الثاين  

و كإضافة دلا سبق فقد تطرقنا يف ىذا الفصل إذل دراسة و حتليل سلتلف اجملمعات االقتصادية من خبلل معادالت 

:زلاسبية يف رلال احملاسبة الوطنية، و قد أدرجنا ذلك يف  

.بعنوان دراسة أىم ادلتغريات االقتصادية يف احملاسبة الوطنية:  ادلبحث الثالث  
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  ENDIMEDنظرة عامة حول المؤسسة الوطنية لتوزيع األدوية : المبحث األول

ة ير البالغة و الكباألمهية احلساسة و ذات د القطاعات االقتصادية اجلاجلزائر من يف األدويةتعترب صناعة      _ 

النسبة للسلطات العامة بم اعترب جد هي فهدا السوق , من الدولير اجلزائري وىذا مقارنة مع الكثاألدويةيف سوق 

 .جع لكوهنا مكسب اقتصادي و مارل يف نفس الوقتاا رذو ه

  و أهدافها و مهامهاENDIMEDالتعريف بمؤسسة : المطلب األول

  :التعريف: أوال

مقرىا حي جبلي  1998-01-01ادلؤسسة الوطنية لتوزيع األدوية بالتجزئة ىي مؤسسة جتارية تأسست يف      

 ، واليات ىي مستغازل، معسكر، غليزان8 وكالة موزعة على 132زلمد ادلنطقة الصناعية لوالية مستغازل، تضم 

و  (طالب األدوية )تعمل ادلؤسسة كوسيط بني الوكاالت ، و تيارت، البيض، النعامة، تسمسيلت، سعيدة

 8 عامل يعملون 45 عامل أما يف وحدة مستغازل  280تضم ادلؤسسة زلل الدراسة مبجمل فروعها ، كما ادلوردين

 . أيام يف األسبوع5ساعات يف اليوم ،

ه ذسنة حيث ه 15تقل عن   يف اجلهة غرب الببلد و ذلا خربة الاألدوية للمؤسسة مهمة تسري    حيث أوكلت 

 مستغازل ، معسكرتيارات، ،النعامةض،  اليبة، و ىي سعيداجلزائريالت ادلتواجدة يف الغرب اادلؤسسة تغطي الوك

ه ادلؤسسة ىي تابعة ذ السياق صلد هىذا عرب الوالية و يف وكالة 132 تغطي رلموعة أهنا أيلت يتسمس، زانيغل

 (08) دتانية إذل مقسمة  (ENDIMED) األخرية العاصمة حيث ىده ى ادلتواجد علي مستواألمللمؤسسة 

 ،نةي قسنط،طا االغو، بسكر،فيسطتيزي وزو، ، عنابة، اجلزائر،وىران: لتالية ات ا عرب الواليموزعةوحدات 

ىي ادلؤسسة وطنية أوكلت ذلا مهام توزيع  (ENDIMED)ىذا طرح نكتشف أن ادلؤسسة  و من خبلل ،مستغازل
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  و برأس مال يقدر1997 ديسمرب24األدوية عرب سلتلف مناطق الببلد و ىي الديار ة اليت تأسست يف 

 من %15مليون دينار و ىي بذلك حتتل مكانة و موقع جد ىام يف التوزيع أي ما يعادل  40.0.00.0.000

 .السوق الوطنية

 أهداف و مهام المؤسسة: ثانيا

 :   تتمثل مهام  و أىداف ادلؤسسة فيما يلي 

 :  مهام المؤسسة .1

  توفري احتياجات ادلنظمة الغربية للببلد من األدوية ذات االستعمال البشري إضافة إذل سلتلف ادلواد

 ادلستعملة يف الصيدليات؛

  التسويق دلختلف ادلنتجات، الصيدالنية ادلنتجة من سلتلفة ادلؤسسة الوطنية عن طريق سلتلف الوكاالت

 اجلارة التابعة ذلا؛ 

  القيام بعمليات البحث و التطوير يف اجملال توزيع األدوية؛ 

 العمل على تلبية رغبات السوق الوطين من االحتياجات دلختلف ادلواد الصيدالنية؛ 

  العمل على توفري سلتلف األدوية دلختلف الوكاالت التابعة ذلا يف األوقات و األماكن ادلناسبة و يف

 أحسن صورة شلكنة؛

  العمل على تقدير ىامشي اخلطأ ما بني و كالتها و سلتلف ادلوردين من حيث تقدمي األدوية و ذلك

ىل األدوية ادلطلوبة من الوكالة ىي نفس األدوية ادلوردة و ىل ىي أكثر أو أقل : بطرح السؤال التارل 

 من البلزم؛

 القيام دفع الفواتري دلختلف الوكاالت التابعة دلختف ادلوردين ادلتعهدين؛ 
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 :أهداف المؤسسة .2

مبا أن ادلؤسسة زائدة يف رلال التوزيع فإهنا تسعى إذل حتقيق غايات و أىداف كغريىا من ادلؤسسات 

 :االقتصادية األخرى و من ىذه األىداف صلد ما يلي

  ؛حتياجاهتا ادلنطقة العربية للببلد من األدويةاتوفري 

 ؛توفري مناصب شغل  

 ؛ادلسامهة يف التنمية االقتصادية  

 ؛العمل على حتقيق رقم أعمال معترب من حبلل تطور النشاط 

 ؛أن تقوم بتوزيع أدوية و منتجات صيدالنية جديدة و بأسعار منافسة و ذات ىامش ربح أعلى  

 ؛التنسيق بني الوكاالت فيما خيص تبادل أدوية 

  ؛ الناشطة يف رلال السوق و توزيع األدويةتات مع سلتلف الشركايقاتفباالقيام  

  ية للعمال من أجل حتسني اإلنتاجية ينستخدام عنصر العمل و ذلك من خبلل إتباع دورات تكواترشيد

 ؛احلديثة لكل عامل

  ؛آلليات لزيادة ىذه ادلناصبازلافظة على مناصب الشغل ادلتواجدة لديها و البحث عن 

 ى اليت أصبح ذلا التحمل روعليو ديكن أن القول بأن ىذه ادلؤسسة ىي تغريىا من ادلؤسسات األخ

صة لنظام سوق حترير  ادلنافسة الكبرية و خاة وليدي ىذه األىداف ه أنجتاه عمبلئها حبيثادلسؤولياهتا 

 السوق الذي تبنتو منذ التسعينات؛
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   ENDIMEDوظائف التسيير داخل مؤسسة : المطلب الثاني

 :حسب الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا يتم وفق طرق حديثة و ادلعايري متفق عليها و مضبوطة أمهها     

 يعترب التخطيط العملية األساسية يف أي نشاط قبل بدء فيو ، ألنو من أىم أسباب صلاح أو :التخطيط -1

و بالرغم من أهنا تقوم بالتخطيط قبل اختاذ ( ENDIMED)فشل ادلؤسسة ، أما فيما خيص مؤسسة 

 القرار إال أن خططها اإلسًتاتيجية حتتاج إلذل دقة أكرب للتنبؤ بالنتائج  أي عملية مستقبلية؛

 ىو سري صلاح أي مؤسسة، ألنو يعترب مبثابة الرابط القوي بني أقسام ادلؤسسة من خبلل ىيكلها :التنظيم -2

 التنظيمي الذي جيمع بني األقسام و ادلصاحل من أجل حتقيق األىداف ادلسطرة؛

 القائد األول فيما ىو ENDIMED من أىم أسباب العمل اجليد داخل ادلؤسسة و يف :القيادة الرشيدة -3

 ادلدير العام للمؤسسة؛ 

 يقوم رئيس مصلحة ادلراقبة مجيع النشاطات ادلؤسسة و من بني وسائل ادلراقبة مبراقبة :المراقبة و التنسيق -4

مجيع النشاطات ادلؤسسة و من بني وسائل ادلراقبة لوحدة القيادة حيث تقوم بعدة مهام من بينها مراقبة 

 :حضور و غياب العمال، ويف ادلؤسسة تستعمل مبادئ من بينها

 ىو عبارة عن الًتتيب و تنظيم األشخاص و األنشطة؛: الترتيب 

 تتبع ادلؤسسة مبدأ المركزية يف اختاذ القرارات ألن كل مصلحة ذلا رئيسا اخلاص :مركزية القرار 

و ادلسؤول عن اختاذ القرار و كل مصلحة تتكون من فروع ذلا رئيسا اخلاص هبا و ىذا األخرية 

 لو دور اختاذ القرار مصلحة ادلستخدمني تتحكم يف عدة أقسام منها قسم األجور؛

 إن سياسة حرية ادلبادرة ادلنتجة من قبل ادلؤسسة شجعت العمال على تقدمي :حرية المبادرة 

 أفكار جديدة للمؤسسة باإلضافة إذل تقدمي ساعات تطوعية؛



العالقت بين النظام المحاسبي المالي و المحاسبت الوطنيت الجسائريت :            الفصل الثالث
-   وحدة مستغانم- دراست حالت مؤسست توزيع األدويت بالتجسئت   

 

 

86 

  ENDIMEDالهيكل التنظيمي لمؤسسة : المطلب الثالث

  أقسام الهيكل اإلداري للمؤسسة :أوال   

ىو ادلشرف العام على ادلؤسسة و ىو الذي يتوذل تسيري ادلؤسسة مبختلف مصاحلها :  المدير العام .1

 ؛بصفة عامة و القرار األخري يعود إليو

 ؛ىي اليت تنظم الشؤون اخلاصة بادلؤسسة و تنظم عمل ومواعيد ادلدير:  السكرتارية .2

متابعة العبلقات و ادلعاىدات فيما خيص الشركة مع اخلواص أو مع أي متعامل  :قسم العالقات العامة .3

 ؛آخر

تتلخص مهامو يف تطور األرشيف العام للمؤسسة، و يتم باإلصبلحات اليت ختص  :قسم اإلعالم اآللي .4

جتهيزات ادلؤسسة أو الوكاالت و بررلة سلتلف العمليات اليت تزيد ادلؤسسة القيام هبا عن طريق اإلعبلم 

 ؛اآلرل

مهامو تتمثل يف ادلتابعة النزاعات داخل وخارج ادلؤسسة و ترتيب و ضبط العمل  : قسم المنازعات .5

حىت تسهل ادلتابعة على ادلدير حملاربة الغش ،و التزود حىت صلد مراقبة توزيع ادلهام على ادلصاحل يسهل 

 :عملية ادلراقبة كما يقوم ىذا القسم بعدة مهام منها

 ؛الفصل يف ادللفات ادلنازعات اليت مت تسويتها عن طريق ادلصلحة 

 القضائية و كذا إرسال   ، السحب و التبليغ و تنفيذ القراراتاالستئناف إجراءات احًتام

 ؛ملفات النزاعات اليت تكون سلل طعن بالنقص إذل ادلديرية اجلهوية

  اجتاه ادلؤمنني، متابعة وضعية ادلؤسسة :قسم التحصين .6
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 يف أمن و سبلمة ادلؤسسة من اخلطر و مكلف ذلا أعوان األمن متخصص ىو :قسم الوقاية و األمن .7

 ؛بادلؤسسة، ومن مهام القسم أيضا عملية التموين بالوسائل يف ىذا القسم

 _مستغانم_ الهيكل التنظيمي لمؤسسة توزيع األدوية : 03: الشكل رقم

- مستغانم –األدويةمؤسسة توزيع - الوحدة التجارية- الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق الداخلية للمؤسسة: المصدر      

 مصلحة الوسائل العامة

 مدير الوحدة

 المصلحة القانونية

 التحصيل

 األمانة

 مصلحة الشؤون العامة

المهندس و تقني اإلعالم  األمن و الوقاية
 اآللي

مصلحة 
 التفتيش

المصلحة 
 التجارية

مصلحة 
 المستخدمين

مصلحة 
المالية و 
 المحاسبة

مصلحة 
الوسائل 

 العامة
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  ENDIMEDالمصالح الرئيسية لمؤسسة : ثانيا

 :مصاحل رئيسية(5)        تضم مخسة 

 تقوم عمليات تسري الصيدليات و جزء العمليات و احلسابات دلختلف الوكاالت كما :مصلحة المراقبة .1

 ؛نقوم مبراقبة ادلخزون و طريقة توزيعو على الوكاالت التابعة ذلا

      تشرف ىذه ادلصلحة على عمليات الفواتري و احلسابات ادلتعلقة بالبيع:مصلحة المحاسبة المالية .2

و إصدار فواتري الكهرباء و كذلك عملية دواران األموال  و الشراء و التنازالت بني الوكاالت التحويبلت،

 :ا يلي و تقوم أيضا مب،يف اخلزينة و كذا جرد العمليات اليومية

 ؛عملية احلساب التكاليف و سلزن الوكاالت  

 ؛قبل إصدار أي شيك جيب توقيع ادلدير و الرئيس مصلحة احملاسبة ادلالية 

 ؛حسابات النتائج و موازين ادلراجعة إعداد ادليزانية و 

  عملية اجلرد تتعرف السنة األوذل من شهر جوان و ثانية يف ديسمرب لتفادي حاالت الغش و التعريف

 ؛النتائج

  عمليات شراء مواد التجهيزات و دفع مستحقات اخلدمات تتم يف ىذه ادلصحة كذلك حتديد

 ؛األدوية ادلنتهية الصبلحية

 ؛وجود قسم خاص بالشركات و احملاسبة العامة 

 ؛احملاسبة الوكاالت تتم يف ىذه ادلصلحة الذكورة  

: ومن أمهمها :مصلحة المستخدمين .3

 ؛ادلراقبة و التنظيم اإلداري  
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 ؛متابعة ادلرتبات الشهرية للعمال قبل و بعد النسج و حسب ادلنصب 

 ؛تسوية مبالغ التأمني اخلاص بالعمال 

 ؛معاقبة العمال ادلخالفني عن طريق اجملالس التأديبية 

 ؛التوظيف تتم عن طريق ادلصلحة باإلضافة إذل العطل العادية و ادلرضية  

 من ادلصاحل األساسية بادلؤسسة ،تقوم بتوفري ادلواد البلزمة الداخلية للمؤسسة :مصلحة الخدمات العامة .4

مثل األثاث ادلكتيب ، إدارة حظرية السيارات اخلاصة بادلؤسسة، تأمني التنظيم الداخلية اخلارجي 

 ؛لؤلشخاص و كل ىذا ادلهام دتارسها  كل الوكاالت التابعة ذلا

تقوم بعملية لتوزيع دلختلف الوكاالت، دتا تعترب عنصر ربط بني ادلؤسسات و  :مصلحة التجارة .5

و كما تستقبل سلتلف الطلبات اليت ترسلها الوكاالت و تدرسها مث تنفذىا كما تقوم بادلهام ، الوكاالت

 :التالية

  دراسة التكاليف اخلاصة بادلؤسسة و الوكاالت؛ 

 دراسة احلقوق ادلالية ادلوردين؛ 

  اخل؛...متابعة أعمال الوكاالت من خبلل رقم األعمال ، صبلحية ادلواد 

 يق حلسابات الوكاالت عن طريق إرسال عمال من ادلصلحة إذل الوكاالت ادلراقبة و قعملية التد

 التفتيش؛
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 (الميزانية و حساب النتائج)دراسة و تحليل القوائم المالية : المبحث الثاني

من خبلل ىذا ادلبحث سوف نقوم بدراسة القوائم ادلالية دلؤسسة توزيع األدوية، و ذلك بدراسة ادليزانية      _ 

بشطريها األصول و اخلصوم، و كذا جدول حسابات النتائج، و ىذا لسببني رئيسيني مها ضيق الوقت و كذا 

 .نوعية الربنامج ادلستعمل من طرف ادلؤسسة و الذي ال ديكنو سوى استخراج ىاتني الوثيقتني

 دراسة الميزانية: المطلب األول

     لقد مت إعداد ميزانية ادلؤسسة وفقا للربنامج اخلاص بالنظام احملاسيب ادلارل و اجلدول التارل ديثل حسابات 

  2015 و 2014األصول دليزانية ادلؤسسة لسنتني 

 20151  و2014حسابات األصول لميزانية المؤسسة لسنتي : 16: الجدول رقم

 2014 2015 األصول

اإلهتالكات و  المبالغ اإلجمالية

 المؤونات 

القيمة  م   

 الصافية

القيمة المحاسبية 

 الصافية

 األصول غير الجارية

 فرق اإلقتناء_ 

 التثبيتات ادلعنوية_ 

 التثبيتات العينية_ 

       األراضي

 

 

6885061,23 

 

 

 

 

 

306502,60 

 

 

 

 

 

6578558,63 

 

 

 

 

 

6610807,73 

 

 

 

                                                           
1
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       ادلباين

       تثبيتات عينية أخرى

 تثبيتات قيد اإلصلاز_ 

 تثبيتات مالية_ 

       سندات ادلسامهة ادلقومة 

 بواسطة ادلعادلة

      ادلسامهات و الديون 

 ادلرتبطة هبا

       السندات ادلثبتة األخرى

      القروض و األصول ادلالية 

 األخرى غري اجلارية

   ضرائب األصول ادلؤجلة       

        

36517128,07 

42850830,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7738732,95 

19657711,95 

39303272,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

16859416,12 

3547557,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7738732,95 

 

 

18712052,40 

4467365,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7738732,95 
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 3472265,54 59267486,98 93991752,52 مجموع األصول غير الجارية

 

 

37528958,93 

 

 

 األصول الجارية

 سلزونات قيد اإلصلاز_ 

احلقوق و االستخدامات _ 

 ادلماثلة

        الزبائن

        ادلدينون اآلخرون

        الضرائب

       حقوق و استخدامات 

 شلاثلة أخرى

 ادلوجودات و ما دياثلها_ 

       توظيفات و أصول مالية 

 

112176624,56 

 

 

277597480,74 

109667212,04 

 

 

 

 

 

 

26797291,25 

 

 

32083507,65 

96515973,38 

 

 

 

 

 

 

184379333,31 

 

 

245513973,09 

13151238,66 

 

 

 

 

 

 

203341213,20 

 

 

274075699,09 

12204362,56 
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 أخرى جارية

        اخلزينة                                 

 

7522605,36 

 

40029,55 

 

7482574,81 

 

11772701,29 

 501393994,77 450527120,87 155436801,83 605963922,70 مجموع األصول الجارية

 538922953,70 485251386,41 214704288,81 699955675,22 المجموع العام لألصول

 

 .إعداد الطالبة باالعتماد على ميزانية المؤسسة:       المصدر

 20151 و2014حسابات الخصوم لميزانية المؤسسة لسنتي : 17: الجدول رقم

 2015 2014 الخصوم

 رؤوس األموال الخاصة

 (ادلستغل)رأس ادلال الصادر_ 

رأس ادلال ادلكتتب و غري _ 

 ادلطلوب

 (1)العبلوات و االحتياطات _ 

 فرق إعادة التقييم _ 

 (1)فارق ادلعادلة _ 

 (1)النتيجة الصافية _ 

رؤوس أموال )الًتحيل من جديد _ 

 

 

 

 

 

 

 

24856305,60- 

18346440,21- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12473029,40- 

13723080,97- 

 

                                                           
1
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 (خاصة أخرى

 حسابات ملحقة_ 

182767064.58 218673654,59 

   (1)حصة الشركة المدمجة 

   (1)حصة األقلية 

 192477544,22 139564318.77 مجموع  رؤوس األموال الخاصة

 الخصوم غير الجارية

 القروض و الديون ادلالية_ 

 الضرائب ادلؤجلة_ 

 ديون أخرى غري جارية_ 

 ادلؤونات و النواتج ادلسجلة سلفا_

 

4308970.95 

 

 

13962066.01 

 

1611413,79- 

 

 

18381071,53 

 16769657,74 18271036.98 مجموع الخصوم غير الجارية

 الخصوم الجارية

 ادلوردون و احلسابات ادللحقة هبم_ 

 الضرائب _ 

 الديون األخرى_

 خزينة اخلصوم_ 

 

203959505.56 

9422870.22 

113302794.57 

730860.33 

 

203348276,70 

9987845,46 

116339629,58 

00 

 329975751,74 327416030.68 مجموع الخصوم الجارية
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 538922953,70 485251386.41 المجموع العام للخصوم

 .ال تستعمل إال لتقديم الكشوف المالية المدمجة (1)

 .إعداد الطالبة باالعتماد على ميزانية المؤسسة: المصدر       

  الًتحيل من جديد ديثل تعديبلت نامجة عن اإلنتقال الذي يبني أثر اإلنتقال من ادلخطط احملاسيب الوطين

 .إذل النظام احملاسيب ادلارل و الذي جيب تفسريه

 دراسة حساب النتائج: المطلب الثاني

من طرف ادلؤسسة باالعتماد على برنامج النظام احملاسيب  (حسب الطبيعة)لقد مت إعداد حسابات النتائج      

 :ادلارل، و اجلدول التارل يبني ذلك

 1 2015 و 2014حساب النتائج لسنتي : 18: الجدول رقم

 2015 2014 

 (رقم األعمال)ادلبيعات _ 

 تغري سلزون ادلنتجات النهائية_ 

 اإلنتاج الثابت_ 

 إعانات االستغبلل_ 

327625811,29 

 

 

 

479752174,43 

 479752174,43 327625811,29 إنتاج الدورة .1

 -389751989,29 -264500821,66 ادلشًتيات ادلستهلكة_ 

                                                           
1
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اخلدمات اخلارجية و _ 

 اإلستهبلكات األخرى

 

5718962,23- 

 

8852135,39- 

 -398604124,68 _270219783,89 إستهالك الدورة .2

القيمة المضافة  .3

 لإلستغالل 

57406027,40 81148049,75 

 أعباء ادلستخدمني_ 

الضرائب و الرسوم و ادلدفوعات _ 

 ادلشاهبة

87645250,82- 

5296386,62- 
99442423,08_ 

7165629,77- 

 

الفائض اإلجمالي عن  .4

 اإلستغالل

35535610,04- 25460003,10- 

 ادلنتجات العملياتية األخرى_ 

 األعباء العملياتية األخرى_ 

سلصصات اإلىتبلك و مؤونات _ 

 خسائر القيمة

استئناف عن خسائر القيمة و _ 

 ادلؤونات

16268945,48 

 

39871803,59- 

 

35102897,86 

20794159,02 

1025647,60- 

8739891,81- 

 

4059931,29 

 -10371452,20 -24035570,29 النتيجة العملياتية .5
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 ادلنتجات ادلالية_ 

 األعباء ادلالية_ 

 

820735,31- 

85738,62 

2187315,82- 

 -2101577,20 -820735,31 النتيجة المالية .6

النتيجة العادية قبل  .7

 الضرائب

24856305,60- 12437029,40- 

الضريبة الواجب دفعها عن _ 

 النتائج العادية

حول  (تغريات)الضرائب ادلؤجلة _ 

 النتائج العادية

 

 

 

 

 504692003,36 378997654,63 مجموع منتجات األنشطة العادية

 مجموع أعباء األنشطة العادية

 

4038533960,23- 517165032,76- 

 

النتيجة الصافية لألنشطة  .8

 العادية

 

24856305,60- 

 

12473029,40- 

 (منتجات)عناصر غري عادية _ 

 (يطلب بياهنا)

 (أعباء)عناصر غري عادية _ 
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 .إعداد الطالبة باالعتماد على حساب نتائج المؤسسة: المصدر

 :من خبلل دراستنا ذلذه احلالة التطبيقية نبلحظ أن: التعليق

إنتاج الدورة خبلل السنتني مساوية لقيمة ادلبيعات و السبب راجع إلنعدام قيمة كل من تغري ادلخزون، اإلنتاج _ 

 الثابت و إعانات اإلستغبلل؛

النتيجة الصافية لؤلنشطة العادية ىي نفسها النتيجة العادية قبل الضرائب كون ادلؤسسة ىي فرع من ادلؤسسة _ 

 األم فإن الضرائب يتم حساهبا يف ادلؤسسة األم؛

 و بالتارل فإن النتيجة غري العادية معدومة؛ (أنشطة خارج نشاطات ادلؤسسة)عدم وجود العناصر غري عادية _ 

 الجزائرية في المحاسبة الوطنية دراسة أهم المتغيرات االقتصادية: المبحث الثالث

يعتمد نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية على عدد من اجلداول اإلحصائية اليت يتم من خبلذلا تلخيص      _ 

سلتلف العمليات ادلقامة يف الوطن و توضيح الًتابط و التشابك القائم بني قطاعات االقتصاد الوطين، و سوف 

 نتطرق يف ىذا ادلبحث إذل أىم ىذه اجلداول من خبلل ادلطالب التالية 

 (يطلب بياهنا)

 

 النتيجة غير العادية .9

 

  

النتيجة  .10

 الصافية للدورة

24856305,60- 12473029,40- 
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 الجداول المحاسبية المتعلقة بعمليات اإلنتاج و مجمعاتها األساسية: المطلب األول

  1ميزانية الموارد و االستخدامات للوطن: أوال

 2011 - 2010ميزانية الموارد و االستخدامات للوطن لسنتي : 19: الجدول رقم

 مليون دج: الوحدة

 

 

 اإلنتاج المحلي الخام

 الواردات من السلع و اخلدمات

2010 2011 

 

10447305,9 

3768002,9 

 

 

121095ُ03,6 

4114739,8 

 16224243,4 14215308,3 المجموع الفرعي

 4697456,2 4200660,7 اإلستهبلكات ادلنتجة 

 20921699,6 18415969,5 مجموع الموارد

 اإلستهبلك النهائي الفردي لؤلسر

 اإلستهبلك النهائي لئلدارة العمومية

 االستهبلك النهائي للشؤون العقارية

االستهبلك النهائي للمؤسسات 

 ادلالية

4043142,1 

596508,0 

 

7417,1 

55100,1 

 

4350922,3 

4475513,7 

944172,2 

 

9956,7 

57728,8 

 

4617702,8 

                                                           
1
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 الًتاكم اخلام لرؤوس األموال الثابتة

 التغري يف ادلخزون

 الصادرات من السلع و اخلدمات

 

552116,6 

4610102,5 

 

488519,8 

5630649,3 

 16224243,4 14215308,8 المجموع الفرعي

 4697456,2 4200660,7 اإلستهبلكات ادلنتجة

 20921699,6 18415969,5 مجموع اإلستخدامات

 .2011 – 2000الديوان الوطني لإلحصاء، الحسابات االقتصادية الوطنية، : المصدر

 .نبلحظ من خبلل ادليزانية أن رلموع اإلستخدامات يساوي رلموع ادلوارد

باإلضافة إذل أن اإلستهبلكات ادلنتجة موجودة يف جانب كل من ادلوارد و االستخدامات و ىذا يفسر أن 

اإلستهبلك ادلنتج عبارة عن مورد بالنسبة لقطاع و إستخدام بالنسبة لقطاع آخر، باإلضافة إذل أنو إستهبلك قطاع 

 .األسر ىو أكرب إستهبلك بالنسبة لباقي القطاعات

و من خبلل قيم ادليزانية نرى أن االقتصاد الوطين يف حالة جيدة خبلل السنتني و ىذا راجع إذل أن التغري يف 

 . ادلخزون موجب

كما نبلحظ وجود فائض يف ادليزان التجاري للسلع و اخلدمات و ىذا راجع إذل تفوق رصيد الصادرات على 

 .رصيد الواردات و بالتارل ىناك صادرات صافية
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  1حسب النشاط (الوطن)إنتاج األمة : ثانيا

 2011- 2010  حسب النشاط ما بين سنتي (الوطن)إنتاج األمة : 20: الجدول رقم

 مليون دج: الوحدة

 

 القيم المضافة الخامة

 الفبلحة

 احملروقات 

 األشغال العمومية و البًتولية

 الصناعة خارج احملروقات

 البناء و األشغال العمومية

 النقل و اإلتصاالت

 التجارة 

 اخلدمات

2010 2011 

 

1015258,8 

4180357,7 

 

63312 

616698,2 

1194113,5 

 

991426,4 

1279478,9 

358971,7 

 

 

1173713,9 

5242098,8 

 

70701,2 

663259,9 

1262566,7 

 

1049778,7 

1444635,8 

396149,8 

 11302904,8 9699617,3 المجموع الفرعي

 الرسم على القيمة ادلضافة

 حقوق اجلمارك

565823,6 

181865,0 

596171,8 

210427,0 
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 12109503,6 10447305,9 اإلنتاج المحلي الخام

 4697456,2 4200660,7 اإلستهبلكات ادلنتجة

 16806959,8 14647966,6 اإلنتاج اإلجمالي الخام

 .2011 – 2000الديوان الوطني لإلحصاء، الحسابات االقتصادية، : المصدر

نبلحظ أن قطاع احملروقات حيتوي على أكرب نسبة من القيمة ادلضافة و بالتارل ديثل أكرب قطاع منتج على ادلستوى 

الوطين، و ذلك بفضل إبرام شركة سوناطراك للكثري من العقود مع أكرب الشركات النفطية العادلية شلا أدى غلى 

توسيع عمليات التنقيب و اإلستكشاف لآلبار و من مث الزيادة يف اإلنتاج، و ىذا ما يوحي لنا أن االقتصاد 

 .الوطين يعتمد شبو كلي على ىذا القطاع

 1(% )القيمة المضافة : ثالثا

 القيمة المضافة : 21: الجدول رقم

 

 

 

 الفبلحة

 احملروقات

 الصناعة

 البناء و األشغال العمومية

2010 2011 

 

 

09 

37 

5,5 

 

11,1 

 

 

8,6 

38,3 

4,9 

 

9,8 
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 اخلدمات السوقية

 اخلدمات غري السوقية

23,3 

 

14,1 

 

21,1 

 

17,3 

 

 100 100 مجموع القيم المضافة

 .2011 – 2000الديوان الوطني لإلحصاء، الحسابات االقتصادية، : المصدر

و من خبلل ما سبق و إنطبلقا من اجلداول اإلحصائية يتضح لنا أن االقتصاد الوطين يف حالة توازن و بالتارل 

 .استقرار اقتصادي

 الجداول المحاسبية المتعلقة بعمليات التوزيع : المطلب الثاني

  1الدخل النقدي الوطني المتاح و تخصيصاته: أوال

 2011- 2010 الدخل النقدي الوطني المتاح و تخصيصاته  لسنتي: 22: الجدول رقم

 مليون دج: الوحدة

 

 SCEAالدخل الوطني حسب ال 

2010 2011 
970794 11194829,1 

اخلدمات غري ادلنتجة اليت ) ( 

 تدفعها رلموع الفروع

126634,7 

 

138245,8 
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 تعويضات األجراء للفروع ادلتنجة

ضرائب  غري مباشرة للفروع غري 

 ادلنتجة

صايف الفائض الصوري للفروع غري 

 ادلنتجة

 

1627455,7 

11116,2 

 

 

44199,5 

 

 

 

2414252,2 

11896,7 

 

 

55129,6 

 الدخل النقدي الوطني 

 

11265930,6 13537861,8 

 241934 صايف التحويبلت األخرى اجلارية

 

245833,9 

 13783695,7 11507864,6 الدخل النقدي الوطني المتاح

 إستهبلك هنائي فردي لؤلسر 

 إستهبلك هنائي لئلدارات العمومية

4115566,7 

2170258,7 

4552709,5 

3300443 

 5222039,2 صافي اإلدخار

 

 

 

5930543,2 

 .2011 – 2000الديوان الوطني لإلحصاء، الحسابات االقتصادية، : المصدر
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من خبلل جدول الدخل النقدي الوطين ادلتاح و ختصيصاتو نبلحظ ضعف و قلة يف صايف اإلدخار و السبب 

أو عدم الثقة  (باعتبار الفوائد ربا)يعود إذل عدم رلازفة ادلواطن اجلزائري بإدخار أموالو سواء ألسباب دينية 

 .بادلؤسسات ادلالية

  1(الوطن)حساب تراكم األمة : ثانيا

 2011 -2010لسنتي  (الوطن)تراكم األمة  حساب: 23: الجدول رقم

 مليون دج: الوحدة

 2010 2011 

 5930543,2 5222039.2 صافي اإلدخار

 استهبلك رؤوس األموال الثابتة

 صايف عمليات رؤوس األموال

صايف مشًتيات مبيعات األصول 

 ادلعنوية

762371,1 

157068,6 

 

6209,4- 

816067,2 

142228,4 

 

6448,2- 

 6882390,6 6135269,4 تمويل التراكم الخام

 الًتاكم اخلام لرؤوس األموال الثابتة

 التغري يف ادلخزون

4350922,3 

555551,5 

4617702,8 

494234,0 

 1770444,8 1228795,6 قدرة أو عجز تمويل األمة
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 6882390,6 6135269,4 التغير في األصول

 .2011 – 2000الديوان الوطني لإلحصاء، الحسابات االقتصادية، : المصدر

 1تركيب التراكم: ثالثا

 2011 -2010 تركيب التراكم لسنتي : 24: الجدول رقم

 مليون دج: الوحدة

 2010 2011 

 بناء و أشغال عمومية .1

خدمات و أشغال عمومية  .2

 بًتولية

 سلع التجهيز .3

 معدات النقل .4

 خدمات  .5

 حيوانات و غابات .6

2246758,6 

267549,2 

 

 

1163198,5 

415343,8 

 

226285,1 

31787,2 

2403554,1 

293352,7 

 

 

1201179,8 

458137,8 

 

230892,4 

30586,0 

 4617708,2 4350922,3 تراكم خام لرؤوس األموال الثابتة

 404243,0 555551,5 التغير في المخزون 

 5111945,8 4906473,8 التراكم الخام

 .2011 – 2000الديوان الوطني لإلحصاء، الحسابات االقتصادية، : المصدر
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 :حيسب دتويل األمة وفقا للعبلقة التالية

 :2010نأخذ كمثال سنة 

 (التغير في المخزون+تراكم الخام لرؤوس األموال الثابتة )_ تمويل التراكم الخام =   تمويل األمة  

 التراكم الخام_ تمويل التراكم الخام                    = 

 =                   6135269,4 (_ 4350922,3 + 555551,5)  

                           =1228795,6                     

 :حيث أن

صافي عمليات رؤوس     + إستهالك رؤوس األموال الثابتة + صافي اإلدخار = تمويل التراكم الخام  

 صافي مشتريات مبيعات األصول المعنوية+ األموال 

 =                            5222039,2 + 762371,1 + 157068,6 ( + 6209,4)- 

                                     =         6135269,4 

 التغير في األصول                               = 

 

يف ىذه احلالة نبلحظ وجود قدرة دتويل و ىذا يشري إذل أن االقتصاد الوطين ديول استثماراتو يف شكل تراكم 

 .األصول الثابتة و تغري يف ادلخزون بشكل كامل، و ذلك أنو ديوذلا نفسو بنفسو أي دتويبل ذاتيا

 :و دلعرفة معدل الًتاكم ديكن حسابو وفق العبلقة التالية
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 مجموع التغير في المخزون+                           مجموع التراكم لألصول الثابتة 

 100  ×= معدل تراكم الوطن 

                                    اإلنتاج الداخلي الخام

 =                     46% 

 

 و ىو ما يعين أن االقتصاد يف وضعية جيد من خبلل حجم الًتاكم %46نبلحظ أن معدل الًتاكم يقدر ب 

الذي حيققو و الذي يقارب نصف اإلنتاج الداخلي اخلام، األمر الذي يساىم يف دفع النشاط االستثماري 

 .الحقا

 (المحاسبة المالية)المقارنة بين المحاسبة الوطنية و النظام المحاسبي المالي : المطلب الثالث

 :   ديكن عرض أوجو التشابو و االختبلف بني احملاسبة الوطنية و احملاسبة ادلالية من خبلل ما يلي

 :تلتقي احملاسبة الوطنية مع احملاسبة ادلالية يف عدة زلاور، أمهها: أوجه التشابه: أوال

  تستخدم كل من احملاسبتني نفس النظام ادلتمثل يف آلية القيد ادلزدوج، ألنو أساس عرض حسابات

متوازنة و إن كان تطبيقو أكثر دقة و وضوح يف احملاسبة ادلالية منو يف احملاسبة الوطنية ألسباب تتعلق 

 بتوافر إحصاءات تفصيلية و شاملة؛

 تعترب النقود ىي وحدة القياس األساسية يف كلتا احملاسبتني؛ 

  و ن _01_01من حيث الوحدة الزمنية تعتمد كلتا احملاسبتني على مبدأ السنوية حيث تبدأ السنة يف

 ؛ن_12_31تنتهي يف 
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 يف كلتا احملاسبتني يتم العمل بإجراءات التقييم و التلخيص و التجميع و عرض البيانات احملاسبية؛ 

  ،يوجد ىناك توافق كبري يف اإلطار الفين لكلتا احملاسبتني، ففي احملاسبة الوطنية ىناك ادليزانية العمومية

حسابات الناتج و الدخل، اجلدول الكلي، و يف احملاسبة ادلالية ىناك ادليزانية االفتتاحية، حسابات 

، كما خيضعان لنفس منوذج التقييم احملاسيب من حيث عرض اإليرادات، النفقات، األرباح، ...النتائج

 ؛ ...األصول احلقيقية، األصول الومهية، توزيعات األرباح، توزيعات األرباح

 كبلمها نستطيع من خبلذلما التنبؤ بالفًتات البلحقة؛ 

 أوجه االختالف بين المحاسبة الوطنية و المحاسبة المالية: ثانيا

 :   ختتلف احملاسبة الوطنية عن احملاسبة القومية يف عدة جوانب أبرزىا

  يف احملاسبة الوطنية ال يوجد شخص ماسك للدفاتر يسجل فيو يوميا كل عملية اقتصادية تتم داخل

 الوطن، و لكن البيانات يتم جتميعها إحصائيا و عرضها يف صورة حسابات و جداول زلاسبة؛

  تعترب نفقات التأسيس يف احملاسبة الوطنية من عناصر االستهبلك اإلنتاجي أو الوسيط، و أما بالنسبة

 ؛(تكوين رأس ادلال)للمحاسبة ادلالية على عكسها فهي تدخل ضمن األصول الثابتة 

  القوائم و احلسابات يف احملاسبة ادلالية تكون متصلة ببعضها البعض و البيانات تكون مؤيدة مستنديا و

خاضعة ألساليب الرقابة، بينما تكون دفاتر و حسابات احملاسبة الوطنية يف الغالب منفصلة عن بعضها 

 البعض و يعتمد كل منها مصادره و بياناتو اخلاصة؛

  من حيث الوحدة احملاسبية صلد أن النظام احملاسيب ادلارل يف كل مؤسسة على حدى حسب طبيعتها سواء

كانت صناعية أو جتارية أو سلتلطة، أما احملاسبة الوطنية فإن وحدهتا ىو االقتصاد الوطين و ذلذا فهناك 

 من يطلق عليها اسم احملاسبة الكلية؛
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  حتكم احملاسبة ادلالية رلموعة من القواعد ادلتعارف عليها، يف حني أن احملاسبة الوطنية يتم بناؤىا احملاسيب

بدرجة كبرية على أساس اإلطار النظري لعلم االقتصاد استنادا على مصادر سلتلفة و يكون لعامل 

 التقدير  و الطرق اإلحصائية دور مهم يف مجع البيانات ادلتعلقة باحملاسبة الوطنية يف اجلزائر،

  من حيث طريقة التقييم يتم التقييم يف احملاسبة ادلالية على أساس التكلفة التارخيية بينما يكون التقييم يف

احملاسبة الوطنية على أساس التكلفة اجلارية أو سعر السوق حيث يتم تعديل سعر السوق نظرا حلدوث 

 تقلبات يف مستويات األسعار و على ىذا األساس يكون التقييم على أساس أسعار ثابتة؛

 

 أوجه التشابه و االختالف بين ميزانية المؤسسة و ميزانية الموارد و االستخدامات الوطن: ثالثا

  كل من ادليزانيتني حتقق مبدأ التوازي فبالنسبة دليزانية ادلؤسسة فإن األصول تساوي اخلصوم، و أما ميزانية

 الوطن فإن االستخدامات تساوي ادلوارد؛

 ميزانية ادلؤسسة تتناول نشاط ادلؤسسة، أما ميزانية ادلوارد و االستخدامات للوطن تتناول نشاط الدولة؛ 

  حتتوي ميزانية ادلؤسسة على جانبني، األصول و اخلصوم، و أما ميزانية الوطن فتشمل جانبني و مها ادلوارد

 و االستخدامات؛

  و ادلًتمجة من خبلل  (التجارة اخلارجية)ميزانية الوطن تشمل على العمليات مع العادل اخلارجي

الصادرات و الواردات،  و أما ميزانية ادلؤسسة فتشمل على العمليات مع احمليط اخلارجي كالقروض 

 مثبل؛

كما ديكننا القول أن احملاسبة الوطنية مازالت تعتمد على ادلخطط احملاسيب الوطين يف تقييم و تسجيل عمالياهتا، 

كون أن نظام احلسابات الوطنية االقتصادية اجلزائرية ىو ما تعتمده احملاسبة الوطنية اجلزائرية و ىذا النظام تزامن 
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مع ادلخطط احملاسيب ادلارل يف نفس الفًتة، و أما احملاسبة ادلالية يف اجلزائر فقد أدخلت إصبلح جديد دتثل يف 

اإلنتقال من ادلخطط احملاسيب الوطين إذل النظام احملاسيب ادلارل بغية التماشي مع تطورات العودلة االقتصادية يف ظل 

 .ادلعايري احملاسبية الدولية هبدف توحيد احملاسبة
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 :خالصة

تعد احملاسبة الوطنية من أىم أدوات البحث و التحليل االقتصادي اليت تساعد الباحث على فهم و إدراك      _ 

األوضاع االقتصادية و االجتماعية، و دراسة تطورىا باإلضافة إذل ما تقدم من تنبؤات يف مستقبل االقتصاد 

 .الوطين شلا جيعل سهولة تدارك إجيابية أو سلبية الوضع االقتصادي

كما تعترب احملاسبة ادلالية ذلك اإلطار الذي يشمل كل القواعد و ادلبادئ و األسس اليت تساعد ادلؤسسة      _ 

 .على تبويب و تسجيل العمليات و إثباهتا يف الدفاتر و السجبلت و إختيار الطريقة احملاسبية ادلناسبة

  تعترب احلسابات اخلتامية يف احملاسبة ادلالية كمصدر مهم من مصادر تكوين احلسابات الوطنية، و مبا أن كل من 

احملاسبة الوطنية و احملاسبة ادلالية فرع من فروع احملاسبة العامة، لذلك فمن ادلمكن إجياد ترابط و اختبلف بني كلتا 

 .          احملاسبتني
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:تمهيد  

ينطوي االقتصاد الوطين على ادلاليني من الوحدات االقتصادية بدءا من العائالت و احملل التجاري الصغري    _ 

إىل أكرب ادلؤسسات و تقوم ىذه الوحدات فيما بينها بإجراء ادلاليني من العمليات االقتصادية، الفهم و إدراك و 

رصد أدوات التحليل االقتصادي للمجتمع هبدف التعرف على الًتكيب االقتصادي و تداخل العالقات فيو 

إلدراك طبيعتها و التعرف على مسامهة الوحدات االقتصادية يف تكوين ادلتغريات الكلية من استهالك، ادخار و 

.استثمار  

    و لقد عرف االقتصاد الوطين اجلزائري بعد الشروع يف تطبيق نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية عدة حتوالت 

جوىرية بدءا بإعادة ىيكلة ادلؤسسات و الشروع يف خوصصة القطاع العمومي دتهيدا للدخول يف ما يعرف 

باقتصاد السوق، ىذه التحوالت جعلت عملية إعادة النظر يف نظام احملاسبة الوطنية أمرا ضروريا، و ذلك ألن 

.نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية أصبح غري قادر على وصف الواقع االقتصادي و االجتماعي للجزائر  

:و على ىذا األساس قسمنا الفصل إىل ما يلي  

عموميات حول احملاسبة الوطنية؛: ادلبحث األول  

األنظمة الدولية للمحاسبية الوطنية؛: ادلبحث الثاين  

اإلطار العام لنظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية؛: ادلبحث الثالث  

معادالت زلاسبية يف احملاسبة الوطنية اجلزائرية؛: ادلبحث الرابع  
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عموميات حول المحاسبة الوطنية: المبحث األول  

إذا كانت احملاسبة الوطنية تسمح بالًترتة الكمية للماضي و تقدير و معرفة الوضعية احلالية فهي أيضا     _ 

بفضل اإلطار احملاسيب الذي تقدمو تعترب وسيلة شلتازة للتنبؤ بالنمو االقتصادي حيث تسمح باالختيار و التنسيق 

.بني ادلاضي و احلاضر  

تاريخ و تطور المحاسبة الوطنية: المطلب األول  

    تعترب احملاسبة الوطنية نتاج جهد فكري ساىم فيو العديد من ادلفكرين الذين ينتمون دلختلف ادلدارس 

   1:االقتصادية، نذكر منها

ديكن أن صلد اجلذور األوىل للمحاسبة الوطنية عند التجاريون حيث قام وليام بييت بأول : التجاريون .1

 Gregory، و يف هناية القرن السابع عشر قدم 1662تقدير معروف للدخل القومي االصلليزي سنة 

king دراسة حول الدخل الوطين و اإلنفاق الوطين الصللًتا و ذلك الحتياجات احلرب، كما قام أيضا 

 بتقديرات مقارنة لنفس اجملمعني بالنسبة لفرنسا و ىولندا؛

سعى ىؤالء إىل شرح سري االقتصاد و بالتايل فإن عملهم يعترب حتليال : الفيزيوقراطيون أو الطبيعيون .2

مفهوما أكثر من كونو عرضا كميا للوقائع االقتصادية، و إليهم يعود الفضل يف كوهنم األوائل الذين قاموا 

بتحليل العالقات االقتصادية بني األعوان االقتصادية على مستوى الوطن على ادلستوى الكلي، و أبرزىم 

فرانسوا كنيو و الذي عن طريق جدولو االقتصادي من قبل بعض االقتصاديني أنو أبو احملاسبة القومية، يف 

بدراسة الزراعة الفرنسية يف شكل " الثروة القطرية دلملكة فرنسا" قام الفوزييو يف كتابو حول  1791سنة 

 حسابات سنوية؛

                                                           
1
 06، ص 2002 ،02 ط   قادة أقاسم و عبد المجٌد قدي، المحاسبة الوطنٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 
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فإهنم مل يهتموا إطالقا  (الرأمسالية الصناعية) أما بالنسبة للتقليديني الكالسيكيون:الكالسيكيون .3

باحلسابات القومية و ذلك إلصرارىم على ضرورة ابتعاد الدولة عن التدخل يف الشؤون االقتصادية، و يف 

القرن التاسع عشر جرت زلاوالت عديدة للربط بني اإلحصاء و االقتصاد، و زلاوالت لتقدير الدخل و 

لكن يعترب مارشال و فيشر من أفضل من طور العالقات االقتصادية يف إطار زلاسيب و اجتماعي يربط 

 1؛بني النظرية و التطبيق

   وتتمثل أىم مسامهات ادلدرسة الكالسيكية فيما توصل إليو كل من أدم مسيث و دافيد ريكاردو و ذلك وفق 

 :ما يلي

 1776 سنة األمم ثروة الشهري كتابو خالل من االقتصادية أفكاره عن مسيث ادم عرب: :*أدم سميث ، 

 الذي يتحدد يتعلق بالنمو االقتصادي فيما ادلنظم االقتصادي التفكري بداية األفكار ىذه حيث شكلت

حسب أدم مسيث بزيادة رأس ادلال و منو السكان و رفع اإلنتاجية الدولية، و دتحورت أىم أراء أدم 

 2:مسيث وفق مايلي

  تنفيذ االستثمارات يرجع إىل توقع الرأمساليني بتحقيق األرباح و أن التوقعات ادلستقبلية فيما

يتعلق باألرباح تعتمد على مناخ االستثمار السائد يف ظل احلرية االقتصادية و عدم تدخل 

 الدولة إال يف رلال اخلدمات العامة

  تقسيم العمل يشكل نقطة البداية يف نظرية النمو االقتصادي حيث يؤدي إىل رفع القوى

 ادلنتجة 

                                                           
1
 14، ص 2013 هٌثم عجام، الحسابات القومٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، دار زهران للنشر و التوزٌع، عمان،  

 عمل كأستاذ فً الفلسفة و اهتم بمجاالت عدٌدة 1723 أدم سمٌث إقتصادي إنجلٌزي من أصل أسكتلندي من رواد المدرسة الكالسٌكٌة، ولد سنة *

 .1790صاحب كتاب البحث عن ثروة األمم، توفً سنة 
2
 55، ص 1997 إسماعٌل شعبانً،مقدمة فً إقتصاد التنمٌة، دار الهومة، الجزائر،  
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  الطلب على السلع االستهالكية و ادلواد اإلنتاجية يفعل النشاط االقتصادي خصوصا مع حتسن

  ؛و تطور طرق اإلنتاج

 يعترب ريكاردو ان الزراعة تعد أىم قطاع اقتصادي لكوهنا تساىم يف توفري الغذاء للبشر : *دافيد ريكاردو

اللذين تتزايد أعدادىم، يف حني صلد أن الزراعة ترتبط باألرض و ىي ختضع لقانون تناقص الغلة،        

و نتيجة لذلك فقد أشار إلمكانية إجتناب تناقص الغلة من خالل استخدام األساليب و الطرق       

    1و ادلعدات الزراعية احلديثة، و هبذا تساىم الزراعة يف عملية النمو و التطور

لقد جاءت أفكار كينز لتحدث حتوال عميقا يف الفكر االقتصادي، حيث تناول كينز : مساهمات كينز .4

النشاط االقتصادي من منظور كلي و عرب عن أفكاره اليت أحدثت ثورة يف الفكر االقتصادي و اتسمت 

النظرية العامة يف االستخدام و النقود و "بالعمق و الشمول من خالل العديد من مؤلفاتو و أشهرىا 

و اىتم باالقتصاد و حبث يف الشروط األساسية لنموه، و أكد على أن ، 1936الذي نشر سنة " الفائدة

الطلب الفعال ديثل احملور و الشرط األساسي لنمو االقتصاد، و مثاال عن ذلك فقد أعطى أمهية كبرية 

للنقود يف تنشيط االقتصاد و حتقيق التوازن العام، و ادلالحظ أن األفكار اليت جاء هبا كينز ترتبط مباشرة 

بدراسة و حتليل االقتصاد الوطين من خالل اجملمعات األساسية اليت تعرب عن ثالث وظائف أساسية 

  . 2اإلنتاج، التوزيع و اإلنفاق: رئيسية و ىي

 تعود األعمال األوىل للمحاسبة الوطنية إىل ما قبل االستقالل :مؤسسو المحاسبة الوطنية الجزائرية .5

 مبناسبة وضع سلطط قسنطينة و الذي استخدم النظام الفرنسي القدمي، ىذا النظام ىو 1959-1958ضلو 

، بعد ذلك ظهر نظام جديد و 1977الذي مت استخدامو مع بعض التعديالت بعد االستقالل إىل سنة 

                                                           
 1823، إهتم بالمجال االقتصادي و السٌاسة و اشتغل سمسارا فً البورصة، توفً سنة 1772اقتصادي إنجلٌزي من أصل هولندي، ولد سنة  *

1
 Alain Samuelson, les grands courants de la pensée économique, ONU 2eme Édition Alger 1993 p 52 

2
 Sophie brana et marie_ claude bergouignan , TD de comptable nationle, Dunod, 3eme edition, Paris 2011, , p 

05 
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ىو نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية الذي يتجاوب و ينسجم بشكل أفضل مع حاجات االقتصاد 

ادلخطط، حيث أن إدخال ىذا النظام اجلديد رافقو على مستوى زلاسبة ادلؤسسات وضع ادلخطط 

احملاسيب الوطين ادلنسجم بشكل أفضل مع واقع االقتصاد اجلزائري من ادلخطط القدمي ادلوروث عن العهد 

 االستعماري؛

و أخريا فإن نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية تزامن أيضا بتحسني و إثراء اإلعالم اإلحصائي الذي أوكل دلدة 

طويلة إىل ادلديرية العامة لإلحصائيات يف وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية عبئ وضع احلسابات الوطنية و منذ 

 1988.1 أصبحت من اختصاص الديوان الوطين لإلحصائيات و ىو مؤسسة حتت وصاية الوزير األول 1985سنة 

 تعريف المحاسبة الوطنية و أهدافها: المطلب الثاني

 تعريف المحاسبة الوطنية: أوال

     لقد تعددت و تنوعت تعاريف و مفاىيم احملاسبة الوطنية حبيث ال يوجد تعريف عام و موحد متفق عليو من 

 :طرف رتيع ادلفكرين االقتصاديني، و عليو ديكن تعريف احملاسبة الوطنية كما يلي

احملاسبة الوطنية ىي رلموعة من احلسابات تقوم على أساس القيد ادلزدوج و تعرض الفقرات الرئيسية  .1

ادلكونة لإلنتاج القومي و الدخل القومي و اإلنفاق القومي، فإذا كانت تلك الفقرات قد جرى تقديرىا 

بصورة صحيحة فإن ىذه احلسابات تكون متماسكة و متوازنة، أو ديكن تعريفها على أهنا الصورة 

الرقمية لنشاطات القطاعات االقتصادية ادلختلفة و العالقات اليت تربطها ببعضها من خالل تدفق 

 2.السلع و اخلدمات بني القطاعات أو داخل القطاع الواحد

                                                           
1
 09-08 قادة أقاسم و عبد المجٌد قدي، المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 26، ص 2012 عبد الحسٌن زٌنً، الحسابات القومٌة، دار حامد للنشر و التوزٌع، عمان،  
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و أما حسب الباحثان أقاسم قادة و عبد اجمليد قدي فإن احملاسبة الوطنية أداة و طريقة زلاسبية  .2

تستخدم نتائج النظرية االقتصادية مع ادلعطيات اإلحصائية اخلامة بغية إعطاء صورة رقمية شاملة و 

مبسطة عن االقتصاد وطين ما خالل فًتة زمنية معطاة عادة ما تكون سنة، كما أهنا أداة أساسية يف 

 1.يد أصحاب السلطة أو القائمني على السياسة االقتصادية الختاذ القرار

كما ديكن تعريفها بأهنا نظام زلاسيب يهدف إىل قياس قيمة عناصر النشاط االقتصادي على ادلستوى  .3

القومي و عرض نتائج القياس بشكل ديكن استخدام البيانات يف رسم السياسات ادلالية و االقتصادية 

 2.و توجيو النشاط االقتصادي

و تعرف احملاسبة القومية كنظام زلاسيب آيل يهدف إىل زلاولة قياس و عرض ادلعلومات ادلتعلقة حبقائق  .4

 3.احلياة االقتصادية بطريقة نظامية و شاملة

 4:و انطالقا شلا سبق نستنتج أن احملاسبة الوطنية تتميز بعدة خصائص، تتمثل أساسا يف .5

 احملاسبة الوطنية نظام مصمم و مرتبط ببعضو البعض على أساس القيد ادلزدوج؛ 

  احملاسبة الوطنية طريقة للتسجيل و أداة لتصوير وصف النشاط االقتصادي لدولة خالل فًتة

 زمنية زلددة و ليست علما قائما حبد ذاتو؛

  احملاسبة الوطنية تتصف بالشمولية و التكامل ألهنا تدرس نشاط سلتلف قطاعات االقتصاد

 هتتم بالكليات و ليس اجلزئيات، كما أهنا تعتمد على تقنية احملاسبة الكلية؛الوطين، فهي 

 احملاسبة الوطنية هتتم بدراسة اقتصاد دولة ما خالل فًتة زلددة غالبا ما تكون سنة؛ 

 احملاسبة الوطنية دتثل نشاط و حركة و تعكس وضعا ثابتا أو مركزا ماليا معينا؛ 

                                                           
1
 07 أقاسم قادة و قدي عبد المجٌد، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 332، ص 2009 محمد عادل إلهامً و السٌد أحمد السقا، المحاسبة الحكومٌة و المحاسبة االقتصادٌة القومٌة، المكتبة العصرٌة، مصر،  

3
 273، ص 1998 محمد رشٌد عبده الجمال، المحاسبة القومٌة، الدار الجامعٌة للطباعة و النشر، اإلسكندرٌة،  
4

 عالم عثمان، مطبوعة مقدمة لفائدة طلبة اللٌسانس و الماستر، محاضرات فً المحاسبة الوطنٌة مع أمثلة تطبٌقٌة، جامعة أكلً محند أولحاج، 

 14، ص 2015- 2014البوٌرة، الجزائر، 



نظام المحاسبة الوطنية الجزائرية:                                                    الفصل الثاني  
 

 

48 

 احملاسبة الوطنية ختتلف عن احملاسبة ادلالية و ال تتفرع منها؛ 

 أهداف المحاسبة الوطنية: ثانيا

  1:     تتجلى أىداف احملاسبة الوطنية يف ما يلي

 ادلسامهة يف رسم السياسات و وضع اخلطط و اختاذ القرارات على ادلستوى القومي؛ 

  إمكانية حتديد مؤشرات أداء االقتصاد الوطين مثل اإلنفاق الوطين، الدخل الوطين و اإلنتاج الوطين و

 مقارنتها مبثيلتها لدى دول أخرى على ادلستوى الدويل؛

 الناتج القومي : تسهيل إعداد ادلؤشرات ادلالية و االقتصادية على مستوى الدولة، و من ىذه ادلؤشرات

اإلرتايل بسعر السوق، الناتج القومي اإلرتايل بسعر تكلفة عوامل اإلنتاج، اإلنفاق الوطين على السلع و 

 اخلدمات، تكوين رأس ادلال الثابت، ادلدخرات الوطنية و القطاعات؛

 تساعد على قياس معدالت التنمية االقتصادية للدولة؛ 

 متخذي القرار على ادلستوى الكلي على اإلدلام بالتغريات اذليكلية يف االقتصاد الوطين؛ مساعدة  

  حتديد أثر ادلبادالت السلعية و اخلدمية و ادلالية على التدفقات ادلالية للمجتمع و ذلك بقياس و حتليل

 التدفقات ادلالية و عالقتها بالتدفقات احلقيقية، و يساعد ذلك يف رسم السياسة ادلالية يف الدولة؛

  توفري البيانات اليت تساعد يف رسم السياسة االقتصادية و ادلالية للدولة و ذلك عن طريق إجراء ادلقارنات

بني فًتة و أخرى، كما تساعد يف قياس كمية الدخل و حتليل مصادر احلصول عليو و كيفية توزيعو على 

      2طبقات اجملتمع؛

 

                                                           
1
، 2008 محمد عباس بدوى و عبد الوهاب نصر، المحاسبة الحكومٌة و القومٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة،  

  200ص 
2
 09، ص 2007 فؤاد السٌد الملٌجى، المحاسبة القومٌة، مؤسسة رؤٌة للطباعة و النشر و التوزٌع، اإلسكندرٌة،  
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 استخدامات و وظائف المحاسبة الوطنية: المطلب الثالث

  1:      تتمثل استخدامات و وظائف احملاسبة الوطنية فيما يلي

 احملاسبة الوطنية برصد سلوك االقتصاد من و تتمثل ىذه الوظيفة أساسا يف قيام: الوظيفة التقليدية .1

خالل تقدمي عرض كمي لالقتصاد الوطين من خالل رتع، تصنيف و تسجيل البيانات اإلحصائية 

دلختلف أوجو النشاط االقتصادي ضمن إطار شامل و منسجم، و يتم ذلك بواسطة حتديد رلموعة من 

اجملمعات االقتصادية اليت يغطي كل واحد منها جانبا معينا من جوانب النشاط االقتصادي كاإلنتاج، 

، حيث تصور لنا ىذه ...االستهالك الوسيط و النهائي، االدخار، االستثمار، التصدير و االسًتاد

اجملاميع بشكل واضح حجم، طبيعة و مستوى النشاط االقتصادي مبختلف جوانبو خالل فًتة زمنية 

زلددة، و هبذا فإن احملاسبة الوطنية من خالل ىذه الوظيفة دتثل أداة مالحظة اقتصادية كلية تستخدمها 

 احلكومات يف عمليات التحليل و التخطيط و التنبؤ؛

 تأيت ىذه الوظيفة مباشرة بعد الوظيفة التقليدية و هتدف إىل حتليل و تقييم األداء :الوظيفة التحليلية .2

االقتصادي لبلد ما خالل فًتة زمنية زلددة من خالل سلتلف عمليات التحليل اليت ديكن حصرىا فيما 

 2:يلي

 يهتم بدراسة الًتكيب اخلاص هبيكل النشاط االقتصادي و ترابط أجزائو : التحليل اذليكلي

انطالقا من سري العملية اإلنتاجية و مدى تأثريىا يف االستهالك و االستثمار، و يقيد ىذا 

اجلانب من التحليل يف توضيح نسبة مسامهة كل قطاع يف تكوين الناتج الوطين و حصتو من 

 الدخل الوطين؛

                                                           
1
 15 عالم عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 رضا عقون، عرض نظام معلومات المحاسبة الوطنٌة مع دراسة تقٌٌمٌة لحالة الجزائر، رسالة ماجستٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة التجارٌة و  

 70، ص 2003علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
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 من خاللو يتم البحث عن التغري احلاصل يف تركيبة ىيكل االقتصاد الوطين : حتليل ادلتغريات

خالل فًتات متتالية و ذلك من أجل معرفة و ذلك من أجل معرفة سلتلف التغريات اليت طرأت 

على قيم سلتلف اجملمعات االقتصادية الدخل الوطين و اإلنتاج، و انطالقا من ىذه العملية 

 تستطيع تقدير معدل منو االقتصاد الوطين و سلتلف اجملمعات االقتصادية؛

 و يدرس كل التغريات اليت تؤثر يف عملية توازن و حتديد : حتليل التوازنات أو اإلختالالت

أسباب ىذه التغريات من أجل معاجلة سلتلف حاالت االنكماش، الكساد و التضخم اليت 

 تصيب االقتصاد الوطين؛

استخدام احملاسبة الوطنية تقتصر على احلكومات فقط حيث أن ادلنظمات : وظيفة المقارنات الدولية .3

الدولية تستخدم ىذه البيانات إلجراء ادلقارنات الدولية بني سلتلف اجملمعات األساسية من أجل 

استخدامها يف تصنيف الدول وفقا دلؤشرات زلددة بغية االستفادة منها يف حتديد السياسات و اآلليات 

اليت تنتهجها ىذه ادلنظمات اجتاه سلتلف الدول، مثل ما ىو معمول بو من طرف منظمة األمم ادلتحدة، 

 صندوق النقد الدويل، البنك الدويل؛

 تعترب ىذه الوظيفة من أحدث الوظائف يف احملاسبة الوطنية و أكثرىا حساسية يف عد :الوظيفة التنبؤية .4

و ترتيب البيانات و ادلعلومات اإلحصائية و حتليلها و تأيت عملية صياغة السياسات و اخلطط 

اإلسًتاتيجية للفًتات ادلقبلة القصرية و ادلتوسطة و طويلة األجل على كافة ادلستويات حيث تتم 

االستعانة بنماذج االقتصاد القياسي و سلتلف الطرف اإلحصائية من أجل وضع ادليزانية التقديرية للوطن 

و إعداد جدول العمليات ادلالية باعتبارىا آليات أساسية تساعد يف رسم السياسات و وضع اخلطط 

 اإلسًتاتيجية؛

 األنظمة الدولية للمحاسبة الوطنية: المبحث الثاني
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لقد كان من الضروري اعتماد نظام للمحاسبة الوطنية ليقوم بتجميع سلتلف البيانات الكلية ادلرتبطة      _ 

بالنشاط االقتصادي للدول، و يف ىذا اإلطار مت اعتماد نظامني للمحاسبة الوطنية على ادلستوى الدويل و 

ادلتمثالن يف نظام احلسابات الوطنية لألمم ادلتحدة و ادلطبق يف الدول الرأمسالية، و كذلك نظام حسابات الناتج 

 .ادلادي و ادلطبق يف الدول االشًتاكية

 SCNنظام المحاسبة الوطنية لألمم المتحدة : المطلب األول

، و الذي يستمد مفاىيمو من نظرية القيمة ادلنفعة حيث يعترب 1970 و عدل يف 1950وضع ىذا النظام يف       

إنتاجا كل ما  من شأنو أن خيلق منفعة جديدة و ىذا النظام ىو ادلعتمد يف معظم البلدان الرأمسالية الصناعية حىت     

و إن كانت ىناك بعض االختالفات يف التطبيق فإهنا تعود إىل زلاوالت التكييف مع الواقع االقتصادي احمللي ال 

 1.أقل و ال أكثر

، كما أنو (اإلنتاج، اإلنفاق، الدخل)و قد مشل النظام ادلعدل الطرق الثالثة ادلعروفة يف احتساب الدخل القومي 

و ىي طريقة تربط بني الطرق  (فائض التشغيل)أضاف طريقة رابعة تتسم بالواقعية و سهولة التطبيق و ىي طريقة 

الثالثة ادلعروفة، كما أن ىذا النظام أضاف أدوات التحليل االقتصادي نظرية القيد ادلزدوج اليت تعترب من أىم ركائز 

علوم احملاسبة، كما أعد النظام دليال للحسابات القومية و دليال لًتكيب مكوناهتا يكفي للتعرف على مكونات 

اإلرتاليات القومية و سهولة تطبيقها، كما أن استخدام طريقة القيد ادلزدوج يف حساب الناتج القومي ديكن من 

تعميق وسائل متابعة النتائج السنوية لتغريات حجم الناتج بسعر ادلنتج شلا خيفف من ادلؤثرات و التغريات النارتة 

عن تغري سياسات فرض الضرائب على اإلنتاج و التداول و االستهالك شلا يساعد بالتايل على تركيز الدراسة و 

 .التحليل على الكفاية اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج دون سواىا

                                                           
1
 08 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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  1:كما يهدف ىذا النظام إىل حتقيق األىداف التالية

  قياس و تتبع حركة التدفقات و الصفقات و ادلعامالت اليت تتم بني الوحدات االقتصادية

 ادلختلفة، وفقا دلستوى التجميع الذي يعتمد على ادلعيارين الوظيفي و ادلؤسسي؛

  تقييم أداء االقتصاد القومي من خالل فًتة زمنية زلددة غالبا ما تكون سنة، و تشخيص مواطن

 القوة و الضعف يف ادلسار العام ذلذا االقتصاد؛

  إرشاد و توجيو األجهزة اإلحصائية ادلختلفة فيما يتعلق بتحسني و تطوير الربامج اإلحصائية

ادلنتج،      / األساسية الالزمة إلجراء الًتكيبات االقتصادية القومية، مبا يف ذلك جداول ادلستخدم

 و جداول التدفقات ادلالية و األرقام القياسية و ادلوازنة االقتصادية القومية؛

  توفري البيانات األساسية الالزمة الستيفاء التقارير و البيانات الدولية و اخلاصة باحلسابات

االقتصادية القومية لتسهيل ادلقارنات الدولية بني اإلرتالية الكلية األساسية يف الزمان و يف 

 ادلكان؛

 

 

 SCPMنظام المحاسبة حسب الناتج المادي : المطلب الثاني

 و يستمد رلمل مفاىيمو من النظرية ادلاركسية اليت تعترب العمل ىو الذي خيلق 1965     و الذي مت وضعو يف 

القيمة، حيث ينظر إىل اإلنتاج على أنو اإلنتاج ادلادي فقط أي أن ىناك إغفاال واسعا للخدمات خاصة غري 

                                                           
1
، ص 1990، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، (المحاسبة الوطنٌة) عبد القادر محمود رضوان، مبادئ الحسابات االقتصادٌة القومٌة  

493 -494 
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ادلادية منها و تعتمد معظم البلدان االشًتاكية ىذا النظام، و استنادا إىل مبادئ ىذا النظام و بناءا عليها أوصت 

 ، 19701الدائرة اإلحصائية لألمم ادلتحدة بتطبيق ىذا النظام سنة 

و يرتكز ىذا النظام حسابات الناتج ادلادي و يرتكز أساسا على اجلانب ادلادي من عملية تكرار اإلنتاج و ليس 

 .على اجلانب ادلايل أو القيمي كما يف نظام احلسابات القومية

 2:كما يتكون ىذا النظام من أربعة موازين أساسية أمهها

يعد للمساعدة على حتديد النسبة االقتصادية و الفنية الصحيحة : (السلعي أو العيني)الميزان المادي  (1

 الالزمة لنمو االقتصاد الوطين، و يعمل على التوازن بني الطلب ادلتوقع و العرض ادلتوقع لسلعة ما؛

 يوضع ىذا ادليزان إلظهار العالقات أو التدفقات على شكل موارد و نفقات :(القيمي)الميزان المالي  (2

يف االقتصاد القومي، و بواسطتو ديكن حتديد مصادر مكونات الدخل القومي و رلاالت توزيعو، و 

موازنة الدولة، و دخول الوحدات اإلنتاجية، و دخول األفراد، باإلضافة إىل ذلك يعكس ميزان 

 ادلدفوعات و ميزان القروض الداخلية و اخلارجية؛

و يتناول ىذا ادليزان السكان و القوة العاملة، و بواسطتو يتم حتديد : (القوة البشرية)ميزان الموارد  (3

مصادر القوة العاملة الالزمة لتنفيذ ادلهام ادلخططة و حتديد حجم ىذه القوة، و ختطيط توزيع موارد 

العمل بني سلتلف قطاعات االقتصاد الوطين، كما يتم على أساس ىذا ادليزان إعداد خطة تأىيل و هتيئة 

 الكوادر البشرية الضرورية؛

                                                           
1 Khelifa KABRI , COMPTABILITE NATIONALE ET ECONOMIE DE MARCHE :QUELLES PERSPECTIVES 

POUR L’ECONOMIE ALGERIENNE ?, Revue Campus N°8, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, 2007. PP 
18 – 19. 

2
 564- 544 عبد القادر محمود رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  
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 يعد ىذا ادليزان إلظهار األصول الثابتة و ادلتغرية اليت :(التجهيزات األساسية)ميزان رأسمال الثابت  (4

من شأهنا أن تضيف إىل الطاقة اإلنتاجية ادلتاحة يف اجملتمع طاقات جديدة أو احملافظة على الطاقة 

 اإلنتاجية ادلوجودة أصال يف اجملتمع أو جتديدىا؛

و نشري إىل أنو يتم جتميع ىذه ادلوازين يف ميزان واحد يطلق عليو اسم ميزان االقتصاد الوطين، حيث يعترب ىذا 

ادليزان مبثابة السجل الذي تسجل فيو كافة ادلعامالت اليت تتم بني القطاعات االقتصادية األساسية و منيز يف نظام 

، (غري ادلادية)قطاع اإلنتاج ادلادي، قطاع اخلدمات : احملاسبة للناتج ادلادي بني ثالث قطاعات كربى و تتمثل يف

 .(العائالت)قطاع السكان 

 اإلطار العام لنظام الحسابات االقتصادية الجزائرية: المبحث الثالث

يتمثل اذلدف الرئيسي لكل نظام زلاسيب وطين يف معرفة و قياس العمليات االقتصادية اليت يقوم هبا      _ 

األعوان االقتصاديون، و لوضع نظام زلاسيب وطين مثل نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية يتطلب يف البداية 

حتديد بعض ادلفاىيم و ادلكونات األساسية، و من ىنا ال بد من احلديث عن ادلفهوم األساسي لنظام احلسابات 

 االقتصادية اجلزائرية

 SCEA مفهوم نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية: المطلب األول

نظام )   إن نظم احملاسبة يف اجلزائر ليست نظما أصلية و إمنا ىي مشتقة و تستلهم مفاىيمها من النظامني،   

، حىت و إن كانت دتيل إىل احملاسبة احسب الناتج ادلادي و ىذا راجع (األمم ادلتحدة و نظام  الناتج ادلادي
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لالختيارات االقتصادية اليت تبنتها اجلزائر شلثلة يف االشًتاكية، إال أن ىذا ال دينع من مالحظة أن زلاولة وضع 

 1:نظام احملاسبة الوطنية يف اجلزائر مر مبراحل و ىي

 1958- 1959 : يف ىذه ادلرحلة كانت اجلزائر حتت اذليمنة االستعمارية و ارتبطت بوضع سلطط

 قسنطينة، و مت استخدام ادلخطط الفرنسي القدمي و ذلك بإجراء تعديالت؛

 1962:  بعد االستقالل مت تبين ادلخطط الفرنسي القدمي مع بعض التعديالت حتت اسم نظام احملاسبة

 ؛1977و ذلك إىل غاية  CANالوطنية اجلزائرية 

 1977:  منذ ىذه الفًتة مت وضع نظام جديد امسو نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية و كان ىذا

مصحوبا بوضع سلطط وطين للمحاسبة متكيف مع الواقع االقتصادي اجلزائري و يسمح إىل حد ما 

باالنتقال من احملاسبة التجارية للوحدات االقتصادية إىل احملاسبة الوطنية، و تدعم ىذا مبحاولة حتسني 

اإلعالم االقتصادي حيث مت تكليف ادلديرية العامة لإلحصائيات يف وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية 

 ؛ONSسابقا بوضع و إعداد احلسابات الوطنية ليتم نقل ذلك إىل الديوان الوطين لإلحصائيات 

و لذلك فإن نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية سعى إىل وضع تطور اقتصادي معني يكون النظام أداة لو على 

 :حني أن تطبيق النظام سعى إىل تقدمي احملاسبة القومية اجلزائرية و منها

 حتسني ادلعلومات اإلحصائيات من حيث التفاصيل و الدقة؛ 

 إمكانية القيام بالتحليل االقتصادي؛ 

 استخدام النظام يف رلال التخطيط؛ 

 

                                                           
1
 09- 08 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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  العمليات و األعوان االقتصادية في ظل نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية: المطلب الثاني

 :    يف ظل أي نظام زلاسيب يتم حتديد العمليات و األعوان االقتصادية، و سوف نتطرق إليها من خالل ما يلي

و تتمثل األعوان االقتصادية يف القطاعات حبيث أن القطاع يشتمل على ادلتعاملني : األعوان االقتصادية: أوال

االقتصاديني و يتمتع باستقاللية يف إدارة شلتلكاتو حيث حيصل منها على دخول قوم بالتعرف فيها باإلنفاق،         

إال أنو  (اإلنتاج، االستهالك، خدمات)و القطاع خيتلف يف وظيفتو عن قطاع آخر من حيث نشاطو األساسي 

قد يتشابو مع قطاع آخر يف بعض الوظائف الثانوية، و القطاعات ىي اليت تتمثل يف القائمني على إجراء 

،                                          1(الًتاكم)الصفقات و العمليات ادلتعلقة حبسابات الدخل و اإلنفاق و التكوين الرأمسايل 

و يعتمد نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية على معيارين أساسني لتصنيف األعوان االقتصادية و ادلتمثل يف 

 دييز بني أربعة قطاعات مؤسسية و شبو قطاع و SCEAالعيار القانوين و التقين، و بناءا على ما تقدم فإن نظام 

 2:ىي كالتايل

و ادلقصود بأشباه الشركات فروع الشركات : الشركات و أشباه الشركات اإلنتاجية غير المالية .1

األجنبية يف اجلزائر و بعض اإلدارات اليت ذلا خدمات مسوقة و تتمتع مبيزانية ملحقة كالربيد و 

ادلواصالت و ادلؤسسات الفردية اليت ذلا زلاسبة تامة و الوظيفة األساسية ذلذا القطاع ىي اإلنتاج و من 

 شركة البًتول، شركات النقل، شركات البناء سواء كانت خاصة أو عامة؛: أمثلة عن ذلك

 و يتكون ىذا القطاع من رلموع الوحدات ادلقيمة و :قطاع العائالت و المؤسسات الفردية الصغيرة .2

اليت وظيفتها األساسية االستهالك و ىذا يعين رلموع ادلستهلكني الذين يعيشون منفردين أو يف 

، كما يدخل يف ىذا القطاع ادلؤسسات الفردية الصغرية (كاحلي اجلامعي، الثكنات العسكرية)رلموعات 

                                                           
1
 626 عبد القادر محمود رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 16- 15 أقاسم قادة و قدي عبد المجٌد، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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كالبقالني، احملامني و احلرفيني لعدم إمكانية الفصل بني حياهتم اخلاصة يف عائلتهم و حياهتم ادلهنية 

 حيث اإلنفاق و من حيث أهنم ال ديسكون زلاسبة كاملة؛

 يتشكل ىذا القطاع من البنك ادلركزي، البنوك األولية، اخلزينة العمومية، صندوق التوفري، :القطاع المالي .3

بنك التنمية، شركات التأمني، صناديق ادلسامهة و تتمثل الوظيفة األساسية ذلذا القطاع يف دتويل االقتصاد 

 SCEAالوطين حىت و إن كان ذلك ال يظهر بوضوح عند شركات التأمني و يعترب ىذا القطاع يف نظام 

 غري إنتاجي؛

 و تتكون من ادلصاحل ادلركزية للوزارات و رئاسة احلكومة و اجلمهورية و ادلديريات :اإلدارات العمومية .4

ادللحقة بالوزارات على ادلستوى احمللي و كذلك اجملموعات احمللية، و يقوم ىذا القطاع مبنح بصفة رلانية 

 ؛....و شبو رلانية للخدمات غري ادلسوقة جملموع ادلواطنني كالتعليم، األمن

 و ىو شبو القطاع و يتشكل من سلتلف األعوان غري ادلقيمة و يالحظ :العالم الخارجي أو باقي العالم .5

 على ىذا القطاع أنو غري متجانس؛

 العمليات االقتصادية: ثانيا

  ادلقصود هبا العمليات اجلارية اليت يشملها رلمل النشاط االقتصادي و اليت هبا ادلتعاملون االقتصاديون سواء 

قطاعات ادلؤسسة أو فروعها،و ديكن تقسيم العمليات يف نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية إىل ثالث 

   1:رلموعات أساسية و ىي

و تضم ىذه اجملموعة العمليات اجلارية اخلاصة باإلنتاج، : العمليات على السلع و الخدمات .1

 االستهالك، الًتاكم، الصادرات و الواردات؛

                                                           
1
 629 عبد القادر محمود رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  
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 و تشمل العمليات اجلارية اليت تقوم هبا اإلدارة العامة لألفراد مثل العمليات :العمليات الخاصة بالتوزيع .2

اخلاصة باألجور، التأمني االجتماعي و الضرائب، و تتميز ىذه العمليات بأن اإلدارة العامة تؤديها نظري 

مقابل ذلا، فاألجور مقابل عمل، باإلضافة إىل ذلك فإن ىذه اجملموعات من العمليات تضم أيضا 

العمليات اليت تؤديها اإلدارة العامة بدون مقابل مثل العمليات اخلاصة بتعويض العجزة اقتصاديا 

 كمشوىي احلروب، الكفاالت و ادلساعدات، و كذلك ادلساعدات و اذلبات الدولية؛

 و تتمثل ىذه اجملموعة يف العمليات اخلاصة باالقًتاض و اإلقراض،  الذىب و :العمليات المالية .3

العمالت الصعبة، الودائع و العمليات األخرى بني الوسطاء ادلاليني بعضهم البعض، و بني الوسطاء 

 .ادلاليني و باقي القطاعات ادلؤسسية و فروعها غري ادلالية

و الشكل التايل يبني سلتلف العماليات اليت تتم  بني األعوان االقتصادية من خالل دائرة التدفق للدخل و 

 1:اإلنفاق

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 59، دار أسامة للطباعة و النشر و التوزٌع، الجزائر، ص (مع تمارٌن و مسائل محلولة) تومً صالح، مبادئ التحلٌل االقتصادي الكلً  
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                    دائرة التدفق للدخل و اإلنفاق: 01: الشكل رقم 

                                              ( X _ M ) 

 

 

                     استثمار أجنيب          إقراض للخارج              

                                  إدخار                            إدخار

                                  إقًتاض                        اإلقراض

                                       ودائع                    إقًتاض             

                                                     

 59تومي صالح، التحليل االقتصادي الكلي، ص : المصدر           

 المعادالت المحاسبية للمجمعات االقتصادية الكلية ضمن المحاسبة الوطنية الجزائرية: المبحث الرابع

إن الوقائع االقتصادية أن كل عملية إنتاج للسلع و اخلدمات ينشأ مقابلها دخل يتم توزيعو يف حتقيق قيمة      _ 

مضافة، و نتيجة دلختلف األنشطة اليت تقوم هبا ىذه القطاعات سواء كانت إنتاجية أو استهالكية فإنو تنتج عنها 

موارد و استخدامات بالنسبة جملموع ىذه القطاعات، و من أجل ذلك خصص نظام احلسابات االقتصادية 

 .  اجلزائرية رلموعة من احلسابات لكل قطاع من أجل تسجيل سلتلف األنشطة اليت تقوم هبا األعوان

 

 القطاع الخارجي

األسواق       

 المالية

 المؤسسات العائالت

 الحكومات
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 عمليات اإلنتاج و مجمعاتها المحاسبية: المطلب األول

حسب نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية فإنو يتم رتع العمليات : ميزانية الموارد االستخدامات للوطن: أوال

 :على السلع و اخلدمات يف ميزانية ادلوارد و االستخدامات للوطن و تأخذ الشكل التايل

 نموذج ميزانية الموارد و االستخدامات للوطن: 06: الجدول رقم

                       les emplois االستخدامات les ressource                     الموارد

                        PTB   اإلنتاج الكلي اخلام_ 

     

 

 

                                          Mالواردات_ 

  

                     CP       االستهالك اإلنتاجي_ 

  

                              CFاالستهالك النهائي_ 

  

                  ABFFالًتاكم اخلام لألصول الثابتة_ 

                                    VSتغري ادلخزون_ 

   

                                        Xالصادرات_ 

  

 مجموع االستخدامات مجموع الموارد

 31، ص 1990أقاسم قادة و قدي عبد المجيد، الوجيز في المحاسبة الوطنية، أطلس للنشر، الجزائر، :    المصدر   

 :مع العلم أن ميزانية ادلوارد و االستخدامات للوطن ختضع دلبدأ التوازن أي أن

 مجموع االستخدامات=       مجموع الموارد        
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         1: و يتم تقومي اجملمعات أو ادلتغريات ادلوجودة ضمن ادليزانية وفق نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية كما يلي

 SCEAتقويم المتغيرات وفق ال : 07: الجدول رقم

 السعر المجمع 

 اإلنتاج_ 

 القيمة ادلضافة _ 

 االستهالك اإلنتاجي_ 

 االستهالك النهائي_ 

 الًتاكم اخلام لألصول الثابتة_ 

 تغري ادلخزون_ 

 الصادرات_ 

 الواردات_ 

 الرسم على القيمة ادلضافة_ 

 الرسم على القيمة ادلضافة_ 

 سعر احلصول _ 

 سعر احلصول_ 

 

 

      FOBسعر_ 

      CAFسعر_ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 29 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 : تحليل ميزانية الموارد و االستخدامات للوطن: ثانيا

I. و تشمل كل من اإلنتاج و الواردات: تحليل جانب الموارد. 

ىو عملية تؤدي إىل خلق منافع ذلا قيمة اقتصادية أو عملية تؤدي إىل خلق السلع و  :اإلنتاج (1

اخلدمات هبدف إشباع حاجات اجملتمع و ضمن نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية منيز بني نوعني 

   اإلنتاج الكلي اخلام و اإلنتاج الداخلي اخلام؛1:من اجملمعات اإلنتاجية

ىو القيمة النقدية للبضائع و اخلدمات ادلنتجة خالل فًتة زمنية معينة عادة ما (: PTB)اإلنتاج الكلي الخام _ 

 2.تكون سنة

 :طريقة اإلنتاج و طريقة اإلنفاق، كما ىو موضح يف اجلدول التايل: و ديكن حساب اإلنتاج الكلي اخلام بطريقتني

 حساب اإلنتاج الكلي الخام بطريقتين: 08: الجدول رقم

 طريقة اإلنفاق طريقة اإلنتاج

 :سعر اإلنتاج .1

 إرتايل ما أنتجتو الفروع= اإلنتاج الكلي اخلام _ 

_ PTBPP =  𝑷𝑩 

 :سعر السوق .2

 إرتايل ما أنتجتو الفروع= اإلنتاج الكلي اخلام _ 

+                                     

 :سعر السوق .1

 رلموع االستهالك النهائي= اإلنتاج الكلي اخلام _ 

+                                       

                            رلموع االستهالك اإلنتاجي

+                                       

                           رلموع التغري يف ادلخزون

                                                           
1
  2014- 2013 عوٌنان عبد القادر، مطبوعة فً مقٌاس المحاسبة الوطنٌة، قسم علوم اقتصادٌة، جامعة أكلً محند أو لحاج، بوٌرة، الجزائر،  

2
  2005، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة، الجزائر، 05 عمر صخري، التحلٌل االقتصادي الكلً، الطبعة  
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                      رلموع الرسم على القيمة ادلضافة

                                      

              +                           

           إرتايل الرسم و احلقوق على الواردات  

 

_  PTBPM =  ( 𝑷𝑩+ 𝑻𝑽𝑨 +
𝑫𝑻

𝑰𝑴
) 

+                                       

                       رلموع الًتاكم اخلام لألصول الثابتة

 +                                

                      رلموع الصادرات

_                               

                      رلموع الواردات

_ PTBPM =  ( 𝑪𝑷+ 𝑽𝑺+ 𝑪𝑭+ 𝑨𝑩𝑭𝑭+

𝑿 –𝑴) 
 32قادة أقاسم و عبد المجيد قدي، الوجيز في المحاسبة الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر         

  حيث أن القيمة ادلضافة دتثل الفرق بني قيمة اإلنتاج ادلمثل بالسلع و اخلدمات زلسوبة وفق األسعار

 .  احملتسبة أو ادلقدرة و بني قيمة اإلستهالكات الضرورية إلبراز ىذا اإلنتاج إىل حيز الوجود

ديثل رلموع السلع و اخلدمات اليت أنتجتها الوحدة خالل فًتة زمنية زلددة،   (: PIB)اإلنتاج الداخلي الخام _ 

و من منظور احملاسبة الوطنية ىو عبارة عن إنتاج الوحدة أو ادلؤسسة أو الفرع أو القطاع، حيث يتم حساب 

 1:اإلنتاج الداخلي اخلام باستخدام ثالث طرق

 .طريقة اإلنتاج، طريقة اإلنفاق و طريقة الدخل

 

 

                                                           
1
 48 عالم عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  
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 حساب اإلنتاج الداخلي الخام: 09: الجدول رقم

 طريقة الدخل طريقة اإلنفاق طريقة اإلنتاج

 :سعر اإلنتاج .1

 1اإلنتاج الداخلي اخلام_ 

=              

     رلموع القيم ادلضافة اخلامة

 :               أو

 اإلنتاج الداخلي اخلام _ 

=              

     اإلنتاج الكلي اخلام

_               

     رلموع االستهالك اإلنتاجي

 :            حيث أن

 القيمة ادلضافة اخلامة_ 

=             

   اإلنتاج الكلي اخلام

_             

   رلموع االستهالك اإلنتاجي

 :سعر السوق فقط .1

 اإلنتاج الداخلي اخلام_ 

=             

     رلموع االستهالك النهائي

+             

      رلموع التغري يف ادلخزون

+             

 رلموع الًتاكم اخلام لألصول الثابتة

+             

     رلموع الصادرات

_             

     رلموع الواردات

 

 

 

 

 اإلنتاج الداخلي اخلام_ 

=                

     تعويضات األجراء مبا فيها 

 مسامهات الضمان االجتماعي

+                 

      إىتالك األصول الثابتة

 (رلموع أقساط اإلىتالك  )     

+                 

      صايف الضرائب ادلتعلقة 

 باإلنتاج

+                  

      الفائض الصايف لالستغالل

 (األرباح  )      

 

            

 

                                                           
1
 54، ص 2007 برٌبش السعٌد، االقتصاد الكلً، دار العلوم للنشر و التوزٌع، األردن،  
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_ PIB =  𝑽𝑨𝑩 

_  𝑽𝑨𝑩 =   𝑷𝑻𝑩 −

 𝑪𝑷  
 :سعر السوق .2

 اإلنتاج الداخلي اخلام_ 

=             

    اإلنتاج الكلي اخلام بسعر 

 السوق

_              

       رلموع االستهالك االنتاجي

PIBPM 

= 

 PTBPM       

   _   

  𝑪𝑷 

 

 

PIBPM 

= 

 𝑪𝑭 

+ 
 𝑽𝑺 

+ 
 𝑨𝑩𝑭𝑭 

+ 
 𝑿 

_ 
 𝑴 

 

 

PIB 

= 

RS 

+ 

CFF 

+ 

ILP 

+ 

ENE 

و سوف نتطرق إىل شرح كل رلمع 

 يف طريقة الدخل يف ادلطلب الالحق

 

 1:حتسب القيمة الصافية كما يلي: مالحظة

 اإلهتالكات_     القيمة الخامة      =    القيمة الصافية    

 

                                                           
1
 26 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 و ىي إرتايل السلع و اخلدمات ادلنتجة من طرف األعوان غري ادلقيمة احملولة بصفة هنائية :الواردات (2

 عند احلدود اجلمركية للبلد ادلستورد       CIFلفائدة األعوان ادلقيمة، و يتم تقييمها على أساس قيمة 

 :و تتألف من ثالث عناصر

 تكلفة البضاعة ادلستوردة؛ 

 رسوم التأمني؛ 

 1تكلفة الشحن؛ 

II. تحليل جانب االستخدامات: 

 ويسمى أيضا باالستهالك الوسيط، و ىو رلموع السلع و اخلدمات ادلنتجة :االستهالك اإلنتاجي (1

أو ادلستوردة اليت تستعملها ادلؤسسات اإلنتاجية يف عملية اإلنتاج من أجل إنتاج سلع و خدمات 

متعددة خالل فًتة زمنية زلددة عادة ما تكون سنة، و من خالذلا يتم احلصول على سلع هنائية و 

 خدمات؛

 ىو استعمال السلع و اخلدمات من أجل إشباع احلاجات بصفة هنائية؛     : االستهالك النهائي (2

 :و ديكن القول أن

 2اإلدخار_ الدخل = االستهالك 

       

 ىو عبارة عن الفرق بني ادلوجودات ادلخزنية للوحدات اإلنتاجية يف بداية :التغير في المخزون (3

 1السنة و ادلوجودات ادلخزنية يف هناية السنة؛

                                                           
1
 828 عبد القادر محمود رضوان، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 76، ص 2008 إٌمان عطٌة ناصف، مبادئ االقتصاد الكلً، دار الجامعة الجدٌدة ، اإلسكندرٌة،  
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 مخزون أول المدة_    مخزون آخر المدة   = التغير في المخزون 

 أو

 مدخالت المخزون_ مخرجات المخزون                                             = 

 

 يعين حسب نظام احلسابات االقتصادية اجلزائرية قيمة الزيادة :التراكم الخام لألصول الثابتة (4

احلاصلة خالل فًتة ما يف ثروة العون االقتصادي من سلع التجهيز و من اخلدمات احملتملة ذلذه 

السلع، و تشمل السلع اجلديدة و األشغال الكربى و اإلصالحات اليت تسمح بزيادة عمر 

 2استخدامها أو بزيادة قيمتها؛

 تغير المخزون_      االستثمار      =  التراكم الخام لألصول الثابتة  

 

  حيث يعترب االستثمار على أنو تلك األموال ادلخصصة إلنتاج اآلالت و ادلعدات و ادلباين و ما

 3.شابو ذلك، و األموال ادلخصصة لزيادة ادلخزون

 و تتمثل يف قيمة السلع و اخلدمات ادلنتجة من طرف األعوان ادلقيمة و احملولة بصفة :الصادرات (5

هنائية إىل األعوان غري ادلقيمة، و يتم تقييم الصادرات على أساس القيمة عند تسليم البضاعة و ىي 

، و ىي مشاهبة للقيمة عند احلدود اجلمركية للبلد ادلصدر، و تشمل FOBاليت يعرب عنها بقيمة 

 :العناصر التالية

 تكلفة البضاعة ادلصدرة؛ 
                                                                                                                                                                                     

1
 102، ص 2006، دار الحامد للنشر و التوزٌع، األردن، (مبادئ و تطبٌقات) نزار سعد الدٌن العٌسى و إبراهٌم سلٌمان قطف، االقتصاد الكلً  

2
 25 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 66، ص 2005، مرجع سبق ذكره، (االقتصاد الكلً) عمر صخري، التحلٌل االقتصادي الكلً  
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 تكلفة نقل البضاعة من ادلصنع إىل احلدود اجلمركية للبلد ادلصدر؛ 

 رسوم التصدير؛ 

  تكلفة تفريغ البضاعة على ظهر وسيلة النقل، إال إذا كان الناقل ىو الذي يتحمل ىذه

 التكلفة؛

 1:و كإضافة دلا سبق فإن

 .رصيد الميزان التجاري=    رصيد ميزان الواردات  _  رصيد ميزان المدفوعات  

 .صافي التعامل الخارجي                                                             =    

 .فائض في الميزان التجاري=    صادرات صافية =  الواردات <الصادرات  

 .عجز في الميزان التجاري=  واردات صافية  =    الصادرات  <الواردات   

 

 عمليات التوزيع و مجمعات المداخيل األساسية: المطلب الثاني

 2:من خالل منظور احملاسبة الوطنية تقسم عمليات توزيع ادلداخيل إىل قسمني رئيسيني و مها    

 عمليات توزيع المداخيل: 10: الجدول رقم

 عمليات توزيع المداخيل غير المنتجة عمليات توزيع المداخيل المنتجة

 :تعويضات العاملني و تشمل .1

 الرواتب و األجور؛ 

 التحويالت اجلارية؛ .1

 التحويالت الرأمسالية؛ .2

                                                           
1
، الدار 03، ط (سلسلة ملخصات شوم) ٌوجٌن أ دٌولٌو، ترجمة محمد رضا العدل و حمدى رضوان عبد العزٌز، النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة  

 51، ص 1994الدولٌة للنشر و التوزٌع، القاهرة، مصر، 
2
 56- 55 عالم عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  
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 مسامهات يف الضمان االجتماعي؛ 

  مسامهات التقاعد احملتسبة للموظفني

 ادلصنفني؛

  ادلزايا العينية اليت تدفع للموظفني؛ 

 العالوات؛ 

 إعانات االستغالل؛ .2

 ضرائب غري مباشرة؛ .3

 ضرائب مباشرة؛ .4

 فائض االستغالل اخلام؛ .5

 مداخيل ادللكية و ادلؤسسة؛ .6

 ؛(عالوات و تعويضات )التأمني على الضرر .7

 خدمات اجتماعية؛ .8

 

 :و حيسب الفائض اخلام لالستغالل وفق العالقة التالية

ضرائب _ تعويضات العاملين _ إعانات االستغالل + القيمة المضافة الخامة =  فائض الخام لالستغالل

 غير مرتبطة باإلنتاج

EBE = VAB + SE _ ( RS + ILP) 
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 :السابقة يف حساب سلتلف رلمعات الدخل من خالل ادلعادالت التالية سوف نوظف كل ىذه العمليات

 1:و ديكن التعبري عنو وفق ثالث طرق أساسية: الدخل الداخلي .1

 طرق 03حساب الدخل الداخلي وفق : 11: الجدول رقم

 

                                                           
1
 43 قادة أقاسم و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  

 طريقة المداخيل طريقة اإلنفاق طريقة اإلنتاج

 الدخل الداخلي    _ 

=           

   رلموع القيم ادلضافة

+            

   رلموع الرسم على القيمة ادلضافة

+            

  رلموع الرسوم و احلقوق على 

 الواردات

 الدخل الداخلي    _ 

=               

     رلموع االستهالك النهائي

+                

     رلموع تغري ادلخزون

+                

   رلموع الًتاكم الصايف لألصول 

 الثابتة

+                 

     رلموع الصادرات

_                 

      رلموع الواردات

 الدخل الداخلي     _ 

=               

    رلموع فائض االستغالل الصايف

+               

   رلموع الضرائب غري ادلباشرة 

 ادلرتبطة باإلنتاج

+              

    رلموع تعويضات األجراء

_               

    رلموع إعانات االستغالل
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 1:و ىو عبارة عن إرتايل عوائد عناصر اإلنتاج خالل مدة معينة: الدخل الوطني .2

 الدخل الوطني: 02: الشكل رقم

 األرض                  العمل                       رأسمال                   التنظيم

 

 عناصر اإلنتاج 

 الريع                األجر                       الفائدة                       الربح

   

 عوامل عناصر اإلنتاج

 :و حيسب الدخل الوطين وفق العالقة التالية

رصيد دخل الملكية و + رصيد تعويضات األجراء من و إلى الخارج + الدخل الداخلي = الخل الوطني 

 المؤسسة من و إلى الخارج

 

 :و حيسب وفق العالقة التالية: الدخل الوطني المتاح .3

 تحويالت جارية أخرى+ الدخل الوطني = الدخل الوطني المتاح 

 

 1:و حيسب وفق العالقة التالية: الدخل النقدي الوطني .4

                                                           
1
 08، ص www .RSSCRS .COM ،2006 هانً عرب، محاضرات فً تبسٌط  مبادئ االقتصاد الكلً،  
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 مداخيل الفروع غير اإلنتاجية+ اإليجارات _ الدخل الوطني = الدخل النقدي الوطني 

 

 :و حيسب وفق العالقة التالية: الدخل النقدي الوطني المتاح .5

 تحويالت الجارية األخرى+ الدخل النقدي الوطني = الدخل النقدي الوطني المتاح 

 

و كإضافة فإن مصدر الدخل الوطين ادلتاح ىو القطاعات ادلنتجة، و أما مصدر الدخل النقدي الوطين ادلتاح فهو 

 .القطاعات ادلنتجة و غري ادلنتجة

 2ىو عبارة عن حساب يتم فيو إبراز كيفية إستخدام اإلدخار احملقق يف القطاع ادلعين: التراكم للوطن .6

 :حيث أن

 اإلستهالك النهائي_  الدخل الخام المتاح  = اإلدخار الخام 

 

 :و ديكن إبراز شكل حساب الًتاكم للوطن يف اجلدول التايل

 حساب التراكم للوطن: 12: الجدول رقم

 اإلستخدامات الموارد

 الًتاكم اخلام لألصول الثابتة_  إدخار خام_ 

                                                                                                                                                                                     
1
 44 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 64 المرجع نفسه، ص  
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 حتويالت رأمسالية_ 

 (_)إحتياج تمويل 

 

 تغري ادلخزون_ 

 حتصيالت صافية من األراضي_ 

 حتصيالت صافية من األصول ادلعنوية_ 

 (+)قدرة تمويل 

 المجموع المجموع

 66أقاسم قادة و عبد المجيد قدي، الوجيز في المحاسبة الوطنية، ص : المصدر

 العمليات المالية: المطلب الثالث

     و تضم كل العمليات اليت تبني الوضع ادلايل للوحدات االقتصادية للبد خالل فًتة زمنية ما

و ىو حساب يبني دتويل االحتياجات عن طريق اإلصدار أو اإلقًتاض بالنسبة : الحساب المالي .1

لألعوان العاجزة، أو استخدام الطاقة التمويلية عن طريق التوظيف أو اإلقراض يف حال القطاعات ذات 

 :، و اجلدول التايل ديثل الشكل العام للحساب ادلايل1الفائض

  الشكل العام للحساب المالي: 13: الجدول رقم

 التغير الصافي للحقوق التغير الصافي للديون

 نقود_ 

 ودائع أخرى_ 

 أوراق قصرية ادلدى_ 

 نقود_ 

 ودائع أخرى_ 

 أوراق قصرية ادلدى_ 

                                                           
1
 279 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 التزامات_ 

 أسهم_ 

 قروض قصرية ادلدى_ 

 قروض طويلة ادلدى_ 

 إحتياطات تقنية_ 

 ذىب و عمالت صعبة_ 

 رلموع تغريات الصافية للديون_ 

 الرصيد_ 

 التزامات_ 

 أسهم_ 

 قروض قصرية ادلدى_ 

 قروض طويلة ادلدى_ 

 إحتياطات تقنية_ 

 ذىب و عمالت صعبة_ 

 رلموع تغريات الصافية للحقوق_ 

 الرصيد_ 

 المجموع المجموع

 281أقاسم قادة و عبد المجيد قدي، المحاسبة الوطنية، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 

 التغير الصافي للديون_   التغير الصافي للحقوق   = رصيد الحساب المالي 

 

 و يسمى رصيد احلساب ادلايل برصيد الدائنية و الديون، و من ادلفًتض أن يكون مساوي لرصيد حساب الًتاكم

ىو جدول تركييب، يضم يف إطار عام رلموع ادلعلومات ادلتضمنة يف : جدول العمليات المالية .2

 و اجلدول 1احلسابات األولية دلختلف القطاعات ادلؤسسية، و ىو أداة حتليلية و تنبؤية يف آن واحد،

 :التايل يبني الشكل العام جلدول العمليات ادلالية

                                                           
1
 136 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، الوجٌز فً المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 الشكل العام لجانب تغير عناصر األصول: 14:الجدول رقم 

مؤسسا طبيعة العمليات

ت غير 

 مالية

العائال

 ت

جماعات 

محلية و 

 إدارات مركزية

الضمان 

اإلجتماع

 ي

البنك 

المركز

 ي

البنوك 

 األولية

بنك 

 التنمية

شركات 

 التأمين

صندوق 

 التوفير

صناديق 

المساه

 مة

الخزينة 

 العمومية

 توظيف و إقراض

 نقد قانوين- 

 ودائع أخرى- 

أوراق قصرية - 

 األجل

 سندات- 

 أسهم- 

 قروض ق أ- 

 قروض ط أ- 

ذىب و - 

 عمالت

           

رلموع التوظيفات 

 و القروض

           

ختفيض 

 إسًتجاعات
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 سندات-

 قروض ط أ-

رلموع 

 اإلسًتجاعات

           

التغري الصايف 

 لإلسًتجاعات

رصيد الدائنية و 

 الديون

 إحتياج التمويل

 التسوية

           

            المجموع

 

 1:تحليل الجدول

+ أسهم+ سندات+ أوراق ق أ+ ودائع أخرى+ نقد قانوني= مجموع التوظيفات و القروض  .1

 ذهب و عمالت+ قروض ط أ+ قروض ق أ

 قروض طويلة األجل+ سندات  = مجموع اإلسترجاعات  .2

مجموع + مجموع التوطظيفات و القروض  = (األصول)التغير الصافي لإلسترجاعات  .3

                                                           
1
 285 أقاسم قادة و عبد المجٌد قدي، المحاسبة الوطنٌة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 اإلسترجاعات

 التسوية+ إحتياج التمويل+ رصيد الدائنية و الديون= المجموع الكلي   .4

 

 الشكل العام لتغير عناصر الخصوم: 15: الجدول رقم

مؤسسا طبيعة العمليات

ت غير 

 مالية

العائال

 ت

جماعات 

محلية و 

 إدارات مركزية

الضمان 

اإلجتماع

 ي

البنك 

المركز

 ي

البنوك 

 األولية

بنك 

 التنمية

شركات 

 التأمين

صندوق 

 التوفير

صناديق 

المساه

 مة

الخزينة 

 العمومية

 توظيف و إقراض

 نقد قانوين- 

 ودائع أخرى- 

أوراق قصرية - 

 األجل

 سندات- 

 أسهم- 

 قروض ق أ- 

 قروض ط أ- 

ذىب و - 

 عمالت

           

           رلموع التوظيفات 
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 و القروض

ختفيض 

 إسًتجاعات

 سندات-

 قروض ط أ-

           

رلموع 

 اإلسًتجاعات

           

التغري الصايف 

 لإلسًتجاعات

رصيد الدائنية و 

 الديون

 قدرة التمويل

 التسوية

           

            المجموع

 

 مجموع تغير الخصوم لكل قطاع=   مجموع تغير األصول لكل قطاع   
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 :خالصة

إن ما توصلنا إليو ىو أن احملاسبة الوطنية مل تكن وليدة صدفة، و إمنا ىي ذترة اجملهودات ادلتعاقبة للكثري      _ 

من الباحثني، حيث تعود أوىل احملاوالت لعرض النشاط االقتصادي للمجتمع ككل وفق إطار منطقي و منسجم 

إىل العهد التجاري، لتتواىل بعد ذلك ادلسامهات ادلتعاقبة، و احملاسبة الوطنية يف شكلها احلايل تؤدي وظائف 

عديدة منها تسجيل و تصوير حركة التدفقات االقتصادية يف اجملتمع و حتليل إجتاىات النشاط االقتصادي، و 

 .    كذلك التنبؤ مبسارات النتغريات االقتصادية الكلية
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د، و يا ملين الحديد، و يا منجز الوعيد، و يا الشدي مسهل يااللهم 
 من هو كل يوم في أمر جديد

 أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما ال أطيق

العظيم و ال حول و ال قوة إال باهلل العلي  
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:مقدمة عامة  

استجابة للتغريات االقتصادية و األحداث التجارية اليت طرأت على اجملتمع اجلزائري ظهرت أمهية        _ 

احملاسبة الوطنية و ذلك لزيادة نطاق اخلدمات و األعمال اليت تقدمها الدولة حيث اكتسبت التقارير و القوائم 

ادلالية دورا حيويا يف عملية التخطيط االقتصادي و الرقابة على العمليات ادلالية الوطنية و تقييمها من جهات 

معينة، األمر الذي جيسد دور السياسة ادلالية و اإلدارة االقتصادية، حيث أصبحت أكثر حرصا يف السعي 

لالستقرار االقتصادي نتيجة دلا تعكسو احملاسبة الوطنية كنظام ىام يف جتميع ادلعلومات إلجناح سياسة التنمية 

.خدمة لالقتصاد الوطين  

    و يف ظل العودلة شهد النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر إصالحات جذرية مست طبيعة و خصوصية ادلمارسة 

احملاسبية من خالل تبين نظام جديد مستمد من ادلعايري الدولية احملاسبية الصادرة عن رللس معايري احملاسبة 

.الدولية  

   و نظرا الرتباط احملاسبة الوطنية بالقوانني و التشريعات و اللوائح ادلالية ادلعمول هبا وفقا دلعايري زلاسبية دولية 

يتطلب ضرورة توافق نظام زلاسيب مايل معها، و ذلك من أجل تفعيل دورىا و نوع ادلعلومات ادلطلوبة للوفاء 

.  حباجات اإلدارة العليا و دلواكبة التطورات احلديثة اليت ذلا انعكاسات على سري اإلدارة ادلالية  

اإلشكالية: أوال  

:              إن السؤال اجلوىري الذي حناول اإلجابة عنو من خالل ىذا البحث ىو  

 ما العالقة بين النظام المحاسبي المالي و المحاسبة الوطنية الجزائرية؟

 

 



 

 ب

األسئلة الفرعية: ثانيا  

:       و لإلجابة عن ىذا السؤال ال بد من تفكيكو إىل األسئلة الفرعية التالية  

 ما ادلقصود بالنظام احملاسيب ادلايل، و ما مستقبل ادلؤسسات من خاللو؟ 
 ماذا نعين باحملاسبة الوطنية، و ما مبا هتتم؟ 
 فيما تتفق احملاسبة الوطنية مع النظام احملاسيب ادلايل و فيما خيتلفان؟ 

 الفرضيات: ثالثا

 :و لإلجابة عن رلمل ىذه الفرضيات سيتم االنطالق من الفرضيات التالية
  يستند النظام احملاسيب ادلايل إىل ادلعايري احملاسبية الدولية، و ىو يسمح بتلبية احتياجات سلتلف

 مستعمليو من ادلعلومات احملاسبية و ادلالية؛
  ،احملاسبة الوطنية نظام زلاسيب يهدف إىل قياس قيمة عناصر النشاط االقتصادي على ادلستوى الوطين

حيث هتتم بالكليات، و ترتبط و تكمل االقتصاد الكلي الذي يهتم بدراسة و حتليل النشاط 
 االقتصادي؛

  ىناك عدة زلاور تلتقي فيها احملاسبة الوطنية مع النظام احملاسيب ادلايل كما ختتلفان يف العديد من 
 اجلوانب؛

 أهداف الموضوع: رابعا

 :يهدف ىذا ادلوضوع إىل    

 التعرف على النظام احملاسيب ادلايل و مزايا تطبيقو؛ 
 التطرق ألمهية احملاسبة الوطنية يف االقتصاد الكلي؛ 
 تسليط الضوء على أمهية العالقة بني النظام احملاسيب ادلايل و احملاسبة الوطنية؛ 
 استعراض نقاط التشابو و االختالف بني النظام احملاسيب ادلايل و احملاسبة الوطنية؛ 

 
 



 

 ت

 أهمية الموضوع    : خامسا

      يستمد البحث أمهيتو من االجتاه الدويل ادلتزايد حنو تطبيق ادلعايري احملاسبية الدولية، من أجل احلد من 
ادلشاكل اليت تطرحها التطبيقات احملاسبية على ادلستوى الدويل هبدف تعميم استخدام القوائم ادلالية من خالل 

القراءة و الفهم احملدد ذلا، ىذا و أن اجلزائر تسعى حاليا إىل تطبيق نظام زلاسيب مايل جديد يتوافق و تلك 
 .ادلعايري، و ذلك يف سياق التحوالت اليت يعرفها االقتصاد اجلزائري

و تزداد أمهيتو عند مقارنتو بنظام لو عالقة تربطو بو أال و ىي احملاسبة الوطنية، و بذلك نقف عند 
 .النقاط ادلشًتكة و ادلختلفة عنها

 منهجية الموضوع: سادسا

حىت نستطيع اإلجابة عن أسئلة البحث و اإلدلام جبميع جوانبو، و التأكد من صحة الفرضيات ادلوضوعة 
 :سابقا يف ظل ما يوجد لدينا من معلومات ركزنا يف حبثنا على

  ادلنهج الوصفي التحليلي، و ذلك من أجل وصف البيانات و حتليلها و اليت تتوفر عن إطار
 الدراسة؛

  كما اعتمدنا على ادلنهج االستقرائي عن طريق قراءة الدراسات و األحباث و الكتب و اجلريدة
 الرمسية، و ذلك بغية حتقيق ىدف البحث؛

 أسباب إختيار الموضوع: سابعا

:      ىناك عدة أسباب أدت إىل اختيارنا للموضوع، و تتجلي يف  

 الرغبة الشخصية يف دراسة ادلواضيع اجلديدة؛ 
 االىتمام الشديد باجملال احملاسيب؛ 
 قلة الدراسات اليت تناولت العالقة بني النظام احملاسيب ادلايل و احملاسبة الوطنية؛ 
   الرغبة يف فهم النظام احملاسيب ادلايل و كذلك التطرق دلعرفة عالقاتو باحملاسبة الوطنية؛  

 

 



 

 ث

 هيكل و تقسيم البحث: ثامنا

لقد قسمنا البحث إىل ثالث فصول، حيث تطرقنا يف الفصل األول إىل تقدمي النظام احملاسيب ادلايل يف اجلزائر،   
و أما يف الفصل الثاين فقد تناولنا من خاللو عرض للمحاسبة الوطنية اجلزائرية، و أما الفصل الثالث و األخري 

فقد جاء كدراسة تطبيقية دلؤسسة توزيع األدوية مبستغاًل و تناولنا من خاللو العالقة بني النظام احملاسيب ادلايل و 
 .احملاسبة الوطنية


