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يعتبر النظام املصرفي بمختلف أجهزته القلب النابض القتصاد أي دولة  وهذا  من خالل  ما يقوم 

بيه من تجميع املدخرات لتستثمر في شتى املجاالت، والقيام بأنشطة الوساطة املالية کاالئتمان بمختلف 

باإلضافة إلى ذلك فيلعب الجهاز املصرفي أنواعه وغير ذلك من املعامالت املالية التي ال غنى عنها ألي اقتصادی 

دورا أساسيا في تخطيط وتنفيذ مختلف السياسات املالية والاقتصادية خاصة فيما يخص التنمية، فهو 

 .يعتبر املرأة العاكسة لتقدم اقتصاد أي دولة أو تأخره

وان الخدمات  وبروز ظاهرة العوملة أدى إلى ظهور تحديات للجهاز املصرفي الجزائري نتيجة تحرير  

، (OMC)به دمشق الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة : املصرفية لتزول الحواجز بين ألاسواق وذلك في إشار 

ويتحول العالم إلى سوق مفتوحة تتنافس فيه البنوك في ظل إلغاء الحماية الحكومية، مما يؤشر بظهور 

 غلب عليها، ويمكن التلميح إلى بعض منها في ما يأتي مجموعة كبيرة من العوائق التي ينبغي على البنوك الت

غزو البنوك ألاجنبية للسوق الوطنية نتيجة إطالق حرية الاستثمار ألاجنبي في مجال الخدمات  

املصرفية واملالية وإلغاء الرقابة على أسعار الصرف ألاجنبي، وبالتالي دخول هذه البنوك في منافسة صعبة مع 

 البنوك الجزائرية 

ن منه ات عمالقة ذات أرقام أعمال العالمي من أجل زيادة نفوذماء ا سعى البنوك إلى التكتل على مستوى  -

 .ضخمة

إلغاء الوساطة املالية حيث يفضل طالبي رؤوس ألاموال تمويل مشاريعهم عن طريق إصدار سندات، وذلك  -

 .على حساب الافتراض ي

لجزائرية هذه التحديات بشكل يضمن لها الاستمرار في سوق مما أوجب البحث عن سبيل املواجهة البنوك ا -

املنافسة، وملا كانت املحاسبة هي ألاداة التي يتبادلها مختلف املتعاملين محليين ودوليين فوجود نموذجين 

 اجراءات املحاسبية موضوعة من طرف محاسبيين مختلفي الثقافة، ألاول أنقلوساكسوني أي القواعد و

 املحاسبين  واملنظمات  ين املحترف جامعات 

املهنية، وآلاخر أوروبي قاري أي القواعد وإلاجراءات املحاسبية موضوعة من طرف السلطان، العمومية، 

يجعل من الصعب املقارنة بين القوائم املالية للمؤسسة املصرفية بسبب اختالف القواعد وآلاليات املعتمدة 

 .في تصميمها

ثيل لغة تسيير البنوك، واملخطط املحاسبي البنكي يمثل حروف وكلمات هذه وبنا أن املحاسبة البنكية تم

 .اللغة بصفته الدستور املنظم واملرشد لكل آلاليات املحاسبية

 مما   سبق يمكننا صياغة إشكالية للموضوع كالتالي

 ما هي محاسبة البنوك في ظل املعايير املحاسبية الدولية ؟

 استنبطنا إلاشكاليات الجزئية التالية ومن هذه  إلاشكالية

 ما هي البنية الهيكلية البنوك الجزائرية ؟ وما هي مختلف أنشطتها الاستقاللية و التسييرية منها؟ -

 ما هو واقع املخطط املحاسبي البنكي ؟ -

 مليدان البنكي ؟ما هو واقع املخطط املحاسبي للبنات الجزائري ضمن املعايير املحاسبية الدولية املتعلقة با -

 : الفرضيات  

 .تعيش البنوك الجزائرية تحوالت في مفهومها نتيجة لتغيرات في العالقات الاقتصادية املالية و التجارية منها -
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املخطط املحاسبي البنكي كنظام معلوماتي ال بد من أن يعكس واقع النظام املحاسبي كما هو في املؤسسة  -

 البنكية

 مع املعايير املحاسبية الدولية هلبنات الجزائري الحالي ومدى توافقاملخطط املحاسبي ل -

 : أسباب اختيار املوضوع  

 إن اختيارنا لهذا املوضوع لم يكن وليد الصدفة و لكن توجد عدة عوامل دفعتنا الختياره  

 أهمها

 :أسباب موضوعية  -1

 (. املحاسبة)مدی ترابطه و تالؤمه مع تخصصنا  -

 . البحثأهمية موضوع  -

 . التطرق إلى هذا املوضوع بغاية فتح مجال البحث للمتربصين بيه مستقبال -

الدخول إلى اقتصاد السوق يستوجب إعادة النظر إلى الجهاز املصرفي ككل من الجهة و معرفة التغيرات التي  -

 .يجب أن تحدث على مستوى نظامه املحاسبي بصفة أخص

ها الدولة على النظام املحاسبي خاصة املخطط املحاسبي الوطني إلى غاية إلاصالحات املحاسبية التي باشرت -

 .م9002نهاية 

 الانتقال من مجال الاستثمار املحلي إلى الاستثمار ألاجنبي و ظهور شركات متعددة الجنسيات -

  :أسباب ذاتية  -2

 .توسيع معرفتنا في مجال املحاسبة البنكية و املعايير املحاسبية الدولية -

 ''الرغبة الشخصية إلى التطرق إلى موضوع هديث و معاصر -

قلة و انعدام البحوث حول املعايير املحاسبية الدولية املتعلقة بالبنوك في املكتبة الجزائرية خاصة بالغة  -

 .العربية

 :أهمية البحث 

ة، مما يستوجب إن لهذا البحث أهمية بالغة، خاصة أن الجزائر انضمت إلى املنظمة العاملية التجار   

دوليا، و الذي   توحيد لفة تسيير مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع املصرفي مع ما متعارف عليه

يندرج عليه املخطط املحاسبي البنكي في ظل املعايير املستان دانية الدولية، باإلضافة إلى ذلك، فيتميز املحيط 

قطاعات الاقتصادية، تتجسد هذه التحوالت في ظهور نشاطات و املصرفي يتيوية و تحوالت ال نجدها في باقي ال

خدمات جيدة، توسيع ألاسواق املصرفية و ظهور أسواق جديدة، تحول السياسات الاقتصادية، وظهور 

 مفاهیم و سلوكات جديدة كإلغاء الوساطة املالية، فتستدعي الترجمة املحاسبية السليمة لهذه التحوالت

 ي يتكيف مع هذه التغيرات، معبرا عنها تعبيرا مفيدا إلعداد القوائم املاليةوضع مخطط  محاسبي بنك

  :املنهج املعتمد 

في معالجتنا لهذا املوضوع و تحليله اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي في جزئيه النظري و العملي 

من إثراء املوضوع و لكي نتمكن . التطبيقي، إضافة إلى استخدام منهج دراسة الحالة في الجزء التطبيقي

 بمعلومات مفيدة و شاملة، فكانت الدراسة على النحو التالي 
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عموميات حول البنوك ، أنواع البنوك ، : الفصل ألاول يحتوي على ثالث مباحث تطرقنا في املبحث ألاول 

خطط امل: خصائص و مميزات البنوك  ، و مصادر و أموال البنوك و التقارب البنكي ، أما املبحث الثاني 

املحاسبي البنكي الجزائري نشأته و أسبابه ومبادئه و أهدافه و في املبحث الثالث مخطط الحسابات و القوائم 

 .املالية للبنوك ومضمون املخطط املحاسبي البنكي 

باملعايير املحاسبية  يحتوي على مبحثين ، املبحث ألاول ألاثار إلايجابية لإللتزام: اما الفصل الثني  

 .00الدولية البنكية واجهة املعايير املحاسبية الدولية و القوائم املالية رقم 

هو عبارة عن دراسة حالة البنك الفالحة  و التنمية الريفية يحتوي على تقديم : أما الفصل الثالث   

لنظام املحاسبي لبنك الفالحة و البنك ووظائفه و أهدافه و مهامه  ، والهيكل التنظيمي املتبع و تقديم ا

 .التنمية الريفية

مسك الدفاتير املحاسبية في البنك و الدفاتير املستخدمة في قسم املحاسبة و : أما املبحث الثاني  

 .إعداد القوائم املالية الخاصة بالوكالة في نهاية السنة و املراجعة في البنك 

 صعوبات البحث

واجهناها عند  لة من الصعوبات املختلفة، نذكر من بين العوائق التيكل بحث، بطبيعة الحال عرضة لجم

 إعداد هذا البحث ما يلي

 نقص املراجع املتعلقة بموضوع البحث -

 .صعوبة إيجاد مرادفات عربية للكثير من املصطلحات التقنية ألاجنبية= 

وضع خطة متوازنة بين فصولها ألهمية بعض العناصر ولنقص الدراسة حولها في برامج الجامعة  صعوبة -

 مثال ذلك املعايير املحاسبية الدولية

 .جراء الحالة التطبيقيةإلا البنك  صعوبة الحصول على املوافقة من  -

 .عدم تدارك البنك الذي تم على مستواه التربص التطبيقي لهذا املوضوع-

صعوبة تلقي املعلومات الضرورية واملتعلقة بموضوع البحث خاصية القوائم املالية للبنك الذي أقيمت فيه   -

 دراسة الحالة التطبيقية

 أهداف البحث

ومن بين أهداف البحث هو إلاجابة عن التساؤالت الواردة في إلاشكالية باإلضافة إلى اكتساب معارف   

محاولة منا إلثراء املوضوع بمعلومات تفيد القارئ من خالل إبراز أهم جديدة، فيما يخص محاسبة البنوك و 

املراحل والتطورات التي عرفتها البنوك في التكييف مع املعايير املحاسبية الدولية وتحديد الوسائل التي تعتمد 

دراسة لحالة تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول  ، منها نظرية و ألاخير  عليها البنوك في عملياتها املحاسبية

ومختلف أنشطتها  البنوك  و املخطط املحاسبي البنكي مدخل إلىتطبيقية ، فتم التطرق في الفصل ألاول إلى 

، أما في الفصل الثاني تعرفنا على املعايير املحاسبية الدولية وذلك باإلهتمام إلاستقاللية منها و التسيرية 

اسبية البنكية  و بالنسبة للفصل الاخير فهو مخصص لدراسة خاصة باملعايير ذات الصلة القوية باملهنة املح

 .حالة التطبيقية لبنك الفالحة و التنمية الريفية 



 المقدمة 
 

5 
 

 :تقسيم البحث 

تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول  ، منها نظرية و ألاخير دراسة لحالة تطبيقية ، فتم التطرق في    

الفصل ألاول إلى ماهية البنوك  و التعرف على املخطط املحاسبي البنكي  ، أما في الفصل الثاني تعرفنا على 

ية باملهنة املحاسبية البنكية  القو املعايير املحاسبية الدولية وذلك باإلهتمام خاصة باملعايير ذات الصلة 

  .بالنسبة للفصل الاخير فهو مخصص لدراسة حالة التطبيقية لبنك الفالحة و التنمية الريفية و 
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 :مقدمة الفصل ألاول 

البنك نوع من املؤسسات املالية التي يرتكز نشاطها على قبول الودائع ومنح الائتمان، حيث يعتبر إن 

هذا ألاخير أداة حساسة ال تقف تأثيراتها الضارة على مستوى البنك وإنما تصل بأضرارها إلى الاقتصادي 

 .الوطني إذا لم يحسن استخدامه

وتعتبر مقياسا لنشاط اقتصاد الدولة وتطور مجتمعاتها، حيث كلما زاد اعتماد هذه ألاخيرة على 

البنوك في حفظ أموالهم زاد الاستثمار من خالل تقديم البنوك للقروض، وبهذا املفهوم تعتبر البنوك وسيطا 

 . بين أولئك الذين لهم أموال فائضة وأولئك الذين يحتاجون إلى تلك ألاموال

كم أن ال شك أن التطور السريع الذي شهدته العمليات املصرفية في البنوك من إتساع في مهامه  

وكثير التبادالت التجارية وألاعمال إلاقتصادية أدى إلى وجود تنظيم إداري فأي بنك يقض النظر عن طبيعة 

نتشارها داخل إدى عمله ونشاطه فإنه عادة يتألف من مركز رئيس ي ومن عدد من فروع يختلف عددها وم

حسب حجم البنك وسياسيته وإتساع نطاق أعماله بحيث أن هذه املراكز الرئيسية أو الدولة أو خارجها 

 .الفرعية منها تمارس نظام محاسبي معين

هذا خصصنا هذا الفصل لتوضيح مفهوم ومقام البنك بصورة عامة وإعطاء فكرة شاملة عنها ول 

 ؟طرقنا إلى مصادر وأموال البنوكوتبيان وظائفها وأهدافها كما ت
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 مدخل إلى البنوك 1.  1

 :البنوك عموميات حول  1.  1.  1

   :نشأة البنوك  1.1.1.1

لقد نشأ البنك في البدايات ألاولى للعمليات املصرفية إلى عهد بابل العراق القديم بالدنا بين الرافدين 

في ألالف الرابع قبل امليالد أما إلاغريق فقد عرفوا قبل امليالد بأربعة قرون بداية العمليات التي تزاولها البنوك 

أما البنوك بشكلها الحالي، فقد ظهرت في الفترة 1ض املعاصرة كتبادل العمالت و حفظ الودائع و منح القرو 

ألاخيرة من القرون الوسطى القرن الثالث عشر و القرن الرابع عشر بعد ازدهار املدن إلايطالية خاصة مدينتي 

فلورسه على أثر الحروب الصليبية، إذا كانت نتائجها تكدس الثروات ونماء املتزايد للعمليات "و" جنوة"

قضت ضرورة التعامل بفكرة قبول الودائع للمحافظة عليها من الضياع مقابل شهادات  املصرفية، وقد

اسمية تتم عن طريق تحويلها من اسم ألخر تم تطورت هته العمليات البسيطة إلى شهادات إيداع كاملة دون 

. وراق املاليةو بالنسبة للبنوك يسمى ألا 2( الشيك)تغيير اسم املستفيدون والذي انبثق عنها ما يسمى الصك 

ولم تقف ممارسة الصيارفة عند هذا فقد أخذوا يسمحون لعمالئهم بسحب مبالغ تتجاوز أرصدة ودائع و 

هذا هو السحب على املكشوف و في أواخر القرن السادس عشر أنشئت بيوت صارفة حكومية تقوم بحفظ 

ف لكن املتفق عليها أن أول مصرف الودائع و السهر على سالمتها، يصعب تاريخيا أن نحدد متى ظهر أول مصر 

قد ازدهرت ألاعمال  1011وبنك مستلزم حوالي  1111_1111هو مصرف البندقية الذي أنش ئ حوالي 

 .3املصرفية نتيجة تدفق الخيرات واملعادن

ومنذ بداية القرن الثامن عشر زاد عدد البنوك في أوروبا و كان أكثرها صغيرا و عائليا وقد زادت   

النقود، وبمجيء الثورة  وك إلى الخصم فقد توسعت في إلاقراض و التسهيالت الائتمانية وخلقوظائف البن

الاقتصادية والدخول في عصر إلانتاج الكبير الذي يحتاج تسييره ألاموال كبيرة أخذت البنوك تتوسع هي 

قتراض املتوس  ألاخرى ، وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر ازدادت عدد البنوك املتخصصة في الا

وطويل ألاجل وهو ضروري لتكوين رأس املال الذي ال يؤتي ثماره إال بعد فترة طويلة نسبيا ومن تلك الثمار 

يفترض تسديد اقتصاد الدين و في أواخر القرن التاسع عشر بدأت حركة تركز البنوك بواسطة الاندماج أو 

 ".ألاخرى أي شراء معظم أسهم البنوك "عن طريق الشركة القابضة 

صاحب ذلك ازدياد تدخل البنوك في تنظيم أعمال البنوك و اقتصر إصدار ألاوراق النقدية 

على بنوك معينة عرفت بالبنوك املركزية في حين قلت البنوك التجارية و خاصة خلق نقود " البنكنوت"

وقد تضمن  1011نة و في فرنسا س 1061الودائع، و البنوك املركزية تأخر ظهورها نسبيا في السويد سنة 

نشاطها في البداية على إصدار النقود و تولي ألاعمال املصرفية الحكومية ، وبدأت تباشر وظيفتها في الرقابة 

                                                           

 .51الجامعية ص شاكر القز ويني ، محاضرات في اقتصاد البنك، ديوان املطبوعات  - 1

 .15ص  5116بن شريطة فاطمة مذكرة ليسانس إلاصالح البنكي الحديث في منح القروض، سنة  - 2

سفيان حمادوش، عبد القدر بوعالم، سمير بن نقادي، مذكرة ليسانس، مستلزمات تنمي  املخط  املحاسبي البنكي الجزائري وفقا  - 3

 .11ص  5111للمعايير املحاسبية الدولية سنة 
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على الائتمان من حيث كميته و نوعيته و سعره و في استخدام سعر الخصم كأداة لتحديد الائتمان و في القرن 

 .قرض ألاخير لهاالعشرين استقرت مهمتها كبنك البنوك أي امل

 :مفهوم البنوك1.1.1.1

 :املفهوم اللغوي  -

والتي يقصد بيه املصطبة حيث كان يجلس ( بانكو)BANcoيعود أصل كلمة بنك إلى الكلمة إلايطالية   

عليها الصرافون لتبادل العمالت تم أصبحت بعد ذلك املنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العمالت تم أصبح 

 في نهاية تأخذ صفة للمكان الخاص للمتاجرة بالنقود 

 :املفهوم الاصطالحي

تي تحكم طبيعة نشاط هذه البنوك إن تعريف البنوك يختلف باختالف القوانين و ألانظمة ال   

 . 1شكلها القانون، فالبنك مؤسسة مالية يلتقي فيها عرض النقود و الطلب عليهاو 

ويعرف بأنه مكان اللتقاء عرض ألاموال بالطلب عليها ، بمعنى البنوك تعمل كأوعية تتجمع فيها 

 . إفادة املجتمع عن طريق استثمارالاستفادة و من يستطيع و يرغب في ألاموال و املدخرات ليعاد إقراضها إلى 

ويمكن أيضا أنه، مجموعة من الوسائ  املاليين يقيمون بقبول ودائع تدفع الطلب أو ألاجال املحددة 

وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمة بها يحقق أهدافه خطة التنمية و سياسة الدولة وتزاول 

ارجي وخدمة بها يحقق أهدافه خطة التنمية و سياسة الدولة و دعم الاقتصاد عمليات التمويل الداخلي والخ

الاستثمار املالي في الداخل و الخارج بما في ذلك املساهمة في إنشاء و تباشر عملیات تنمية الادخار و القومي،

 . 2املركزي املشروعات وما يتطلب من عمليات مصرفية و تجارية ومالية وفقا لألوضاع التي يقررها البنك 

البنك باعتباره منشأة مالية ، هو املكان الذي يلتقي فيه عرض النقود بالطلب عليها  و ملا كانت  

مهمته ألاولى هي قبول الودائع من أطراف و اقتراضها ألطراف أخرى فإن وظيفة ألاساسية هي تجميع ألاموال 

ة لتنمية و تقدمه و بالتالي فان كلمة البنك تشير وتوظيفها ليمد النشاط الاقتصادي في املجتمع باألموال الالزم

 .3إلى أي مؤسسة هدفها قبول الودائع و منح القروض و القيام ببعض الخدمات املرتبطة يمثل هذه املعامالت

 :و الشكل التالي يسهم في إيضاح مفهوم البنك كوسي  مالي 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11دار النفائس للنشر ص/ جعفر الجزار البنوك في العالم . د -  1

بخراز يعدل فريدة تقنيات وسياسات التسيير املصرفي ديوان املطبوعات الجامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، الجزائر الطبعة  -  2

 .05ص  5111الثالثة سنة 

 .10نفس املرجع السابق ، ص بن شريطة فاطمة، مذكرة ليسانس ، - 3
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 (1-1)الشكل رقم 

 البنك كوسيط مالي

 

 

 

 .تدفع فائدة أو فتح        تأخذ أموال            البنوك التجارية                 تدفع فائدة                    تقدم       

 حسابات جارية إلى            وتسديدات إلى                   القرض 

 

 

 

 

 

 

 

تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد / قندوز فاطمة الزهراء، بوبكة فوزية مذكرة شهادة ليسانس: املصدر

 .12ص 1211 -1212سنة / والتحصيل املستندي 

 :طبيعة عمل البنوك  1.1.1.1

يستجيب عمل البنوك إلى أطراف العالقة املالية، و يقتض ي ألامر من أجل فهم طبيعة هذه العالقة  

: لإلشارة إلى أطرافها ، وطبيعة الوضع الحالي الذي تمثله و يبرز وجود طرفان أساسيان هما
1
 

 :أصحاب الفائض املالي

وبالتالي فهم يمثلون الطرف الذي له  وهم الذين نقود مداخليهم مجموع النفقات التي يقومون بها  

 .القدرة على التمويل ، و يدفعهم إلى توظيف فوائد و أرباح

 :أصحاب العجز املالي

و هم الذين تفوق نفقاتهم مجموع املداخل التي يحصلون عليها ، و بذلك فهم بحاجة مستمرة إلى   

لى التمويل، وعلى هذه الشاكلة يظهر عمل أموال التغطية عجزهم و بالتالي فهم الطرف الذي يمثل الحاجة إ

 . البنوك

فهو يمثل الهيئات التي تسمح بتحويل عالقة التمويل املباشر بين املقرضين واملقترضين إلى عالقة غير   

 .مباشرة فهو يخلق قناة مباشرة تمر فيها ألاموال من أصحاب الفائض املالي إلى أصحاب العجز املالي

بئة الفائض املالي من ألافراد و املؤسسات من جهة و القيام بمنح القروض إلى إذن فالبنك يقوم بتع  

أطراف أخرى، وبهذه الطريقة فهو يصل بين طرفين متناقضين في أوضاعهما املالية و املستقبلية و بالتالي هو 

 .ول للتمويليقض ي على كل الصعوبات التي تحدث في حالة التمويل املباشر باإلضافة إلى أنه يصبح املصدر ألا 

                                                           

 .11بن شريطة فاطمة املرجع السابق ، ص  - 1

 املقترضين

 ألافراد -

 ألاعمال                                       منظمات -

 املودعين 

 منظمات ألاعمال -

 ألافراد -
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 .عمل البنوك هي الوساطة املالية إذن يمكن القول أن طبيعة 

 أنواع البنوك  1.1.1

 :البنك املركزي 1.  1.  1.  1

 :تعريف البنك املركزي  1.1.  1.  1.  1

البنوك  هو مؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في السوق النقدية ألنه يوجد على الجهاز املصرفي و يساع  

على القيام بمهامها و مراقبة نشاطها و توجيهها في إطار السياسة النقدية للدول، وهذا البنك ال يهدف إلى 

 1. تحقيق الربح بل خدمة الصالح الاقتصادي العام و يحسب سلطة و استقاللية الدولة

 : خصائص البنك املركزي  1.  1.  1.  1.  1

البنوك املركزية بمجموعة من الخصائص والسمات الفردية والتي قد تتصف بها بقية  تتصف  

:املنشآت املالية واملصرفية ومن هذه الخصائص ما يلي
 2

 

تتم إدارة البنوك املركزية من قبل أفراد لهم صلة مباشرة بالهيئات الحكومية أي البنوك املركزية تعود  -

 .ملكيتها للدول 

القطاعات  بنوك إلى الربح ، بل أنها تتحمل مسؤولية اجتماعية و اقتصادية في اتجاهال تهدف هذه ال -

 .ونشاطات املجتمع

لهذه البنوك عالقة وثيقة باملصارف التجارية و املتخصصة، إذ تمتلك السلطة أساليب مختلفة تمكنها من  -

لذلك فان وجود البنك . ة للدولةالتأثير في أنشطة و فعالية هذه املصارف بهدف تحقيق السياسة الاقتصادي

لتحقيق سياسة نقدية : "املركزي ضمن إصدار الهيكل املالي و النقدي للدولة ضروريا و ذلك للسببين التاليين

 ."هو أداة لتحقيق التعاون الدولي في السياسة النقدية الدولية. رشيدة يتطلب وجود سلطة نقدية مركزية

 : وظائف البنوك املركزية 1.  1.  1. 1.  1

تتجلى وظائف البنك املركزي   
3

الرئيسية في الرقابة على البنوك وتنظيم الائتمان بغرض تحقيق 

أهداف السياسة النقدية، ولكن تختلف وظائف البنك املركزي من دولة ألخرى وذلك وفقا الختالف ألاوضاع 

 :رز هذه الوظائفوالسياسات الاقتصادية املوجودة في تلك الدولة ومن أب

 : بنك إلاصدار -

فهو ينفرد بحق إصدار النقود الورقية و له حق إصدار النقود املساعدة املعدنية و يقوم بوضع خطة   

إلاصدار و حجم النقد املتداول و يشرف على تنفيذ الخطة وهو املسئول عن غطاء العملة الورقية من الذهب 

 . و العمالت الصعبة 

 : بنك الحكومة

فهو مصرفها و مستشارها املالي و تحتفظ لديه بودائعها وهو يقدم لها ما تحتاج إليه من قروض   

مختلفة آلجال ، وهو يمسك حسابات الحكومة و تنظيم عن طريقه مدفوعاتها و يتولى خدمة الدين العام 

ائد و هو ألاداة حيث يصدر الشيكات و الحوالات و ينظم تصريفها و يشرف على إلايفاد بالدين و دفع الفو 
                                                           

 . 111ألازاريطة إلاسكندرية ص 5110خبابة عبد هللا الاقتصاد املصرفي دار الجامعية الجديدة . د -  1

 .101ص ،مصطفي شيخي نفس املرجع السابق . د - 2

 .161ص  1661بيروت  -الدار الجامعيةمصطفي رشيد شيخي الاقتصاد النقدي واملصرفي .د - 3
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الرئيسية لتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية ، و ذلك عن طريق الرقابة على الائتمان و توجيهه عن طريق 

 .التحكم بسعر الفائدة و سعر الخصم

 : بنك البنوك -

فهو يقف على رأس النظام املصرفي حيث تلتزم البنوك التجارية بإيداع نسبة معينة من أموالها   

الفائضة عن الحاجة، وهذا ما يساعده على إجراء التسويات الكتابية من حقوق و دیون على السائلة و 

البنوك فيما بينها عن طريق عملية املقاصة، باإلضافة إلى الوظائف التالية يوجد وظائف ال تقل أهمية عن 

 :التي سبقتها وهي

مدى التزامها  و فتح فروع لها ومراقبة املصارف و الضمان ، تطبيق الشروط، تأسيس مصارف جديدة أ -

 .بالتشريعات املصرفية

يقوم البنك املركزي بتنظيم للمحافظة على قيمة العملة املحلية داخليا أي أنه يتولى مسؤولية صياغة  -

.السياسة النقدية
 1

  

 :البنوك التجارية 1. 1.  1.  1

الائتمان و قبول كافة الودائع وتمويل هي عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بجمع املدخرات و إنشاء   

املشاريع أو إنشائها و البحث عن الودائع و هي كغيرها من املؤسسات الاقتصادية تختلف من حيث طبيعة 

 : 2نشاطها إال أن لها نفس مصادر التمويل و في هذا الصدد يمكن التميز بين مصدرين أساسيين و هما

 .يكون مصدرها داخلي والتي( الداخلية)املوارد الذاتية  -

 .املوارد الخارجية والتي يكون مصدرها خارج البنك التجاري  -

أيضا هي أهم مجموعة من مجموع الوسطاء املاليين و نقصد بالبنوك التجارية للبنوك التي تقوم   

الخارجي بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو آلاجال محددة وتزول عمليات التمويل الداخلي و 

وخدمته بما يحقق أهداف و سياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار 

 . املالي

 البنوك املتخصصة 1.  1. 1.  1

تعرف البنوك املتخصصة بأنها تلك التي تتخصص في تمويل قطاعات اقتصادية معينة ومن أهم   

الصناعية واملصارف الزراعية، املصارف العقارية، املصارف الاستثمارية، املصارف : أنواع البنوك املتخصصة

املصارف الادخارية، كما تعرف البنوك املتخصصة بأنها تلك البنوك التي تقوم بالعمليات املصرفية التي تخدم 

لقرارات نوعا محددا من النشاط الاقتصادي ، مثل النشاط الصناعي ، أو الزراعي ، أو العقاري وذلك وفقا ل

 .الصادرة بتأسيسها والتي ال يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطاتها الرئيسية

 :بنوك ألاعمال 4.  1.  1.  1

هي بنوك ذات طبيعة خاصة و توجد أساسا في فرنسا و الغرض منها يشبه الغرض من بنوك   

أسهم و سندات املشروعات ألاخرى ، ولكنها  الاستثمار ، فهي تستثمر أموالها من رأس مال و قروض في شراء

                                                           

 .100خبابة عبد هللا نفس املرجع السابق ص. د - 1

 .100ص  1661بيروت  -الدار الجامعية " /الاقتصاد النقدي واملصرفي"مصطفي شيخي  -   2
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تختلف عنها في أنها قد تشترك من اللحظة ألاولى في تأسيس املشروعات الجديدة فهي بنوك تهتم بتنمية 

 .فتختلف املشروعات و تشرف بأسهمها و سنداتها على عدد آخر منها  الصناعة و تتولى أحيانا دور املنظم فيها 

عمال في إنجلترا بنوك التجارة ، و ليست في مصر بنوك أعمال باملعنى وتقوم بعمليات بنوك ألا   

الصحيح و إن كانت تمارس عملياتها بعض البنوك التجارية، أيضا هي البنوك التي توجه نشاطها إلى ألاسواق 

املالية على عكس البنوك التجارية و تقوم أيضا هذه البنوك بالعمل على تأسيس شركات في مختلف 

ات إما عن طريق املساهمة في رسمالها أو عن طريق منح قروض للمدى املتوس  أو الطويل أو القطاع

. مساعدة البنوك باملساهمة
1
 

 :بنوك الاستثمار 5.  1.  1.  1

الدائنين من جملة في تجميع أموال املساهمين فيها و هي مؤسسات مالية وظيفتها ألاساسية تتمثل   

فهي بذلك ذات وظيفة مزدوجة و تتمثل   السندات و توظيف هذه ألاموال في شراء أوراق مالية طويلة ألاجل 

 .في استثمار ألاموال و املساهمة في الاستثمار أي شراء ألاسهم و السندات

 :2بنوك العقارية 6.  1.  1.  1

في الحصول على  بيرا في توفير ألاموال لراغب الاستثمارهي بنوك معروفة في كل دول العالم ويلعب دورا ك

امللكيات العقارية أو تحسينها سواء كانت امللكية في داخل املدن أو في الريف حيث أن ألاساس هذا هو ملكية 

ألارض، و تحصل هذه البنوك على أموال عن طريق إصدار سندات مضمونة بالرهن العقاري وتتدخل 

ن الدول لتنظيم شروط القروض التي تمنحها هذه البنوك لجماعة مالك ألاراض ي و في الحكومات في الكثير م

 .مصر يوجد املصرف العقاري املصري الذي يمارس هذا النوع من نشاط

 .البنوك إلاسالمية 7.  1.  1.  1

هو مؤسسة مالية نقدية شرعية تقوم باألعمال و الخدمات املالية و املصرفية على أساس قواعد   

الشريعة إلاسالمية التي تسمح بنمو املوارد املالية نمو صحيحا و يحقق أقص ى عائد مالي يشارك في تحقيق 

 3.سمحاءأهدافها تنموية اقتصادية كانت أو اجتماعية في إطار أحكام الشريعة إلاسالمية ال

عنها  كما أنه يقوم بقبول الودائع تحت الطلب و الودائع ألجل مثل البنوك التجارية إال أنها تختلف  

بحيث تعتبر الفائدة أساس التعامل في حين أن البنوك إلاسالمية تعتمد على املضاربة إلاسالمية املشاركة في 

نظر إلى الطبيعة الغالبة للنشاط الذي يزاوله، ومن توظيف أموالها و يعتبر هذا البنك من البنوك التجارية بال

أهم أهدافه هي
4
: 

 أهداف -

 مالية

 .أهداف الاستثمارية  -

                                                           

 .60ص  1660الدار الجامعية للطباعة والنشر الاسكندرية / ادارة البنوك / محمد سعید سلطان - 1

 .166لبنان ص  -بيروت  - 5111مقدمة في الاقتصاد النقدي واملصرفي منشورات الحلبي الحقوقية /سوزي عدلي ناشد . د -  2

 .111عمان ص  -محمد محمود العجلوني البنوك إلاسالمية أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها املصرفية دار النشر املسيرة لنشر والتوزيع  -  3

 .11 -11ص/ عمان. دار أسامة للنشر والتوزيع ألاردن/ البنوك إلاسالمية واملنهج التمويلي / مصطفي كمال السيد طايل.د - 4
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كفاءة الاستثمار في الحصول على امللكيات العقارية أو تحسينها سواء كانت امللكية في داخل املدن أو وفعالية  -

 .الجهاز إلاداري 

 .و الاستثمارية ابتكار الخدمات و ألاوعية الادخارية -

 .أهداف التكافل الاجتماعي -

 خصائص ومميزات البنوك3.1.1

 وظائف البنوك 1.3.1.1

مما الشك أن البنوك أصبحت أذاة لدفع إلاستراتيجية الاقتصاديات القومية على ايدولوجيا و تعدد 

 :1توجيهاتها و من أهم وظائفها ما يلي

 : تلقي الودائع1. 1. 3.  1.  1

يعتبر من وظائف و خصائص ومهام البنوك ، تحتفظ بها على شكل ودائع لفترات مختلفة قد تكون    

قصيرة كحالة الودائع الجارية، أو طويلة كحالة الودائع الادخارية، وتشكل الودائع الجزء ألاكبر من موارد 

 .البنوك

  :منح القروض 5.  1.  3.  1.  1

النقد والقرض والقطاع أو حسب الطبيعة القانونية للمؤسسة مهما كانت طبيعتها قد ألغي قانون   

وذلك إلخضاعها إلى قواعد التجارة ومعايير املردودية والربحية و هذا العامل يدفع البنوك إلى تكييف مناهجها 

وعقلنه استعمال املوارد املتاحة لها عن طريق تجنب إلاجراءات البيروقراطية وتحسين فعالية إجراء التقسيم 

 .لخاص بوضعية الزبائن وأداة مشاريعهما

  :إنشاء النقود 0. 1. 3.  1.  1

تعتبر عملية إنشاء النقود من وظائف ألاساسية للنظام البنكي نظرا الطابعها الحساس وتأثيرها   

ود السريع واملباشر على التطورات الاقتصاد الوطني وتوازناته ، و ينبغي أن نميز في هذا الشأن بين إنشاء النق

 .القانونية وإنشاء نقود الودائع

 :وظائف البنك املركزي  4. 1.  3.  1.  1

إصدار أوراق النقد القانونية بحيث قيود معينة مع حاجات املعامالت، القيام بالخدمات املصرفية التي  -

 .بنك البنوك تطلبها الحكومة، تأدية الخدمات املصرفية وتقديم املساعدة للبنوك التجارية ولهذا الشأن يعتبر 

 .إدارة احتياطات البلد من العمالت ألاجنبية كما أنه ال يهدف إال تحقيق الربح -

 نظرا لكثرة وظائفها نذكر منها : وظائف البنوك التجارية  5. 1. 3.  1.  1

 .قبول الودائع التي قد تكون بعضها تحت الطلب ، ألجل محددة  -

 .خالل منح القروض  املساهمة في تمويل املشروعات و ذلك من -

 . شراء و بيع ألاوراق النقدية وحفظها لحساب املتعاملين معه - 

 .خصم ألاوراق التجارية وخدمات بطاقة الائتمانية -

 .إصدار خطابات الضمان -

                                                           

 .15ص  5116سنة / إلاصالح البنكي الحديث في منح القروض/ بن شريطة فاطمة مذكرة ليسانس -  1
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 . التعامل بالبيع والشراء في العمالت ألاجنبية -

 .تعمل على التنشي  وإلاسراع بالتنمية -

 .ة الحديديتأجير الخزائن  -

 .إدارة ألاعمال واملمتلكات للمتعاملين معه -

 .تحويل العملة إلى الخارج لسداد الالتزامات الزبائن فيما يتعلق بعمليات الاستيراد -

 .تحويل نفقات ألاسفار والسياحة -

 :وظائف بنك الاستثمار 6. 1.  3.  1.  1

 :مثل : وظائف تمويلية -

 .رفتدبير املوارد املالية للمص -

 .منح القروض -

 : وظائف رقابية -

 .متابعة تنفيذ اتفاقيات القرض -

 .متابعة املشروعات -

 :وظائف تنموية -

 .التعرف على قرض الاستثمار  -

 .دراسة املشاريع وتقسيمها -

 .اختيار املشاريع والترويج لها -

 .توفير املناخ الاستثماري لها -

 : العقاريةوظائف البنوك  7. 1.  3. 1.  1

تقديم القروض لألفراد و الهيئات والشركات والتعاونيات واملقاولون واملجالس البلدية بغرض تمويل عمليات  -

 .إنشاء السكن واملدارس والفنادق واملستشفيات واملدن السياحية بضمان رهانات عقارية

 .تقديم القروض بقصد التنمية الزراعية بضمان ألاراض ي الزراعية توقع إصالحها - 

 :القيام باالستثمارات خاصة العقارية وله وظيفتين أساسيتين هما -

وظيفة نقدية -
1

 : 

كانت مهمة هذه البنوك حراسة النقود مقابل فائدة وكانت تعطي شهادات إيداع لكن مودعين لكن   

ألافراد، تم أضافت البنوك إلى وظائفها وظيفة أخرى فأصبح يمنح القروض من ودائع آلان أصبحت لكل 

 :اقتراضية تخلقها املجتمع بالنقود تنظیم تداولها وتتضمن

 .قبول ودائع -

 . منح القروض -

 .خلق الودائع -

 .إصدار النقود الورقية -

                                                           

 .11ص | الجامعية دار /إدارة البنوك / سليمان أحمد اللوزي، محمد حسين الزويلق، مدحت إبراهيم طروانة . د - 1
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 :وظيفة مالية -

تأخذ البنوك على عاتقها مهمة تجميع مدخرات ألافراد وضعها تحت طلب املستثمرين، فهي بذلك    

تمد املشاريع إلانتاجية باألموال التي تحتاج إليها وعلى ذلك فالوظيفة التمويلية للبنوك هي تزويد املجتمع 

 .برؤوس ألاموال وتنظيم تداولها فيه

 : . ص أهداف البنوك على مستويينيمكننا استخال :  أهداف البنوك 2.3.1.1

 :على مستوى الاقتصاد الجزئي

تحقيق ربح من وراء العمليات املصرفية التي تقدمها البنوك املصرفية وهذا لضمان صيرورة لحياتها  -

 .الاقتصادية

 تعظيم الربح بين تكلفة الودائع وتكلفة القروض -

 عقالنية في اقتصادإدارة املوارد املالية و استعمالها بطريقة  -

 :على مستوى الاقتصاد الكلي - 

 جلب و تفعيل الادخار العمومي، و إعادة استغالله مرة ثانية -

 .تمويل الاقتصاد بالسيولة النقدية الحقيقية -

 . تحقيق توازن اقتصادي نقدي قصد تفادي ارتفاع معدالت الضخم عن طريق إلاصدارات الجديدة -

كما يمكن القول بأن البنوك تستهدف بأدائها لوظائفها املختلفة و التي تتمحور حول أداء وظيفة 

 .الوساطة املالية إلى تحقيق أهدافها العامة 

يسعى البنك لتحقيق هدف الربحية عن طريق تقليل نفقاته من جهة و عن طريق تحقيق أكبر إيراد إجمالي   -

  1.ممكن من جهة أخرى 

 .خالل تطبيق سياسات آمنة أية حوادث عارضة قد تهدد أو تقصف بمركز املالي كذلك  من -

 .كما يهتم البنك في مجال دراسة موقف سيولة القرض إلى نقد في معاد الاستحقاق -

الحصة السوقية التي تمثل نصيب البنك حجم السوق املصرفي، فال يمكن إنجاز ألاهداف إلاستراتيجية  -

 .ة فعالة للتسويقللبنك دون إستراتيجي

 و التقارب البنكي  مصادر و أموال البنوك  4.  1.  1

البنوك بحاجة إلى مصادر ضخمة و متعددة للتمويل و ذلك من أجل أداء مهنة الاتجار في النقود، 

 :ويمكن تقسيم مصادر تمويل البنوك إلى

 .وتتمثل في رأس املال الاحتياطات و ألارباح الغير موزعة :أموال البنك الخاصة 1.  4.  1.  1

 :تتضمن :أموال الغير 1.1.  4.  1.  1

 .الودائع -

 .الاقتراض من البنك املركزي مباشرة أو عن طريق إعادة خصم ألاوراق التجارية -

 .الاقتراض من البنوك ألاخرى أو من مؤسسات التمويل -

 .إصدار سندات التوظيف -

                                                           

 .10. 11ص /  5110الجزائر . القبة القديمة. دار الخلدونية لنشر والتوزيع/ شامل لتقنيات اعمال البنوك/ عبد القادر بحیح . د -  1
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 (5 -1)رقم الشكل 

 مصادر أموال البنوك واستخداماتها

 

 

 

 و حسابات جارية مدينة                                                             احتياطات تسهيالت مباشرة + رأسمال                           

 سلف وقروض                                                                                                                                                             

 حسابات جارية مدينة                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 و قبوالت                                                                                                                                                                

 كفاالت                                                                                                                                                                 

                                         تسهیالت                         الودائع                                                                 

 اعتمادات

تحصيل أوراق                                         غير مباشرة                                                                                  ابأنواعه   

 تجارية

     ة                                                                                                                            املختلف   

 حوالات

 تأجير خزائن حديدية                                                                                                                                                           
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 :التقارب البنكي  1. 1. 1.1

تبدأ عالقة املنشاة بالبنك في بداية حياتها حينما تقوم بإختيار واحد أو أكثر من البنوك لتتعامل معها  

 : حيث تقوم املنشاة بالتالي 

 .فتح حساب جاري في أحد البنوك تودع فيه جميع املبالغ الخاصة بنشاطها إلاقتصادي – 1

ملتابعة عمليات إلايداع والصرف من ..... البنك/فتح حساب بإسم البنك يسمى دتقوم املنشأة في سجالتها ب -5

 .حساب الجاري املوجود لدى البنك

يبين فيه عمليات إلايداع والصرف ( غالبا ما يكون شهريا) بقوم البنك بإرسال كشف حساب دوري  -0

 .والرصيد في تاريخه

البنك املوجود في / تقوم املنشأة باملطابقة الرصيد الظاهر في كشف حساب البنك مع الرصيد الظاهر في د – 1

  .سجالتها

 املخطط املحاسبي البنكي الجزائري  .1. 1

 نشأة واملخطط املحاسبي البنكي الجزائري  1.  1.  1

 :نشأة املخطط املحاسبي البنكي 1.  1.  1.  1

-50املؤرخ في  01 -11بموجب مرسوم رقم  1611كان املخط  املحاسبي البنكي الصادر سنة 

حيث أجبر هذا الدليل جميع املؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة على تطبيق هذا الدليل ،  111611

، وهذا املرسوم إعطاء رخصة من طرف وزير املالية من أجل استخدام الدليل 1610-11-11ابتداء من 

القطاعي، يتناسب مع احتياجات القطاع املالي، وموجبا أساسا للمؤسسات التجارية و الصناعية دون مراعاة 

خصوصيات القطاعات ألاخرى كقطاع البنوك ،لذلك كان من الضروري تكييف املخط  املحاسبي البنكي مع 

، ولم 1611ز ذلك منذ سنة خصوصيات القطاع البنكي حيث تولى املجلس ألاعلى لتقنية املحاسبة مهمة إنجا

املتضمن  10_65إثر صدور قانون  1665نوفمبر  11يصدر مخط  محاسبي خاص بالبنوك بصفة رسمية في 

 1. واملحدد املخط  املحاسبي للبنوك والقواعد املحاسبية الواجب التطبيق عليها

 :تعريف املخطط املحاسبي البنكي 1.  1.  1.  1

من القواعد ول إلاجراءات لتحديد املفاهيم و املبادئ التقنية  يمثل املخط  املحاسبي مجموعة

املحاسبية البنكية تسجيل و معالجة املعلومات، وإعداد القوائم املالية للبنوك و باعتبار أن مؤسسة مالية 

املؤرخ في  10_65فهي ملزم باستعمال املخط  املحاسبي البنكي ، حيث جاء املرسوم رقم ( البنوك)اقتصادية 

يوليو 50، وبناء علي مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 1665-11-11املوافق  1110جمادي ألاولي عام  55

  5116.2سنة 

يجب على املؤسسات الخاضعة أن تسجيل عملياتها وفقا املبادئ املحاسبية املحددة في :"0و تنص املادة 

نظام املحاسبي املالي و النصوص التنظيمية ومن املتضمن ال5111نوفمبر 51املؤرخ في  11_ 11القانون رقم 

 ."املتخذة لتطبيقه

                                                           

1 - Hocine bouchaib ,precis de comptabilite bancaire, premiere édition ,2002 page251 WWW. Bank - of - algeria dz 

 .10ديسمبر الجزائر ص  56بتاریخ  -10الجريد الرسمية العدد / وزارة املالية القرار املؤرخ الذي يحدد املخط  املحاسبي البنكي  - 2
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 بالبنوك أسباب وضع مخط  املحاسبي الخاص 5.  5.  1

 :وتتمثل خصوصيات املهنة البنكية فيما يلي:خصوصيات املهنة البنكية 1.5.5.1

 .تحصيل إيرادات و الصادرة، ودفع التكاليف الواردات  -

 . تدور حول النقود، حيث تستعمل للدفع و التحصيل النشاطات البنكية ألاساسية -

يمثل البنك وسيطا بين املودعين و املقترضين ، ألامر الذي يجبر البنك على تجميد حد أدى من السيولة  –

 .ملواجهة الاستحقاقات املفاجئة التي يتعرض إليها

عب البنك دورا مهما في سير العالقات تقوم البنوك بالتعامل بالعمالت ألاجنبية من حيث الشراء و البيع فيل -

 .املالية مع الخارج

 :خصوصیات محاسبة البنوك و النظام املحاسبي البنكي 1.  1.  1.  1

 :و نذكر منها ما يلي: خصوصیات متعلقة بطبيعة العمليات1.  1.  1.  1.  1

 .معقدة تؤدي بعض ألانشطة و الخدمات البنكية إلى تسجيالت ومعالجات محاسبية جد  -

 .نقدي يتم التسجيل لاللتزامات التي يمنحها البنك أو يتلقاها حتى ولوما يتجسد هذا الالتزام بتدفق -

يتميز النظام املحاسبي البنكي بالدقة وألامانة والسرعة عند تسجيل ومعالجة العمليات،  كما ال يتميز بال  -

 .مركزية

يتم التسجيل و إثبات  قيم املجودة بالبنك و لكنها ليست ملك له مثل الكمبيالت املودعة برسم التأمين أو  -

 .التحصيل 

، مما يستدعي ( مثل القروض الطويلة ألاجل ) يميز بعد ألانشطة و الخدمات البنكية بطول مدتها الزمنية  -

 .معالجات محاسبية طوال هذه املدة 

 :1خصوصیات متعلقة بغاية النظام املحاسبي البنكي 1.  1.  1.  1.  1

يسعى البنك إلى إعداد بیانات و كشوفات على شكل قوائم مالية ختامية وقوائم ملخصة دورية لصالح  -

 .املستعمليين التقلديين للمحاسبة

 :خصائص نظام املعلوماتي البنكي  1. 1. 1. 1

املعلوماتية، فتمثل املعلوماتية وسيلة ملعالجة العمليات يرتكز نظام املعلومات املحاسبي البنكي على  

إلادارة املخاطر الربحية  البنكية بسرعة ودقة وأمانة وبأقل تكلفة، كما أنها وسيلة إلانتاج معلومات مفيدة

 : 2وهناك مجموعة من مكوناته ونذكر منها ما يلي 

ة كاإلقراض أو إلايداع وعن عملية غير بنكية تصدر املعلومة عن عملية بنكي:مصدر املعلومة  1. 1. 1. 1. 1

 .كتسديد ألاجور 

  :تسجيل العملية  1.1.1.1.1

 .حيث يتصف أنه فوري، قريب من املصدر، وحيد كامل و موحد ومراقب  

 

                                                           

مستلزمات تنمي  املخط  املحاسبي البنكي الجزائري وفق /رة ليسانس كسفيان حمادوش، عبد القادر بوعالم، سمير بن نقادي مذ -  1

 .11ص / 5111سنة / لدوليةللمعايير املحاسبية ا

 .00-01سفيان حمادوش، عبد القدر بوعالم، سمير بن نقادي نفس املرجع ص  -  2



 الفصل األول                                 ماهية البنوك والمخطط المحاسبي البنكي
 

20 
 

 : معالجة العلمية . 1. 1. 1. 1. 1

بعمليات حسابية، تقام املعالجة عن طريق برامج متخصصة أ أنظمة ثانوية، تتضمن املعالجة القيام   

،تؤدي ألاحداث الالحقة املؤثرة على العملية كحساب الفوائد املستحقة إلى ...نشر وإصدار إلاشعارات الذاتية

 .معالجة جديدة للعملية، كل معالجة جديدة تنتج تقرير الحدث

 :القاعدة الغير و القاعدة املرجعية 4.  1. 1.  1. 1

الخ، أما .... تتضمن القاعدة الغيرية املعطيات املتعلقة بالزبائن واملتعاملين ، كاالسم، العنوان    

القاعدة املرجعية، فيمكن أن تتضمن فيمكن أن تتضمن معدل الصرف للعمالت ألاجنبية، معدالت الفائدة، 

 .الخ... قائمة البلدان

 :تقرير الحدث  5.  1.  1.  1.  1

 .يمكن تعريف بأنه شعار منم  من املعلومات ينتقل من مصدر العملية إلى املفسر   

  :املفسر 6.  1.  1.  1.  1

يضمن املفسر العالقة بين ألاقسام الاستغاللية املنتجة للمعلومات و ألاقسام التسييرية املستعملة   

الجها عن طريق عمليات حسابية يستلم املفسر املعلومات عن طريق تقرير الحدث، ثم يع. للمعلومات 

 . 1وينعشها بمعطيات مفيدة ثم يشكلها كي صالحة لالستعمال من طرف ألاقطاب التسييرية

 :القاعدة املحاسبية7. 1.  1. 1.  1

تتضمن القاعدة املحاسبية معلومات محاسبية هذه التحركات حسب طبيعة الحسابات  و أرصدة    

ة املحاسبية معلومة ال محاسبية شرط أن تكون هذه املعلومات ثابتة هذه الحسابات ، كما تتضمن القاعد

 .أي ال تتغير مع الزمن

  :القاعدة التسييرية   8. 3.  1. 2.  1

املعلومات من  القاعدة التسييرية تتضمن القاعدة التسييرية معلومات متغيرة مع الزمن ، تستلم  

منم  من املعلومات يدعى تقرير الجرد، بحيث  القاعدة الغيرية أو القاعدة املرجعية وذلك باستعمال الشعاع

أن تقرير الجرد ينقل املعلومات من القاعدة الغيرية أو املرجعية نحو القاعدة التسييرية بصفة دورية عند كل 

 .عملية إقفال

  :مناشري القوائ 9.  3.  1.  2.  1

تمكن مهمة ناشري القوائم في جميع املعلومات، وفرزها و ترتيبها وتخزينها، وذلك من أجل الحصول   

 .على منتج ملعلوماتي قابل لالستغالل

 أهداف و مبادئ املخطط املحاسبي البنكي 1.  1,  1

 :أهداف املخطط املحاسبي البنكي1.  1.  1.  1

يرتكز نظام جمع املعلومات املحاسبية الخاصة بالبنوك على املخط  املحاسبي البنكي ألن هذا ألاخير 

 :2يسمح بهيكلة املعلومات والعمليات في شكل منطقي منظم وقانوني، فوضع مخط  محاسبي بنكي يهدف إلى 

                                                           

  .06-00سفيان حمادوش، عبد القدر بوعالم، سمير بن نقادي نفس املرجع ص -  1

 .15ص 5115 -5111مذكرة شهادة ليسانس بن عبد الوادي نادية تنمي  املخط  املحاسبي البنكي وفقا للمعايير املحاسبية الدولية  -  2
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 :حماية املودعين  1. 1.  1.  1.  1

ديمها في شكل قوائم بصفة تسمح بالقياس الصحيح وذلك بمعالجة محاسبية للمعلومات و تق  

 .السيولة البنك و حسابا النسب التسييرية

 :مراقبة ومتابعة الكتلة النقدية 1. 1.  1.  1.  1

يتم تحديد مكونات الكتلة النقدية عن طريق إحصاء حسابات ، كما تتم مراقبة الكتلة النقدية    

 .عملتها بواسطة تحليل الودائع حسب طبيعتها وحسب

 : مراقبة العمليات على العملة الصعبة 1. 1.  1. 1.  1

حيث تتم عن طريق متابعة الصعبة ، مع إبراز نوع العملة، وطرق تقييمها، وطبيعة العملية على    

 (.عملیات فورية أو عمليات أجلة)

 :مراقبة العمليات السوقية 4. 1.  1. 1.  1

مراقبة العمليات السوقية إلى أبراز مدى مساهمة العمليات التي يعالجها البنك في النشاط  تسعى   

الاقتصادي، وتتم مراقبة العمليات السوقية بإبراز الطبيعة الاقتصادية للعمليات والالتزامات عن طريق 

 .تقسيم محاسبي دقيق لكي يمكن متابعة هذه العمليات والالتزامات

 :دئ املخطط املحاسبي البنكيمبا  2.  1. 1.  1

املبادئ املحاسبية للمخط  املحاسبي للبنوك تقترب بكثير من املبادئ املحاسبية املنصوص عليها في 

 :املخط  املحاسبي وهذه املبادئ هي

  :التنميط املحاسبي 1.  2.  1.  1.  1

 .أن تكون القواعد املحاسبية املستعملة موحدة ومعلومة من طرف مستعملي املعلومات املحاسبية يجب

 :فيما يلي: الصورة الوفية 2.  2.  1.  1.  1

 .مبدأ الحيطة والحذر  -

 .الانتظام و املصداقية -

 .ثبات ألاساليب املحاسبية  -

 .وإلاجراءات املحاسبية وترميز وتسمية الحساباتأي حسن اختيار القواعد  :العقالنية 3.  2.  1.  1.  1

 .و يكون بالتكلفة التاريخية: تقديم ذمة البنك 4.  2.  0.  5.  1

تسجيل العمليات بدون مقاصة بين عناصر امليزانية أو خارج امليزانية وبين : منع املقاصة 5.  2.  1.  1.  1

 1.التكاليف وإلايرادات

  :القانوني النظام  6.  2.  1.  1.  1

املسير للقوائم املحاسبية البنكية متكون من قوانين يصدرها مجلس النقد والقرض، وتعليمات بنك   

 .الجزائر ووزارة املالية

 .توافق امليزانية الافتتاحية مع امليزانية الختامية 1.  2.  0.  5.  1

 

                                                           

1  - op . cit pages 25 et 26 - www . Bank - of - Alegria . dz 
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 مخطط الحسابات و القوائم املالية للبنوك 1. 1

 : 1يتضمن املخط  املحاسبي البنكي ما يلي املخط  املحاسبي البنكيمضمون  5.0.1

 .و تدور حول املبادئ التطبيقية العامة و تنظيم النظام املحاسبي  :إجراءات عامة 1.  1.  1.  1

 :و تدور حول : قواعد املعالجة املحاسبية  5.  1.  0.  1

 .التقييماملبادئ املحاسبية الواجب تطبيقها في البنوك ، طرق  -

 .القواعد العامة إلعداد امليزانية، جدول حسابات النتائج، خارج امليزانية، و املالحق -

 :و يتضمن: مخطط الحسابات  1.  1.  1.  1

 .شرح مضمون كل حساب و قواعد استعمال كل حساب قائمة الحسابات،   

للنشر ودورية تقديم القوائم إلى السلطات  القوائم املعدة:و تدور حول : إجراءات متعلقة بالقوائم 4. 1.  1.  1

 الوصية

بحيث يتم وصف و شرح كل قائمة مالية على إحدى، و تدور هذه  :نماذج القوائم املالية  5.  1.  1.  1

مالحق ، .جدول حسابات النتائج، .امليزانية املفصلة،مالحق امليزانية،خارج امليزانية مفصلة النماذج حول 

 .جلجدول حسابات النتائ

 مخطط الحسابات 1.  1.  1

  :تعريف مخطط الحسابات 1.  1. 1.  1

يمثل املورد ألاساس ي لنظام املعلومات املحاسبية ألنه يجسد العمليات التي تقوم بها البنوك في شكل   

 محاسبي مفهوم، بحيث يعبر عن كل عملية 

 2.يقوم بها البنك في شكل حسابات محاسبية

 :الحسابات خصائص مخطط 1.  1. 1.  1

  :مخطط الحسابات( ترميز)ترقیم   1. 1.  1. 1.  1

،  يتكون رقم كل حساب من أعداد ذات داللة ،بحيث أن كل عدد يشير إلى صفة يتميز بها الحساب  

 .بحيث يصبح رقم الحساب مرجع نظري ومعلوماتي يسهل الكثير من الاستعماالت

 :مجموعات و هي 6مخط  الحسابات من  يتكون  :مضمون مخطط الحسابات 1. 1.  1. 1.  1

 . عمليات الخزينة و العمليات ما بين البنوك: 11املجموعة  -

 . عمليات مع الزبائن: 15املجموعة  -

 . حسابات محفظة السندات و حسابات التسوية:10املجموعة  -

 .القيم الثابتة: 11املجموعة  -

 .ألاموال الخاصة وما شكلها: 11املجموعة  -

 .التكاليف: 10املجموعة  -

 (.إلايرادات)النواتج : 11املجموعة  -

                                                           

1  - Jean Luc Siruguet .Lydia Koessler le controle comptable bancaire dispositif de maitre. 1998 page 141et 146 

2  - yves Bemhiem . Jean paul caudal / Francois eglin . Véronique Salignon . 1993 . op . cit . pages .11   11  
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 .النتائج: 10املجموعة  -

 .حسابات خارج امليزانية: 16املجموعة  -

 (1-1)الجدول رقم 

 حسابات املخطط املحاسبي البنكي

حسابات امليزانية  حسابات خارج امليزانية

 (الاستغالل)

 حسابات النتائج  حسابات التسيير

 

 (1)املجموعة  (6)املجموعة 

 (5)املجموعة 

 (0)املجموعة 

 (1)املجموعة 

 (1)املجموعة 

املجموعة ( 0)املجموعة 

(1 ) 

 

 (0)املجموعة 

 

 .ألاخرى  تسجل في هذه املجموعة العمليات التي تتم نقدا والعمليات التي تتم مع البنوك (:1)املجموعة 

تسجل في هذه املجموعة العمليات التي تتم مع الزبائن، سواء كانت هذه العمليات متمثلة في (: 5) املجموعة -

 .القروض، ودائع، أو حسابات عادية

هي املجموعة ألاكثر تنوعا و ألاكثر تعقيدا، تسجيل في هذه املجموعة العمليات على السندات، (: 0)املجموعة  -

مع الدائنون واملدينون املختلفون، العمليات على التوظيف املختلفة،  العمليات ما بين الفروع، العمليات

 .وحسابات الانتقالية وحسابات التسوية

قصد ي .01ص تسجيل في هذه املجموعة ألامالك و القيم الدائمة التي يتحصل عليها البنك(: 1)املجموعة  -

استغاللها للقيام بنشاطه، وليس بغرض إعادة بيعها، من بين هذه القيم نجد ألاصول الثابتة، سندات 

 .املساهمة، القروض الايجارية 

تسجل في املجموعة وسائل التمويل الدائمة والطويلة ألاجل كرؤوس ألاموال الخاصة والديون (: 1)املجموعة  -

مؤونات ألاخطار وألاعباء، أموال لألخطار العامة البنكية، واملؤونات  تحت شرط، كما تسجل في هذه املجموعة

 .النظامية

 .تسجل في هذه املجموعة كل أنواع ألاعباء التي يتحملها البنك(: 0)املجموعة  -

 .تسجل في هذه املجموعة كل أنواع إلايرادات التي يتحصل عليها(: 1)املجموعة  -

 . وعة ألارباح و الخسائر التي تحصل عليها البنك في نهاية الدورة املاليةتسجل في هذه املجم(:0)املجموعة  -

تسجل في هذه املجموعة التعهدات التي يمنحها البنك و التعهدات التي يستلمها البنك (: 6)املجموعة  -

 (.التعهدات التي تعطى للبنك)
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 :شروط إقامة ونشر الحسابات السنوية  1.1.1. 1

والخاص باإلقامة ونشر الحسابات  1665نوفمبر  11الصادر في  65/16ه القانون أهم ما ينص علي 

 أهمها  1:السنوية ما يلي 

الحسابات السنوية واجب نشرها مكونة إجباريا من امليزانية، جدول حسابات النتائج واملالحق ، خارج  -

 .امليزانية 

 .املركز املالي وأداء البنك الحسابات السنوية يجب تقدم صور صادقة  عن -

 .امليزانية خارج املزانية ، جدول الحسابات النتائج يجب أن تحضر وفق نموذج معين منصوص عليه -

 .ألاصول التي أعطيت للبنك كضمان من طرف آلاخرين، ال تظهر في امليزانية -

 . نقص القيمة تنقل إلى امليزانية بقيمتها الصافية أصناف امليزانية التي تحتوي على إهتالكات أو مؤونات -

 : القوائم املالية للبنوك 1. 1.  1

 : تعريف القوائم املالية  1.1.1.1

تعتبر وسيلة بموجبها يتم نفل صورة مختصرة على ألارباح واملركز املالي لإلدارة وألاطراف، و بالتالي   

البيانات املحاسبية متفق عليها محاسبيا مبوبة ومجمعة باستعمال فالقوائم املالية هي عبارة عن مجموعة من 

أدوات وفق أشكال معينة لتتضمن جميع املعلومات املتعلقة باملؤسسة و نتائج أعمال و مركزها املالي خالل 

فترة زمنية معينة، وتشمل هذه القوائم املالية عامة امليزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات 

 2.ة، جدول التغير في رأس املال، املالحقالخزين

أداة : حيث تكمن أهمية القوائم املالية و الغرض من إعداد في ثالثة نقاط يمكن تلخيصها كاألتي

 .اتصال، وسيلة في تقييم ألاداء، وسيلة تساعد في اتخاذ القرار

 : تتضمن محاسبة البنوك نظامين وهما :نظام القوائم املالية 1.  1.  1.  1

 : النظام الداخلي 1. 1.  1.  1.  1

و يتضمن مخط  الحسابات الداخلي، امللفات املعلوماتية املتعلقة بمخط  الحسابات الداخلي،   

 .الخ، تتمتع البنوك بحرية تامة في كيفية تنظيم نظامها الداخلي... إجراءات التسجيل

 :يتكون من: النظام الخارجي 1. 1.  1.  1.  1

وتتمثل في امليزانية البنكية، خارج امليزانية جدول حسابات : الحسابات السنوية القانونية  1. 1. 1.  1.  1.  1

 .واملالحق

 (: القوائم الدورية)املستندات   1. 1. 1.  1.  1.  1

و هي وثائق محضرة لصالح سلطات الوصاية، تتمثل هذه الوثائق في الحاالت الدورية، قوائم الحيطة   

 .وإلاحصائيات

 .املالحق -.خارج امليزانية -.جدول حسابات النتائج -.امليزانية - 

                                                           

 .01-01سفيان حمادوش، عبد القادر بوعالم، سمير بن نقادي نفس املرجع ص  -  1

-5111/جامعة عبد الحميد بن باديس/ مذكرة شهادة ليسانس / دور أهمية القوائم املالية في إتخاذ القرارات / مشري حسناء  -  2

5110/15. 
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  :امليزانية  1. 1. 1. 1.  1.  1.  1

تعبر امليزانية عن الحاالت املالية للبنك في زمن ، تخبر امليزانية عن ما للبنك ألاصول وما عليه الخصوم، فهي 

 .تعطي نظرة عن ذمة البنك

 (5-1)الجدول رقم 

 مكونات ميزانية بنكيةمثال عن 

 الخصوم ألاصول 

 .ديون اتجاه املنشآت املالية، حسابات الزبائن .صندوق، بنك مركزي، حساب جاري بریدي

 حسابات الزبائن الذاتية سندات حكومية

 .دیون مؤلفة سندات .حقوق على الزبائن املاليين

 .خصوم أخرى  .حقوق على الزبائن

 .حسابات التسوية .أوراق و سندات ذات دخل ثابت

 .مؤونات نظامية .حصص في املؤسسات الحليفة

 .رأس مال اجتماعي .قيم ثابتة

 .احتياطيات .حسابات التسوية

 .ترحيل من جديد

 

 حسابات التسوية

 .نتيجة الدورة

 املجموع املجموع

 

   :جدول حسابات النتجية   1. 1. 1. 1.  1.  1.  1

والعمليات التي تنقص ( إلايرادات)تسجل في حسابات النتائج كل العمليات التي تزيد من ثروة البنك   

، بمثيل الفرق بين إلايرادات والتكاليف نتيجة الدورة املالية، و بالتالي يفسر جدول (التكاليف)من ثروتها 

دورة املالية، يجمع جدول حسابات حسابات النتائج ألانشطة التي قام بها البنك قصد فهم مكونات نتيجة ال

 .استثنائية - .مالية -. متعلقة باالستغالل -:النتائج بين إلايرادات و التكاليف حسب طبيعتها أي
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 (0-1)الشكل رقم 

 النتيجة املالية للبنك

 

 

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ودائع 
 خزينة

تكاليف  –إيرادات الفوائد 

 الفوائد

استخدامات 

 أخرى

 

 إقراض

 

 سندات

 

 ديون 

 النتيجة الصافية  

رأسمال 

 إحتياطات 

قسائم 

 موزعة 

مصادر 

 أخرى 

 إيرادات + 

 تكاليف   -

 إيرادات صافي من القواعد  
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 52نفس املرجع ص| سفيان حمادوش، عبد القادر بوعالم، سمير بن نقادي : املصدر

 :خارج امليزانية .  1. 1. 1. 1.  1.  1.  1

 (1-1)جدول رقم 

 خارج املزانية البنكية

 

 .11سفيان حمادوش، عبد القادر بوعالم، سمير بن قادي نفس املرجع السابق ص  :املصدر

 

 :املالحق:  4. 1. 1. 1.  1.  1.  1

تتواجد املالحق مع القوائم امللخصة، يمثل امللحق قائمة تتضمن التفسيرات الضرورية لفهم مدلولية 

القوائم امللخصة بتقديم بعض املعلومات املوجودة في هذه القوائم بشكل مفصل، فغاية امللحق في تسهيل 

 .تقييم املركز املالي للبنك وأداءه

 

 

 

 

 

 

 املبالغ إلالتزمات

 :إلاتلزمات املمنوحة  – 1

 .إلتزمات التمويل لصالح املنشآت املالية -

 .إلتزمات التمويل لصالح الزبائن  -

 .إلتزمات الضمان لصالح املنشآت املالية -

 .إلتزمات الضمان لصالح الزبائن -

 .إلتزمات املمنوحة

 :إلالتزمات املستلمة  -5

 .التمويل من املنشآت املالية  إلتزمات -

 .إلتزمات الضمان مستلمة من املنشآت املالية -

 .إلتزمات مستلمة أخرى  -
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 (4-1)رقم الشكل 

 مراحل إعداد القوائم املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق األصلية أو المعطيات األساسية

 

معالجة المعطيات عن طريق 

 محاسبية وتسييرية تطبيقات

 

 نظام محاسبي لمعالجة المعطيات

 

 ملفات المعلومات المحاسبية

 

 ميزان المراجعة

 

 ارتباط

 

الميزانية،جدول حسابات النتائج 

 .الميزانية، المالحق خارج

 

 قوائم دورية، قوائم الحيطة،

 إحصائيات
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             الدولية البنكي وفقا للمعايير املحاسبية بن عبد الوادي نادية مذكرة شهادة تنميط املخطط املحاسبي: املصدر

 .15ص1211-  1211

 

 :الفصل ألاول  خاتمة

من خالل دراستنا في هذا الفصل نستخلص أن الجهاز املصرفي يمثل العمود الفقري لالقتصاد 

الوطني، كما يمكننا القول أو إلاشارة إليه أن للبنوك دورا هاما و أساسيا في العمليات املصرفية بحيث يعرف 

 .يقدم للمتعاملين تقنيات و طرق مختلفة بصفة أدق بأنه يقبل ألاموال و يقترضها و يستفيد من ذلك و أنه 

وبما أن البنوك كونها هيئات مالية تجارية تسعى إلى تحقيق الربح فيجب عليها اللجوء إلى مجموعة 

من القواعد وإلاجراءات الذي تناولناها في الفصل يتضح لنا الدور الرئيس ي الذي يقوم بيه املخط  املحاسبي 

لتنظيم و املراقبة والتنفيذ، للوصول البنكي، و كيف يساهم مساهمة فعالة في إبراز دوره في عمليات التسيير وا

إلى ألاهداف املسيطرة أصبح ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مض ى وأيضا من أجل تحقيق ميزة تسييرية 

محاسبية تتطابق مع املعايير املحاسبية الدولية و قابلة للتعامل مع أي وحدة كانت ومواجهة لتحديات 

 .العصر، وهذا ما سنراه في الفصل الثاني 

 

 

 

 

 

 



 المعايير المحاسبة الدولية البنكية      الفصل الثاني                                                 
 

31 
 

 :ني مقدمة الفصل الثا

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

بمعنى أن سوق السلع و الخدمات وسوق رؤوس ألاموال في الجزائر سوق تجد امتداد لها في ألاسواق 

لدولية، ويعني الدولية، فمثال سوق رؤوس ألاموال في الجزائر سيصبح جزءا من أسواق رؤوس ألاموال ا

ذلك أن أسهم البنوك املدرجة في السوق املحلي سوف تكون قابلة للتداول في أسواق رؤوس ألاموال 

ألاخرى وباملثل فإن أسهم البنوك املدرجة في ألاسواق املالية للدول ألاخرى تكون قابلة للتداول في السوق 

داد القوائم املالية للبنوك املدرجة في الجزائري، فيصبح من الضروري تواجد مجموعة من الشروط في إع

تلك ألاسواق املالية، بحيث أن املعلومات املوجودة فيها تكون قابلة للفهم و املقارنة من قبل كل املتعاملين 

في أسواق رؤوس ألاموال الدولية حتى يتمكنون من اتخاذ القرارات املناسبة أثناء تعاملهم في هذه ألاسواق، 

 من خالل تكييف املنظومة املحاسبية مع املعايير املحاسبية الدولية، وماذا نقصد بها؟وذلك لن يحدث إال 
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 .ايير املحاسبية الدولية البنكيةاملع 2.1

ي أساليب إعداد آلاثار الايجابية لاللتزام باملعايير املحاسبية الدولية البنكية وأسباب الاختالف ف 2-1-1

 :املالية القوائم 

 :آلاثار إلايجابية لاللتزام باملعايير املحاسبية الدولية البنكية 2.  2.  2. 1

 1: من أهم آلاثار الناتجة عن الالتزام باملعايير املحاسبية الدولية نجد

الذي زيادة ثقة املتعاملين في أسواق رؤوس ألاموال الدولية تجاه القوائم املالية، ألامر   : 2.  2.  2.  2.  1

يشجع التبادالت و الاستثمارات بين هذه ألاسواق، و يرجع ذلك من تقليص الاختالفات في ألاساليب 

املحاسبية بين الدول، خاص فيها قياس الربح و املركز املالي، وهو ما يجعل املعلومات التي تعرض في 

 .ك البنوك في رؤوس املاليةالقوائم املالية للبنوك، ألامر الذي يسمح بتحديد أسعار واقعية ألاسهم تل

مساعدة البنوك الدولية متعددة الجنسيات في تصميم نظم متكاملة للمعلومات تسمح   : 1.  2.  2.  2.  1

بالربط بين أنشطتها و أنشطة فروعها، ألامر الذي يساعد في تحديد أسعار التحويل التسعير الصفقات 

 .املتبادلة فيما بين وحدات املجموعة

تسهيل مهمة مصالح الضرائب في مختلف الدول، وهذا راجع إلى التنسيق في تطبيق :  3 . 2.  2.  2.  1

أساليب الاعتراف باإليرادات و التكاليف، ومنه تقليل الفروقات في طرح قياس أرباح فروع البنوك املنتشرة 

 .دوليا، ألامر الذي يسهل من احتباس الربح الضريبي

  :أسباب الاختالف في إعداد القوائم املالية 1.  2.  2.  1

قد تبدو أساليب إعداد القوائم املالية متشابهة من بلد إلى آخر، إال أن هناك اختالفات بين  

 :املعايير املتبعة في مختلف الدول، وتعود أساليب الاختالفات في أساليب املحاسبية إلى

 : الاجتماعية بين الدولةاختالف الظروف الاقتصادية و 2.  1.  2.  2.  1

توجد دول تتبنى نظما مركزية تسيير اقتصادها وتخطيطه، في حين تتبع بعضها آلاخر أساليب   

المركزية في تسيير الاقتصاد، كما تتفاوت معدالت التضخم الاقتصادي في تلك الدول، وأيضا السياسات 

 .النقدية في تحقيق التوازن النقدي

 : الفروقات الثقافية والحضارية 1. 1.  2.  2.  1

تختلف الدول من حيث لغتها ودياناتها و تشريعاتها، ألامر الذي يؤدي إلى ظهور اختالفات بينها في   

القيم واملفاهيم السائدة، فمثال اختالف اللغة يؤدي إلى اختالف في فهم املصطلحات املحاسبية 

 .املستخدمة في تلك الدول 

 :ف القوايين والشررععاتاختال  3.  1.  2.  2.  1

تنتج هذه الاختالفات عن اختالف نظمها الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس هذا على ألاساليب    

 .املحاسبية كاختالف في طرق حساب إلاهالك أو قواعد إثبات إلايرادات والتكاليف

 :تفاوت دور الجمعيات املهنية املحاسبية في الرقابة وإلاشراف على املهنة املحاسبية 4.  1.  2.  2.  1

 .تخضع مسألة الرقابية و إلاشراف على املهنة املحاسبية إلى ثالثة جهات Nobesحسب تقسيم   

                                                           

1 - Marie Joséphe Brosse/ JASC vers la convergence des comptable nationale collection mazer/ et guérard/ 1997 page 

16. 
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 :الاتجاه الحكومي 2. 4.  1.  2.  2.  1

وزارات التجارة أو هيئات حكومية أخري مهمة حيث تتولى دواوين املحاسبية أو وزارات املالية أو   

إعداد املعايير املحاسبية والسهر على تنفيذها و تطبيقها ، وهذه هو الحال بالنسبة ألملانيا واليابان وفرنسا 

 .والجزائر

 : الاتجاه املنهي 1.  4.  1.  2.  2.  1

والسهر على تطبيق هذه النقابات املهنية مهمة إعداد املعايير املحاسبية، حيث تتولى الجمعيات و   

 :الحاالتاملعايير، في بعض 

 :لجنة املعايير املحاسبية الدولية 1.  2.  1

، 1793تأسست في عام حيث تمثل لجنة املعايير املحاسبية الدولية في هيئة خاصة مستقلة   

استراليا وكندا وفرنسا وأملانيا واليابان "بموجب اتفاق ابرم بين جمعيات املحاسبة في عشرة دول هي 

واملكسيك وهولندا وبريطانيا وايرلندا والواليات املتحدة ألامريكية التي شكل ممثليها أول مجلس إدارة 

 1777وفي سنة  1793بية الدولية منذ نشأتها عام ، وقد كان الهدف من تأسيس لجنة معايير املحاسللجنة

مقتصرة على  2001بلد يمثلون مليوني محاسب، و حتى أعيدت في عام  103عضوا من  142كان هناك 

 :1ألاهداف و تتمثل فيما يلي

إعداد ونشر ألجل الصلح العام، معايير محاسبية ذات النوعية العالية وقابلة للفهم وقابلة التطبيق في  -

 . العالم كله، من أجل مساعدة املتعاملين في ألاسواق املالية في العالم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية

 . الحث على الاستعمال والتطبيق الدقيقين والصارمين لهذه املعايير -

 . السعي إلى تقريب وتوافق املعايير املحاسبية الدولية من أجل الحصول على حلول ذات النوع الرفيع -

 .العمل على تحقيق قدرا من القبول الدولي ملا يصدر عن لجنة من معايير -

 .القضايا املحاسبية الوطنية فيما بين الدول املشاركة على نطاق دولي مشاركة  -

 :م املاليةالقوائ 3.  2.  1

قائمة التغيرات في الوضعية املالية  ، ل القوائم املالية كل من امليزانية، حسابات النتائج تمث  

كجدول التمويل، باإلضافة إلى خارج امليزانية بالنسبة للبنوك، كما قوائم تشمل أيضا القوائم املالية 

قوائم ملخصة ومفسرة كما يمكن أن تحتوي على جداول إضافية، ومعلومات مبنية على القوائم املالية، 

 :الجغرافية أو معلومات حول أثار تغيرات ألاسعار كمعلومات مالية للقطاعات الصناعية أو 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 - Robert Obert Pratique des normes IAS -IFRS/ Dunod/ 2002 page 08. 
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 : القوائم املالية  (مستخدمي)مستعملي 2.  3. 2.  1

 1: يتمثل مستخدمو القوائم املالية في

 :املسشثمرون 2.  2.  3.  2.  1

ينصب اهتمام املستثمرون على درجة املخاطر املتعلقة باستثماراتهم وربحية هذه الاستثمارات،    

فهم بحاجة إلى معلومات تساعدهم على اتخاذ قراراتهم شراء استثمار أو الاحتفاظ بيه أو بيعه، كما يهتم 

 .املساهمون باملعلومات التي تساعدهم على قدرة املؤسسة على توزيع قسائم أرباح

 : املوظفون  1.  2.  3.  2.  1

املوظفون بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار وربحية املؤسسة كما تهمهم هذه املعلومات في   

 .معرفة قدرة املؤسسة على دفع تعويضات ومكافآت ومنافع التقاعد وتوفير فرض العمل

 :املوردون والدائنون آلاخرون 3.  2.  3.  2.  1

وهم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت املبالغ املستحقة ستدفع لهم عند الاستحقاق، مورد ودائنو    

من اهتمام املقترضين إال إذا كان نشاطهم متعلق باستمرارية   املؤسسة بمعلومات حولها على مدى أقصر

 .املؤسسة بصفة رئيسية

 :الزبائن  4.  2.  3.  2.  1

علقة باستمرارية املؤسسة خاصة عندما يكون لهم ارتباط طويل وهم بحاجة إلى معلومات مت   

 .ألاجل معها أو أن نشاطهم متعلق باستمرارية املؤسسة

 :الحكومة وإدارتها  5.  2.  3.  2.  1

تهتم الحكومة بتوزيع املواد والتالي نشاطات املؤسسة كما هي بحاجة إلى معلومات التنظيم    

 .اسات الجبائية وإعداد إحصاءات وطنية كالدخل القومي نشاطات املؤسسة، وتحديد السي

 :الجمهور  6.  2.  3.  2. 1

الجمهور بحاجة إلى معلومات حول التطورات الحديثة لثروة املؤسسة وتنوع نشاطاتها في    

 2.الاقتصاد املحلي 

 :املقترضون  7.  2.  3.  2.  1

وهم بحاجة إلى معلومات حول قدرة مقترضيهم على دفع قروضهم والفوائد املتعلقة بها عند    

 .الاستحقاق

 .و فيما يلي جدول ملخص ملستعملي املعلومات املحاسبية و طبيعة عالقتهم بها

 

 

 

 

                                                           
1
 - Normes comptables internationales 1995/ editions comptable Malherbes 1994.30*Robert Obert .op . cit. page 71 

2 - Normes comptables intentionnels 1995/ op. cit. page 30. 
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 :خصصناها الجدول التالي 

 (2-1)الجدول رقم 

 .مستعملي املعلومات املحاسبية 

 حاجتهم إلى املعلومات أنشطتهم املستعملون 

 تقييم الذمة و النتائج تسيير و إعداد إلاستراتجية املسيرون

إلاجراءات إعداد ومراقبة ألانظمة و الحكومة

 الجبائية إعداد  إلاحصاءات الوطنية

اطات املؤسسات ، توزيع املوارد نش

 املكونات النتائجو 

لعائد على املخاطر ، الربحية ، ا إلاستثمار املستثمرون

 إلاستثمار

 قدرة السداد تقيم الضمانات املقدمة تقديم القروض القارضون 

 إلاستمرارية ، قدرة السداد التعاقد مع املؤسسة املوردون الزبائن و 

املؤسسة  التفاوض حول  التعاقد مع املوظفون 

 املناصبألاجور و 

إلاستمرارية ، كفاءة و شرعية 

 .املسيرين 

التحقيق من صحة الصورة الوقتية  الخارجييناملراجعون 

إحترام القواعد املحاسبية والجبائية 

 إلخ....وإلاجتماعية 

 حالة الذمة و النتائج

الدور  العريضالجمهور 

 ةإلاجتماعي للمؤسس

 نشاطات املؤسسة و تطورها تلقي صورة املؤسسة وصمعتها

 .jean luk siruguet , Lydia koessler.op.cit.page 136: املصدر 

 : الخصائص النوعية لقوائم املالية 1.3.2.1

تحدد الخصائص النوعية مالئمة ومنفعة القوائم املالية بالنسبة لحاجيات مستعمليها، وتقسيم  

 :الخصائص النوعية إلى ثالثة مجموعات وهي

 :وتتضمن ما يلي: الخصائص النوعية ألاساسية  2.1.3.2.1

  :التمثيل الصادق 2.  2.  1.  3.  2.  1

يجب أن تغبر القوائم املالية عن املركز املالي، والنتائج املالية و تدفقات الخزينة وكل العمليات و   

 .ألاحداث ألاخرى بدرجة كافية من الصدق

 :غلبة الجوهر على الركل 1.  2.  1.  3.  2.  1

خرى حسب حقيقتها الاقتصادية وليس فمن الضروري محاسبة العمليات املالية و ألاحداث ألا    

استنادا فقط على شكلها القانوني ألنه يوجد في بعض الحاالت تناقص بين الشكل القانوني والحقيقة 

 .الاقتصادية، 
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  :الخصائص النوعية املرتقة 1.  1.  3.  2.  1

 : فيوهي تسمح بتحقيق ألاهداف والغايات املسطرة من طرف الخصائص النوعية ألاساسية، وتتمثل  

  :مبدأ الحيطة والحذر 2.  1.  1. 3.  2.  1

و يقصد بذلك الالتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكيد، بحيث ال تؤدي   

تضخيم وإفراط في قيمة ألاصول وإلايرادات، أو التقليل في قيمة الخصوم  هذه التقديرات إالی

 .1والتكاليف

  :مبدأ الحياد  1.  1.  1.  3.  2.  1

يجب أن تكون املعلومات الواردة في القوائم املالية خالية من الحيز، أي أن طريقة اختيار و عرض   

 .تحقيق نتائج محددة مسبقا املعلومات يجب أن تؤثر على القرارات و ألاحكام قصد

    :مبدأ الرمولية 3.  1.  1.  3.  2.  1

  .حيث أن إهمال أو حذف في املعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مخادعة  

 :مبدأ املقاصة  4.  1.  1.  3.  2.  1

تمنع املقاصة بين عناصر ألاصول و الخصوم و عناصر إلايرادات و التكاليف من جهة أخرى ، إال    

 .إذا ألزم أو سمح معيار محاسبي دولي بذلك ، تمنع املقاصة ألنها تحد من منفعة املعلومات 

 : مبدأ الاهمية النسبية  5.1.1.3.2.1

هها يؤثر على القرارات إلاقتصادية التي شويتعتبر معلومة ذات أهمية نسبية إذ كان حذفها أو ت  

 .تؤخذ على أساس هذه املعلومات 

 :  و تتمثل في ما يلي: الخصائص النوعية القاعدية  3.1.3.2.1

 :القابلية للفهم . 2.3.1.3.2.1

يجب أن تكون املعلومات الواردة في القواعد املالية القابلة للفهم املباشر من طرف املستعملين ،    

و لكن القابلية للفهم ليست عذرا لحذف بعض املعلومات حول املواضيع املعقدة من القوائم املالية رغم 

 .أهميتها 

   :املالئمة  1.3.1.3.2.1

املالية املالئمة عندما تؤثر على القرارات إلاقتصادية التي تكون املعلومات الواردة في القوائم   

يتخذها املستعملون ملساعدتهم في تقييم ألاحداث املاضية و الحاضرة و املستقبلية أو عندما تؤكد أو 

 .ماتهم املاضية يتصحح تقي

  :املوثوقية   3.3.1.3.2.1

   .كان خالية من ألاخطاء الهامة و التحيز تكون املعلومات الطاهرة في القوائم املالية موثوقية إذ   

 

 

 

                                                           

1 - Robert Obert. op. cit., page 53a57. 
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 .وألادوات املالية( IAS-33-31-33)املعيار املحاسبي رقم  1.  1

 .لإلفصاح في البنوك واملؤسسات املالية ( IAS30) 33املعيار املحاسبي الدولي رقم   2.1.1

 :تمهيد

الخاصة باإلفصاح في البنوك الت من أهم املعايير التي عالجت الحا 30املعيار املحاسبي   

لإلفصاح في القوائم املالية  30املؤسسات املالية، فما هو الهدف من وراء تطبيق املعيار املحاسبي رقم و 

 .للبنوك واملؤسسات املالية متشابهة

 :لإلفصاح عن القوائم املالية 33تطبيقات املعيار املحاسبي الدولي رقم  2.  2.  1.  1

 1:املعيار علىيطبق هذا    

 .املؤسسات التي تدخل في نطاق التشريعات املصرفية ، املؤسسات املالية  -

البنوك أي املؤسسات التي من بيت أنشطتها ألاساسية قبول الودائع وإقراض ألاموال بهدف إقراضها أو   -

 .استثمارها

يطلب هذا املعيار    :لإلفصاح عن القوائم املالية 33أهداف املعيار املحاسبي الدولي رقم  1.  2.  1.  1

من البنوك واملؤسسات املالية املتشابهة، بتقديم مستوى من إلافصاح ملصلحة مستخدمي القوائم املالية 

وكذلك ما يتعلق  كعرض السياسات املحاسبية، وتضمين إفصاحات إضافية في قائمة الدخل واملركز املالي،

 .باألمور الطارئة، واستحقاقات ألاصول 

 :33ألاساليب املحاسبية و الدالئل للمعيار املحاسبي رقم  3.  2.  1.  1

 باستعمال طرق معينة للمعالجات املحاسبية( IAS 30) 30يرشد املعيار املحاسبي الدولي رقم   

الخاص بالبنوك أو الطرق معينة لتقييم العمليات املالية و ألاحداث ألاخرى الخاصة بالبنوك بل يقتصر 

على مستلزمات إلافصاح عن ألاساليب املحاسبية املتبعة ، و يجب أن يتم إلافصاح على ألاساليب 

 : املحاسبية التالية 

 :األيواع الرئيسية لإليراداتالسياسة املحاسبية املتبعة لالعتراف ب 2. 3.  2.  1.  1

الخاص باإليرادات، يتم الاعتراف بإيراد الفائدة ( IAS18) 11فحسب املعيار املحاسبي الدولي رقم   

وتكاليف التزامات القروض على أساس زمني أي بعد تحديث قيمة إيرادات الفائدة املستقبلية أثناء مدة 

الفائدة املستحقة على القروض املشكوك فيها إن كان من ، و يمكن إيقاف الاعتراف بإيرادات 2 القرض

املحتمل عدم سداد هذه القروض وفقا ملا اتفق عليه، أو عند مرور مدة معينة عن تاريخ استحقاق رأس 

 3 .املال ألاصلي للقروض أو فائدته

 

 

 

                                                           

 .79بن عبد الواد نادية ،مذكرة تخرج شهادة ليسانس، نفس املرجع السابق، ص -- 1

2 - Normes Comptable Intenationles 1995/ editions comptables Malherbes 1994/page 264 

3 - Op. cit., page 264. 
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ألاساليب املحاسبية للتفريق بين املعامالت وألاحداث التي تؤدي إلى الاعتراف باألصول  1.  3.  2.  1.  1

 (:واملعامالت وألاحداث التي تؤدي إلى التزامات محتملة خارج امليزايية (امليزايية)والخصوم 

 فمثال تسجل القروض والسلفيات التي تقدم للزبائن، والتي لم تسحب بعد مبالغها من طرف 

 1 .ن كالتزامات و ليست كأصول الزبائ

ألاساليب املحاسبية لتحديد الخسائر املحتملة للقروض و السلفيات، ولرطب  3.  3.  2.  1.  1

 :القروض و السلفيات املعدومة

حيث يقوم البنك بفحص القروض و السلفيات املقدمة بصفة فردية تم يحدد منها القروض و   

دون أما القروض التي تم إستعمال جميع الوسائل القانونية إلسترجاعها وذلك  السلفيات املشكوك فيها،

 .تشطب من امليزانية جدوى ، فتعتبر ديون معدومة و 

ألاساليب املحاسبية  لتحديد املبالغ املخصصة ملواجهة املخاطر املصرفية العامة ملعالجة . 4.3.2.1.1

 :املوافقة لها  املحاسبية

د املبالغ معينة ملواجهة الخسائر املستقبلية أو مخاطر أخرى و ال يمكن التنبؤ بها حيث يسمح للبنك بتجمي

، و يتم إلافصاح حق هذه املبالغ على أنها أرباح مخصصة و كل إنخفاض في هذه املبالغ ينتج عنه 

 .2إنخفاض في ألارباح املخصصة وزيادة في إلاحتياطات 

 : املعايير املحاسبية الخاصة باألدوات املالية . 1.1.1

 :تمهيد  2.1.1.1

من ألادوات املالية بحيث املعيار ألاول هو إلافصاح  و  37و 32املعايرين املحاسبين رقم يعد   

العرض و املعيار الثاني هو إلاعتراف و القياس من بين املعايير الهامة في توطيد الشفافية و إلافصاح في 

 .البنوك 

 (:IAS-31) 31املعيار املحاسبي الدولي رقم   2.2.1.1.1

 : وبهدف إلى وهو خاص  باإلفصاح عن املعلومات حول ألادوات املالية    

 .تقديم مفهوم مختلف أصناف ألادوات املالية وطرق تصنيفها   -

 .توضيح شروط إلاعتراف  باألدوات املالية في امليزانية  -

 .معلومات متنوعة حول ألادوات املالية إعطاء   -

 إن إلافصاح العام للمعلومات يتم التنبؤ له في ظل وجد معايير محاسبية جيدة و منتهجة، كافية  

الإلفصاح عادة ما يتضمن ذلك إلافصاح العام نشر معلومات نوعية و كمية مالئمة في التقارير املالية 

عم طريق القوائم املالية الدورية إلى املعلومات املالئمة ألاخرى  السنوية، والتي غالبا ما يتم استكمالها

 .بتعين أن يأخذ متطلب املعلومات بعين الاعتبار التكلفة

 

 

 

                                                           

 .470ص  2003، الدار الجامعية ، " 2"املحاسبيةموسوعة ملعايير  طارق عبد العال - 1

 .79بن عبد الواد نادية ،مذكرة تخرج شهادة ليسانس، نفس املرجع السابق، ص  - 2
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  (:IAS-33) 33املعيار املحاسبي الدولي  1.  2.  1.  1.  1

 :وهو خلص بتقديم ألادوات و معالجتها محاسبيا ويهدف هذا املعيار إلى  

الذي سبق ذكره، وذلك من أجل تحديد مبادئه الاعتراف باملعلومات الخاصة  22إكمال أحكام املعيار  -

 1. باألدوات املالية وقياسها و إلافصاح عنها

 . تقديم أساليب املعالجة ملختلف ألادوات املالية -

 . تحليل أساليب تقييم مختلف أنواع ألادوات املالية -

 باملعالجة املحاسبية لألدوات املالية الخاصة بالتحوط تقديم أساليب الخاصة -

 :مفاهيم متعلقة باألدوات املالية 1.  1.  1.  1

 : مفهوم ألاداة أو ألادوات املالية 2.1.1.1.1

و  عقد ينتج عنه أصل مالي ملؤسسة،)ألاداة املالية بأنها (  IASc)تعرف لجنة املعايير املحاسبية   

 .(التزام أو أداة على رؤوس ألاموال الخاصة املؤسسة أخرى 

نقدية أو دليل وجود حصة ملكية في منشاة ما أو عقد يفرض على منشاة ما )فاألداة املالية هي أيضا -

التزام تعاقدي بتسليم نقدية أو أداة مالية أخرى أو مبادلة بناء على شروط يحتمل أن تكون غير مواتية أو 

 .(اقدي في قبض نقدية أو أداة مالية بناءا على شروط يحتمل أن يكون مواتية إلى منشاة أخرى نقل حق تع

 :صوال مالية ما يليتعتبر ا: مفهوم ألاصل املالي 1.  1.  1.  1.  1

 .حق تعاقدي لتحصيل السيولة، أدوات رؤوس ألاموال الخاصة املؤسسة أخرى  (.النقدية)السيولة  -

 : 2تعتبر إلتزامات املالية ما يلي:  الإللتزام املالي مفهوم  .3.1.1.1.1

 .واجب تعقادي  على تسليم بسيولة أو أصل مالي أخر ملؤسسة أخرى   -

 .واجب تعاقدي على تبادل أدوات مالية مع مؤسسة أخرى   -

  :مفهوم ألادوات على رؤوس ألاموال  4.1.1.1.1

 .تمثيل ألادوات على رؤوس ألاموال مساهمات املؤسسة في مؤسسة أخرى غير قابلة للتجميع   

 (:العناصر غير املدرجة في ألادوات املالية)دائرة إلالغاء  5.  1.  1.  1.  1

 :من  ال تعتبر أداة مالية كل   

 .النسبي أو تعديل السنداتسندات املساهمة القابلة للتجميع بطريقة إلادماج الكلي أو إلادماج  -

 .ألاصول والالتزامات غير التعاقدية كالضرائب -

 .ألاعباء املدفوعة مسبقا وإلايرادات املعترف بها مسبقا -

 .الالتزامات تجاه مصالح التامين -

 .الحقوق والالتزامات الناتجة عن عمليات إلايجار -

 .ة للزبائنألاصول والالتزامات الناتجة عن الالتزامات املمنوح -

 .الالتزامات التي تمنح في حالة تكتل املؤسسات -

                                                           

 .79ص  2000ألاردن سنة  -عمان  -حسين قاض ي املحاسبة الدولية الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع - 1

 2003،املحاسبة عن إلاستثمارت و املشتقات املالية ،  الدار الجامعية ، " 3"بية ، الجزء موسوعة ملعايير املحاس طارق عبد العال - 2

 .13ص 
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 .ألاصول املادية كاالستثمارات املادية واملخزونان -

العقود ألجل التي تؤدي إلى تسديدات في حالة وقوع حدث مادي  -(. كشهرة املحل)الاستثمارات املعنوية  -

لصالح املؤسسة املضمونة بتعويضات عن  عقود الضمان املالية إلى تسديدات. معين كحدث مناخي مثال

 .الخسائر الناتجة عن عجز مدین معين عن دفع أو تسديد دينه

  :مفهوم ألادوات املالية املرقة  6.1.1.1.1

و تدعى أيضا ألادوات املالية ألاجلة و تتمثل قيمتها  بتغيير معدل فائدة ما أو قيمة سند ما  أو   

 :كل متغير أخر متشابه ، و تدفع في تاريخ مستقبلي  سعر بضائع ما أو سعر صرف مال أو 

 :تصنيف ألادوات املالية 3.  1.  1.  1

 :تصنف ألادوات املالية إلى خمسة أقسام وهي

  (:املتاجرة)ألاصول أو الخصوم املالية بغرض التبادل  2.  3.  1.  1.  1

على ربح في املدى القصير هي أصول تمت الحيازة عليها أو خصوم تم تحملها بغرض الحصول   

 .بفضل التغيرات الواقعية في السوق 

  :ألاصول املالية محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها 1.  3.  1.  1.  1 

 .هي أصول مالية مبالغ تحصيلها محدد أو قابل للتحديد وتستحق في تاريخ معين  

  :ألاصول املالية التي أصدرتها املؤسسة 3.  3.  1.  1.  1

وتتمثل في القروض و السلفيات، وهي أصول مالية تصدرها املؤسسة ملدين لها كسيولة أو   

 .1خدمات أو خدمات أو أصول أخرى، حيث أن غرض هذه القروض و السلفيات ليس التبادل

 : ألاصول املالية الجاهزة للبيع 4.  3.  1.  1.  1

 .وهي ألاصول التي ال تصنف في إحدى املجموعات السابقة  

  :الالتزامات املالية ألاخرى   5.  3.  1.  1.  1

 .التبادل وهي التزامات مالية غير التزامات املالية بغرض  

 :مفهوم القيمة العادلة 4.  1.  1.  1

بأنها املبلغ الذي  (أو الصحيحة)القيمة العادلة( 1ASc)تعرف لجنة املعايير املحاسبية الدولية   

 :بين ألاطراف الراغبة، ويمكن تقدير القيمة العادلة في حالة( خصم)يسمح بتبادل أصل أو تسوية التزام 

 .أداة مالية مسعرة بصفة رسمية في سوق مالي منظم - 

 . أداة اقتراض مسعرة من طرف وكالة تسعير مختصة ومستقلة -

 . أداة مالية تملك نموذج تقدير مناسب -

 :املعالجة املحاسبية املبدئية لألدوات املالية 5.  1.  1.  1

تسجل محاسبيا عملية بيع ألادوات املالية عند تحصيل مبلغ ألادوات، أما عملية شراء ألادوات   

املالية، فهي تسجل عند نشوء الاتفاق أو عند دفع مبلغ ألادوات املالية، وتسجل محاسبيا ألادوات املالية 

                                                           

 . 92-91بن عبد الوادي نادية نفس املرجع السابق ، ص  - 1
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التاريخية أي املبلغ املدفوع في حالة ألاصول املالية، واملبالغ املستلم في حالة الالتزامات املالية كما بتكلفتها 

 .يتم إلادماج مصاريف الصفقة في قيمة ألادوات املالية

 : املعالجة املحاسبية الالحقة لألدوات املالية 6.  1.  1.  1

 :بإعادة تقييم أدواتها املالية كما يليتقوم املؤسسة عند إقفال الدورة املحاسبية   

  :ألاصول املالية 2.  6.  1.  1.  1

يعاد تقييم ألاصول املحاسبية حسب القيمة العادلة، وتخص ألاصول املالية بغرض التبادل   

وألاصول املالية الجاهزة للبيع، أو حسب التكلفة املهتلكة، وتخص القروض و السلفات التي أصدرتها 

 .املؤسسة

  :الالتزامات املالية 1.  6.  1.  1.  1

بتكلفتها املهتلكة، أما الالتزامات  يجب إعادة تقييم الالتزامات املالية التي ليست بغرض التبادل  

املالية بغرض التبادل فيعاد تقييمها بالقيمة العادلة، ما عدا الالتزامات املالية غير املسعرة في السوق 

 .املالي، فالبد تقييمها

 : املعالجة املحاسبية ألرباح و الخسائر عن التقييم بالقيمة العادلة 7.  1.  1.  1

الناتجة عن التقييم بالقيمة العادلة كما ( نقص القيمة)والخسائر ( زيادة القيمة)تعالج ألارباح   

 :يلي

 :حالة أصل مالي أو خصم مالي بغرض التبادل 2. 7.  1.  1.  1

كل زيادة قيمة أو نقص قيمة ناتجة عن تقييم ألاصول املالية أو الخصوم املالية بغرض املتاجرة    

 .بالقيمة العادلة تدمج إلى النتيجة الصافية للدورة التي طرأ فيها هذا التغير في القيمة

  :حالة أصل مالي جاهز للبيع 1. 7.  1 .  1.  1

سبيا في رؤوس ألاموال الخاصة في جدول تغيرات رؤوس كل تغير في قيمة هذه ألاصول يعالج محا  

ألاموال وذلك حتى التنازل عن هذا ألاصول املالي، عندئذ فاألرباح أو الخسائر املتراكمة الناتجة عن إعادة 

 .التقييم السابقة تدمج إلى النتيجة الصافية للدورة

 :لحاالت آلاتيةفي ا وتكون  :شطب ألادوات املالية من امليزايية 8.  1.  1.  1

 .انقضاء أو فقدان حقوق املؤسسة على التدفقات الناتجة عن ألاصول املالية -

 .تحويل حقوق املؤسسة على ألاصول املالية إلى طرف أخر -

 .تسوية الالتزامات املالية سواء ألغيت أو انتهت أجالها -

 : ألادوات املالية للتحوط 3.  1.  1.  1

  :و أداة التحوط تعريف العنصر املحوط  2. 3.  1.  1.  1

هو أصل أو خصم أو التزام أو صفقة مستقبلية أو استثمار في مؤسسة أخرى، يعرض العنصر املحوط 

 .املؤسسة إلى مخاطر تغير قيمته العادلة أو تغير التدفقات النقدية املستقبلية عن هذا العنصر

هي أداة مالية مشتقة ينتظر أن قيمتها العادلة أو التدفقات النقدية التي تنتجها تعوض  :أداة التحوط 

 .القيمة العادلة 

 



 المعايير المحاسبة الدولية البنكية      الفصل الثاني                                                 
 

42 
 

 :تعريف فعالية ألاداة املالية للتحوط 1.  3.  1.  1.  1

للتغيرات عنصر املحوط و رات املمكنة في القيمة العادلة للهي درجة تعويض ألاداة املالية التغي   

 .فعالية يختلف من مؤسسة إلى أخرى التدفقات النقدية التي ينتجها ، وتقييم الاملمكنة في 

 :شروط املعالجة املحاسبية لألدوات املالية للتحوط  3.  3.  1.  1.  1

 1 :كي يمكن معالجة ألادوات املالية للتحوط، ال بد من توفر الشروط آلاتية 

 :وجود مسشندات داخلية 2.  3.  3.  1. 1.  1

تحوط ضد تغيرات في القيمة العادلة أو تحوط )يجب أن توصف في وثائق طبيعة عالقة التحوط    

 .(ضد التغيرات في التدفقات النقدية املستقبلية

  :فعالية أداة التحوط  1.  3.  3.  1.  1.  1

يجب أن تكون أداة التحوط عالية، ولتقييم هذه الفعالية البد من إمكانية قياس في قيمته   

 .العادلة أو في قيمة التدفقات النقدية التي ينتجها

معوض ر لتحوط عنصر ما، البد أن يكون هذه العنص: وجود أسباب كافية للتحوط 3.  3.  3.  1.  1.  1

لتغيرات محتملة في قيمته العادلة أو في قيمة التدفقات النقدية التي ينتجها، حيث أن هذه التغيرات 

 .معتبرة على النتيجةيمكن أن تؤثر بصفة 

 : املبدأ ألاساس ي ملحاسبة ألادوات املالية للتحوط 4.  3.  1.  1.  1

مهما كان ألامر، فيجب معالجة ألاداة املالية للتحوط والعنصر املحوط بقيمتها العادلة حتى و لو كان 

 : يلي العنصر املحوط ال يقيم بالقيمة العادلة في الظروف العادية ، وتعالج محاسبيا كما

 : حالة تحوط قيمة العنصر املحوط 2.  4.  3.  1.  1.  1

 : يجب إجراء املعالجة التالية   

الناتجة عن إعادة تقييم ألاداة املالية للتحوط بالقيمة العادلة يجب أن تدمج ( القيمة)ألارباح والخسائر  -

 .في النتيجة الصافية للدورة

 .ألارباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العنصر املحوط يجب أن تدمج في النتيجة الصافية للدورة -

 :حالة تحوط التدفقات النقدية املستقبلية الناتجة عن العنصر املحوط 1. 4. 1.3. 1.  1

 : تحوطكي يعالج تحوط التدفقات النقدية محاسبيا ال بد من تحديد فعالية ألاداة املالية لل  

يجب إدماج ألارباح أو الخسائر إلى رؤوس ألاموال الخاصة وذلك عن  :حالة أداة مالية للتحوط فعالية 

 .طريق جدول التغيرات في رؤوس ألاموال الخاصة

إن كانت ألاداة املالية للتحوط أداة مالية مشتقة، فتدمج الخسائر  :حالة أداة مالية للتحوط غير فعالة - 

افية للدورة وإن كانت ألاداة املالية للتحوط ليست أداة مالية مشتقة فتدمج الخسائر في في النتيجة الص

 .رؤوس ألاموال الخاصة عن طريق جدول التغيرات في رؤوس ألاموال الخاصة
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 ( 1-1) جدول رقم 

 ألادوات املالية و طرق تقييمها و معالجتها

 

أصول مالية  

ليست 

 بغرض

 التبادل

أصول مالية 

 للبيعجاهزة 

القروض 

والسلفيا

ت التي 

أصدرتها 

 املؤسسة

أصول  

والتزاما

ت مالية 

بغرض 

 التبادل

أدوات 

مالية على 

رؤوس 

 ألاموال

غير 

 مسعرة

التزامات 

مالية ليست 

بغرض 

 التبادل

 

 أدوات مالية للتحوط

 

قاعدة إعادة 

التقييم 

 الالحقة

التكلفة 

 املهتلكة

 القيمة

 العادلة

التكلفة 

 املهتلكة

 القيمة

 العادلة

التكلفة 

 التاريخية

التكلفة 

 لكةتامله

 القيمة العادلة

             إدماج  

النتيجة  في

الصافية 

 للدورة

إدماج في 

رؤوس 

ألاموال 

 الخاصة

إدماج في  

النتيجة 

الصافية 

 للدورة

إدماج 

في  

النتيجة 

الصافية 

 للدورة

ال توجد 

 أرباح أو

 خسائر

إدماج في  

النتيجة 

الصافية 

 للدورة

إدماج في النتيجة 

الصافية للدورة في 

للدورة حالة التحوط 

 ضد التغيرات في القيمة

العادلة و في حالة تحوط 

في التدفقات النقدية، 

إدماج في رؤوس ألاموال 

الخاصة في حالة تحوط 

فعال ضد التغيرات ضد 

 .التدفقات النقدية

 

 

مستلزمات تنميط املخطط ( شهادة ليسانس ،مذكرةسمير بن يقادي  سفيان حمادوش ، عبد القادر بو عالم،: املصدر

 .1335/املحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير املحاسبية الدولية 

 

 :إطار و إعداد و عرض القوائم املالية الخاصة بالبنك وفق املعايير املحاسبية الدولية  3.1.1

 :جدول حساب النشيجة . 2.3.1.1

يتضمن جدول يرادات و التكاليف حسب طبيعتها و جدول حسابات النتائج عن إ يجب إلافصاح في  

 :حسابات النتائج حسب الشكل التالي 
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 (  3-2)الجدول رقم 

 مثال عن شكل حسابات النتائج

 n-1 N البيان

 :إلايرادات من أنرطة الاستغالل

 .البيان إيرادات الفوائد

 . أتعاب وعموالت 

 . إلايراد الصافي للعمليات على سندات التوظيف

 .إلايراد الصافي للعمليات على العمالت ألاجنبية

 .إيرادات القسائم 

 . إيرادات الاستغالل ألاخرى  

 : مصاريف الاستغالل

 . مصاريف الفوائد

 . مخصص الخسائر على القروض و السلفات

 . مخصص الخسائر على انخفاض قيمة الاستثمارات

 .اد الصافي لالستغاللإلاير 

 .إيرادات أخرى  

 .مصاريف إدارية وعمومية 

 .إهالك ألاصول الثابتة 

 .مخصص الضرائب النتيجة الصافية 
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 : امليزايية  1.3.1.1

ب درجة سيولتها املتزايدة في حسيفصح عن ألاصول و الخصوم في امليزانية وفقا لطبيعتها و ترتب   

تكون عناصر امليزانية مصنفة في يتها املتناقضة  في جهة خصومها و و درجة إستحقاق جهة أصولها ،

 : الجدول التالي 

 ( 4-1)الجدول رقم 

 مثال عن شكل ميزايية للبنك

 النسبة إلاجمالية املبالغ بیان 

 :ألاصول 

 . النقدية و املستحق لدى البنوك -2

 : الاسشثمارات -1

 . ودائع محملة بالفوائد لدى البنوك -

 . أصول غير نقدية و اتفاقيات إعادة الشراء -

 . ألاوراق املالية بغرض الاتجار -

 . ألاصول املرهونة بغرض البيع -

 .أوراق مالية حكومية  -. أوراق خزانة -. ألاوراق املالية -

 .أوراق مالية بلدية -

  

 xxx %xx 2إجمالي الاستثمارات 

 : القروض -3

 .تجارية و صناعية و مالية -

 . عقارية - 

 . لألفراد -

 دولية  -

 . تأجير تمويلي -

  

 xxx %xx إجمالي القروض

 دخل غير مكتسب  -

 احتياطي ملواجهة خسائر القروض -

  

   صافي القروض و ألاجير 

   3+2إجمالي ألاصول املربحة 

 : أصول أخرى  4

 (.بالصافي)ومعداته مبادئ ومرافق البنك 

 .مستحقات على تعهدات العمالء  

 .عقارات أخرى مملوكة -

 .أصول أخرى  

  



 المعايير المحاسبة الدولية البنكية      الفصل الثاني                                                 
 

46 
 

 xxx %xx إجمالي ألاصول ألاخرى 

 xxx %xx 4+3+2+1إجمالي ألاصول 

 :الخصوم 

 :بدون فائدة ( الجارية)الودائع تحت الطلب  -

ودائع يكون السحب منها قابل للتفاوض ويحسب لها فوائد  -

NOW . 

 .ودائع أسواق النقد -

 .ودائع ألجل  - 

 .ودائع ادخارية أخرى  -

 .ودائع شهادات إلايداع  -

 .ودائع لدى مكاتب أجنبية -

  

 xxx %xx إجمالي الودائع

 .خصوم غير نقدية واتفاقيات إعادة الشراء -

 .أموال مقترضة أخرى  - 

 .خصوم مستقبلية  -

 .قبالت وخصوم أخرى  -

  

   الخصوم قبل القروض والسندات ذات التالية السدادإجمالي  -

 xxx %xx فروض وسندات ذات مرتبة التالية في السداد 

 xxx %xx إجمالي الخصوم

 : خصوم محملة بفوائد -

 . إجمالي الخصوم

 .الودائع الجارية

 قبالت وخصوم أخرى  -

  

 .ألاسهم العادية 

 ألاسهم املمتازة 

 ألارباح املحتجزة

  

 xxx %xx إجمالي حقوق  امللكية 

 xxx %xx إجمالي الخصوم و الحقوق امللكية 

 .53ص  1333الاسكندرية /31طارق عبد العال حماد التقارير املالية الدار الجامعية للنرر والتوزعع الطبعة : درصامل
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املقاصة يعادل املبلغ املتوقع تمنع املقاصة بين عناصر ألاصول و الخصوم إال في حالة ما إذا كان مبلغ  -

 .لتحقيق عنصر ألاصول أو تسوية عنصر الخصوم

 :جدول التدفقات النقدية 3.  3.  1.  1

الخاص بجدول تدفقات النقدية على الشروط الخاصة ( IAS7)  9ينص املعيار املحاسبي رقم  

املؤسسات املتشابهة،  الواجب تطبيقها عند إعداد و تقديم جدول تدفقات النقدية الخاص بالبنوك و 

 :حيث يتم تسجيل تدفقات النقدية بقيمتها الصافية في الحاالت ألاتية

املقبوالت و املدفوعات النقدية لقبول و إعادة سداد الودائع ذات تاريخ استحقاق معلوم، حيث تتم  -

 .املقاصة بين مبالغ هذه املقبوضات و املدفوعات

 .املالية ألاخرى، حيث تتم املقاصة بين مبالغ الودائع و املسحوبات الودائع و املسحوبات لدى املؤسسات -

القروض و السلفيات النقدية املقدمة للزبائن و إعادة سداد هذه القرض و السلفيات، حيث تتم  -

 .املقاصة بين مبالغ القروض و السلفيات املقدمة و مبالغ القروض و السلفيات التي تمت إعادة تسديدها

ما في )حيث تعرف النقدية بأنها املبالغ املتاحة و الودائع تحت الطلب ، و تعرف أشباه النقدية  

بأنها التوظيفات قصيرة ألاجل تتميز بدرجة عالية من السيولة والتي قيمتها ال تتغير بصفته معتبرة ( حكمها 

ا ، وتعرف أنشطة إلاستغالل ، و تعرف التدفقات النقدية بأنها مدخوالت وخروجات النقدية وما في حكمه

بأنها ألانشطة ألاساسية املنتجة إلايرادات غير أنشطة إلاستغالل بأنها ألانشطة ألاساسية املنتجة إليرادات 

التنازل على ألاصول طويلة ألاجل وكل ألاصول الغير مدمجة أنشطة إلاستثمار بأنها عمليات الحيازة و غير 

نشطة التمويل بأنشطة تؤدي إلى التغيرات في حجم ومكونات رأس ضمن النقدية وما في حكمها، وتعرف أ

 .املال الخاص ورأس املال املقترض

 :خارج امليزايية 4.3.2.2

تتمثل خارج امليزانية في التعهدات والالتزامات، وهي ظروف أو موافق تتعلق نتيجتها النهائية   

الاعتراف املباشرة العناصر ألاصول و الخصوم، بأحداث مستقبلية ربما تحدث أو ال تحدث ، وال تؤدي إلى 

 :ويجب أن تشمل عملية إلافصاح في خارج امليزانية على ما يلي

ألنه ال يمكن للبنك إلغاؤها ( أي غير قابلة لإللغاء)طبيعة ومقدار التعهدات الخاصة بالقروض النهائية  -

 .ومصاريف ضخمة( جزاءات)بدون تحمل عقوبات 

ضمانات القبول البنكية، مثلة في الضمانات العامة للديون املتئل القروض املباشرة عة ومقدار بداطبي -

 .التي تستعمل كضمانات مالية للقروض والسنداتخطابات الاعتماد الجاهزة 

وخطابات الاعتماد  املرتبطة بمعامالت متعلقة بخطابات ضمان ابتدائية  مقدار الالتزامات املحتملة -

 .عامالت معينةالجاهزة املرتبطة بم

قصيرة ألاجل التي تسير بنفسها ومتعلقة ( الخصوم املحتملة)طبيعة ومقدار الالتزامات املحتملة  -

بمعامالت تجارية مرتبطة بحركة السلع كاالعتمادات املستندية أين تستعمل بضائع معينة كضمان 

 .لالعتماد
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 .ا في امليزانيةطبيعة ومقدار عقود البيع وإعادة الشراء التي ال يعترف به -

 .، والعقود املستقبليةالفوائد والصرف عقود املبادالت  طبيعة ومقدار العمليات املرتبطة بمعامالت -

 .وتسهيالت الاكتتاب القابلة للتجديد  طبيعة ومقدار الالتزامات ألاخرى كتسهیالت إصدار ألاوراق -

بالقروض غير القابلة لإللغاء ألنها تؤثر ومن الضروري أن يتم إلافصاح عن التعهدات الخاصة   

على السيولة والقدرة على السداد املستقبليتين للبنك، فإذا قرر عدد كبير من الزبائن استخدام القروض 

النهائية في نفس الوقت، فال خيار للبنك إال أن يمنح كل هذه القروض مما يعرضه إلى نقص مفاجئ في 

 .السيولة

 :املالحق 5.  3.  1.  1

 :يجب إلافصاح في املالحق للقوائم املالية للبنك عن ما يلي

 :تاريخ استحقاق عناصر ألاصول  2.  5. 3.  1.  1

طريق  تمثل تواريخ استحقاق ألاصول والخصوم معلومات مفيدة لتقييم وضعية سيولة البنك عن  

دعي إمكانية البنك ربط ألاصول والخصوم حسب تواریخ استحقاقها، بحيث أن وضعية سيولة سليمة تست

على تحوط خصوم ذات تاريخ استحقاق معين بأصول ذات نفس تاریخ استحقاق، أي يجب أن ال تتجاوز 

 . قيمة الخصوم ذات تاريخ استحقاق معين قيمة ألاصول ذات نفس تاريخ الاستحقاق

ولتحقيق ذلك يجب أن تكون فترات الاستحقاق التي يتبعها البنك الترتيب ألاصول هي نفس فترات 

الاستحقاق املطبقة لترتيب الخصوم، وال تتغير من دورة إلى أخرى، ويمكن التعبير على تواريخ الاستحقاق 

 : طرق وهي( 3)بثالثة 

 .الفترة ألاصلية حتى تاريخ الاستحقاق -

 .املتبقية حتى تاريخ التغير املحتمل في معدالت الفائدةالفترة  -

 .الفترة املتبقية حتى تاريخ الاستحقاق -

 :تركز عناصر ألاصول والخصوم وخارج امليزايية  1.  5.  3.  1.  1

يسمح إلافصاح بتركز عناصر ألاصول والخصوم وخارج امليزانية بتحديد املخاطر املتحملة املتعلقة   

 :وخصوم البنك، ويتم إلافصاح عن التركيزات عن طريقبتحقق أصول 

 .املناطق الجغرافية كدول معينة أو مجموعة من الدول أو مناطق داخل الدولة  -

 .مجموعة الزبائن كالخدمات و إلادارات العمومية و الخواص  -

 .القطاعات إلاقتصادية كالخدمات و الفرحة و الصناعة  -

 .التركيزات ألاخرى للمخاطر 

 :خسائر القروض و السلفات  3.5.3.1.1

السلفات و يتم خصمها من مبلغ من القروض و يجب إلاعتراف على القروض و السلفات كمصادر    

 : و يجب  إلافصاح عن خسائر القروض  و السلفات كما يلي 

إعترافها عتبار القروض و السلفات معدومة و وصف السياسة و الاساليب ملحاسبية املستخدمة إل  -

 .كمصاريف 

 .إعطاء تفاصيل حول مؤونات خسائر القروض و السلفات للدورة  -
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 .املبلغ املستحق كمؤونة خسائر على القروض و السلفات فتاريخ إقفال امليزانية   -

 .مبلغ القروض و السلفات التي لم تحسب عليها فوائد إلحتمال  عدم تحصيلها   -

 ان والخصوم املضمويةألاصول املرهوية كضم 4.5.3.1.1

قد يقوم البنك برهن أصول كضمان لدعم عناصر من الخصوم، وعادة ما تكون مبالغ ألاصول   

املرهونة كضمان ومبالغ الخصوم املرهونة ضخمة، مما يؤثر على تقييم الوضعية املالية للبنك، لهذا ألامر 

 .صول املرهونة كضمانيجب إلافصاح عن إجمالي مبالغ الخصوم املضمونة وطبيعة ومبلغ ألا 

 :أنرطة ألامناء 5.5.3.1.1

قد يعمل البنك كأمين إلدارة أموال الغير، وهذا ما يؤدي بيه إلى حيازة أصول الغير والتصرف فيها   

دون أن تظهر في ميزانية البنك، لهذه ألاسباب يجب إلافصاح عن حجم هذه ألانشطة نظرا ملسؤولية 

يشار إلى أن الخدمات الحفظ  ال تعبر أنشطة ألامناء ألن البنك ال يتصرف البنك تجاه هذه ألاصول، كما 

 .وال يدير ألاصول املحفوظة

 :العمليات مع ألاطراف ذات العالقة 6.5.3.1.1

تعتبر ألاطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحدهم القدرة على مراقبة آلاخرين أو ممارسة تأثير معتبرة    

قرارات مالية وتسييرية، وقد يقوم البنك بمعامالت مع أطراف ذات عالقة  على الطرف ألاخر عند اتخاذ

بشروط معينة تختلف عن شروط املعامالت مع أطراف أخرى، فقد يمنح البنك لطرف ذي عالقة قرضا 

مبلغه يكون اكبر من مبلغ القروض التي قد يمنحها لألطراف ألاخرى في نفس الظروف، فلكي يتمكن 

 :الية من تقييم سياسة البنك، البد من إلافصاح عنمستعمل القوائم امل

 .طبيعة العالقة بين ألاطراف -

 .نوع املعاملة -

 .سياسة إلاقراض تجاه ألاطراف ذات العالقة -

 :مبلغ أو نسبة لكل من -

القروض و السلطات للودائع  و القبالت و السندات ألمر كما يمكن إلافصاح عن الارصدة هذه املبالغ في   -

 .بداية و نهاية الدورة 

ألانواع الرئيسية إلايرادات و مصاريف الفوائد و العموالت املدفوعة املصاريف املحملة خالل الدورة  -

 .ملواجهة خسائر القروض و السالفات ، و املؤونات املكونة لها في تاريخ إقفال امليزانية 

 :التغيرات في رأس املال الخاص   7.5.3.1.1

 :الب بتقديم جدول يعبر على التغيرات في رأس املال الخاص مع إلافصاح عن ما يلي البنك املط  -

 .النتيجة الصافية للدورة   -

 .عناصر إلايرادات و املصاريف املعترف بها في عناصر رؤوس الاموال الخاصة الجوهرية  -

 . الرصيد املتراكم لألرباح غير املوزعة في بداية و نهاية الدورة   -

غيرات الحادثة على الحسابات رؤوس ألاموال الخاصة خالل الدورة مع إظهار أرصدة أو املدة و أرصدة الت -

 .أخر مدة 
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 (5-1) الجدول رقم 

 مالافصاح عن تواريخ استحقاق ألاصول الخصو 

 473ص / يفس املرجع /طارق عبد العال حماد: املصدر 

 

 

 

 

 

حتى ثالثة  البيان

 أشهر

ثالثة أشهر 

 حتى سنة

سنة حتى خمسة 

 سنوات

أكثر من خمسة 

 سنوات

 :الاصول 

و ألاموال القصيرة  النقدية

 .ألاجل 

 .ودائع لدى البنوك 

 .سندات بغرض املتاجرة 

 .حسابات املدينين 

 .استثمارات بغرض املتاجرة 

فوائد مستحقة وأصول أخرى 

. 

 . استثمارات

 .أصول ثابتة

    

     إجمالي ألاصول 

 :الخصوم 

 .ودائع مستحقة للبنوك 

 .ودائع أخرى 

مستحقة و خصوم  قسائم

 .أخرى 

 .تسهيالت متوسط أجل

    

     إجمالي الخصوم 
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 (6-1) الجدول رقم 

 الافصاح عن تركيز ألاصول و الخصوم و عناصر خارج امليزايية

 n-1 n السنوات 

عناصر خارج  الخصوم ألاصول  البيان 

 امليزانية

عناصر خارج  الخصوم ألاصول 

 امليزانية

املناطق  

 : الجغرافية 

 أمريكا الشمالية

 أوروبا

 الشرق ألاوسط

 مناطق أخرى 

      

       إجمالي 

 :قطاعات صناعية 

 البنوك و التمويل 

 النقدية 

 سلع كمالية 

 تجزئة 

 تصنيع و خدمات 

 صناعات أخرى 

      

       إجمالي 

 

 482ص / يفس املرجع /عبد العال حمادطارق : املصدر 
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 (7-1) الجدول رقم 

 الافصاح عن مئويات الخسائر على القروض و السلفات املركوك فيها و املعدومة

 n-1 N البيان 

 رصيد أول املدة 

) املبالغ املشطوبة من امليزانية خالل الدورة 

 (ديون معدومة

  

   

 مئونات الدورة 

 . ( provision spécifiques)مئونات خاصة 

 . ( provision générales )مئونات عامة 

  

   رصيد أخر مرة 

 Hennie van greuning ,Marius Koen , Joëlle le voucher Meouch , op ,ci .page 119: املصدر 

 (8-1) الجدول رقم 

 الافصاح عن التغيرات في رؤوس ألاموال الخاصةعن : مثال 

رأس املال  البيان 

 ألاسهم 

عالوات 

 إلاصدار 

إحتياطات و الارباح 

 غير موزعة 

 ترجمة العمالت

     n-1/12/31الرصيد في 

أثر تغيير ألاساليب 

 .املحاسبة 

 .إعادة التقييم 

 .فروق ترجمة العمالت 

 .اتفاع في راس املال 

 قسائم ارباح موزعة 

    

     النتيجة الدورة 

 Robert Obert .Op .cit. Page 96:املصدر 
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 :الثانيخاتمة الفصل 

لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى املعايير املحاسبية الدولية البنكية ذات الصلة املباشرة مع   

فيجدر التساؤل عما إذا  ومستعمليها،  النشاط املحاسبي البنكي، وذلك بإبراز أهميتها، مضمونها، أهدافها

كانت هذه املعايير مطبقة في القطاع الجزائري، وهو ما أدى إلى القيام بدراسة الحالة التطبيقية على 

 .مستوى البنك الجزائري 
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 :مقدمة الفصل الثالث 

 للبنوك دور كبير في تمويل املشاريع الاقتصادية من اجل التنمية في الاقتصاد الوطني ونظر ألاهميتها،

اهتمت الجزائر مند الاستقالل بتنمية وإصالح نظامها البنكي من اجل مواكبة ألانظمة البنكية املتواجد في 

 .العالم، ألنها يعتبر الوسيط بين الاقتصاديين

ومن أهم مكونات هذا النظام نجد بنك الفالحة والتنمية الريفية وتدعيما منا للجانب النظري  -

بالدراسة التطبيقية من أجل إعطاء نموذج عن إدارة ألاعمال في البنك  ارتأينا أن نخصص فصال يتعلق

والتطبيق الفعلي للمحاسبة في امليدان العملي، وسنحاول في هذا الفصل أن نقوم بتقديم بنك الفالحة 

بصفة خاصة ملعرفة ألاعمال البنكية التي يقوم بها، ونخص  -مستغانم -والتنمية الريفية بصفة عامة مديريته

 .ذلك مصلحة املحاسبة لالطالع على الدفاتر و السجالت املستخدمة بهاب
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 تقديم عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية 1.  3

 تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية 1.  1.  3

فقد شملت املؤسسات  0891في إطار إعادة هيكلة املؤسسات الاقتصادية والتي تمت في بداية 

املصرفية البنوك في تطبيق مبدأ التخصص في النشاط الاقتصادي وفي هذا إلاطار أنشأت مؤسستين مصرفية 

، والتي كانت أولهما بنك الفالحة والتنمية الريفية والتي تقوم بالوساطة املالية في مجال القطاع (ينكبن)

 .الزراعي

رع من هيكل البنك الوطني الجزائري نشأت ب في ، وتف0891مارس  01بنك الفالحة والتنمية الريفية نشأ في  -

مليار دینار، مهمته تمويل القطاع الزراعي ولعب  11وشكله القانوني شركة رأسمالها املسجل هو  0811سنة 

 دور الوسيط املالي في هذا القطاع، ألحق بوزارة املالية كوصية عليه في التسيير والرقابة

عمومي لقي اهتمامات كبيرة من قبل الدولة، في تجهيزه بمعدات العمل، لإلشارة أن هذا البنك التجاري ال -

الخاصة باإلعالم آلالي املتطور مسايرة التكنولوجيا الحديثة، وكذلك آالت العد الحديثة واملتطورة زيادة على 

إن دل  ذلك اعتماده لشبكة من الوكاالت موزعة على التراب الوطني أكثر من البنوك التجارية ألاخرى، وهذا

على شيئا إنما يدل على أهمية القطاع الزراعي الذي أوكلت إليه الوساطة املالية أكثر فعالية في نشاطها مع 

على واليات الوطن ودوائرها وكذلك بلديات ، الواليات، والذي لنجده عند  العلم أن شبكة الوكاالت موزعة

ى وضع نظام دفع شامل بدون عراقيل خاصة البنوك التجارية ألاخرى وقد يساعد هذا التوزيع الكلي عل

 041كما تألقت في البداية من  ، بين وكاالت البنك نفسه (الدفع، السحب، التمويل )عندما تكون عملية

 .مكتبا 18وكالة و 111وكالة، شبكتها حاليا لديها أكثر من 

، التي يحملها (الخ...تشيك، كمبياال )ووسائل الدفع  وأصبحت تقدم خدمات إلى البنوك في تحصيل مبالغ -

 .ألافراد في املناطق ليست بها وكاالت تابعة للبنوك التجارية ألاخرى 

 :بمستغانم  BADRتعريف مديرية  -

إن البنك الفالحة و التنمية الريفية قد أخذ بمبدأ الالمركزية حيث أعطى لفروعه صالحيات واسعة  

 . في منح القروض 

 بنك الفالحة والتنمية الريفية وظائف و أهداف و مهام  -2.  1.  3

 :و نذكر اهمها فيما يلي  :الفالحة والتنمية الريفيةوظائف بنك  – 1.  2.  1.  3

 .تطوير املوارد العمل على رفع و تحسين تكاليفها  -

 .الاستعمال الذكي لالمكانيات التي تمنحها السوق املالية  -

 .الحاصل في عالم النشاطات البنكي و تقنياته مسايرة التطور  -

 .خصم ألاوراق التجارية و املالية  -

 .تسليم و تحول القيم املنقولة أو رهنها  -

 .تقديم خدمات مالية ألفراد و املؤسسات  -
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 :ويسعى البنك إلى تطوير طاقات معالجة املخاطر عن طريق

 .تصفية مشاكل املالية -

 .صفة منسجمة مع تكلفة إلايراداتتطبيق معدالت فائدة ب -

 .أخد الضمانات املالئمة وتطبيقها ميدانيا -

 .تحسين استقبال الزبائن واحترامهم والرد على طلباتهم بجدية قصد تمتين العالقة -

 .مواجهة مخاطر الصرف على القروض الخارجية بصفة عقالنية -

 العمل على حصول على الامتيازات الجبائية -

 :سياسة الاتصال فعالة لتحقيق ألاهداف املسطرة وذلك بوضع  -

 (.جريدة، تجمعات، إلاشهار، معدات سمعية بصرية)استعمال الدعم العقالني  -

 .تطوير مستوى تكوين هيئة املوظفين وإعطاء ألاولية لحاملي الشهادات  -

 :ويقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية كذلك بتمويل

 (. EAI- EAC) الصغيرة واملتوسطة وكبيرة الحجم  املستثمرات الفالحة -

 املجموعات التعاونية -

 .مزارع الخدمات والتسويق -

 .مؤسسات فالحية صناعية من كل نوع -

 .قطاع الصيد البحري  -

 :أهداف البنك الفالحة و التنمية الريفية  - 2.2.1.3

املحلية والعاملية على بنك الفالحة  يحتم املناخ الاقتصادي الجديد الذي تشهده الساحة املصرفية  

والتنمية الريفية أن يلعب دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في تمويل الاقتصاد الوطني من جهة، وتدعيم 

مركزه التنافس ي في ظل املتغيرات الراهنة من جهة أخرى، وبذلك أصبح الزما على القائمين على البنك وضع 

 .جهة التحديات التي تفرضها البيئة املصرفيةإستراتيجية أكثر فعالية ملوا

وأمام كل هذه ألاوضاع وجب على املسئولين إعادة النظر في ألاساليب تنظيم وتقنيات التسيير التي   

. يتبعها البنك، والعمل على ترقية منتجاته وخدماته املصرفية من اجل إرضاء الزبائن والاستجابة النشغاالتهم

الفالحة والتنمية الريفية مثله مثل البنوك العمومية ألاخرى إلى القيام بأعمال  وفي هذا الصدد لجأ بنك

جعله مؤسسة مصرفية  ونشاطات متنوعة وعلى مستوى عالي من الجودة للوصول إلى إلاستراتيجية تتمثل في

دوالر، مليار  1,  5كبيرة وشاملة يتدخل في تمويل كل العمليات الاقتصادية، حيث بلغت ميزانيته حوالي 

من التجارة الخارجية بالجزائر، وبهذا أصبح يخطى بثقة املتعاملين الاقتصاديين وألافراد % 11وينشط بواقع 

 .الزبائن على حد سواء، وهذا قصد تدعيم مكانته ضمن الوسط املصرفي

 :البنك ما يلي  إدارةألاهداف املسكرة من طرف  أهمو من  
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 . توسيع و تنويع مجاالت تدخل للبنك كمؤسسة مصرفية شاملة  -

 .تحسين العالقات مع الزبائن  -

 .تحسين نوعية وجودة الخدمات  -

 .تطوير العمل املصرفي في قصد تحقيق أقص ى قدرة من الربحية  -

 .احتالل مكانة إلاستراتيجية ضمن الجهاز املصرفي  -

 .لوكاالت في كل الواليات الوطنية محاولة التوسع وفتح املزيد من ا -

 . تغيير سلوك هيئة املوظفين -

 . عصرنة وتجديد ثروته -

وبغية تحقيق تلك ألاهداف قام البنك بتهيئة الشروط لالنطالق ملرحلة جديدة التي تتميز بتحوالت   

هامة انفتاح السوق املصرفية أمام البنوك الخاصة املحلية ألاجنبية، حيث قام البنك بتوفير شبكات جديدة 

لبنك مجهودات كبيرة لتأهيل ووضع وسائل تقنية حديثة وأجهزة وأنظمة معلوماتية، كما بدل القائمون على ا

موارده البشرية، وترقية الاتصال داخل وخارج البنك، مع إدخال تعديالت على التنظيمات والهياكل الداخلية 

 . للبنك تتوافق مع املحيط املصرفي الوطني واحتياطات السوق 

وانشغاالتهم كما سعى البنك إلى التقرب أكثر من الزبائن وهذا بتوفير مصالح تتكفل بمطالبهم   

والحصول على أكبر قدر من املعلومات الخاصة باحتياجاتهم، وكان البنك يسعى لتحقيق هذه أهداف بفضل 

 :قيامه بـ 

 .رفع حجم املوارد بأقل تكاليف -

 .توسيع نشاطات البنك فيما يخص التعامالت -

 . تسيير الصارم لخزينة البنك بالدينار والعملة الصعبة -

 في مجال التغطيةعمل ديناميكي  -

 .الخ... ترقية العمليات املصرفية املختلفة كمنح القروض -

 .لعب دور فعال في إحداث التنمية الاقتصادية -

وكذلك بفصل ذكاء مسيرتها وانسجام كل عمالها إضافة إلى إرادة واستقرار العنصر البشري وكذلك    

 .إلى الاحتراف

 :لريفية مهام بنك الفالحة و التنمية ا -3.2.1.3

وفقا للقوانين و القواعد املعمول بها في املجال املصرفي ، فان بنك الفالحة و التنمية الريفية مكلف  

 :بالقيام باملهام التالية و نظرا لكثرتها سوف نذكر منها 

 . معالجة جميع العمليات الخاصة بالقروض ، الصرف و الصندوق  -
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 .استقبال الودائع فتح حسابات لكل شخص طالب لها و  -

 .املساهمة في تطوير القطاع الفالحي و القطاعات آلاخرى  -

 .املشاركة في تجميع إلادخارات  -

 .املساهمة في تطوير القطاع الفالحي  و لقطاعات آلاخرى  -

 .تأمين الترقيات الخاصة بالنشاطات الفالحية و ما يتعلق بها  -

 .تطوير شبكته و معاملته النقدية  -

 .الحرص على تحقيق مردودية  الجزية -

 .معالجة العمليات البنكية املستلمة من طرف العاملين الخواص  -

 .استثمار في الفالحة  -

 .منح القروض لدى الشركات التي لها عالقة من الفالحة  -

 .العمل على تجهيز القروض املتاحة الضامانات املطلوبة ، و ضمان متابعة التحقيق  -

 .تطوير العالقات التجارية املتعلقة بالزبائن  صيانة و  -

 .إعادة تنظيم و تسيير الهيئات و الهيكل التنظيمي للبنك  - 

تطوير املوارد والتعامالت املصرفية وكذا العمل على خلق خدمات مصرفية جديدة مع تطوير املنتجات  -

 .والخدمات املقدمة

 .تنمية موارد واستخدامات البنك عن طريق ترقية عمليتي الادخار والاستثمار -

 .تقسيم السوق املصرفية والتقرب أكثر من ذوي املهن الحرة، التجارة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة -

 .الاستفادة من التطورات العاملية في مجال العمل املصرفي -

 . الحرص على تحقيق مردودية الخزينة -

 استثمار في الفالحة  -

 .دراسة ووضع شروط تسلسل القروض التي يفوق مبلغها حدود التوكيل -

 .إجراءات العمليات املصرفية ألاكثر مردودية في إطار التسيير العقاري وتجهيز املخزون وألارشيف -

 .والحرص على التكوين والتسيير املنطقي والعقالني للموظفين -

 ع فالحي عن طريق آلاليات املوضوعة من طرف الدولة لصالحهممرافقة مستثمر في قطا -

 (. Lonsaje)من بينهم 
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 : وفي إطار سياسة القروض ذات املردودية يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية -

 .تطوير قدرات تحليل املخاطر -

 .إعادة تنظيم إدارة القروض -

 .منح القروض للفالحين -

 .وتطبيق معدالت فائدة تتماش ى وتكلفة املوارد تحديد ضمانات بحجم القروض -

لقد عمل بنك الفالحة والتنمية الريفية وألجل تعزيز مكانته التنافسية والتوجه الاقتصادي الجديد   

للدولة وسياستها بصفة عامة، بوضع مخطط استراتيجي شرع في تطبيقه في بداية العقد ألاول من القرن 

 : حاوره فيما يليالحادي والعشرين، تلخصت أهم م

 .إعادة تنظيم وتسيير الهيئات والهيكل التنظيمي للبنك -

 (.تقوية تنافسية)عصرنة البنك  -

 .احترافية العاملين -

 .تحسين العالقات مع ألاطراف ألاخرى  -

 .تطهير وتحسين الوضعية املالية -

 .مساهمة في الدعم الفالحي -

 .متابعة تمويل الاستغالل -

الانجازات املالية لالستثمارات وإنشاء تقارير مؤقتة حول الشروط املادية واملالية لتحقيق املشاريع متابعة  -

  .الخاصة بالوكالة

 :الهيكل التنظيمي للبنك الفالحي و التنمية الريفية  -3.1.3.
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 BADRيوضح الهيكل التنظيمي العام لبنك  ( : 1-3) مخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 املدرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية: املصدر

 P.D.Gالرئيس  المدير العام   

 العامة المفتشية

 مدير التدقيق الداخلي

 فرع االتصاالت 

 

 المستشارون

 

 مجلس اللجان

 أمانة المدير

 المديرية العامة بالنيابة

 (الموارد و القروض)

 

المديرية العامة بالنيابة 

المحاسبة اإلعالم ، )

 (والخزينة

 

 المديرية العامة بالنيابة

 (الوسائل اإلدارة و )

 

 التقسيم الدولي

 

 مديرية العمليات

 الخارج التقنية مع

 

 مديرية العالقات

 الخارجية

 

 مديرية المراقبة 

 اإلحصائياتو 

 

  مديرية

 المستخدمين

 

مديرية تقييم الموارد  

 البشرية

 

 مديرية الوسائل 

 العامة

 

 مديرية الدراسات 

القانونية 

 والمنازعات

 

 

مديرية التنبؤ 

 ومراقبة التسيير

 

 

مديرية اإلرسال و 

 صيانة اإلعالم اآللي

 

 

مديرية تمويل المؤسسات 

 و الصغيرة  المتوسطة

 و الصغيرة

 

 

مديرية اإلعالم 

 الشبكة االستغالل

 

 

مديرية تمويل المؤسسات 

 الكبرى

 

 

 المديرية المركزية

 لإلعالم اآللي

 

 

 مديرية دراسة السوق

 والمنتجات

 

 

 مديرية المحاسبة

 العامة

 

 

مديرية تمويل النشاطات 

 الفالحية

 

 مديرية المتابعة و

 التحصيل

 

 

 مديرية الخزينة

 

 

 الفروع

 

 الوكاالت
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 (:Les Succussales) الفروع  1.  3.  1.  3

تقوم بمهمة توجيه، تنسيق، مراقبة ومتابعة جميع الوكاالت البنكية التابعة له، ويبلغ عدد فروع بنك بدر  -

الجديد الذي تبناه بنك  لإلشارة فإنه بموجب التنظيمروع يشرف على مجموعة من الوكاالت فرعا، كل ف 11

 . 1114الفالحة والتنمية الريفية في مطلع عام 

 40حيث يبلغ عددها حاليا (  ( G . R . Eتحولت هذه الفروع إلى ما يسمى باملجموعات الجهوية لالستغالل  -

، بومرداس (159)، تيزي وزو (151)، عين الدفلى (151)، غليزان (114)في طور الانجاز وفي برج بوعريريج  1منها 

 (.154)، الطارف (151)

والجدول التالي يبين ترتيب املجموعات الجهوية لالستغالل والوكاالت الرئيسية له في نهاية السداس ي  

 .1111ألاول في عام 

 (1-3)الجدول رقم 

 .ترتيب فروع البنك والوكاالت الرئيسية التابعة له وفقا لحجم املوارد 

 )%(ألاهمية على مستوى البنك  حجم املوارد الوكاالت الرئيسيةفروع البنك و  الترتيب

 31.45 95.493.455 111عميروش  10

 5.52 16.754.447  100الجزائر الوسطى  11

 5.20 05.184.441 105تيزي وزو  11

 4.93 04.811.511 114الشراقة  14

 456. 01.941.101 108سطيف  15

 3.73 00.941.110 111بجاية  11

 3.17 8.108.198 119بئر خادم  11

 2.99 8.194.911 115قسنطينة  19

 2.71 9.119.510 115الحراش  18

 2.53 1.199.114  110وهران  01

 2.51 1.101.108 111الشلف  00

 2.35 1.018.881 119املسيلة   01

 2.23 1.190.181  115باتنة   01

 1.98 1.101.011 114أم البواقي  04

 1.97 5.891.495 118البليدة شرق  05

 1.92 5.919.511 111مستغانم  01

 1.92 5.519.104 101تلمسان   01

 1.74 5.118.158 111سيدي بعباس   09
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 1.71 5.091.981 111عنابة  08

 1.59 4.911.111 141البليدة غرب  11

 1.52 4.111.151 111بسكرة  10

 1.48 4.481.111 110سكيكدة  11

 1.43 4.151.811 104تيارت  11

 0.15 1.911.188 101قاملة  24

 0.11 1.101.181  101البويرة  25

 0.11 1.115.195 118معسكر  26

 1.81 1.111.984 101تبسة  27

 1.91 1.115.141 111ورقلة  28

 1.95 1.510.110 109جيجل  29

 1.18 1.400.015 111املدية  30

 1.15 0.811.518 101الجلفة  31

 1.55 0.191.041 111الاغواط  32

 1.51 0.581.408 111سعيدة  33

 1.11 111.511 119بشار  34

 1.08 519.115 110ادرار  35

 011 111.580.415 15 املجموع

 

 .املديرية العامة البنك الفالحة والتنمية الريفية: املصدر

 

  ( Les agences bancaires )الوكاالت البنكية   – 1.1.0.1

 و يظهر الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية كما يبينه الشكل التالي 
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 ( 2-3)الشكل رقم 

 (املجمع  الجهوي  الاستغالل ) الهيكل  التنظيمي لبنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 بنك بدر مستغانم: املصدر 

 GRE (مصلحة قسم إلاداري )املجمع الجهوي لالستغالل 

 
 ألامانة املدير الجهوي  

 

 

نائب مدير 

 الاستغالل
 

نائب مدير 

 متابعة ألاخطار
 

نائب مدير 

 املحاسبة
 

 مصلحة التحليل واملعالجة

 

مصلحة املحاسبة و 

 الضرائب

 

 مصلحة متابعة

 الضمانات
 

 مصلحة متابعة ما قبل

 املنازعات
 

 مصلحة الرصد التجاري 

 و التجارة الخارجية
 

 مصلحة الخدمات 

 املصرفية  و الدفع
 

 مصلحة الحركة التجارية
 

 مصلحة الائتمان و التجارة

 الخارجية
 

 مصلحة املوارد البشرية 
 

 مصلحة امليزانية و املراقبة
 

الخلية 

 القانونية
 

 مصلحة ألارشيف و حفظ الوثائق

 القانونية و املنازعاتاملصلحة  الشؤون 

 

 مصلحة الاسترجاع و التحصيل  
 

 مصلحة املوارد العامة  
 

 مصلحة lإلاعالم آلالي
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 (3-3) الشكل رقم 

 688-مستغانم  –الهيكل التنظيمي للوكالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- مستغانم  -بنك بدر : املصدر 

 مدير الوكالة

 

 العميل المسئول

 الشركة -

 

 قطب الزبائن

 

 المكتب األساسي

 

 المكتب الخلفي

 

 سكرتارية

 

 الصندوق

 المركزي

 

 قطب الصفقة

 

 المشرف

 

 مكانة البنك

 

 المشرف

 

االستقبال 

 والتوجيه

 

 المشرف

 

 وظيفة االئتمان

 

 وظيفة النقل

 

 وظيفة التعويض

 

وظيفة التجارة 

 الخارجية

وظيفة  

 الدعوى/القانونية

 وظيفة محاسبة

 مراقبةو

 

المحاسبة عن 

 المدفوعات

 

 العميل المسئول

 خاصة -
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بناء على الهيكل التنظيمي للوكالة  :محتويات الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية 3.  3.  1.  3

 :فهي تحتوي على

يقوم مدير الوكالة باملصادقة على مختلف الوثائق البنكية، عقد اجتماعات  :مكتب خاص بمدير الوكالة -

 دورية، عقد استثنائية، والرقابة على العمليات الداخلية واملصالح املختلفة

: ه البنكيةتقوم ألامانة العامة باالستقبال والحفاظ على مختلف الوثائق البنكية، تعتبر شب :ألامانة العامة -

 .ملحقة باألمانة العامة، وتضم العمال املشرفين على النظافة، الحراس، والسائق

 :مدير املحاسبة و إلادارة نيابة 

إحترام اللوائح بخصوص فرض الضرائب ومراقبة التسيير كما أنها من الجانب إلاداري مهمة الحرص على 

فراد لدى املديرية و الوكاالت التابعة  للموارد البشرية و املادية و تأمين من املمتلكات تسيير ىالجيد
أ

 .و ألا

 :و تتكون هذه املصلحة من 

 .مصلحة املحاسبة و الضرائب  -

 .مصلحة التحليل و املعالجة  -

 .مصلحة امليزانية و املراقبة  -

 .مصلحة املوارد البشرية  -

 .املوارد العامة  -

 .لحة إلاعالم ألالي مص -

 :نيابة مديرية إلدارة متابعة ألاخطار و تسوية املنازاعات   -

بواسطة الوكاالت التابعة و السهر على إستكمال مهمتها مراقبة القروض القائمة و عمليات التجارة الخارجية 

 :وجمع الضامنات  وتتكون من 

 . مصلحة الرصد التجاري و التجاري و التجارة الخارجية  -

 .مصلحة متابعة ما قبل  املنازعات   -

 .مصلحة متابعة الضمانات   -

 :نيابة املدير املكلف باإلستغالل 

 .هدفها تنمية جمع املوارد توزيع القروض ، ترويج املنتجات و الخدمات املتاحة للزبائن 

 : تنقسم إلى ثالث مصالح هي 

 .مصلحة إلائتمان و التجارة الخاريجية 

 .الحركة التجارية مصلحة  -

 .مصلحة الخدمات و املصرفية و الدفع 

الخلية القانونية مهمتها إلاشراف ومساعدة و الوكاالت قضائيا للدفاع عن مصلحة البنك ضد الغير   

 .وتأمين حفظ أرشيف املديرية و الوكاالت التابعة لها 

 :تتكون من  -

 .مصلحة الشؤون القانونية و املنازعات  -

 .إلاسترجاع و التحصيل مصلحة   -

   .مصلحة الوثائق و ألارشيف  -
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 :تقديم النظام املحاسبي لبنك الفالحة والتنمية الريفية .4.0.1

                    يحتوى بنك الفالحة والتنمية الريفية على برنامج خاص بيه يدعى بالبرنامج البنكي العالمي   

 ( Systeme bancaire universel SYBU) م والزال  0881تم تحميله على مستوى البنك عام )ث اعتمد حي

 .يستعمل إلى يومنا هذا

ما يميز هذا البرنامج كونه يتصف باملرونة، حيث يتم تسجيل جميع العمليات التي يقوم بها البنك 

 .انطالقا من ترميزها حتى يسهل ملستعملي هذا البرنامج التعامل معه

كذلك بتعريف مختلف ألانشطة، كيفية معالجتها وكذا الوثائق املحاسبية  SYBUويقوم نظام   

على املخطط املحاسبي  SYBUالتبريرية املعتمدة لتسجيل هذه العمليات، إضافة إلى هذا يحتوي برنامج 

ان البنكي الداخلي لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكذا املستندات املحاسبية من دفتر اليومية البنكية، ميز 

املراجعة ومستندات أخرى، زيادة عن ذلك يتضمن القوائم املالية الختامية لكل وكالة كما ذكر سابقا فإن 

يتميز باملرونة حيث أنه يواكب كل التغيرات املمكن أن تحدث على ألانشطة التي يقوم بها البنك  SYBUبرنامج 

الخ، ضيف إلى ذلك ففي حالة ظهور ... نمثل تغيير عملة معينة أو معدل فائدة معين أو إضافة حساب معي

عملية جديد أو نشاط جديدة للبنك، يتم إدراج جميع خصائص هذه العملية من الحسابات املتعلقة بها، 

 Service de)الوثائق املحاسبية التبريرية، وكيفية معالجتها في هذا البرنامج، ذلك من طرف مصلحة املعلمات 

parametrage )مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية فيما يخص هذا البرنامج حيث يتم  وهذا ما لوحظ على

مرة على مستوى الوكالة للبنك الفالحة والتنمية الريفية وهذا نتيجة تطور نشاط وعمليات البنك  01تحديثه 

 .أي بمعدل مرة كل سنة

يز حسابات املخطط على بالنسبة ملخطط الحسابات الداخلي لبنك الفالحة والتنمية الريفية، يتم ترم  

 :الشكل التالي 

 . أرقام كترميز للوكالة 1 -

 .أرقام كرقم الحساب ضمن املخطط املحاسبي العام 1 -

 .أرقام ملفتاح للعملية 1 -

 . أرقام كترميز للزبائن 1 -

 .أرقام للعملة 1 -

 :كما أن رأسمال البنك مقسم إلى أربعة أقسام موزعة كالتالي 

 %15:بزراعة غذائية رأسمال خاص  -

 %15:رأسمال فوائد التجهيزات  -

 %11:رأسمال الصناعة املختلفة  -

 %01:رأسمال الخدمات  -
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 Banque.من التجارة الخارجية الجزائرية، وهو أول بنك حقق مفهوم% 11ومن أهم سماته يحتوي على 

Assise se Service personnalisé 

 ( الوكالة : )  مسك الدفاتر املحاسبة في البنك  -2.3

يعرف قسم املحاسبة بانه القسم الذي يقوم بجميع البيانات و املعلومات : تعريف قسم املحاسبة  -1.2.3

ارسالها الى الاقسام  إعادةعن الاعمال التي يقوم بها الاقسام الاخرى ، و يقوم باكتشاف الاخطاء إن وجدت و 

لتصحيحها حيث تقوم الاقسام عند تقديم أي عملية لتسجيلها في قسم املحاسبة بتقديم  املعنية باالخطاء

 .وثائق خاصة بتلك العملية ، فان لم تقدم هذه الوثائق فان املحاسب ال يقوم بتسجيل لهذه العملية 

بطريقة غير مباشرة ، وظيفة املحاسبة ال عالقة لها بالزبائن و املتعاملين مع الوكالة او باالخرى يتعامل معهم  -

 .و هو عبارة عن وسيط بين املديرية العامة للبنك و الاقسام املختلفة و هو تابع للمديرية العامة 

يقوم البنك كغيره أن البنوك بمسك الدفاتر املحاسبية التي : دفاتر املستخدمة في قسم املحاسبة  -2.2.3

 :تثبت عملياته اليومية وتتمثل هذه الدفاتر في

 ":Journal de mouvement" "الحركة اليومية" الجدول العام 1.  2.  2.  3

نظرا العتماد الوكالة على وسائل إلاعالم آلالي فان العمليات اليومية ال تسجل حسب الطريقة 

التقليدية وإتمام تسجليها أليا بواسطة استعمال نظام خاص باملحاسبة أي إعداد هذا الكشف ألياء إذ 

العمليات التي يقوم بها الوكالة يوميا ومية، يتم تسجيل جميع ألاعمال أو كشف الحركة الينالحظ من خالل 

وهو يحتوي على اليوميات املساعدة لألقسام ألاخرى، إذ نجد في أعلى هذا الكشف اسم البنك ورمز الوكالة 

ل هذه البيانات نجد وتاريخ الخاص بالعملية ونوع العملية إذ كانت بالدينار أو بالعملة الصعبة، وتحت ك

جدول يحتوي على اسم الحساب ورقم الحساب واملبلغ الدائن ورقم عملياته واملبلغ املدين ورقم عملياته وفي 

حيث يتم ( 0ملحق رقم)ألاسفل نجد املجموع النهائي الدائن واملدين، ويجب أن تكون املجاميع متساوية، 

 .مقارنة هذا الجدول مع جميع الوثائق و إلاثبات

يتم إعداد هذا الكشف بعد إعداد کشف  ":historique des mouvement"الجدول التوصيلي 2.  2.  2.  3

الحركة اليومية، وهو بمثابة ملخص لكل عملية حيث يتم من خالله متابعة ومراقبة كل عملية على حدا أي 

الكشف اسم البنك ورمزا دفتر أستاذ مساعد ونجد في هذا  يتم إعداد ملخص لكل حساب ويمكن اعتباره

نوع العملة ويجب أن تكون املوجودة في نهاية الجدول مساويا للمبلغ  -اسم الحساب -الوكالة وتاريخ العملية 

 (.1ملحق رقم )املوجودة في اليومية 

 ":Les grande livres"دفتر ألاستاذ العام- 3.  2.  2.  3

ويبين دفتر ألاستاذ كل حساب من حسابات البنك املستخدمة على حدا وعادة ما يكون شهريا 

ويسجل فيه تاريخ، العملية واملدينة والحركة الدائنة للحساب وأيضا الرصيد الجديد له وفي أعلى الجدول 

 (0ملحق رقم )تحتوي على اسم الحساب 

د ميزان املراجعة شهريا وهو يتضمن كافة الحسابات املوجودة يتم إعدا :ميزان املراجعة الشهري  4.  2.  2.  3

في البنك وهي تحتوي على ألارصدة الجديدة مضافة إليه أرصدة ألاشهر السابقة، وهو يتضمن اسم الحساب 

 .ورقم الحساب، املبالغ املدينة والدائنة وألارصدة املدينة والدائنة، وفي ألاعلى الجدول يتضمن تاريخ الفترة 
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 ":Balance General"ميزان املراجعة السنوي  5.  2.  2.  3

وما يعرف أيضا بامليزانية العامة، وهو يعد من قبل املديرية العامة وال دخل للوكالة في إعداده حيث 

يقوم املحاسب بجمع جميع العمليات املتعلقة بالوكالة ويقوم بإرسالها إلى املديرية العامة من اجل إعداد 

ويتم إعدادها في نهاية السنة املالية أي دورية وهي تحتوي على رقم الحساب واسم الحساب وألارصدة  امليزانية

 .الدائنة واملدينة وفي نهاية الجدول إعداد الرصيد النهائي

 :إعداد القوائم املالية الخاصة بالوكالة في نهاية السنة 3.  2. 3

سوف نتطرق من خالل هذا املطلب إلى جميع ألاعمال املحاسبية التي يقوم بها املحاسب في الوكالة 

 .من خالل إعداده لجداول املقاربة وإعداد القوائم املالية في نهاية الدورة املالية

 ":Etat de rapprochement"إعداد الجداول املقاربة -

تتم في البنك املركزي بين البنوك ويتم استخراج كافة الحسابات  يعتبر جدول املقاربة بمثابة املقاصد التي

 (.1ملحق رقم )الخاصة ببيان البنوك 

 أعمار القوائم املالية الخاصة بالوكالة 1.  3.  2.  3

يتم إعداد جدول حسابات النتائج بعد الانتهاء من كافة املراحل  :جدول حسابات النتائج 1.  1.  3.  2.  3

املحاسبية والتي تتمثل في التسجيل املحاسبي وفي اليومية العامة للوكالة والترحيل إلى دفتر ألاستاذ وإعداد 

صة ميزان املراجعة قبل وبعد الجرد، حيث يتم إعداده من خالل ترحيل جميع ألارصدة الدائنة واملدينة الخا

، وبالتالي (11الصنف )وحسابات إلايرادات ( 11بحسابات التسيير والتي تتضمن حسابات النفقات الصنف 

 (.1ملحق رقم )يمكن من خالل جدول حسابات النتائج تحديد كافة النتائج الجزئية والنتيجة إلاجمالية 
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 (2-3)الجدول 

 2113ديسمبر  31الريفية جدول حسابات النتائج لبنك الفالحة والتنمية 

 ألاعباء املبالغ إلايرادات املبلغ

18.111.595.091.41 

11.411.105.119.41 

 

 

811.110.905.91 

 

04.511.989.111.11 

 

00.111.854.994.84 

 

 

91.081.815.01 

 

 

0.111.594.191.08 

 

 

0.491.099.185.11 

 

1.111.111.014.18 

 

 

11.159.181.11 

 

 

1.111.890.181.04 

 

 

 

1.110.111.495.48 

 نواتج الاستغالل البنكية

 :فوائد و نواتج مماثلة 

 

 على عمليات مع املؤسسات املالية

 

 على عمليات مع الزبائن

 

على سندات الاقتراض و سندات أخرى 

 ذات دخل ثابت

 

 املتغير نواتج السندات ذات الدخل

 

 

 عموالت

 

 

 نواتج الاستغالل البنكية ألاخرى 

 

 

 نواتج أخرى 

 

 نواتج مختلفة

 

 

استرجاع املؤونات إعادة استرجاع 

 الحقوق املهتلكة

 

 نواتج استثنائية

 

01.015.110.111.11 

 

0.105.110.019.54 

 

1.049.459.118.11 

 

9.110.111.941.11 

 

 

 

1.11 

 

0.191.405.180.11 

 

 

11.401.11 

 

1.591.091.01 

 

11.441.411.814.91 

 

 

5.819.151.941.49 

 

114.151.098.91 

 

 

1.511.511.051.19 

 

 

 أعباء الاستغالل البنكية

 

 فوائد و أعباء مماثلة

 على عمليات مع

 املاليةاملؤسسات 

 

 على عمليات مع الزبائن

 

على سندات الاقتراض 

سندات و أخرى ذات دخل 

 ثابت

 

 فوائد و أعباء أخرى 

 

 عموالت

 

 أعباء الاستغالل ألاخرى 

 

 أعباء أخرى 

 

 أعباء الاستغالل العامة

 

 خدمات

 

 مصاريف العاملين

 

 ضرائب و رسوم

 

 أعباء مختلفة
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111.419.919.19 

 

 

0.181.181.111.08 

 

 

01.115.111.511.51 

 

511.101.111.089.18 

 

 

 

1.151.011.089.18 

 

451.119.099.11 

 

 

 

011.411.118 

 

 

 مؤونة

 

على  إهالكات و مؤونات

 القيم املعنوية و املادية

 

 

 أعباء استثنائية

 

 الهامش

 

 

 ضريبة على ألارباح

 نتيجة الدورة 181.914.548.11  

 

 من وثائق ألارشيف البنك الفالحة والتنمية الريفية: املصدر

إن ميزانية الوكالة ال نختلف كما قمنا بدراسة فهي تحتوی على جانب  :إعداد امليزانية 2.  1.  4.  2.  3.  4

ألاصول وجانب الخصوم، والفرق بين ألاصول والخصوم بمثل نتيجة الدورة، وتترتب ألاصول في ميزانية 

 (4ملحق رقم . )حسب سهولة تحتويها إلى نقدية، أما الخصوم فترتب حسب أجال استحقاقها
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 (3-3)الجدول رقم 

 2114ديسمبر  31ميزانية بنك الفالحة والتنمية الريفية في 

 املبالغ الخصوم املبالغ ألاصول 

ج .الخزينة، بنك الجزائر، ح 

 بريدي

 

 أوراق حكومية و قيم مماثلة

 

 

 

 حقوق على منشآت مالية

 

 تحت الطلب

 

 ألاجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقوق على الزبائن

 

 حقوق تجارية

 

 حقوق أخرى على الزبائن

 

 عادية مدينة حسابات

 

 التزامات و سندات أخرى 

 ذات دخل ثابت

14.951.944.001.91 

 

 

010.118.114.189.11 

 

 

 

10.154.598.151.89 

 

11.154.598.151 

 

0.111.111.111.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.111.111.990.15 

 

04.891.095.151.15 

 

01.919.110.181.91 

 

9.981.111.911.11 

 

 

1.100.111.111.11 

ج .الخزينة، بنك الجزائر، ح 

 بريدي

 

 لصالح منشآت مالية ديون 

 

 

 تحت الطلب

 

 ألاجل

 

 

 حسابات الزبائن الدائنة

 

 

 حسابات الادخار

 

 

 ديون أخرى 

 

 

 تحت الطلب

 

 ألاجل

 

 

 

 دیون مقدمة على شكل سند

 

 

 أذونات الصندوق 

1.11 

 

 

15.811.114.111.11 

 

 

158.181.115.11 

 

18.811.119.115.11 

 

 

119.011.151.551.11 

 

 

11.011.119.451.51 

 

 

115.111.518.011.41 

 

 

115.118.111.991.11 

 

88.191.115.104.04 

 

 

 

11.100.810.511.14 

 

 

11.991.549.141.18 
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مشاركات و نشاطات محفظة 

 ألاوراق

 

حصص في مؤسسات 

 مرتبطة

 

 قيم معنوية

 

 قيم مادية

 

 أصول ألخرى 

 

 حسابات التسوية

 

 نتيجة الدورة

 

 

 

 

 

0.011.101.111.11 

 

 

 

019.414.419.91 

 

4.811.951.515.01 

 

4.141.115.598.11 

 

05.401.148.5141.11 

 

1.11 

 

 

ديون أخرى مقدمة على شكل 

 سند

 

 

 

 خصوم أخرى 

 

 حسابات التسوية

 

 مؤونة ملخاطر و ألاعباء

 

 مؤنات منظمة

 

مؤونات للمخاطر البنكية 

 العامة

 

 ديون 

 

 رأسمال الاجتماعي

 

 الاحتياطات

 

 فروقات إعادة التقييم

 نتائج رهن التخصيص

 

 نتيجة الدورة

 

 

1.110.191.905.85 

 

 

 

1.151.119.015.11 

 

09.449.411.119.04 

 

1.108.114.059.88 

 

1.11 

 

1.919.911.000.89 

 

 

1.11 

 

11.111.111.111.11 

 

 

001.511.180.88 

 

 

015.111.911.41 

 

 

411.018.110.80 

 

181.914.548.11 

 519.151.118.981.01 مجموع الخصوم  519.151.118.981.01 مجموع الاصول 

 

 من وثائق ألارشيف البنك الفالحة والتنمية الريفية: املصدر
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إثبات : كما نجد في نهاية السنة املالية يقوم املحاسب في الوكالة بمهام غير التي ذكرت سابقا وهي

املحاسبية وفق ملف خاص بكل حساب، حيث هذا امللف تودع فيه كافة املبالغ وضعية كل حساب بالوثائق 

            الخاصة بهذا الحساب خالل السنة املالية وفي نهاية الجدول بين لنا الرصيد النهائي لهذا الحساب في

10 /01 /Nويسمى Justification du solde comptable 

 .مستند خاصإثبات كافة الحسابات والوثائق في  -

 (5ملحق رقم )    P.V de caisseإثبات حالة الصندوق  -

 :للمستندات -

يقوم املحاسب بالتأكد من املبالغ املوجودة في كشف الحركة اليومية من خالل الوثائق الواردة من 

 :كل قسم ومن أمثلتها ما يلي

 مستند القبض بالنسبة املقبوضات -

 .النقديةمستند الدفع بالنسبة للمدفوعات  -

 .الشيكات بالنسبة للمبالغ املسحوبة من الحسابات -

   Remise de chèques Al ‘encaissement تند تسليم صكوك للتحصيل سم -

  Remise de chèques Al ‘escompte مستند تسليم صكوك للخصم  -

 :  املراجعة في البنك4.  3.  3

 :أخطاء ارتباكية في حسابات الزبائن .1.4.3.3

قام عامل بالبنك بدفع عدد من الشيكات، ولكن هذا ألاخير وقع في خطأ تقييد شيك  01/11/1101في يوم 

، (CRMA)الفالحية  ، الشركة الجهوية للتعاضدية(SAA)مسحوب من حساب الشركة الوطنية للتأمينات 

 .دج 4.850.41 غاملبل

 

2014/03/12 

 

 CRMA                                               4.951.34/من ح                                            86641021030

 

 4.951.34                                                    الصندوق / إلى ح                         866101110                                      

 

 186عملية رقم 1401911شيك رقم                                                                            

 

املتواجد على مستوى الوكالة، ( CONTROLEUR) في إطار املراجعة اليومية التي بها مراجع الحسابات   

شيك مع القيد املحاسبي تم تصحيح هذه من خالل مقاربة ال. 091ظهر وجود خطأ في تقييد العملية رقم 
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الزبون / الزبون إلى ح / ، الذي يعمل على تصحيح العمليات من ح MCC (CODE)العملية باستعمال رمز

  :كالتالي

 

8664105103 

 

 

 

 

 

866410210300 

 

2013/ 03/ 12 

 SAA/ من ح 

 CRMA/ إلى ح 

 مقيدة بتاريخ 091تصحيح العملية رقم 

.2014/03/12 

 

 

4.951.34 

 

 

 

 

4.951.34 

 

 

 :أخطاء ارتكابية في دفتر ألاستاذ 2. 4.  3. 3

دج تم تقييد  111تم تسجيل عملية دفع نقدا، وصل شراء مصابيح كهربائية بقيمة  17/03/2014في يوم 

 :العملية كالتالي

 

866662622 

 

 

 

 

 

866101110 

 

 

 

2013/ 03/ 12 

 .من ح ملعدات وأدوات

 صندوق  إلى ح

 

عملية  1105شراء رقم وصل 

 19رقم

 

600 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

في نهاية الشهر تم إعادة النظر في حسابات التكاليف من خالل مديرية املوارد العامة، وذلك في إطار  

 .متابعة التكاليف، فظهر أن هناك التباس في رقم حساب دفتر ألاستاذ الذي قيدت بيه عملية الشراء هذه

 :الوكالة كالتالي وكان التصحيح على مستوى  

 

 

866662500 

 

 

 

 

 

866662624 

 

 

 

2013 03/ 12 

 

. املشتريات ذات القيمة اقل من / من ح 

 دج 11. 11.  1111

 

ومعدات وأدوات تصحيح العملية / إلى ح 

 01/11/1104مقيدة بتاريخ 08رقم 

 

600 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

 

 .دفتر ألاستاذ مع حا من دفتر ألاستاذ/ الذي يقوم بتصحيح ح ،Gepلتصحيح هذه العمليات استعمل رمز
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 : مالحظة

باإلضافة إلى ألاخطاء إلارتكابية التي قمنا بدراستها في دراستنا التطبيقية في بنك الفالحة والتنمية   

 الريفية هناك أخطاء فنية، أخطاء الحذف، أخطاء معوضة

 : أخطاء ارتكابية -

إلى دفتر  111أو عند ترحليها إلى دفتر ألاستاذ مثل نقل العدد( مدينة أو دائنة)د تحدث في إحدى القيو   

 .111ألاستاذ 

 

 : أخطاء فنية -

 .وهي أن يكون املحاسب مثال جاهل ألصول ومبادئ املحاسبة من ألاساس  

 : أخطاء الحذف. 

 إحدى العمليات أصالوهي نوع من أخطاء الدارجة جدا في النشاط اليومي للبنوك كأن ال تسجل   

 .تقع نتيجة زيادة أو نقص في احد طرفي القيد: أخطاء معوضة -

من خالل دراستنا لهذا الفصل تبين لنا أن العمليات املحاسبية التي تتم من خالل أقسام ينبغي أن  

الحة تكون على درجة عالية من الدقة وذلك ألهميتها وأثرها على كل قسم من ألاقسام البنك، أن بنك الف

والتنمية الريفية من أهم بنوك القطاع العمومي في الجزائر، والذي يمتاز بحداثة الهيكلة وهذا تماشيا مع 

التطورات الدولية، وفي هذا السياق فإنه قام بخطوات ملحوظة في سبيل إنجاز مشروع النقدية وكذا تطوير 

 .نظام املقاصة الالكترونية في الجزائر

عد على املض ي قدما في املشروع، لكن هذا وحده ال يكفي بل يجب تكثيف حداثة إلامكانيات تسا 

الجهود ملحاولة إعادة رسكلة ألاعوان بشكل ديناميكي ومستمر من أجل إنجاح املشروع أكثر يجب احترام 

  .إلاطار الزمني املسطر لكل مرحلة و إال أصبحت هذه إال عملية ال تحقق ألاهداف املنوطة بها
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 :الثالث خاتمة الفصل 

هذا الفصل تبين لنا أن العمليات املحاسبية التي تتم من خالل أقسام ينبغي أن في  همن خالل دراسنا  

تكون على درجة عالية من الدقة وذلك ألهميتها وأثرها على كل قسم من ألاقسام البنك، أن بنك الفالحة 

الجزائر، والذي يمتاز بحداثة الهيكلة وهذا تماشيا مع والتنمية الريفية من أهم بنوك القطاع العمومي في 

التطورات الدولية، وفي هذا السياق فإنه قام بخطوات ملحوظة في سبيل إنجاز مشروع النقدية وكذا تطوير 

 .نظام املقاصة الالكترونية في الجزائر

حداثة إلامكانيات تساعد على املض ي قدما في املشروع، لكن هذا وحده ال يكفي بل يجب تكثيف  

الجهود ملحاولة إعادة رسكلة ألاعوان بشكل ديناميكي ومستمر من أجل إنجاح املشروع أكثر يجب احترام 

 .طة بهاإلاطار الزمني املسطر لكل مرحلة و إال أصبحت هذه إال عملية ال تحقق ألاهداف املنو 
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من خالل التعرض املوضوع محاسبة البنوك في ظل املعايير املحاسبية الدولية، ثم دراسة مدى   

استجابة محاسبة البنوك لوظائفها املعاصرة في ظل الانفتاح املتوقع لالقتصاد الجزائري بانضمامه إلى 

 :فقد استخلصت النتائج التاليةاملنظمة العاملية التجارة التي تعتبر إحدى مظاهر العوملة الاقتصادية، وعليه 

 النتائج

إن للقطاع املصرفي أهمية جوهرية في الاقتصاد الجزائري، ملا يوفره من ظروف مالية مالئمة تشجع جلب  -1

الاستثمار، لذلك يجب الاهتمام بشدة بالنظام املصرفي لضمان ازدهاره واستقراره، ولن يتحقق ذلك إال 

منه في هذا القطاع وللوصول إلى ذلك، كان البد أن تقدم للمستثمر  خاصة ألاجنبي)بتشجيع الاستثمار 

معلومة مالية مناسبة وقابلة للفهم تفيده في اتخاذ قراراته الاستثمارية، وهو ما يستدعي ممنهج محاسبة 

 البنوك في ظل املعايير املحاسبية الدولية

في املعايير املحاسبية الدولية، خاصة فيما  تتضمن محاسبة البنوك الجزائري عدة اختالفات مع ما هو وارد -2

يتعلق باإلفصاح في القوائم املالية، وألاساليب املتبعة ملعالجة العمليات على ألادوات املالية، وجدول التمويل 

الذي يغيب تماما في القطاع املصرفي الجزائري، ويالحظ في الجزائر كذلك عدم الاهتمام باملالحق، وقائمة 

قدية بصفة خاصة الطابعها التفسيري حيث نجد أن معظم الاختالفات مع املعايير املحاسبية التدفقات الن

الدولية في مضمون املالحق، وقائمة التدفقات النقدية، حيث أن السلطات الضريبية تكتفي بمعرفة الكتل 

تحتاج بصفة أساسية النقدية الكبرى املكونة للقوائم املالية فحسب، من أجل تحديد ألاوعية الضريبية، فال 

إلى املعلومات الدقيقة املتواجدة في املالحق، والدليل على ذلك هو أن البنوك ليست مجبرة على نشر مالحقها 

وبالتالي يمكن الحكم على محاسبة البنوك على أنها مالي   B.O.A.L) )في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية 

 .ريبية كما يخدم املستثمرينأكثر منه جبائي، فهو يخدم املصالح الض

تجاهل املنظومة املصرفية الجزائرية تماما للمفاهيم املتعلقة باملعايير املحاسبية الدولية خاصة تلك  -3

والتالي القول أنه ال يمكن . املتعلقة بالقيمة العادلة والتي تمس ألادوات املالية كاملشتقات املالية مثال

ة، بل يجب ممنهجتها وفقا للمعايير املحاسبية الدولية، ألنها أصبحت ال الاحتفاظ بمحاسبة البنوك الحالي

تؤدي وظائفها ألاساسية بشكل مرض ي، وبالتالي فهي غير مناسبة للظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها 

 .الجزائر

 :التوصيات  

 :وبناءا على هذه النتائج اقترحت التوصيات التالية

 .صرفي البنكي في املجال املحاسبي تماييا مع املعايير الدولية املتغيرةتطبيق إصالحات النظام امل -

تشكيل لجنة مختلطة مكونة من خبراء محاسبين مختصين في املعايير املحاسبية الدولية، ومصرفيين  -

يتقنون املفاهيم وألانشطة املصرفية السيما الحديثة واملعاصرة منها وذلك من أجل إعداد محاسبة البنوك 

وافقة للمعايير املحاسبية الدولية، ويمكن أن ذلك بالتعاون والاستشارة بمكتب دراسات دولي أو عدة مكاتب م

تطبيق  -. دراسات دولية مكلفة بتشخیص دقیق ويامل املحاسبة البنوك في ظل املعايير املحاسبية الدولية

 .ايير الدولية املتغيرةإصالحات النظام املصرفي البنكي في املجال املحاسبي تماييا مع املع

 .تكوين إطارات وعاملي ميدان املخطط املحاسبي البنكي ملمارسة املحاسبة وفقا للمعايير املحاسبية الدولية -
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تشجيع البنوك الجزائرية على تكييف نظمها املحاسبية خاصة املعلوماتية مع ما ستلزمه املعايير املحاسبية  - 

 بشايات إلادخالالدولية، خصوصا فيما يتعلق 

 saisie Les masques de. 

 .تحقيق استقاللية أكبر للبنوك في مجال التسيير -

 العمل على توطيد عالقة البنوك املحلية باألجهزة املصرفية الدولية -

 .يجب أن تكون هناك رقابة داخل البنوك -

 .إدخال تقنيات اقتصاد السوق في املجال البنكي -

 .وة في مجال الاستثمار املحلي والدوليالعمل على الدخول بق -

 .إضفاء يفافية تامة في التعامالت البنكية مع الشركات وألاشخاص -

 .القيام بمراجعة سنوية دقيقة للقوائم املالية ونشرها -

 .إبراز عن طريق القوائم املالية للنتائج بصورة عادلة

بصفة تدريجية عوضا من إلغائها واستبدالها  وانطالقا مما ذكر يفضل تحسين محاسبة البنوك، أي تغييرها

بمحاسبة الدولية، وذلك الن إلغاء محاسبة البنوك الحالية سوف يكون سببا في ظهور معوقات للجهاز 

املصرفي بأكمله، فاإللغاء يستلزم إعادة التأهيل آلاني للموظفين في ميدان املخطط املحاسبي البنكي، وكذا 

اسبية البنكية بنظم تتوافق مع معايير املحاسبية الدولية، فكل هذا يتطلب وقتا الاستبدال آلاني للنظم املح

وتكاليف ضخمة، أما حالة التحسين فان التغيير التدريجي ملحاسبة البنوك نحو التوافق مع املعايير املحاسبية 

املحاسبية الدولية سوف يتواكب مع درجة إعادة التأهيل املستثمر للعاملين، ومع درجة تكييف النظم 

من مستلزمات إصالح  -وربما ألاهم  -فمستلزمات محاسبة البنوك ليست إال الجزء املحاسبي . الدولية

 القطاع املصرفي ككل؟

ما هي املعلومات الواجب توفرها في املناخ الاقتصادي؟ لقيم بعملية ممنهجة؟ وفي ألاخير نرجو أن نكون قد  -

 .باملوضوع، من اجل الاستفادة منه خالل السنوات السابقةوفقنا ولو بالقدر القليل في إلاتمام 
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 :الكتب 

بخراز يعدل فريدة تقنيات وسياسات التسيير املصرفي ديوان املطبوعات الجامعية، الساحة املركزية، بن  -

 .5002/ عكنون، الجزائر الطبعة الثالث

 .دار النفائس للنشر/ جعفر الجزار البنوك في العالم .د -3. 

 .5992/ الجامعية، بيروتمصطفي رشيد شيخي الاقتصاد النقدي واملصرفي الدار  -4. 

 ، الازريطة، إلاسكندرية5053خبابة عبد هللا الاقتصاد املصرفي الجامعية الجديدة . د -2 -

.1992 

/ إدارة املصاريف إلاسالمية دار وائل للنشر والتوزيع، عمان/ سعید جمعه عقل. خربي محمد عريقات، د.د -6

5050. 

/ لنقدي واملصرفي منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانمقدمة في الاقتصاد ا/ سوزي عدلي ناشد.د -8

5002. . 

النشر  محمد محمود العجلوني البنوك إلاسالمية وأحكامها ومبادئها وتطبيقها املصرفية دار املسيرة -9 

 .5993/ والتوزيع، عمان

دار النشر / كسليمان أحمد اللوزي، محمد حسين الزويلق، مدحت إبراهيم مطروانة إدارة البنو .د -55

 .5000/ والتوزيع 

 دار الخلدونية لنشر والتوزيع، القبة القديمة،/ شامل لتقنيات أعمال البنوك/ عبد القادر بحج. د -55 -

 .5053/ الجزائر

 .5003/ الدار الجامعية"/ 5"موسوعة املعايير املحاسبية الجزء/ طارق عبد العال حماد -53

 ية الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، ألاردنحسين القاض ي املحاسبة الدول -54 -

.2000 

 املحاسبة عن الاستثمارات" 3"طارق عبد العال موسوعة املعايير املحاسبية الجزء -52 -
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 :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح محاسبة البنوك و إمكانية توضيح تطبيق املعايير املحاسبية في  

املؤسسات املصرفية ، من خالل دراسة محاسبة البنوك في ظل املعايير املحاسبية الدولية و نظرا لطبيعة هذا 

 .البنوك للمعايير املحاسبية الدولية  املوضوع فقد تم إستخدام املنهج الوصفي التحليلي ، بغرض إستخدام

ومن خالل دراستنا إستنتجنا أن النظام املصرفي ال يعمل عن تطبيق املعايير املحاسبية مما أدى إلى  

  .ظهور معوقات للجهاز املصرفي بأكمله 

Traduction : 

Cette étude vise à clarifier la comptabilité des banques et la possibilité de clarifier 

l'application des normes comptables dans les établissements bancaires en étudiant la comptabilité 

des banques selon les normes comptables internationales, la méthode analytique descriptive étant 

utilisée pour l'utilisation des banques pour les normes comptables internationales. 

Dans notre étude, nous avons conclu que le système bancaire ne travaille pas sur l'application des 

normes comptables, ce qui a conduit à l'apparition d'obstacles à l'ensemble du système bancaire. 


