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مع التعامل على بقدرتها يرتبط تقدمها و المالية المؤسسات و البنوك عمل إستمرار إن
و السياسية و القانونية النواحي من البيئية المتغيرات كافة مع للتعامل العداد و المستفبل،

تحقيق في المالية المؤسسات و البنوك نجاح فإن كذلك الفنية، و التجتماعية و التقتصادية
ممكن نفع أكبر يحقق بما استخداماتها و أموالها لمصادر ادارتها حسن على يتوتقف أهدافها

بصفة الداخلي تنظيمها دتقة على كبير حد الى يعتمد كما السائدة، العامة الظروف ظل في
انتظام يضمن بشكل الداء تقييم و الرتقابة و للمخاسبة محكمة فعالة أنظمة وتجود على و عامة
الوطني التقتصاد حاتجات تلبية و المالية، البيانات و المعلومات صخة و دتقة و العمال انجاز

المالية القوائم و البيانات عن الفصاح الى الحديت .
الحركة تنشيط في هاما دورا أشكالها و أنواعها اختلف على المالية المؤسسات تلعب و

خاصة محاسبية نظم تخصيص أهمية ظهور عنها ترتب تقد و الحديث العصر في التقتصادية
في متخصصة أنشطة من تمارسه ما بكل أنواعها اختلف على البنوك من المؤسسات بهده
المجال هدا .

والمسسالي المحاسسسبي نظامهسسا الماليسسة المؤسسسسات لهسسذه تكسسون أن ضسسرورة فسسي السسسبب ويرتجع
السستي النشسسطة عسسن تختلسسف التي و المؤسسات تلك لنشطة المميزة الخاصة بالطبيعة الخاص
ممسسا الخسسرى، الخدميسسة أو التجاريسسة أو الصسسناعية المجسسالت فسسي المختلفسسة الوحسسدات تزاولها
و المؤسسسسات لتلسسك المحاسبي النظام تصميم عند الخصائص تلك مراعاة ضرورة معه تطلب

فسسي دورهسسا السسى المنشسسأت لهسسذه محاسسسبي نظسسام تخصسسيص أهميسسة يرتجسسع أخسسرى ناحيسسة مسسن
الخاصسسة البيانسسات إنتسساج في فعال دورا النظام هذا يلعب حيث الحديثة المحتمعات اتقتصاديات

للتقتصسساد خسسدمات مسسن بسسه تقسسوم عما والفصاح المؤسسات هذه أنشطة تقييم في تستخدم التي
.الوطني

يقتضسسي السسذي 2010 تجسسانفي مسسن بدايسسة المالي المحاسبي النظام بتطبيق الجزائر أخذت وتقد
والسسذي والماليسسة، والصسسناعية التجاريسسة للمؤسسسسات بالنسبة الدولية المحاسبية المعايير تطبيق
بسسن الجزائسر بنسك أخسسذ كمسا الماليسة، القسسوائم فسي والشسسفافية الفصاح مبدأ تحقيق على يعتمد

  .النظام هذا وفق المالية القوائم شكل وعرض العمل لضبط تقوانين
   

البحث: إشكالية . طرح1
:التالي التساؤل في تنحصر نطرحها أن نريد التي الشكالية فإن سبق ما على بناء
مع المالي المحاسبي النظام وفق الجزائرية للبنوك المالية القوائم إعداد توافق مدى - ما

 المحاسبي؟ الفصاح ومتطلبات الدولية المحاسبية المعايير

:التالية الجزئية السئلة نطرح التساؤل هذا على للتجابة

المحاسبية المعايير وفقا المالي المحاسبي النظام في للبنوك المالية القوائم عرض يتم هل- 
الدولية؟
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المعلومات كافة عن المالي المحاسبي النظام في للبنوك المالية القوائم في الفصاح يتم هل- 
لها تتعرض التي

المالية؟ الدوات
IFRS07المالي البل غ لمعيار وفقا المالية القوائم في بالفصاح الجزائرية البنوك تقوم هل-

 المالية : الدوات
؟)الفصاحات(

البحث: فرضيات. 2
الفرضيات تجملة نضع المرتجوة، الهداف وتحقيق المطروحة الشكالية معالجة بغرض
:التالية

المحاسبي النظام متطلبات وفق المالية القوائم وعرض بإعداد الجزائرية البنوك تقامت- 
والنظام المالي

2009 أكتوبر 18: في المؤرخ 05-09. 
احتياتجات لتلبية الجزائرية البنوك تقبل من عنها الفصاح يتم التي المعلومات كفاية عدم- 

المستفيدين
.منها

خلل من للبنك المالي للمركز واضحة صورة إعطاء في المالي المحاسبي النظام يساهم- 
المالية القوائم
.القوائم هذه لمستخدمي اللزمة المعلومات كافة عن بالفصاح وذلك

الخاصة والمعلومات البيانات كافة عن الجزائرية للبنوك المالية القوائم في الفصاح يتم- 
المالية بالدوات

.المالي البل غ ومعايير الدولية المحاسبية المعايير وفقا
المالية؟ الدوات بمخاطر الخاصة المعلومات كافة عن بالفصاح الجزائرية البنوك تقوم- 

الموضوع: إختيار مبررات.  3
:يلي ما خلل من الموضوع إختبار مبررات تتجلى

.وتجباية محاسبة التخصص بمجال لرتباطه نظرا بالموضوع الشخصى الهتمام- 
بما وشفافية دللة ذات تقوائم بوتجود المالية، القوائم في المحاسبي الفصاح يلعبه الذي الدور- 

.المعلومات من تحتويه
المعايير مع للبنوك المالية القوائم في المالي المحاسبي النظام تطبيق توافق مدى رصد- 

.الدولية المحاسبية
من سيمنحه وما المالية والمؤسسات البنوك في المالي المحاسبي النظام تطبيق دور رصد- 
المالية لقوائمه ومدلولية ثقة

.القوائم هذه لمستخدمي عنها المفصح والبيانات المعلومات تجودة وبالتالي

البحث: أهداف.  4
:التالية الهداف تحقيق على البحث هذا يقوم
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بعد وذلك الدولية، المحاسبية المعايير وفق للعمل الجزائرية البنوك تأهل مدى معرفة- 
.المالي المحاسبي النظام تطبيق

الداخلي المستوى على القرارات إتخاذ في المالية والتقارير القوائم أهمية توضيح- 
.والمستثمرين للبنوك والخارتجي

من فيها الفصاح درتجة على والحكم المالية القوائم بنشر البنوك إلتزام مستوى دراسة- 
على العتماد خلل

والمؤسسات البنوك في المالي المحاسبي النظام بتطبيق خاصة الدولية، المحاسبية المعايير
.المالية

البحث: أهمية.  5
:التالية النقاط في البحث أهمية تتجسد

يساعد سوف المالي المحاسبي النظام وفق الجزائرية للبنوك المالية والتقارير القوائم إعداد- 
إتخاذ في مستخدميها
. اللزمة الستثمارية القرارات

تكون أن إلى يحتاج القرارات، إتخاذ في للبنوك المالية القوائم مستخدمي حاتجة إن- 
اختياتجاتهم. لمواتجهة كافية و شاملة القوائم هذه في الفصاحات

.الجزائرية البنوك أداء تقييم في عليها العتماد يمكن محاسبية معلومات على الحصول- 

الدراسة: .حدود 6
:يلي فيما الدراسة حدود تتمثل

الجزائرية للبنوك المالية القوائم اعداد توافق مدى بتوضيح الدراسة تهتمموضوعية:  حدود- 
المحاسبي النظام وفق

الهتمام فإن وعليه. الدولية المحاسبية والمعايير المحاسبي الفصاح ومتطلبات المالي
سوف للدراسة الساسي

.المالي المحاسبي النظام وفق للبنوك المالية القوائم وتحليل شرح على ينصب
دراسة في والمتمثل تجزائري تجاري بنك مستوى على الدراسة تكون سوف: مكانية حدود- 

.التطبيقي الفصل في وهذا الجزائري الشعبي للقرض المالية القوائم
الجزائري الشعبي للقرض المالية القوائم دراسة في الزمانية الحدود وتتمثل: زمانية حدود- 

SCF. المالي المحاسبي للنظام تطبيق سنة أول وهي ، 2010 لسنة

:البحث منهج.  7
الذي النظري القسم في الوصفي المنهج على العتماد يتم سوف الدراسة أهداف لتحقيق
الدراسات و البحات و المراتجع من مباشرة مستقاة معلومات على أساسي بشكل يعتمد

وشرح وصف تقصد بالموضوع، المتعلقة والمقالت الدوريات و المجالت كذلك و السابقة،
.المالية القوائم في المحاسبي الفصاح يخص ما كل
التطبيقي، القسم في الجزائري الشعبي القرض لبنك حالة دراسة على العتماد سيتم كما

القوائم بدراسة وذلك
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المعايير بمتطلبات إلتزامها مدى على والحكم المالي المحاسبي النظام وفق للبنك المالية
التقرير مع النظرية المعلومات هده مقارنة سيتم حيث المحاسبي والفصاح الدولية المحاسبية

الجزائرية، البنوك لعامة تعميمها منه و للبنك اللزمة التوصيات تحديد بهدف للبنك السنوي
القوانين. لنفس تخضع أنها بما

:البحث . صعوبات 8
فالجميع وبالتالي الجزائرية، والمؤسسات البنوك في المالي المحاسبي النظام تطبيق حداثة- 

التفاصيل أهم يجهل
.به الخاصة التطبيقة

الجزائر في البنوك محاسبة موضوع تناولت التي التطبيقية أو النظرية سواء الدراسات تقلة- 
وتطبيق عامة، بصفة
.خاصة بصفة الجزائرية البنوك في المالي المحاسبي النظام

.الجزائر في خاصة البنوك بمحاسبة الخاصة المراتجع تقلة- 
المالية تقوائمه بنشر تقام الجزائرية، التجارية البنوك لحد سنوي تقرير على العثور صعوبة- 

المحاسبي النظام وفق
.المالي

بالنظام للعمل مؤهلين موظفين وتجود تقلة مع خاصة البنك من المعلومات إستقاء صعوبة- 
المالي المحاسبي
.الدولية المحاسبية والمعايير

السابقة: الدراسات.  9
الصعيد على الهتمام من بكثير المالية القوائم في المحاسبي الفصاح موضوع يحظ لم

للبنوك، بالنسبة المحلي
وذلك الجزائرية، المالية والمؤسسات البنوك في المالي المحاسبي النظام تطبيق بعد خاصة
إستقاء صعوبة بسبب

القوائم موضوع تناولت الدراسات بعض هناك لكن البنوك، من اللزمة والبيانات المعلومات
.المالي المحاسبي النظام وفق المالية للقوائم تتطرق ولكنهالم للبنوك المالية

   مذكرة موح، صغير مريم الدولية، المحاسبة معايير ظل في البنكية المالية القوائم
2010 البليدة، دحلب، سعد جامعة ماجستير،

المعايير بتطبيق تقوم المالية المؤسسات و البنوك كانت ادا ما الى الدراسة هذه تهدف
المحاسبية المعايير بإسقاط الدراسة تقامت حيث المالي، البل غ معايير و الدولية المحاسبية

عدة الدراسة في الباحثة وتجدت وتقد.الجزائري الخارتجي للبنك المالية القوائم على الدولية
:أهمها اتقتراحات لعدة الخير في وتوصلت للختلف، ونقاط إشتراك نقاط
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مقارنة عملية لتصبح المالي، البل غ ومعايير الدولية المحاسبية المعايير تطبيق ضرورة- 
الوطنية البنوك أداء

.صحيحة الدولية والبنوك
القوائم مستخدمي يمكن سوف المالي، البل غ ومعايير الدولية المحاسبية المعايير تطبيق إن- 

من المالية
.سليمة أسس على الرشيدة الستثمارية القرارات إتخاذ

 Impacte de Norme Comptables Internationales IAS/IFRS sur 
les Banques en Algérie, ZIANI Hiba Imane, Thèse Magistère, 
Ecole Supérieur de Commerce, Algerie, 2009.

مختلف ضمن عام بشكل الدولية المحاسبية المعايير طريقة توضيح الى الدراسة هذه تهدف
ودراسة ثانية، تجهة من المالية والمؤسسات والبنوك تجهة من والصناعية التجارية المؤسسات

تطبيق في والوروبية المريكية التجربة من كل وعرض على المعايير لهذه التطبيق هذا أثر
39 الدولي المحاسبي بازل لجنة معايير مع التوافق مع الجزائرية البنوك II. المعيار
.العرض و الفصاح: المالية الدوات

 قرارات ترشيد في ودورهما للمصارف المالية القوائم في المحاسبي والفصاح القياس
. 2007 دمشق، تشرين، جامعة ماجستير، مذكرة ليقة، كاسر الستثمار،رول

المستوى على القرارات اتخاذ في المالية التقارير أهمية توضيح الى الدراسة هذه تهدف
على المالية القوائم بنشر السورية البنوك إلتزام مستوى دراسة ذلك للبنك الخارتجي و الداخلي
الباحثة توصلت وتقد ، 30 رتقم الدولي لمعيار على العتماد خلل من الفصاح من درتجة

:التالية التوصيات إلى
:رتقم الدولي المحاسبي المعيار عليه نص ما حسب المالية القوائم بإعداد البنك تقيام ضرورة- 

إعداد 01
.المالية القوائم وعرض

في سيساهم ذلك لن المالية، القوائم إعداد في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق ضرورة- 
نوعية تحسين

ملئمة معلومات تقديم خلل من وذلك. مستخدميها لمختلف المقدمة المحاسبية المعلومات
وتقابلة
عالية. موثوتقية وذات للفهم

لل يعد البنوك في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق إن-  إلى للوصول ضروريلا مدخ
و البنوك بها تقوم التي العمال و المالي المركز تقييم على القرار متخذي تساعد معلومات

.المالية الدوات بمخاطر يتعلق ما في خاصة أعمالها لطبيعة الخاصة المييزات فهم
لمستخدمي اللزمة الضرورية المعلومات عن للفصاح كأداة المالية القوائم دللة مدى

بغزة، السلمية الجامعة ماجستير، مذكرة الشلتوني، زهدي فايز المالية، القوائم
2005فلسطين،

المعلومات عن للفصاح كأداة المالية القوائم دللة مدى توضيح الى الدراسة هذه تهدف
كفاية مدى تحديد وكذلك. الفلسطينية للبنوك المالية القوائم لمستخدمي للزمة الضرورية

تحسين وكيفية الفلسطينية للبنوك المالية القوائم في الموتجودة لمعلومات عن الفصاح مستوى
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الخير في الباحث توصل حيث. العالمية البنوك في نظرائها يوازي بما فيها الفصاح تجودة
:أهمها توصيات لعدة

المعايير على لموظفيهم الطلع و المعرفة بزيادة التدتقيق شركات و البنوك تقوم أن- 
.الدولية المحاسبية

للبنوك المالية القوائم وإعداد تدتقيق مجال في العاملين المحاسبين ومهارات تقدرات تطوير- 
الفلسطينية

.الدولية للبنوك المالية القوائم يوازي بشكل
القرارات إتخاذ عملية على أثر من لذلك لما للبنوك سنوية نصف مالية تقوائم إصدار- 

.للمستثمرين

البحث: تقسيمات .10
:التالي النحو على فصول، ثل ث إلى بتقسيمه تقمنا الموضوع تجوانب بكل اللمام بغية

والبنوك البنوك تعريف خلل من" البنوك في المحاسبي النظام"الول الفصل تناول
أنواعها، التجارية،
عرض ثم حساباته، خصائصه، أهدافه، مبادئه، للبنوك، المحاسبي النظام وشرح أتقسامها،

وأخيرا إصلحاته، أهم وعرض تطوره ومراحل نشأته من بداية لجزائري البنكي النظام
ل لنه تغيير تم الذي ومضمونه أهدافه للبنوك،مبادئه، المحاسبي المخطط النظام عرض
بحساباته المالي لمحاسبي بالنظام إستبداله وتم العالمية التقتصادية التطورات مع يتماشى
.البنوك بمحاسبة الخاصة

المحاسبية المعايير وفق للبنوك المالية القوائم في المحاسبي الفصاح"الثاني الفصل أما
والنظام الدولية

والمعايير المحاسبي التوافق وأهمية مفهوم إلى خلله من تطرتقنا وتقد ،"للبنوك المحاسبي
الدولية المحاسبية
تطرتقنا كما للبنوك، المالية القوائم في المحاسبي للفصاح والحاتجة المحاسبي، والفصاح

المالية، القوائم لتعريف
اعداد طريقة عرض و خاصة، بصفة للبنوك و عامة بصفة مكوناتها خصائصها، أهدافها،

ومنها الدولية، المحاسبية والمعايير المحاسبي الفصاح لمتطلبات بالنسبة الخيرة هذه تقوائم
المالي المحاسبي للنظام وتقديم عرض إلى

.وفقه المالية والمؤسسات للبنوك المالية القوائم نماذج وعرض إعداد وشرح
المالي المحاسبي النظام وفق المالية القوائم في المحاسبي الفصاح"الثالث الفصل وفي

الشعبي للقرض
أحد أنه بما الدراسة، محل الجزائري الشعبي القرض لبنك تقديم بداية تم حيث ،"الجزائري

إلى إضافة تطوره، مراحل وأهم مساره عرض خلل من الجزائرية، التجارية، البنوك أهم
النظام وفق ضمنه المالية القوائم نشر تم والذي2010 لسنة السنوي تقريره وتحليل عرض

المالية تقوائمه بعرض البنك إلتزام أو توافق مدى تقييم محاولة ثم ومن المالي، المحاسبي
.الدولية المحاسبية والمعايير المحاسبي الفصاح متطلبات مع المالي المحاسبي النظام وفق
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:تمهيد
التقتصتتاد واستتتمرارية تنشتتيط عمليتتة فتتي تتتؤثر التي الحيوية القطاعات أهم أحد البنوك تعد

علتتى العولمتتة تتتأثير لمتتدى عامتتة. ونظتترا بصتتفة العتتالمي والتقتصتتاد خاصة بصفة الوطني
تطلتتب متتا هتتذا متنتتامي. و و ستتريع بشتتكل البنكيتتة الصتتناعة تطتتورت فقد العالمي التقتصاد

المتغيرات. هذه وفق أدائها تحسين أجل من عامة، الينوك بها تقوم التي العمليات تطوير
ماليتتة، أو صتتناعية تجاريتتة، نوعها كان مهما مؤسسة كل أساس المحاسبي النظام يعتبر كما
التستييرية القترارات اتختاذ فتي تستاعد معلومتتات إلى المالية البيانات ترجمة عن عبارة فهو

اللمزمة. والستثمارية
:هتتي مبتتاحث ثل ث إلتتى الفصل هذا بتقسيم تقمنا الطرفين هذين من كل وتكامل لهمية ونظرا

: الول المبحث
ماهية: الثاني المبحث في وتطرتقنا خاصة، بصفة التجارية والبنوك عامة بصفة البنوك ماهية
فيتته أختتذنا فقتتد: الثتتالث المبحث أما ،خصائصه،حساباته مبادئه، البنوك، في المحاسبي النظام

اصتتدار غايتة التى بها مر التي المراحل أهم بعرض بداية الجزائري البنكي النظام إصلحات
للبنوك. المخاسبي المخطط

: البنوك     لماهية     عام      مدخل  :  اللول     المبحث
تقتتوم أنهتتا حيتتث التقتصتتادية، الحيتتاة عصب أنواعها بمختلق المالية المؤسسات و البنوك تعد

فتتي العتتالم يشتتهدها التتتي المتستتارعة التطتتورات مع و الوطني، التقتصاد خدمة في هام بدور
التتتي الماليتتة العمليتتات فتتي تطتتوير استتتوجب القطاع. ممتتا هذا أهمية تزداد المجالت مختلف

حبتتث متتن خاصة بالبنوك، خاصة معايير تطبيق تطوير في ساهم مما هذا و البنوك، بها تقوم
للبنوك. المحاسبي النظام

 :البنوك     ماهية     :  اللول     المطلب   
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الحضتتارات متتن مجموعتتة التتى تعتتود انهتتا بتتل تقديمتتة، عهتتود التتى البنكتتي التعامل بداية تعود
ما لكن النقود، أشكال من شكل أول بظهور كان للبنوك ظهور أول أن البعض فيعتقد السابقة،
الميلد تقبتتل 1675 حوالي حمورابي وضعها التي والمبادئ الرافدين بلد حضارة به جاءت
والفائتتدة والتقتتراض اليتتداع يختتص فيمتتا التاريتتخ فتتي المعروفتتة النصتتوص أتقتتدم تعتتتبر

.والضمانات
نتيجتتة عشتتر الثتتالث القتترن فتتي تحديتتدا الوستتطى القتترون في الحالية للبنوك ظهور أول ويعد

اليطالية المدن إمزدهار
تقبتتول فكرة شاعت فقد لذلك ونتيجة الحرب، ثروات لمزدياد بالضافة. الصليبية الحروب بعد

والحفاظ الودائع
.1لحاملها إيداع شهادات إلى بعد فيما تحولت والتي إسمية شهادات مقابل الصيارفة لدى عليها

متتع بفوائتتد يقرضتتونها الصتتيارفة بدأ أموالهم لسحب الموال هده أصحاب تقدم لعدم نظرا و
بالسحب السماح

التفكيتتر إلتتى أدى التتذي المر الصرف، بيوت من العديد إفلس إلى أدى مما. المكشوف على
بيوت إنشاء في

البندتقيتتة بنتتك ويعتتتبر. عشتتر الستتادس القتترن أواخر ذلك وكان البنوك، وهي حكومية صرف
أمستتتردام بنتتك ثتتم م، 1401 برشتتلونة بنتتك تله م، 1157 عتتام أنشتتىء تاريخيتتا بنتتك أول

2م، 1609

تنظيمية أشكال تأخذ البنوك بدأت بأوروبا الصناعية الثورة تقيام وبعد عشر التاسع القرن وفي
هنا ومن. متقدمة
لقطتاع الرئيستي المكتون بإعتبتاره الحديث بشكله البنكي الجهامز لظهور الحقيقية البداية كانت

الماليين الوسطاء
وأستتواق الخاصتتة الدختار وصتتناديق التتتأمين مؤسستتات متتن كتتل البنوك بجانب يضم والذي

3 الدولية. التمويل ومؤسسات المالية الوراق

:     البنوك     اللول: تعريف     الفرع
والتتتي ظلهتتا فتتي تعمل التي والتشريعات القوانين بإختلف بالبنوك الخاصة التعاريف تختلف
إلى بلد من تتباين
.البنوك هذه تأخذه الذي القانوني والشكل النشاط طبيعة بإختلف كذلك وتختلف آخر،

 جتتانفي12 فتتي  المتتؤرخ06-88 القتتانون في البنك تعريف تم الجزائري للمشرع وفقا    
مؤسسة : بأنه1988

تجاريتتة وتقواعتتد أسس على الخرين مع تتعامل التجارية المعنوية الشخصية تمتلك إتقتصادية
التنظيم لمبدأ تخضع

  105 ص ، 2007 الجزائر، مزوار، مطبعة ،"النقدية لوالسياسات النقدي التقتصاد في محاضرات"اللوي، عبد مفيد 1
102 ص ، 2010 الردن، الميسرة، دار الولى، الطبعة ،"البنوك لو النقود"سمحان، أحمد سهيل سمحان، محمد حسين الوادي، حسين محمود 2
12 ص ، 2000 الردن، عمان، والتومزيع، للنشر الصفا دار ،"البنوك محاسبة"كراجة، محمود الحليم عبد 3
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فتتي الحريتتة ولهتتا القيتتود كتتل من محررة تكون. الخارجي المحيط مع معاملتها في والنسجام
يصتتدر إعتمتتاد بواستتطة البنتتوك تقائمة ضمن مسجل البنك يكون أن ويشترط المشاريع تمويل

إتقتتراض هتتو الساستتي البنتتك هدف يكون التجاري، السجل على علوة الرسمية، الجريدة في
أو فائتتدة مقابتتل لزبتتائنه الختتدمات من مختلفة أنواع بتقديم يقوم كما معين فائدة بمعدل الموال
1"عمولة

2" البنكية العمال بتعاطي لها رخص التي الشركة:" بأنه الردني المشرع عرفه وتقد

:الباحثين بعض لدى البنك عرف كما
وعتتودا مقابلهتتا ويعطتتي الغيتتر متتن الديون على يحصل الودائع فبنك والئتمان، الدين ببنك-تت 

تحت بالدفع
حقتتا يمثل لنه أصوله ضمن يدخل البنك يقدمه الذي الئتمان وهذا تقصير، أجل بعد أو الطلب

3. الغير تقبل له

الختترى والبنكيتة الماليتة المؤسستات متن غيرها دون تقدرة لها مالية مؤسسات هي البنوك-تت 
الئتمتتان خلتتق فتتي إمكانياتهتتا خلل متتن التتدفع وستتائل كمية أو النقود عرض في التأثير على

4البنكي. 

-تت  يميتتز متتا فتتأهم والمقترضتتين، المودعين بين الوساطة بدور تقوم مالية مؤسسة هو البنك. 
المؤسسات عن البنك

المباشتترة القتتروض وتقتتديم الودائتتع تقبول هما الخدمات من لنوعين تقديمه هو الخرى المالية
العمال لمنشآت
5 غيرهم. والفراد

متتن تتختتذ التي المؤسسة وهو الرئيسية وظيفته من المستمد هو:"للبنك الشامل التعريف يعد-تت 
بالنقود التجار

6"لها حرفة

تقبتتل مؤسستتة أنتته وهتتو للبنتتك تعريتتف الستتابقة التعاريف من نستخلص أن يمكن الخير وفي
عن الفائضة الموال
عليتته و استتتخداماتهم، مختلتتف لتمويتتل يحتاحونهتتا للخريتتن تقديمها تعيد و أصحابها خاجات
علتتى الفائضتتة النقود و المالية الموارد خشد على الرئيسية عملياتها تنصب مؤسسة هو فالبنك
.معينة وتقنيات أسس وفق للخرين إتقراضها أو توظيفها لغرض الجمهور، حاجة

البنوك:     : أنواع     الثاني     الفرع
:يلي كما أنواع عدة إلى البنوك تقسيم يمكن
:يلي ما إلى وتنقسم :للبنك القانوني الشكل حيث من- ألول

البنتتوك المركتتزي، البنتتك: مثتتل كامتتل بشكل الدولة إلى ملكيتها وتعود :العام القطاع بنوك -أ
الوطنية

1 ص ، 2010 البليدة، دحلب، سعد جامعة ماجستير، مذكرة ،"الدلولية المحاسبة معايير ظل في المالية القوائم" موح، صغير مريم 1
الدردن، عمسسان العربسسي، المجتمسسع التسسأمين)" مكتبسسة لوشسسركات الماليسسة(البنسسوك المنشسسآت محاسسسية"مصطفى، توفيق حسن إبراهيم، نظمي إيهاب2

.  12ص ،2009
13ص ، 2003 الردن، عمان، والتومزيع، للنشر وراق مؤسسة ،"لوإدادري محاسبي مدخل البنوك،"البديري، جميل حسين 3
78 ص ، 1984 لبنان، العربية، النهضة دار ،"لوالبنوك النقود" تقريصة، تادريس صبحي 4
123 ص النشر، سنة دون لبنان، العربية، النهضة دار ،"لوالبنوك النقود" الشعري، النوري محمد ناظم 5
1 ص النشر، سنة دون لبنان، العربية، النهضة دار ،"البنوك محاسبة في المالية المنشآت محاسبة" ضيف، خيرت 6
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 1 المتخصصة البنوك التجارية،. 
أو طتتبيعيين أشتتخاص إلتتى كامتتل بشتتكل البنتتوك هذه ملكية وتعود :الخاص القطاع بنوك- ب

الدولة. تجاه المالية و القانونيية مسؤولياتها كافة يتحملوا و إدارتها يتولوا معنويين
أي الختاص والقطتاع العتام القطتاع متن كتل البنوك هذه ملكية في يشترك :مختلطة بنوك -ج

الدولة تشترك
رأس نصتتف متتن أكثر حيامزة إلى الدولة تلجأ وعادة البنوك هذه مثل وإدارة إنشاء في وتساهم

لهذا المال
 2 عليه السيطرة لتضمن البنوك من النوع. 

:التالية النواع إلى تنقسم :البنك نشاط طبيعة حيث من- ثانيا
وتقتتديم للودائتتع تقبتتول متتن البنكيتتة بأعمالهتتا تقتتوم التتتي البنتتوك وهتتي :التجادريسسة البنسسوك -أ

خصم للقروض،
وغيرهتتا الضتتمان خطابتتات وإصتتدار المستندية العتمادات فتح التجارية، الوراق وتحصيل

الخدمات من
المشتتاريع فتتي المشتتاركة الجنبيتتة، والعملت والستتندات الستتهم وشتتراء بيتتع: مثتتل البنكيتتة

.التقتصادية
ستتبيل فتتي إستتتتماراتها و تقروضتتها و خدماتها تقوم التي البنوك هي والصناعية:  البنوك -ب

تقتتدم و المتخصصتتة الصتتناعية الشتتركات إنشتتاء فتتي تساهم أنها كما الصناعي، النشاط تنمية
 3 المشروعات هذه بضمان الجل والمتوسطة الطويلة القروض

بتقتديم تختتص حيتتث الزراعتي، القطتتاع متع تتعامتتل التي البنوك وهي :الزدراعية البنوك -ج
التسهيلت كافة

أداء فتتي تستتاعدها التتتي بالعمتتال القيتتام فتتي القطتتاع هذا مكونات لمساعدة البنكية والخدمات
دورها

تعاونيتة جمعيتتات أو الفتراد متن مكونتتا القطتاع هتتذا كتان وسواء الزراعية التنمية لتحقيق.تت 
 4 مزراعية

خدمتتة أجتتل من البنكية والخدمات التسهيلت كافة تقدم التي البنوك وهي :العقادرية البنوك -د
البناء تقطاع

.الجل طويلة القروض تقديم خلل من وذلك والتعمير والسكان
:التجادرية     البنوك     تعريف     :  الثالث     الفرع
تحتتت والهيئتتات الفتتراد من الودائع تقبل التي المالية المؤسسة أنه على التجاري البنك يعرف
ثم ولجل الطلب

.الربح بقصد والقروض(الئتمانات) الحسابات فتح في الودائع هذه تستخدم
المتتوال فتتي تتمثتتل مواردهتتا أهتتم الودائع" لن "بنوك إسم التجارية البنوك على يطلق لهذا و

الموال. هذه إتقراض تعيد أنها أي لديها، المودعة

2 ص ، 2008 الردن، الميسرة، دار الثالثة، الطبعة ،"البنوك محاسبة"سالم، الرحمان عبد الخرس، عاطف شقير، فايق 1
جامعتتة ماجستتتير، متتذكرة ،"السسستثمادر تقسسرادرات ترشيد في لودلودرهما للبنوك المالية القوائم في المحاسبي لوالفصاح القياس"ليقه، كاسر رول 2

2 ص ، 2007 سوريا، تشرين،
1 ص ، 2008 مصر، السكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،"التأمين لوشركات المالية المنشآت في المحاسبة" سرايا، السيد محمد 3
الردن، عمتتان، الناهتتج، دار ،)"التأمين لوشركات التجادرية البنوك( المالية المؤسسات محاسبة" شحادة، الرمزاق عبد هللي، علي جمال محمد 4

7 ص ، 2007
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والقتترض النقتتد تقتتانون خلل متتن التجارية البنوك تعريف إلى الجزائري المشرع تعرض وتقد
: 1متتايلي علتتى تنتتص  التتتي114 متتادته  فتتي1990  أفريتتل14 فتتي  المتتؤرخ90/10 رتقتتم

المتتواد: فتتي الموصتتوفة العمليتتات إجتتراء والرئيستتية العادية مهمتها معنوية أشخاص البنوك"
:هي العمليات وهذه." القانون هذا من 113 إلى 110
توضح عليها المحصل الموال هذه في إدخاراتهم مختلف و الجمهور من الودائع تلقي

لهم. إعادتها بشرط لكن إستعمالها حق منح ودائع شكل على البنوك في
القروض بمنح القيام.
إدارتها. على السهر و الزبائن تصرف تحت وضعها و اللمزمة الدفع وسائل تؤفير
التشتتريعات حتمتهتتا شتتروط عتتدة توافر من لبد التجاري، البنك صفة مؤسسة أية تتخذ ولكي

2وهي: البنكية

وليتتس العتياد، أو الحتراف، سبيل على هي البنكية، المؤسسة تمارسها التي العمال  أن-تت 
أو طارئا نشاطا
.مؤتقتا

التتتي المتتوال أن تعنتتي الحتتتراف، ستتبيل علتتى البنتتك يمارستتها التي بالنقود المتاجرة  إن-تت 
في يستخدمها
أو ودائتتع شتتكل علتتى المؤسستتات أو الجمهتتور متتن يتقاضتتاها التتتي الموال من هي عملياته،
ما أو تقروض

.حكمها في
العتباريتة، الشخصتية بصتفته المتوال، استتثمار فتتي التجتاري نشتتاطه يمارس البنك  إن-تت 

الخاص، ولحسابه
.بالعمولة للغير وكيل أو وسيطا يكون أن دون
تتتدفع والتتتي الودائتتع بقبتتول معتادة بصفة تقوم مؤسسة بأنه التجاري البنك تعريف يمكن ومنه
بعد أو الطلب عند
بأعمتتال القيتتام باستتتطاعته انتته إلتتى بالضتتافة العتمتتادات، وفتح القروض وتقديم محدد أجل

الستتهم وشتتراء بيع في الستثمار أو مساهمة، أو اتقتصادية شركات كإنشاء بنكية غير أخرى
.والسندات

:التجادرية     البنوك     لوظائف     الرابع:     الفرع
:وهي حديثة وأخرى تقليدية وظائف بعدة التجارية البنوك تقوم
التقليدية: الوظائف- ألول

الدخاريتتة، الطلتتب، (تحتتت أنواعها إختلف على الودائع وتقبول الجارية الحسابات فتح وهى
والخاضعة لجل،

.للشعار)

الطلب: تحت الودائع أ-

533 ،ص16والقرض،العدد بالنقد   المتعلق10-90 القانون من 114: الجزائرية،المادة للجمهورية الرسمية الجريدة  1
20 ص ، 2007 الردن، عمان، المناهج، دار الولى، الطبعة ،"التأمين لوشركات البنوك في المحاسبية النظم"  نعمة، الله عبد جعفر 2
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الودائتتع، متتن غيرهتتا عتتن تميزها بخصائص تتميز وهي الجارية الودائع تسمية عليها ويطلق
إسمها عليه يدل وكما
فالوديعتتة مستتبق، إشتتعار دون. 1 شاء متى منها السحب في الحق صاحبها تعطي الودائع فهذه
بحومزة كانت وإن

أمتتام شتتروطا أو تقيتتودا يفرض أن للبنك يحق ول لصاحبها المطلق التصرف تحت فهي البنك
.الفوائد من الستفادة الودائع من النوع هذا لصاحب يمكن ول السحب أثناء صاحبها

الدخادرية: الودائع ب-
والعائتتد البنتتوك فتتي إيتتداعها لمتتدة نظتترا حقيقية وإدخار توفير عملية بمثابة الودائع هذه تعتبر

فهذه منه، المنتظر
الظتتروف، كتتانت مهمتتا يستتحبها أن لصتتاحبها يمكتتن ل البنك، في طويلة لفترات تبقى الودائع

عراتقيل يواجه وهو
فوائتتد علتتى يحصتتلون الودائع هذه أصحاب أن كما اليداع، مدة انقضاء ضرورة أولها عديدة

عوائد تعتبر معتبرة
لهتتذه الدخاريتتة الطبيعتتة وتعكتتس للمتتوال إدخاريتتة ودائتتع ليستتت كتتذلك هي حقيقية توظيف
2الودائع

:للجل الودائع -ج
بعتتد إلتتى ستتحبها يمكنهتتم ل و معينتتة، لفترة البنوك في أصحابها يضعها الذي الودائع تلك هي

الفترة هذه إنقضاء
هتذه أساستته علتتى تصتنف عتتامل إذن يعتتبر فتالوتقت الستحب، بتاريتخ للبنتك إخطتتار وتقتتديم

التتتي والشتتروط العقبتتات بحكتتم تمامتتا جاريتتة ودائتتع ليستتت فهتتي غيرها عن وتميزه الودائع،
تكتتون متتا لفتتترة البنتتك بحتتومزة تبقتتى أنهتتا إلى بالضافة السحب عملية أثناء صاحبها تعترض

المفهتتوم، لهتتذا التتدتقيق بتتالمعنى إدخاريتتة ودائتتع ليستتت كذلك هي و الطرفين، بين إتفاق محل
الودائتتع تعتتتبر الستتاس هتذا وعلتى طويلتة لفترات العادة في يكون ل بالبنك بقاءها لن نظرا
.الجل تقصيرة السائلة التوظيفات من لجل

:للشعادر خاضعة لودائع -د
الوديعتتة ستتحب يريتتد بتتأنه البنتتك المتتودع يخطتتر أن بعتتد إل سحبها يجومز ل التي الودائع هي

السحب تقبل وذلك
أصتتحاب ويتفتتاوض شتتهرا، أو أستتبوعين أو أستتبوعا تكون كأن مسبقا عليها متفق معينة بمدة
.لجل الودائع على الفوائد معدلت تقارب بمعدلت ودائعهم على فوائد الودائع من النوع هذا

أو والضتتمان والربحية السيولة بين التوفيق مبدأ مراعاة مع البنك موارد تشغيل إلى بالضافة
أهم ومن المن،
3:  يلي ما والستثمار التشغيل أشكال

المدنية؛ الجارية الحسابات وفتح المختلفة والسلف القروض منح - 
؛بضمانها التسليف و خصمها و التجارية الوراق  تحصيل- 

عملئها؛ لمصلحة أو لمحفظتها وشراءا بيعا وسندات أسهم من المالية بالوراق  لتعامل- 
المستندية؛ العتمادات فتح خلل من الخارجية التجارة تمويل - 

54 ص ، 2008 مصر، القاهرة، والتوريدات، للتسويق المتحدة العربية الشركة ،"البنوك إدادرة"جبر، هشام  1
27 ص ، 2003 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان السابعة، الطبعة ،"البنوك تقنيات"لطرش، الطاهر  2
17 ص ذكره، سبق مرجع موح، صغير مريم  3
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للعملء؛ الضمان وخطابات الكفالت تقديم - 
وشراءا؛ بيعا الجنبية بالعملت التعامل - 
منها؛ والخارجية الداخلية والحوالت السياحية بالشيكات التعامل - 
الداخليتتة الشتتيكات وصتترف المقاصتتة، غتترف طريتتق عتتن المحليتتة الشتتيكات تحصتتيل -تت 

والخارجية؛
المساهمة؛ الشركات وسندات أسهم إصدار في المساهمة - 

الحديثة: الوظائف -ثانيا
1 يلي: فيما الوظائف هذه وتتمثل

ومشاريعهم؛ بأعمالهم يتعلق ما في للعملء الستثمارية الخدمات تقديم - 
العملء؛ لصالح التجارية الوراق تحصيل - 
الجل؛ وطويل متوسط التمويل تقديم - 
السياحية؛ الشيكات إصدار - 
العملء؛ لحساب وحفظها" والسندات السهم" المالية للوراق وبيع شراء - 
الئتمانية؛ البطاتقات خدمات - 
العملء؛ وممتلكات أعمال إدارة - 
المستندي؛ العتماد خدمات تقديم - 
الجنبية؛ العملت وبيع شراء - 
اللي؛ الصراف بطاتقات خدمات - 
المناسبات؛ إدخار - 
بإيداع المشتركون ويقوم المؤسسات، تفتحها حسابات من والماء الكهرباء فواتير تحصيل - 

فيها؛ فواتيرهم
الئتمان؛ على ينطوي الذي الشخصي السكان تمويل - 

2 منها: السابقة العمال إلى تضاف الخرى العمال من مجموعة وهناك

الواردة؛ والبريدية البرتقية الحوالت دفع - 
عليه؛ المسحوبات أو البنك على المسحوبة الشيكات دفع - 
الخاصة؛ العتمادات أجل من المبالغ دفع - 
المسافرين؛ وشيكات الجنبية الشيكات شراء - 
الثمينة؛ الممتلكات لحفظ )اليداع صناديق( والمنة الخاصة الخزائن تأجير - 

التجادرية:     البنوك     لواستخدامات     مصاددر     :  الخامس     الفرع
جتانب يمثتتل بينمتتا البنتتك أمتتوال مصتتادر التجتتاري البنتتك ميزانيتتة في المطلوبات جانب يمثل

الموجودات أو الصول
.البنك أموال إستخدامات الميزانية هذه في

التمويل: مصاددر- ألول
3 المصادر من نوعين على نشاطها مزاولة في التجارية البنوك تعتمد

24 ص ذكره، سبق مرجع ليقه، كاسر رول  1
17 ص ، 2006 الردن، عمان، للنشر، وائل دار الثالثة، الطبعة ،"البنوك إدادرة في المعاصرة التجاهات" جودة، محفوظ رمضان، مزياد  2
24 ص ذكره، سبق مرجع نعمة، الله عبد جعفر  3
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ومتتن داخليتتا توفيرهتتا يتم التي الموارد جميع تتضمن التي وهي :الداخلية التمويل مصاددر-تت 
رأس ذلك أمثلة
وعتتادة المومزعتتة، غيتتر الربتتاح متتن إحتجامزها يتم التي المختلفة والحتياطات المدفوع المال
المصادر هذه تمثل
متن تقتدر تتوفير بمثابتة وتعتتبر التجارية البنوك في الموظفة الموال مجموع من ضئيلة نسبة

1الخارجية.  المصادر على أساسا تعتمد لنها المزمات وتقت في الودائع لصحاب المان

البنتتك لتشتتغيل اللمزمتتة المتتوال من الكبر الجانب توفر هيلو :الخادرلجية التمويل مصاددر-تت 
بوظائفه والقيام

:المصادر هذه وتشمل المختلفة
الصول؛ بضمان المركزي البنك من تقروض - 
بأنواعها؛ الودائع - 
الخرى؛ التجارية البنوك أو المركزي البنك من التقتراض - 
الجل؛ طويلة سندات إصدار - 

الموال: إستخدامات- ثانيا
عتتدة فتتي المختلفتتة التمويتتل مصتتادر متتن لتتديها المتجمعتتة المتتوال التجاريتتة البنتتوك تستتتخدم
استثمارية مجالت

2 هي: الستخدامات هذه وأهم توظيفية، أو: 

متتن تحقتتق والتتتي التجاريتتة، البنتتوك استخدامات أوجه أهم وهي :لوالسلف القرلوض تقديم-تت 
عوائد ورائها

.الجل تقصيرة للقروض بالنسبة خاصة مجزية،
الحصتتول بهتتدف السهم شراء التقتصادية، المشاريع في المساهمة منها والستثمادرات:  -تت 

الحكومة سندات في الستثمار المالية، الوراق سوق في السهم بهذه المتاجرة أو أرباح على
التجارية. الوراق خصم و

حقتوق لحمايتة كإحتيتاطي البنتك بهتا يحتفتظ التتي النقتود عتن هتي والنقديسسة:  الدرصسسدة -تت 
الجنبية. و المحلية البنوك لدى اليومية البنكية العمليات لمقابلة المودعين

.والجنبية المحلية البنوك لدى اليومية البنكية العمليات لمقابلة
نشتتاطه فيهتتا ويمتتارس البنتتك يملكهتتا التتتي العقارات مجموع في وتتمثل :الثابتة الصول -تت 

الصول إلى بالضافة
.النقل ووسائل وإلكترونية آلية أجهزة الحاسبات، السيارات، الثا ث،: مثل الخرى الثابتة

:البنوك     في     الفينة     التقسام  :  الثاني     المطلب
أنتته حيتتث البنك، بها يقوم التي الوظائف حسب أتقسام عدة من التجارية للبنوك الداري يتكون
التقستتيم فتتي ثابتة تكون أتقسام هناك وعموما. واحد تقسم في وظيفة من أكثر دمج البنك بإمكان

كمايلي: التقسام بهذه نأخد أن ويمكن بنك لي الداري
الخزينة: تقسم- ألول

يتتتولى حيتتث بتتالعملء، وإرتباطا نشاطا وأكثرها البنك في التقسام أهم من الخزينة تقسم يعتبر
المهمتتة العناصتتر من يعتبر النفد لن بها، الحتفاظ و النقود تسليم و إستلم عمليات القسم هذا

22 ص ذكره، سبق مرجع سرايا، السيد محمد  1
1 75ص ، 2006 لبنان، اللبناني، المنهل دار الثانية، الطبعة ،"لوالبنكي النقدي التقتصاد" الحجار، بسام  2
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علتتى الرتقابتتة عمليتتة تنظتتم وتعليمات ضوابط توجد لذلك المختلفة، البنكية العمليات تمويل في
التجاري البنك في الخزينة وتنقسم. 1 العنصر هذا
:تقسمين إلى

:الرئيسية الخزينة تقسم. أ
الحتفتتاظ فيهتتا يتتتم حيتتث الفتتروع، بتجهيتتز وتقوم الرئيسي الفرع في المتواجدة الخزينة وهي

بدايتة فتتي للبنتتك الفرعية الخزائن في العهد للصيارفة النقدية تسليم يتم ومنها النقدية، بالموال
لمتتا البنتتك فتتروع تستتليم وكتتذلك اليتتومي، التتدوام نهاية في نقدية من لديهم ما إستلم و الدوام،
.لديهم الفائض وإستلم معينة فترة خلل نقدية من تحتاجه

:الفرعية الخزينة تقسم. ب
وحستابات الودائتتع بقستم الخاصتة المختلفتة،كالخزينتتة البنتك بأتقستتام المرتبطتتة الخزائن وهي

العامة الخزينة أو التوفير،
متتا صتترف أو العملء متتن النقديتتة إستتتلم عملية خزينة كل وتتولى الجارية، الحسابات بقسم

الخزائتتن تقستتيم يتتتم الكبرى البنوك في و المستندية، إجرائاتها إكمال بعد نقود من لهم يستحق
مثل الجمهور مع بكثرة تتعامل التي التقسام في خاصة للصادر، و للوارد خزينة إلى الفرعية

.2 التوفير حسابات أو الجارية الحسابات تقسم
:التالية بالوظائف الفرعية الخزائن وتقوم
للمقبوضات الفرعية الخزائن لوظائف: 

العملء؛ يودعه ما تقبض - 
؛الرئيسية الخزينة إلى عمل يوم كل نهاية في لديها النقدية من المجمع  تسليم-
 ؛المقبوضات بهذه المتعلقة الكشوفات و المستندات  تنظيم-

للمدفوعات الفرعية الخزائن لوظائف:
الرئيسية؛ الخزينة من عمل يوم كل صبيحة نقد من يلزمها ما إستلم - 
؛الرئيسية الخزينة إلى اليوم نهاية في لديها المتبقي  تسليم-
؛المدفوعات بهذه المتعلقة الكشوفات و المستندات و العمل  تنظيم-

الجادرية: الحسابات تقسم- ثانيا
خص يتودع بمقتضتاه عقتد الجاري الحساب يمثل فتي النقتود متن مبلتغ معنتوي أو طتبيعي ش

البنك، لدى حساب
أوامتتر أو الشتتيكات استتتخدام طريق عن المبلغ هذا من جزء أو كل سحب في الحق له ويكون

بمجرد الصرف
للعملء، الجاريتة الحسابات فتح: يلي ما في الجارية الحسابات تقسم وظائف وتتلخص. الطلب
والدائنة، المدينة

متتع مطابقتهتا أجتتل متتن التواتقيع بطاتقات حفظ للعملء، الشيكات دفاتر إعداد اليداعات، تقبول
على تواتقيعهم

ماشتتابه، و تحويتتل و ستتحب متتن الجاريتتة بحستتاباتهم المتعلقتتة العملء طلبات تلبية الشيكات،
غيتتر الحستتابات علتتى الرتقابتتة الحستتابات، كشتتوف إعتتداد البنكيتتة، الخطتتار كشتتوف عمتتل

3 5ص ذكره، سبق مرجع مصطفى، توفيق حسن إبراهيم، نظمي إيهاب  1
5 3ص ذكره، سبق مرجع شحادة، الرمزاق عبد هللي، علي جمال محمد  2
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الحستابات تنقستم حيتث ،3 بالقستم المتعلقتة المحاستبية العمتال وتنفيتذ الجامتدة أو المتحركتة
:نوعين إلى البنك في الجارية

بتتالبنوك والهيئتتات والمؤسسات الفراد يودعها التي الموال وهي :دائنة لجادرية حسابات -تت 
تكونتتدائما حستتابات أنهتتا كمتتا دائنتتا، دائمتتا يكتتون رصتتيدها أن الحسابات هذه تتميز التجارية،

. وتقت أي في واليداع السخب بحرية تمتامز و الطلب تحت
لعملئتته البنك يقدمها إئتمانية تسهيلت تمثل التي الحسابات وهي :مدينة لجادرية حسابات -تت 

معينة، لمدة
أو عينيتتة ضتتمانات لقتتاء أو المكشتتوف علتتى إما معينة شروط ضمن معينة، مبالغ حدود وفي

بهتا يقصتد فتإنه تمييتز دون متن جاريتة حسابات ذكرت أنه الشارة مع مستندية، أو شخصية
1 صراحة. تمييزها من بد فل المدينة الجارية الحسابات أما الدائنة، الجارية الحسابات

:المقاصة     تقسم     لو     الودائع     الثاني: تقسم     الفرع
الودائع: تقسم- ألول

أهتتم من يعد عملئها ودائع تقبولها أن بإعتبار الودائع بنوك تسمية التجارية البنوك على يطلق
لمتتا التجاريتتة للبنتتوك بالنسبة الموال مصادر في مهما عنصرا تمثل الودائع أن كما وظائفها،

للغير. التقراض على تقدرتها مزيادة من به تتميز
الودائع: تقسم لوظائف

دفاتر؛ أو إيصالت وإصدار التوفير) حسابات إشعار، تحت الحسابات(لجل،  فتح- 
الحسابات؛ هذه في الودائع  تقبول- 
الكشتتوفات، الشتتعارات، المستتتندات، تنظيتتم التجديتتد، الستتحب، عمليتتات متتن كتتل  تنفيتتذ-تت 

بها؛ الخاصة البطاتقات و المذكرات
المختلفة؛ الودائع هذه على المترتبة المحاسبية بالعمال  القيام- 

المقاصة: تقسم- ثانيا
والبنتتوك البنتتك بيتتن تتم التي البنكية المعاملت بتسوية التجارية البنوك في المقاصة تقسم يقوم

ويتلقى الخرى،
:الشيكات من نوعين لذلك
بشتتيكات أختترى(إيتتداع بنتتوك عملء علتتى ومستتحوبة البنتتك عملء متتن مقدمتتة  شتتيكات-تت 

خارجية)؛
خارجية)؛ بشيكات البنك(سحب عملء على ومسحوبة أخرى بنوك من مقدمة  شيكات- 

وعمتتل لتستتوية البنتوك عتن منتتدوبون يجتمتع حيتتث المقاصتتة غرفتة فتتي الشيكات تبادل ويتم
الشيكات بين المقاصة

البنتك هتتو الغرفتتة هتذه ومقتر لصتتالحها، المستتحوبة والشتتيكات البنتوك هتتذه علتتى المستتحوبة
2 .المركزي

دون فقتتط حستتابية وتستتويات يوميتتة تقيود إجراء طريق عن البنوك بين الحسابات تسوية وتتم
لنتقال حاجة

انتقتتال لعتتدم نظتترا والضتمان والجهتد التوتقت تتوفير إلتى يؤدي مما آخر إلى بنك من الموال
.أخر إلى بنك من الموال
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يلي ما في وتتمثل: المقاصة تقسم لوظائف:

وفروعها؛ الخرى البنوك على المسحوبة الشيكات  إستلم- 
حده؛ على بنك كل على المسحوبة الشيكات تظهر بحيث الشيكات  تفرمز- 
بنك؛ بكل الخاصة الرسالية المذكرة  إعداد- 
المقاصة؛ وغرفة المركزي البنك إلى يقدم الذي التقديم نموذج  إعداد- 
يتم التقديم جدول من الثانية النسخة ومعه المقاصة جلسة من البنك مندوب عودة  بعد- 

اليومية؛ تقيود لثبات تمهيدا اللمزمة والشعارات المستندات إعداد
التجادرية:     اللودراق     لوتقسم     التحصيل     لوبوالص     المستندية     العتمادات     تقسم  :   الثالث     الفرع

التحصيل: لوبوالص المستندية العتمادات تقسم- األول
العتمتتادات أن باعتبار التجارية، البنوك في التقسام أهم من المستندية العتمادات تقسم يعتبر

تلعب المستندية
البنتتك لعملء المستندية العتمادات بفتح القسم هذا يقوم حيث الدولية، التجارة في حيويا دورا
متابعتتة علتتى ويعمتتل المصدرين، لصالح الواردة العتمادات ويسلم البضائع إستيراد أجل من
1 النوعين. كل

المستندية: العتمادات تقسم لوظائف
و تستتديدها و تعتتديلها الصتتادرة- الستتتيراد) و (العتمتتادات المستتتندية العتمتتادات  فتتتح-تت 

تدتقيقها. و بها الخاصة المستندات إستلم و إلغائها و مزيادتها
.ومتابعتها وتبليغها وتدتقيقها تصدير) – الواردة (العتمادات مستندات  إستلم- 
المستتتحق لسداد العملء متابعة المستندات، بوصول والمرسلين الداخل في العملء  إشعار-تت 

.المستندات هذه بموجب
إجتراء الستجلت، مستك الكشوفات، الشعارات، تنظيم بالعتمادات، الخاصة الملفات  فتح-تت 

.بالعتمادات الخاصة والمطابقات القيود
التحصيل: بوالص- ثانيا

التحصتتيل فبوليصتتة الخارجيتتة، التجارة لتمويل المتعددة الوسائل أحد التحصيل بوالص تعتبر
سند عن عبارة هي

متتن وغيرهتتا التتتأمين وبتتوالص والفتتواتير الشتتحن ومستتتندات بوثتتائق مصتتحوبا يكون سحب
الضرورية، المستندات
بيتتن المتبادلتتة الثقتتة علتتى بنتتاءا وإنمتتا مستتتندي اعتماد فتح نتيجة تكون ل التحصيل وبوالص
ل الوستتيط هو البنك يكون وعندها العتماد فتح مقام الثقة هذه تقوم حيث والمستورد المصدر

.بالخارج مراسله طريق عن البوالص تقيمة بتحصيل يقوم حيث أتقل ول أكثر
التجادرية: اللودراق تقسم- ثالثا

البنتتوك، بهتتا تقوم التي البنكية الخدمات و النشطة من التجارية بالوراق البنوك تعامل يعتبر
التقتتراض و العملء عتتن نيابتتة خصتتمها و الكمبيتتالت بتحصتتيل القستتم هتتذا يختتتص حيتتث

2بضمانها. 

التجادرية: اللودراق تقسم لوظائف
العملء؛ لحساب التجارية الوراق  تحصيل- 
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التجارية؛ الوراق  خصم- 
التجارية؛ الوراق بضمان  التسليف(التقراض)- 

:الخادرلجية     لوالعمليات     الحوالت     لوتقسم     الضمان     خطابات     تقسم  :   الرابع     الفرع
الضمان: خطابات تقسم- األول
نيابتتة يتتدفع بأن) المستفيد( معينة جهة إلى عميله، طلب على بناءا البنك يقدمه خطي تعهد هو
ذلك عن

متتدة خلل المطالبتتة تمتتت متتتى جتتزء أو كاملتتة، الكفالتتة بقيمتتة المستفيد مطالبة بمجرد لعميل
ولنفس الكفالة سيران
.أجله من أصدرت الذي الطرف

الضمان خطابات تقسم لوظائف:
مزيادة؛ أو تخفيض تمديد، من عليها بالتعديلت والقيام وإلغائها الكفالت  إصدار- 

الستتتحقاق متابعتتة العمتتولت، تحصتتيل الكفتتالت، علتتى) الغطتتاء( التأمينتتات  إستتتيفاء-تت 
والسترداد؛

ومستك القيتد مستتندات الشتعارات، تنظيتم اللمزمتة، والبيانتات بالكشتوف العملء  تزويد-تت 
السجلت
اللمزمة؛

المركزي؛ والبنك المعنى البنك إدارة تعليمات وتنفيذ والدورية اليومية المطابقات  إجراء- 
الخادرلجية: لوالعمليات الحوالت تقسم- ثانيا
وبيتتع المسافرين شيكات وإصدار والخارجية الداخلية الحوالت إصدار بعملية القسم هذا يقوم

العملت وشراء
النقد تقسم البعض ويسميه العمال، من وغيرها والخارجية الداخلية الحوالت وتقبول الجنبية
.الجنبية الحوالت تقسم أو الجنبية والقطع

1 يلي: فيما وتتمثل: الخادرلجية العمليات تقسم لوظائف

والواردة)؛ الصادرة الخارجي(الحوالت التحويل عمليات  انجامز- 
وشراء؛ بيع من الجنبية بالعملت  التعامل- 
الدين؛ وبطاتقات الشخصية العتماد رسائل  إصدار- 
المراسلين؛ أو الفروع أو الخرى والبنوك البنك على المسحوبة البنكية الشيكات  صرف- 
العملء؛ شيكات على  التصديق- 
بهتتذه الخاصتتة الكشتتوفات إعتتداد و المركتتزي البنتتك متتن العملتتة أذونتتات علتتى  الحصتتول- 

الذونات؛
مراسلته؛ وكتابة بالقسم المتعلقة والبيانية المحاسبية  المعالجة- 

:لوالتسليف     التقراض     لوتقسم     المالية     اللودراق     تقسم  :   الخامس     الفرع
المالية: اللودراق تقسم- األول
الوراق بيتتع و شراء مثل البنك لعملء السندات) خدمات و (السهم المالية الوراق تقسم يقدم

التستتهيلت و القتتروض منحهتتم إلى بالضافة عنهم، نيابة عوائدها تحصيل و لحسابهم المالية
عمتتولت علتتى المقابل في البنك يحصل الخر الجانب على و لديه عليها الحافظة و بضمانها

.البنك ليرادات الهامة البنود أحد تمثل وفوائد
29 ص ذكره، سبق مرجع موح، الصغير مريم  1
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1 يلي: فيما وتتمثل: المالية اللودراق تقسم لوظائف

عملئه؛ لحساب أو البنك لحساب إما المالية الوراق وبيع  شراء- 
أمانة؛ بصفة العملء لحساب المالية الوراق  حفظ- 
السهم؛ وأرباح السندات فوائد ودفع الشركات عن نيابة المالية الوراق  إصدار- 
العملء؛ عن نيابة المالية الوراق فوائد وصرف  تحصيل- 
المالية؛ الوراق بضمان التقراض أو  التسليف- 

لوالتسليف: التقراض تقسم- اثاني
التقتتراض وهتتي التجاريتتة البنتتوك تقتتدمها التتتي البنكية الخدمات من آخر بنوع القسم هذا يقوم

وبضتتمان التجاريتتة(الكمبيتتالت)، بتتالوراق التسليف إلى تقبل من تمالتعرض ولقد. والتسليف
النتتواع هتتذه إلتتى يضاف. الشخصي الضمان عن فضل السندات)، و المالية(السهم الوراق
وأرصدة منقولة(عقارات)، غير وأموال مزراعية، محاصيل أو معينة بضائع بضمان التسليف

.العامة والمؤسسات الحكومة بضمان البنك لدى دائنة
التقراض تقسم لوظائف:

المبلتغ، حيتث متن دراستتها يتتم حيتث العملء متن تقتروض علتى الحصتول طلبات  يتلقى-تت 
العميل ومقدرة

القرض؛ من الغرض ومعرفة عنه والستعلم السداد على
وتحصيلها تسديدها متابعة ثم ومن القروض استعمال بمتابعة القسم يقوم القروض منح  بعد- 

واتخاذ
كالرهن؛ بالقروض الخاصة القانونية الجراءات

حتتاد ث حصتتول خالة في عنه المسؤولية ترفع بحيث بها الهتمام و المقدمة الضمانت  إدارة-
إتقتراح و ما،

وتنظيتتم حفتتظ وكتتذلك تحصتتيله فتتي يشتتك التتذي الستتلف لمقابلة تكوينها الواجب المخصصات
العملء؛ ملفات
:المحاسبة     لوتقسم     المنة     الخزائن     تألجير     تقسم  :   السادس     الفرع

المنة: الخزائن تألجير تقسم- األول
وتقتتوم للحريتتق مقاومتتة خاصتتة محصتتنة غرفتتة فتتي حديدية خزائن بتجهيز عادة البنوك تقوم

للعملء بتأجيرها
وتستتتخدم الحجتم، حستب ويتفاوت المركزي، البنك تقبل من تحديده يجرى إيجار عقد بموجب

و الهامتة المستتتندات و الحلتتي و المجتوهرات و النفتود حفظ في العملء تقبل من الخزائن هذه
هتتذه تجهيتز يتتم حيتتث تلفهتا، أو ضتتياعها أو ستترتقتها يخشتى التتي الثمينتة، الختترى الشياء
تفتح ل و العميل، مع والخر البنك به يحتفظ أحدهما بمفتاحين إل فتحها يتم ل بحيث الخزائن
2 معا. بهما إل الخزانة

يلي: فيما لوتتمثل: الخزائن تألجير تقسم لوظائف
وصيانتها؛ صلحيتها من التأكد حيث من بالخزائن  العناية- 
إليها؛ الرجوع وسهولة المان يضمن بما الثانية بالمفاتيح  الحتفاظ- 
اليجارات؛ وتحصيل انتهائها تواريخ مراتقبة اليجار، عقود  تنظيم- 

143ص ذكره، سبق مرجع شحادة، الرمزاق عبد الهللي، علي جمال محمد  1
339 ص ، 2004 الردن، للنشر، وائل دار الخامسة، الطبعة ،-"الحديثة المحاسبية الطرق- البنكية العمليات" ال، عبد أمين خالد  2



 14                                           البنوك في المحاسبي اللول: النظام الفصل 

الستتجلت فتتي التأجير عمليات وإثبات بالقسم الخاصة والمستندات والقيود الوراق  تنظيم-تت 
بالخزائن؛ الخاصة البطاتقات إلى والترحيل الصلية

المعلومتتات جمع وإغلتقها، الخزائن فتح محاضر القسم، بأعمال الخاصة الكشوفات  تنظيم-تت 
الورثتتة إبل غ حيث من المستأجرين احد وفاة عند اللمزمة الجراءات واتخاذ المستأجرين من

المعنية؛ الخرى والجهات
وعتتدد العمتتل لحجتتم تبعتتا التقستتام بأحتتد تلحقها أو العمليات لهذه خاصا تقسما البنوك تفرد وتقد

.عليها والحركة الصناديق

المحاسبة: تقسم- ثانيا
التقستتام أعمتتال خلصتتة لن نظتترا المركزيتتة، المحاسبة تقسم أو العامة المحاسبة بقسم يسمى

البنك في المختلفة
الستتاذ دفتتر إلتى الترحيتل ثتم من العامة اليومية بدفتر الثبات يتم حيث القسم هذا في تصب
عمل ثم ومن العام

.والميزانية الختامية الحسابات لعمل تمهيدا المراجعة ميزان
1 هي: و القسم هذا بها يقوم التي الوظائف من العديد هناكالمحاسبة:  تقسم لوظائف

وتدتقيقها؛ المختلفة الفنية التقسام من والكشوفات القيود مستندات  إستلم- 
الكشوفات؛ في الواردة الحسابات  تبويب- 
التفصيلية؛ الكشوفات إلى بإستناد يومية مراجعة كشوفات  إعداد- 
التفصيلية؛ الكشوفات واتقع من المساعد الستاذ دفاتر إلى  الترحيل- 
هذه وترحيل اليومي المراجعة كشف ملخص واتقع من العامة اليومية دفتر في القيود  إثبات- 

العام؛ الستاذ دفتر الى القيود
للبنك؛ يومي مالي ومركز يومي، مراجعة ميزان  إعداد- 
الخرى؛ التقسام مختلف مع اليومية بالمطابقات  القيام- 
أخرى؛ ودورية شهرية أسبوعية، يومية، كشوفات  إعداد- 
للبنك؛ العمومية والميزانية الختامية الحسابات  إعداد- 
تصنيفها؛ بعد بالقسم الخاصة والوثائق المستندات  حفظ- 
للبنك؛ الدارية بالتقسام المتعلقة المحاسبية العمال  تنفيذ- 

:الجزائري     البنكي     النظام     تطودر  :   الثالث     المطلب
فتتي تميتتزت هامتتة، تطتتورات هذا يومنا إلى الستقلل منذ الجزائري البنكي النظام عرف لقد

:وهي مراحل ثل ث
والنقتتدي المتتالي للنظتتام تابعتتا الجزائتتر فتتي البنكتتي النظام كان الستعمارية، الفترة خلل -تت 

يسخر ولم الفرنسي
للتصدير؛ موجه إنتاجي تقطاع لتمويل خصص إنما الوطنية للتنمية تقط
شتتاملة تتتأميم عمليتتات تمت والنقدي، التقتصادي واستقللها لسيادتها الدولة استرجاع بعد -تت 

أيضا تناولت
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تحقيتتق ستتبل حتتول المرحلتتة هتتذه فتتي التفكيتتر وأصتتبح منغلتتق، محيط في وهذا البنكي النظام
المنطتتق ظتتل فتتي تعمتتل التتتي العموميتتة المؤسسات عليه هيمنت تقطاع في التقتصادية التنمية

الشتراكي؛
النتقتتال ظل في وهذا للخارج البنكي النظام فتح ضرورة العمومية السلطات رأت وأخيرا،-تت 
نظام إلى

10-90: رتقتتم والقرض النقد تقانون دخول خلل من وعمليا جليا ذلك وتجسد ، سوق إتقتصاد
 التنفيذ حيز
.11-03: والقرض النقد المتعلق المر بعده ومن

:الحتلل     أثناء     الجزائر     في     البنكي     النظام     عن     تادريخية     لمحة  :   اللول     الفرع
البنكتتي النظام كان فقد اتقتصادها، في الستعماري بالجانب المحتلة البلد ككل الجزائر تأثرت

تابعا الجزائر في
تقطتتاع لتمويتتل خصتتص وإنمتتا الوطنيتتة للتنميتتة تقط يسخر ولم الفرنسي والنقدي المالي للنظام
1 .فرنسا وخاصة الخارج نحو للتصدير موجه إنتاجي

تتم أنته رغتم الستتعمارية، الفتترة بخصتائص تتأثر الستقلل تقبل البنكي القطاع إن نجد لهذا
الجزائر بنك إنشاء

مراتقبة سلطة مع خاصة مؤسسة شكل تحت ، 1851 أوت 04 في: المؤرخ القانون بموجب
إتختاذ ،وتتم  1900 ستتنة إلتتى 1880 ستنة متن شتتديدة بأمزمتة متر وتقتتد. النقتتدي للصدار
 و1946 سنة تأميمه تم تقد و تونس، و الجزائر بنك إلى إسمه وتغيير بشأنه جذرية إجراءات

مجتتددا تستتميته وعتتادت إستتتقللها بعتتد لتتتونس الصدار حق البنك   فقد19/09/1958في: 
الجزائري. المركزي البنك ورثه  حتى31/12/1962تاريخ:  إلى يعمل وظل الجزائر بنك

:)88  -62  (     الجزائري     البنكي     النظام     تكوين     مرحلة     الثاني:     الفرع
الستتتقلل، بعتتد مراحتتل عتتدة فتتي تمتتت تحتتولت نتتتاج الجزائري البنكي النظام تكوين يعتبر
من البداية في تشكل
تنظيتتم طريقتتة علتتى إضتتفاء تتتم1970 ستتنة ومنذ وتقتها، الموجودة والهياكل المؤسسات إر ث

مزيتتادة كالتأميمتتات، والتقتصتتادية السياستتية والتوجهتتات الختيتتارات طتتابع النظتتام هذا وسير
القطاعتتات متعتتددة الستتتثمارات تخطيتتط الختتاص، القطتتاع وتضييق العام القطاع في التوسع

والمتتالي البنكي النظام وتكوين تأسيس ناحية من نميز أن ويمكن السريع، والتصنيع المركزية
هي: كبرى مراحل عدة عموما
-71المالي( الصلح مرحلة ) ،67-66( التأميم مرحلة )،63-62( السيادة إضفاء مرحلة

).85-84البنوك( هيكلة إعادة مرحلة و )،82
):63-62( السيادة إضفاء مرحلة- ألول

مؤسسات ثل ث إنشاء وتم الكبرى المؤسسات على السيادة وضع بمرحلة المرحلة هذه عرفت
:هي رئيسية

التوطني الصتندوق إلتى وبالضتافة للتنميتة، الجزائتري الصتندوق المركزي، البنك الخزينة،
.والحتياط للتوفير

:الخزينة -أ

48 ص ، 1992 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"البنوك اتقتصاد في محاضرات"القزويني، شاكر1  1



 16                                           البنوك في المحاسبي اللول: النظام الفصل 

الفرنستتية، الخزينتتة عن للجزائر العامة الخزينة فصل تاريخ هو 1962 أوت 29 تاريخ إن
عاتقها على وأخذت
تقتتروض منتتح فتتي تتجستتد هامة امتيامزات منحها مع العامة، الخزينة لوظيفة التقليدية النشطة

للقطاع للستثمارات
الستتتفادة من يتمكن لم والذي ذاتيا المسير الفلحي للقطاع التجهيز تقروض وكذا التقتصادي،

.حينها المتواجدة البنكية المؤسسات طرف من القروض من
1 الجزائري: المركزي البنك -ب

والخارجية الداخلية النقدية السلطة إسترجاع هو إستقللها عند الجزائر به تقامت شيء أول إن
 بتاريتتتخ:144-62رتقتتتم: القتتتانون بمتتتوجب جزائتتتري مركتتتزي بنتتتك إنشتتتاء تتتتم حيتتتث

دول كتتل فتتي المركزيتتة البنوك بها تختص التي المهام كل له أوكلت حيث ،13/12/1962
وكيفيتتات الخصتتم إعتتادة معتتدل تحديتتد و تدميرها، و النقود إصدار عن المسؤول فهو العالم،

بنتتك فهتتو التقراضتتية والسياستتة النقديتتة السياستتة عتتن المستتؤول أنتته إلى بالضافة إستعماله،
إعتتادة أو للخزينة تسبيقات إعطاء طريق عن لها تسهيلته تقديم عليه يحتم ما وذلك الحكومة،

.طرفها من مكفولة سندات خصم
التتدينار" إستتم تحت ،10/04/1964في:  وطنية عملة بإصدار النقدية السلطة تعزيز تم كما

آنذاك. الفرنسي للفرنك الذهبية للقيمة مطابقة وهي" الجزائري
 :)CAD( للتنمية الجزائري الصندلوق -ج

صتتلحيات منح الوطني، التقتصاد بتمويل يتكفل ، 1963 ماي 07 بتاريخ الصندوق أنشأ
لل يمارسها ولم واسعة الدختتار تعبئتتة البنتتك لهتتذا أنيط وتقد أعمال، بنك بصفته وخاصة تقليل إ
التنميتة أهتداف لتحقيتتق الضتترورية النتاجيتة الستتثمارات وتمويتل الجتتل، وطويل متوسط

1971 إصتتلح بعتتد ،)BAD( للتنميتتة الجزائري البنك إلى تسميته تحويل وتم التقتصادية،
الجل. الطويل التمويل مجال في دتقة أكثر صلحيات مع
:)CNEP( لوالحتياط للتوفير الوطني الصندلوق د-

مهامهتتا ومتتن ،1964  أوت10:   بتاريتتخ64-227القتتانون:  بموجب المؤسسة هذه أنشأت
إستتترجاع تتتم و الستتكن، خاصتتة و المعمتترة للسلع إحتياجاتها تمويل و العائلت إدخار تجميع
تمويتل نحتتو بعتد فيمتتا نشتتاطها ووجه السابق، في موجودة كانت التي الصناديق أصول جميع

.الجماعي للسكن المخططة البرامج
):67-66( التأميمات مرحلة- ثانيا

ذلتتك عتتن فنتتتج متتؤمم وطنتتي بنكي جهامز وظهور الجنبية البنوك بتأميم المرحلة هذه تميزت
بنوك ثلثة إنشاء

وهي:" الولية بالبنوك" سميت جزائرية تجارية
:)BNA( الجزائري الوطني البنك -أ

مهتتامه ،1966  جتتوان13 فتتي  المتؤرخ178-66رتقتتم:  المرسوم بموجب البنك هذا تأسس
العموميتتة والمؤسستتات الفلحتتي للقطتتاع الجتتل تقصتتيرة القتتروض منتتح الدختتارات، جمتتع

مثتتل:  مؤسستتات ستتابقا متواجتتدة كانت مؤسسات عدة أصول إسترجع وتقد الخاص، والقطاع
،)CFTA( والتونستتي الجزائتتري العقاري القرض ،)CIC( التجتتاري و الصتتناعي القتترض 

186 ص ذكره، سبق مرجع لطرش، الطاهر   1
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ذاتيتتا المستتير الفلحتتي القطاع تمويل في متخصص 1982 سنة غاية إلى البنك هذا ظل وتقد
BADR(. 1( الريفية والتنمية الفلحة بنك تأسيس لغاية

:)CPA( الجزائري الشعبي القرض -ب
ور ث ودائتتع، بنتتك  وهتتو1967  متتاي11فتتي:  الصتتادر المرستتوم بمتتوجب البنك هذا تأسس

البنتتوك فتتروع بعتتض بهتتا تقتتوم كانت التي النشطة إعادة و الشعبية، البنوك فعاليات مجموع
الحتترة، المهتتن وأصتتحاب الحرفييتتن إتقتتراض فتتي الرئيستتية وظتتائفه تتمثتتل حيتتث الجنبيتتة،
.والمتوسطة الصغيرة المؤسسات كافة وعموما الفندتقة السياحة،

:)BEA( الجزائري الخادرلجي البنك -ج
فهتتو ،1967  أكتتتوبر01بتاريتتخ:   الصتتادر204-67رتقم:  المر بموجب البنك هذا تأسس
 تجاري بنك ثالث
إستتترجاع طريتتق عتتن إنشتتاؤه تم فقد. البنكي القطاع تأميم لقرارات تبعا تأسيسه تم بنك وآخر

البنتك الشتمال، تقترض الليتوني، القترض العامتة، الشتركة: هتي أجنبيتة بنتوك خمستة أصول
هتتو الختتارجي للبنتتك الصتتلي التخصتتص ويعتتد. باركليز وبنك والمتوسط للجزائر الصناعي

تمويتتل ويضتمن التتدولي المستتتوى علتتى الدولتتة ويمثتتل الخارجيتة التجارة عمليات في التحكم
2 . التحويلية والصناعات البترولي بالستغلل المتعلقة تلك خاصة. الموطنة المؤسسات

تتتأميم تتتم حيتتث البنكيتتة، و المالية الهياكل تقسييم إتمام مرحلة بأنها المراحل هذه إعتبار يمكن
لهتتذه الوليتتة القتتوانين في المقدرة التخصص طريقة وحسب المالية، المؤسسات و البنوك كل

نفتس تمتارس البنتوك هتذه لن الواتقع، في حرفيا للتطبيق طريقها تجد ل سوف الثلثة البنوك
الصتتناعية للمؤسستتات القروض ناحية من وكذلك الخارج مع العلتقات ناحية من الصلحيات
علتتى لنشتتائها نظتترا فشتتيئا شتتيئا الثلثتتة البنوك بين تقسم سوف الناحيتين وهاتين والتجارية،

متخصصتتة البنتتوك تبقتتى وبالمقابتتل. المالي والتوامزن الفرع أو للقطاع النتماء معايير أساس
القطتتاع لتمويتتل ،)BNA( الجزائتتري التتوطني البنتتك معينيتتن، لقطتتاعين أنشتتطة تمويتتل فتتي

العمومية. والشغال المؤسسات لتمويل ،)CPA( الجزائري الشعبي والقرض الفلحي،
):85-82( البنوك هيكلة إعادة مرحلة- ثالثا
 لمجمتوع1982 ستنة متن إنطلتقتا الجزائرية السلطات بها تقامت التي البنوك هيكلة إعادة إن

،)الخ…العمومية والشغال البناء السياحة، التجارة، النقل، الصناعة،( العام القطاع مؤسسات
3 هما: جديدان بنكان عنها نتج

:)BADR( الريفية لوالتنمية الفلحة بنك- أ
الوطني البنك صلحيات  وأخذ206-82المرسوم:  بمقتضى 1982 مارس 13 في تأسس

أي تجتتاري بنتتك هو الصناعي، الفلحي والقطاع الفلحي القطاع تمويل ميدان في الجزائري
علتتى والعمتتل الفلحتتي القطتتاع تنميتتة فتتي البنك هذا مهمة وتتلخص والتنمية، لليداع بنك أنه

.الفلحية العمال تطوير
النظتتام هيكلتتة إعتتادة عمليتتة عن الناجم الثاني البنك يعتبر: )BDL( المحلية التنمية بنك ب-

متن جتتزئ تتتولى  حيتث85-85 المرستتوم بمتتوجب 1985 أفريتتل 30 فتي تأستتس البنكي،

120 ص ذكره، سبق مرجع اللوي، عبد مفيد  1
دحلتتب، سعد جامعة ماجستير، مذكرة ،"- الجزائري البركة بنك حالة- الجزائر في الخاصة البنوك لومعوتقات البنكي الجهاز تطودر"خروبي، وهيبة2

69 ص ، 2005 البليدة،
190 ص ذكره، سبق مرجع لطرش، الطاهر3
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 مقترا)40( أربعيتن ور ث أنه كما و الجزائري، الشعبي القرض بها يقوم كان التي النشاطات
.الوطن عبر والمومزعة الجزائري الشعبي القرض من للستغلل

:النشاطات من نوعين بممارسة البنك هذا ويقوم
تقليدي؛ بنكي نشاط - 
المحلية؛ للجماعات والجتماعية التقتصادية التنمية في المساهمة وهو متخصص نشاط - 

:)1986  -2000  (     الصلحات     ظل     في     البنكي     النظام     تطودر  :   الثالث     الفرع
صتتدر حيتتث البنكي الجهامز عمل لتنظيم وإجراءات تقوانين إصدار تعاتقب المرحلة هذه شهدت

الصتتادرة بالستقللية المتعلقة والقوانين والقرض البنوك بنظام المتعلق القانون 1986  سنة
، 1990 أفريتتل فتتي الصتتادر والقتترض بالنقتتد المتعلتتق القتتانون وأخيراا ،1988 جانفي في

.الجزائري البنكي الجهامز في التحول نقطة القانون هذا ويعتبر
1 :)1986-1988( إصلحات- األول

مرونتة بإعطتاء المتر ويتعلتق للمركزيتة، الولى بالمحاولت المرحلة هذه نصف أن يمكن
ومنح البنكي للنظام أكبر

أوت 19 فتتي الصتتادر والقتترض البنتتوك بنظتتام المتعلتتق القتتانون ويعتبر له، نسبية استقللية
منذ الول ، 1986

النشتاط تستير كتتانت التتتي والغامضة المبعثرة التنظيمية للنصوص حداا وضع الذي الستقلل
السابق، في البنكي
والستتتقللية البنكي للنظام خاص بقانون الخروج في الدولة رغبة القانون هذا إصدار وترجم

لتنظيم الضرورية
.التقتصاد

النظتتام فتتي والستتتقللية التخطيتتط بيتتن متناتقضتتة أحكتتام بالمقابل يبرمز القانون هذا فحص إن
أحكتتام فتتي هذا ويظهر المركزي بالتخطيط يتميز مامزال نظام في مصمم القانون فهذا المالي،
الحكومتتة تقررهتتا التتتي للسياسة تطبيق أداة البنكية المنظومة اعتبرت حيث ، 10رتقم المادة

الوطني المخطط إطار في الدخار ترتقية و الموارد جمع مجال في
للتنمية. 

وخاصتة البنكتي التستيير طترق لمتطلبتات فتستتجيب القتانون نفتس متن الخترى المتواد أمتا
المؤسسات استقللية
يعتتتبر العموميتتة، والمؤسستتات الستتتثمارات تمويتتل إجتتراء متتن الخزينتتة فانستتحاب البنكيتتة،
إعادة في الهامة الخطوة
 .البنكي للنظام الساسية للوظائف التأهيل

التوجيهي القانون والمتضمن ،1988  جانفي12 في  الصادر01-88رتقم:  القانون صدر ثم
للقتتانون والمتمتتم المعتتدل القتتانون هتتذا جاء الطار هذا وفي التقتصادية، العمومية للمؤسسات

القتتانون هتتذا وبمتتوجب للتقتصتتاد، الجديد التنظيم إطار في استقلليةللبنوك ليعطي ،86-12
أي المحاستتبي، والتتتوامزن المالية الستقللية لمبدأ تخضع تجارية معنوية شخصية البنك يمنح

العدد والقرض، البنوك بنظام المتعلق 1986  أوت19 :في  المؤرخ12-86القانون:  من 10 المادة الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة1
14 26ص ، 34
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أكتتثر القتتانون هتتذا ويتتدعم ، والسيولة الربحية مبدأ تحقيق على ويعمل التجارة لقواعد يخضع
1 . النقدية السياسة أدوات إدارة في خاصة المركزي البنك دور

:)1990( البنكي النظام إصلحات- اثاني
حتتق يعكتتس تشتتريعيا نصتتا 1990 أفريتتل 14بتاريتتخ  الصتتادر10-90القتتانون:  يشتتكل

القتتوانين متتن ويعتتتبر البنكتتي، النظتتام عليهتتا يكتتون أن يجتتب التتتي المكانتتة بأهميتتة العتراف
تقتتانون بهتتا جتتاء التتتي الحكتتام بتتأهم أختتذ أنه إلى بالضافة للصلحات، الساسية التشريعية
أهتتم منتتبين هتتو و ،1988 لستتنة المتمم و المعدل القانون و 1986،2 لسنة النقدي الصلح
الستتوق، اتقتصتتاد نحتتو للنتقتتال الجديتتدة التوجهتتات بينتتت التتتي الساستتية التشتتريعية القوانين
للبنوك، القانوني بالشكل المر تعلق سواء والبنك والقرض بالنقد المتعلقة المسائل كل ويشمل
 .الخ... التسيير ومعايير البنوك مراتقبة البنوك، أنشطة

3:  يلي ما على القانون هذا نص فقد

وتقتتد(النقديتتة السياستتة بتسيير تكليفه وتم المالية ومزارة عن إستقلليته المركزي البنك منح -تت 
بنتتك" تستتمية وأخذ جديدة، مسؤوليات بموجبها منح تنظيم إعادة لعملية المركزي البنك خضع

؛)"الجزائر
عتن المسؤولة النقدية السلطة بمثابة تعتبر والتي والقرض النقد بمجلس سميت هيئة إنشاء -تت 

سياسات صياغة
النقدية؛ والسياسات الخارجي والدين الجنبي النقد القرض

المالي؛ والنظام الخزينة بين العلتقة تحكم بالشفافية، تتسم تقواعد تطبيق - 
الحصتتول لمكانية بالنسبة والعمومية الخاصة المؤسسات بين المعاملة توحيد مبدأ إرساء -تت 

وإعادة القرض على
.الفائدة أسعار وكذلك المركزي البنك من التمويل

النقتتد مجلتتس: وهتتي البنكيتتة الوظيفتتة لتنظيتتم الستتلطة متتن مستتتويات ثلثتتة القتتانون ويتضمن
.البنكية واللجنة الجزائر بنك والقرض،
القطاعتتات مختلتتف تمويتتل حريتتة بتتالجزائر العاملتتة للبنتتوك أصتتبحت القتتانون هتتذا بمتتوجب

الئتمان وتقديم التقتصادية،
البنكيتتة الستتوق فتحتتت كمتتا العتتالمي، البنكي العمل في الشمولية لظاهرة طبقا الجال لمختلف

البنتتوك مجمتتوع بلغ ،31/12/2003تاريخ:  ففي. والجنبي الخاص القطاع أمام الجزائرية
أعمتتال بنتتوك بيتتن ماليتة مؤسستتات 07 إلتتى إضتافة بنكتتا 22 بتتالجزائر المعتمتدة التجاريتتة
4 مالي. تأجير وشركات وإستثمار

للتتتوفير التوطني الصتتندوق بنتتك إلتتى والحتيتاط للتتوفير التتوطني الصتندوق تحويتتل تتم كمتتا
صتتندوق وإنشتتاء ،BAD الجزائتتري التنميتتة بنتتك هيكلتتة وإعتتادة CNEP.B والحتيتتاط
الجزائتتري البركتتة بنتتك تأستتيس وتم الصفقاتالعمومية، ضمان وصندوق العمومية التجهيزات

مختلطتتة مؤسستتة وهو أشهر ستة من اتقل لمدة القانون صدور بعد ،1990  ديسمبر06في: 

التتتوجيهي القتتانون المتضتتمن 1988  جتتانفي12 :فتتي  المتتؤرخ01-88القتتانون:  متتن10 المتتادة الجزائريتتة، للجمهوريتتة الرستتمية الجريدة1
31 ص02 العدد العمومية، للمؤسسات

ص ، 2006 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة ،"النقدية والسياسات النظريات في محاضرات"علي، بن بلعزومز2
186

67 ص ، 2006 الجزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة ،"الجزائر في البنكي القطاع وعصرنة تطوير نحو"محرمزي، جلل3
،-وتحتتديات واتقع-التقتصادية والتحولت الجزائرية البنكية المنظومة ملتقى ،"بازل لواتفاتقيات الجزائري البنكي النظام"سليمان، ناصر4

.2004  ديسمبر15-14الشلف، جامعة
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( التحتتادي البنتتك هتتي لهتتا التتترخيص تتتم ماليتتة مؤسستتة أول وكتتانت ستتعودية، جزائريتتة
UNIONBANK(، علتتى وهتتي وأجنبيتتة خاصة أموال رؤوس بمساهمة 1995 ماي في

للعمال. بنك شكل
2011 ستتنة نهايتتة الجزائتتر بنتتك تقبل من المعتمدة المالية المؤسسات و البنوك تقائمة أن خيث
من: تتكون كانت

لبنتوك فتروع أو بنتوك وهتي خاصتا، ) بنكتا14( و عموميتة ) بنتوك06( منهتا ) بنكتا،27(
1يلي:  كما مومزعة مالية ) مؤسسات07( إلى بالضافة أجنبية،

06عمومية:  بنوك
الخارجي؛ الجزائر بنك - 
الجزائري؛ الوطني البنك - 
الجزائري؛ الشعبي القرض - 
الريفية؛ والتنمية الفلحة بنك - 
المحلية؛ التنمية بنك - 
؛)بنك( والحتياط للتوفير الوطني الصندوق - 

14ألجنبي:  بنك
الجزائر؛ بنك سيتي - 
الجزائري؛ البركة بنك - 
؛–الجزائر – العربية البنكية المؤسسة - 
؛–الجزائر– نتيكسيس - 
؛–الجزائر– جينيرال سوسيتي - 
؛–الجزائر– العربي البنك - 
؛–الجزائر– باريباس. بي. ن. بي - 
؛–الجزائر– بنك ترست - 
؛–الجزائر– والتمويل للتجارة السكان بنك - 
؛–الجزائر– بنك فرنسا - 
؛–الجزائر– الخليج بنك - 
،–الجزائر كاليون - 
؛–الجزائر. سي. بي. إس. إتش - 
؛–الجزائر– السلم بنك - 

072 مالية:  مؤسسات

؛ الرهني التمويل إعادة شركة - 
والتوظيف؛ والمساهمة للستثمار المالية  الشركة- 
المالي؛ لليجار العربية الشركة - 
؛– الجزائر – المالي لليجار المغاربية - 
الجزائر؛ سيتيلم - 

1Guide de banque et des établissements financières en Algérie, KPMG Edition, 2012, P13.
2Guide de banque et des établissements financières en Algérie, KPMG Edition, 2012, P13.
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؛ الفلحية للتعاضدية الوطني الصندوق - 
المالي؛ لليجار الوطنية الشركة - 

:  البنوك     محاسبة  :   الثاني     المبحث
هنتتا ومتتن التنفيتتذ، فتتي والدتقتتة الستترعة وضتترورة والتعتتدد بتتالتفرع البنكيتتة العمليتتات تتميتتز

و المرونتتة متتن درحتتة على تكون أن يجب التجارية البنوك خاصة كان مهما البنوك فمحاسبة
 بهذه المتعلقة القيود بإثبات كفيلة الوضوح
والبيانتتات الوضتتاع إستتتخراج يستتتمر بحيتث وتبويبهتا الحستتابات وتصنيف البنكية العمليات
والمعلومات والتقارير
.كافية وبسرعة وتقت كل في اللمزمة
للبنوك:     المحاسبي     النظام     تقديم  :   اللول     المطلب

النظتتام عتتن يختلتتف أنتته حيتتث الخاصتتة، المحاسبية النظمة أحد للبنوك المحاسبي النظام يعد
في الموجود المحاسبي

نظتتام وفتتق يتتتم أن لبتتد والمتتالي التقتصتتادي لنشتتاطه البنتتك فمزاولتتة. الختترى المؤسستتات
وفعاليات أنشطة جميع على والتلقائية الفعالة الرتقابة يحقق ودتقيق سليم يكون خاص، محاسبي

. البنك
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للبنوك:     المحاسبي     النظام     تعريف  :   اللول     الفرع
العرفيتتة والتقتتارير والتتدفاتر والستتجلت المستتتندات مجموعتتة بتتأنه المحاستتبي النظام يعرف

البيانتات تحضتير فتي المنطقتي التناستق متن أستاس على علمية بطريقة المطوعة والقانونية
المشتتروع تحقيتتق درجتتة علتى التعترف و المشتروع، إدارة تستتيير بهدف الساسية و الهامة

1 ناحيتين: المحاسبي النظام ويشمل ، اجله من أنشئ الذي للغرض

المستندات؛ واتقع من معين بشكل المعلومات تجميع ناحية – 
حسابات؛ في السابقة المعلومات وتصنيف تبويب ناحية – 

المستتتندات واتقع من عملية لكل الدائن والطرف المدين الطرف لبيان المعلومات تجميع ويتم
وذلك لها المؤيدة
وتصتتنيف تبتتويب ويتتتم. تقيتتود شتتكل علتتى مزمني بترتيب العمليات تثبت حيث اليومية، بدفتر

الترحيتتل(متتن لعمليتتة حسابا تكون مجموعة كل متناسقة، مجموعات في موضوعيا العمليات
يعتتتبر التتذي الستتتاذ دفتر من المراجعة ميزان يستخرج ثم )، الستاذ دفتر إلى اليومية دفتر
النظتر وبصترف. الختاميتة الحستابات وإعتداد الحستابات إتقفال لعملية أساسا الجرد دفتر مع
:العناصرالتالية من المحاسبي النظام  ويتكون.المشروع نشاط وطبيعة نوع عن
أساس هي فالمستندات بالمشروع، المختلفة النشاط لوجه الممثلة المستندات من  مجموعة- 

.إليها تؤدي التي النتائج دتقة تتوتقف دتقتها المحاسبةوعلى
.المستندات واتقع من فيها التسجيل ويتم الولى القيد  دفاتر- 
المحاستتبة محتتور تعتبر وهي اليومية، دفاتر من الحسابات تبوب وبواسطتها الستاذ  دفاتر-تت 

طريقها وعن
.المحاسبي النظام أهداف تحقيق يمكن

المراجعتتة، متتوامزين والبيانيتتة، والحصائية المحاسبية الكشوفات أو التقارير من  مجموعة-تت 
نتائج تقوائم

.المالي المركز وتقوائم العمال
عملية إنجامز ودتقة سرعة على تساعد حيث والمتطورة، الحديثة الكمبيوتر أجهزة  إستخدام- 

القيد
.التكلفة وتقليل الخطاء تقليل على الوتقت نفس في وتعمل والترحيل

لتتذلك وتبعتتا والصتتناعية التجاريتتة المؤسسات في المتبعة للصول وفقا البنوك محاسبة تمسك
:للبنك يكون

الخاصة العمليات فيها تتجمع واحدة محاسبة وجود أي العامة، الدارة في مركزية  محاسبة- 
العامة بالدارة
.محددة مزمنية فترة خلل الفروع عمليات وكذلك

أنته أي معينتتة، فترة خلل أعماله نتائج تظهر التجاري البنك في فرع لكل مستقلة  محاسبة-تت 
ثم عملياتها فيها يسجل خاصة أصول ؤفق خاصة محاسبة التجاري البنك فروع من فرع لكل

العامتتة الدارة إلتتى مراجعتتة ميتتزان شتتكل علتتى شهر كل نهاية في أعماله نتائج الفرع يرسل
.2الخاصة المحاسبة مع توحيدها تتولى التي

23 ص ذكره، سبق مرجع شحاته، الرمزاق عبد هللي، على جمال محمد1
30 ص ، 2008 ذكره، سبق مرجع سالم، الرحمن عبد الخرس، عاطف شقير، فائق2
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تخص التي و أرصدتها توحد و الحسابات مسك العامة الدارة في المركزية المحاسبة تتولى
و دوريتتة بصتتفة و المحاستتبة تقتتوم حيتتث بالختتارج، بالمراسلين الخاصة كالحسابات الفروع
للبنتك العامتة الوضتاع تنظيتم بهتتدف الحستتابات هتتذه بترصيد المالية السنة نهاية في لسيما

.الختامية والحسابات
الساستتية المبتتادئ على البنوك محاسبة تقوم :للبنوك     المحاسبي     النظام     مبادئ  :   الثاني     الفرع
:يلي فيما تلخيصها ويمكن العامة، المحاسبة عليها تقوم التي
الطرق: ثبات  مبدأ- األول

المتبعتتة المحاستتبية والسياستتات الطتترق تطتتبيق في الستمرار عليه البنك أن المبدأ هذا يعني
وفي أخرى، إلى سنة من

إلتتى أدت التتتي الستتباب بيتتان متتع ذلتتك عتتن الفصتتاح يجتتب المبتتدأ هتتذا على الخروج حالة
على ذلك وأثر التغير،
.المالية القوائم

التادريخية: التكلفة  مبدأ- ثانيا
اللمزمتتة التكتتاليف لكتتل المحاستتبية بالتتدفاتر الصتتول تستتجيل أستتاس علتتى المبتتدأ هتتذا يقتتوم

الصل على للحصول
دفتتاتر فتتي إلتتخ)،... معدات مباني، الصل(أراضي، ويظل عنه التنامزل غاية إلى شراءه منذ

الشراء بتكلفة البنك
ثبتتات بفتترص التاريخيتتة التكلفتتة مبدأ ويرتبط السعار، إنخفاض أو إرتفاع عن النظر بغض
النقود. تقيمة
الموضوعية:  مبدأ-  ثالثا
عمليتتات بأنهتتا الماليتتة العمليتتات تعريتتف يمكتتن و الماليتتة، العمليتتات بتستتجيل المحسابة تقوم

علتتى بالعتمتتاد التبادل عمليات تسجيل عند المحاسب ويحرص مالية تقيمة لها بأشياء التبادل
علتتى التتدليل هتتذا يعمل حيث الدفع، بموجبه تم الذي بالشيك الشراء كفاتورة موضوعي دليل

الموضتتوعية مبتتدأ علتتى العتمتتاد وبالتالي التحييز عن بعيدا وجعله المحاسبي القياس تعزيز
الماليتتة الوضتتعية صتتادتقة بصتتورة تعكتتس حيتتث شتتفافية، أكتتثر المحاسبية التسجيلت يجعل

.للبنك الحقيقية والنتائج
لوالحذدر: الحيطة  مبدأ- ادرابع

أي إثبتتات بعتتدم وذلتتك الربتتح تقياس في متحفظ يكون أن المحاسب على أنه المبدأ هذا ويعني
تحققه بعد إل إيراد
ولتتو حتتتى العتبتتار بعين تأخذ تماما العكس على فهي الخسائر أو التكاليف أما فعلي، بشكل
فقط محملة كانت
1 .البنك محفظة في الموجودة والسندات السهم تدني مؤونة أو مخصص تكوين يجب

باليرادات: النفقات مقابلة  مبدأ- خامسا
نشتتاط لنتيجتتة وصول بها الخاصة بالتكاليف مالية فترة كل إيرادات مقابلة المبدأ هذا يقتضي

خسارة. أو ربح من المؤسسة
الدلودرية:  مبدأ- اسادس

ص ، 2000 الردن، عمان، والتومزيع، للنشر المسيرة دار الولى، الطبعة ،"البنوك محاسبة"سالم، الرحمن عبد الخرس، عاطف شقير، فائق1
29
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شتتهرا 12 فترة كل تمثل الزمنية الفترات من عدد إلى المشروع حياة بتقسيم المبدأ هذا يهتم
ويترتب الجزائر، في الحال هو كما ديسمبر 31 إلى جانفي 01 من عادة وتبدأ مالية) (سنة
النتيجتتة علتتى للتعتترف ستتنة، كل نهاية في للبنك السنوية المالية القوائم إعداد المبدأ هذا على

خستتائر أو أرباح حساب عدم المبدأ هذا تجاهل على يترتب كما خسارة، أو ربح من السنوية
فتي للمستاهمين الربتاح تومزيتع عدم و للدورة المستحقة الضرائب دفع عدم و مالية سنة كل

المالية. السنة نهاية
الدلودرات: إستقللية  مبدأ- سابعا

بها. الخاصة إيراداتها تقبض و نفقاتها تتحمل محاسبية دورة كل أن هو بها المقصود و
للبنوك:     المحاسبي     النظام     أهداف  :   الثالث     الفرع

هتتو إنمتتا فحستتب، تطتتبيقه إلتتى البنكية الدارة تسعى ذاته بحد هدفا ليس المحاسبي النظام إن
هدفين لتحقيق وسيلة

1 : هما أساسيين

بشكل بمتابعتها للدارة يسمح بشكل البنك فعاليات جوانب لمختلف المنفذة العمليات  ضبط- 
وتقييتتم الرتقابة لغراض المناسب، الوتقت في اللمزمة والجراءات القرارات وإتخاذ مستمر،

.الداء
البنتتك إدارة متتن يطلبهتتا لمتتن ليتتس المحاستتبية، والبيانتتات والحصتتاءات التقتتارير  إنتتتاج-تت 

الماليتتة، ومزارة المركتتزي، كالبنتتك الخارجيتتة، الجهات من يطلبها لمن ولتقديمها بل فحسب،
.عامة بصفة البنك مع المتعاملين ولكل المستثمرين

للبنوك:     المحاسبي     النظام     خصائص  :   الرابع     الفرع
يتميتتز أن يجتتب التجاريتتة البنتتوك فتتي الساسية أهدافه يحقق الذي الجيد المحاسبي النظام إن

2 : وهي أساسية مميزات بعدة

والمعالجتتة القيتتد وطتترق الحستتابات وتقسيم والتسميات المصطلحات في والوضوح  الدتقة-تت 
البيانات وعرض

أعمتتاله ونتائتتج للبنتتك الحقيقيتتة الصتتورة ممكن تقدر بأكبر تعكس، البنك محاسبة يجعل بشكل
.الفعلية

المحاسبية الطريقة إختيار يجب لدلك تكرارها و كثرتها و بتشابهها البنوك عمليات  تتميز- 
.والمتكررة المختلفة المالية العمليات   لزحم الملئمة

البنتتك عمليتتات بتتاتقي عتتن المحاستتبة وظيفتتة فصتتل ختتاص وبشتتكل العمل تقسيم  ضرورة-تت 
.خاص بشكل الصندوق عمليات وبالذات

تقستتم أو وآختتر موظتتف بيتتن التكتترار يتحاشتتى بشتتكل المحاسبية المستندية الدورة  تصميم-تت 
.وآخر

الكمبيتتالت مثتتل مملوكتة غيتتر ولكنهتا بالبنتتك موجتودة تقيتم وإثبتتات تسجيل البنك في  يتم-تت 
برسم المودعة
الحتتال وهتتذا العملء تعهتتدات فتتي أو الماليتتة الوراق فتتي الحال وكذلك التحصيل أو التأمين
.النظامية بالقيود الستعانة اتقتضى

43 ص ذكره، سبق مرجع نعمه، الله عبد جعفر1
45 ص ذكره، سبق مرجع ال، عبد أمين خالد2
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مرنا للبنك المحاسبي النظام يكون أن يجب وبالتالي والمرونة بالسرعة البنك عمل  يمتامز- 
التتوتقت فتتي تستخدمها التي الدارية للجهات وتقديمها والكشوفات البيانات إعداد على وتقادرا

.السلمية القرارات اتخاذ في للمساعدة المناسب
وتقستتيماته للبنتتك، الداري التنظيتتم العتبار بعين المحاسبي النظام تصميم يأخذ أن  يجب-تت 

والتقستتام التتدوائر وبيتتن جهتتة، متتن والفروع المركزية الدارة بين العلتقة وطبيعة الداخلية،
.أخرى  جهة من وللفروع للدارة المختلفة

للبنوك:     المحاسبي     النظام     عناصر  :   الخامس     الفرع
النظتم تختلتف لتدا المشتروعات، بهتا تقتوم التتي النشتاط طبيعتة و العمليتات طبيعتة تختلتف

اعتبارهتتا يمكتتن أساستتية عناصتتر تتتوفر متتن بتتد ل أنتته إل منها، كل في تتبع التي المحاسبية
1 : وهي المحاسبية النظم جميع في مشتركة عوامل

:المحاسبية النظرية .أ
عمليتتة كتتل أن تعنتتي والتي المزدوج)، القيد أساس(نظرية على البنكي المحاسبي النظام يقوم

.القيمة بنفس دائنا والخر مدينا أحدهما طرفين على تؤثر مالي أثر ذات تجارية
:المحاسبية الطريقة. ب

المستتاعدة، التتدفاتر تشتتمل التي الفرنسية الطريقة إستخدام على البنكي المحاسبي النظام يقوم
أستاذ). ودفتر (يوميات المركزية الدفاتر أو العامة والدفاتر دفترأستاذ) (يوميات

:المستندية المجموعة. ج
عتن البيانتات تجميتع يتتم وبواستطتها المحاستبي، النظتام متدخلت أو عناصر أهم من وهي

فتتي الولتي القيتتد مصتدر هتي والمستتندات المختلفتتة البنتك بأتقستام الخاصة البنكية العمليات
( الخصتتم إشتتعارات المستتتندات، هتتذه وتشمل نظام أي من يتجزأ ل وجزء المحاسبي النظام
2 إلخ...،المانات وإستلم الشيكات، واليداع، القبض إيصالت ودائنة)، مدينة

:الدفترية المجموعة. د
يتتم ومنهتا المستتاعدة، اليوميتتة دفاتر في بأول أول البنكية للعمليات الدفاتر هذه في القيد ويتم

يتتتم يتتوم كتتل نهايتتة فتتي و المستتاعدة الستتتاذ بدفاتر المختصة حساباتها إلى العمليات ترحيل
تقستم فتي المركزيتة اليوميتة دفتتر فتي واحد مركزي بقيد المساعدة اليوميات مجاميع تسجيل

.بالبنك العامة الحسابات
المالية: القوائم .ه

وكشتتوف تقتتارير إلتتى بالضتتافة النتائتتج، حستتابات وجتتدول الميزانيتتة تقائمتتة من كل وتشمل
حيتتث متتن تختلتتف وهتتي دوريتتة، غيتتر أو دوريتتة وبصتتفة معينتتة لغتتراض تعتتد إحصتتائية
التتتي والمعلومتتات إليهتتا، تقتتدم التتتي والجهتتة تنظيمهتتا، ومواعيتتد تنظيمهتتا وكيفيتتة أنواعهتتا،
.تحتويها

:لوالمعدات اللت. لو
فقتتد ولمعالجتها مرة، لول النظام في البيانات لدخال المحاسبية النظمة في اللت تستخدم
إعتتداد ثتتم ومتتن البيانتتات، وتلخيتتص وتصتتنيف وتجميتتع إثبتتات عمليتتات في  اللت تستخدم
كتتبيرة كميتتات معالجة في اللي العلم ساعدإستخدام وتقد الخاصة، والتقارير المالية القوائم

.يدويا تحقيقه يمكن ما بالمقارنة كبيرة بسرعة نتائجها تستخلص بحيث البيانات من

29 ص سابق، مرجع سالم، الرحمان عبد الخرس، عاطف شقير، فايق1
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المحاسبية: اللجراءات. ز
والتتدفاتر المستتتندات فتتي المعلومتتات لتستتجيل اللمزمتتة والمحاستتبية الكتابيتتة العمليات وتحدد
متتن والتحقتتق القيود مراجعة عمليات إلى بالضافة ومواعيدها، العمليات تلك إجراء وطرق

أداء فتتي إتباعها الواجب الخطوات أساسا تبين الجراءات وهذه. الموضوعة التعليمات إتباع
إحكام إلى تهدف المستندية) و (الدوريات عليها، يطلق ولذا منظم، بشكل معينة، بنكية خدمة

العمل. وإنجامز  أداء في الدتقة و السرعة على الحرص مع البنكية العمليات على الرتقابة
:الرتقابية اللجراءات. ح

وصتتحة دتقتتة لضتتمان جميعتتا تعمتتل داخلتتي، وضتتبط وإداريتتة محاسبية رتقابة وسائل وتشمل
:ومنهتتا الداريتتة التعليمتتات تنفيتتذ من والتأكد الصول، مختلف وسلمة المحاسبية، العمال
رتقابتتة الممتلكتتات، علتتى التتتأمين الدوريتتة، المراجعتتة متتوامزين التفتتتيش، التتداخلي، التتتدتقيق

1 .إلخ…الداء

الموظفون:. ط
النظتام خطتتوات وفهتتم استتيعاب عليهتتم فيجتب النظتام، تنفيتتذ مهتتام إليهتم توكتتل التذين وهتتم

.وجه أكمل على المحاسبية بالمهام القيام من ليتمكنوا وإجراءاته
البنوك:     في     الحسابات  :   الثاني     المطلب

تمارستتها التتتي النشتتطة لخصوصتتية وذلتتك معينتتة بخصتتائص للبنوك المحاسبي نظام يتميز
يتطلب ما وهذا البنوك،
.النشطة هذه بمختلف للقيام خاصة حسابات

البنوك:     في     الحسابات     تعريف  :   اللول     الفرع
عمليتتات أو إيتتداع عمليتتات تكتتون أن علتتى معظمهتتا فتتي تختترج ل المختلفة البنكية العمليات

إمتتا والستتحب اليتتداع عمليتتات وتتم. البنك حسابات في أو العملء حسابات في وذلك سحب
ام طريتق عن أو البنك خزينة طريق عن الحستابات فتي بالقيتد وذلتك بالبنتك الخترى التقس

دفتتاتر إلتتى العامتتة الحستتابات حركتتة بنقتتل المحاستتبة تقسم ويقوم محاسبية، مستندات بموجب
مستندات تبويب ثم المحاسبية، المستندات في الواردة البيانات إلى بالستناد المساعدة الستاذ

المالي مركزه معرفة البنك إدارة تستطيع هكدا و حده، على العامة الحسابات من حساب كل
نتيجتتة التطورات معرفة يمكنها أيضا و الكثر، على التالي اليوم صباح أو يوم كل نهاية في

الماليتتة بتتالموارد الخاصتتة اليوميتتة القتترارات اتختتاذ بالتتتالي و البنتتك، بهتتا تقام التي العمليات
متتن تقستتم كتتل علتتى البنكية العمال وتتومزع التطورات، لخر وفقا استخدامها وطرق للبنك،
2 . به الخاصة وكشوفاته وسجلته مستنداته تقسم لكل يكون بحيث البنك أتقسام

تأتي ومنه القسم، ذلك بنشاطات المتعلقة المحاسبية العمليات بتنفيذ نفسه القسم موظفوا ويقوم
البنوك محاسبة

المراجتتع بإعداد الهتمام ويتعين. منفردة بصورة البنك أتقسام من تقسم كل محاسبة خلل من
تفصتتيلية بصتتورة تتنتتاول بحيتتث للعتاملين دليتتل بمثابة لتكون العمل ونظم لجراءات العلمية

تتضمن بحيث المختلفة، البنكية العمليات لتنفيذ المطلوبة العمل ومراحل وخطوات إجراءات
:يلي ما المراجع تلك

46ذكره.ص سبق مرجع  نعمه الله عيد جعفر 1
،"لوالحتيسساط للتسسوفير السسوطني الصسسندلوق حالسسة تطسسبيقه لومسسدى النقديسسة المالية لوالمؤسسات للبنوك المحاسبي المخطط ددراسة" فتاح، محمد حاج2

الجزائر، جامعة ماجستير، مذكرة
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.المختلفة البنكية العمليات لنجامز إتباعها يتعين التي والجراءات التعليمات  كافة- 
.المختلفة البنكية العمليات تنفيذ مجال في استخدامها يتم التي والمستندات النماذج  كافة- 
.والسجلت بالدفاتر المختلفة العمليات وتسجيل وإثبات تنفيذ  كيفية- 
العمليتتات إثبتتات وصحة القيد انتظام من بأول أول للتحقق إتباعها يتعين التي  الجراءات-تت 

.البنكية
بإنجتتامز المتعلقتتة بالبرامتتج المتتزودة المتطتتورة الكمبيوتر بأجهزة الستعانة ظل في ذلك وكل
يحقق للعاملين تفصيلية عملية مراجع توافر أن شك ول. وبدتقة بسرعة البنكية العمليات كافة

النظتتم وإعطتتاء المكتتان، تقتتدر الشخصي منالجتهاد للحد الجراءات تنميط من عالية درجة
بعض تثار عندما والسترشاد للبحث ملئم مرجع وتوفير رسمية، صفة المستخدمة والطرق

توضتتيح فتتي المراجتتع هتتذه أهمية إلى بالضافة هذا العمل، بإجراءات المتعلقة الستفسارات
.التقتضاء عند المسؤولية وتحديد المختلفة، العمل بمواتقع الختصاصات

البنوك:     حسابات     خصائص     الثاني:     الفرع
1 يلي: فيما تتمثل مميزة خصائص البنوك حسابات تأخذ

السحب) و اليداع عمليات ( مثل تكرارها معدل و تشابهها و بكثرتها البنوك عمليات تتميز -
التجاريتتة البنتتوك فتتي المحاستتبي النظتتام يتميتتز ولتتذلك محتتدودة، مالية مراكز   تصب هي و

يجعتتل مما وتداخلها، بتشعبها البنوك عملية تتميز كما الحصائية، والكشوف السجلت بتعدد
في تتجمع البنوك عمليات معظم نجد فمثل وثيقا، اتصال ببعضها متصلة المستندية الدورات

(مقبوضتتات الخزينتتة فتتي وإمتتا والدائنتتة) (المدينتتة للعملء الجاريتتة الحسابات في إما النهاية
.نقدية) ومدفوعات

المقرضة، والمبالغ المودعة، المبالغ وتقيد تحليل على أساسية بصفة البنوك حسابات  تقوم- 
واتقتع متتن عمليتاته لثبتات بته خاصتتة بيانيتة وستجلت مستاعدة دفتاتر تقسم كل يمسك حيث

ويرستتل بالمستتتندات، يحتفتتظ التتذي المراجعتتة تقستتم بمعرفتتة مستتتنديا وتراجتتع المستتتندات،
العامتتة اليوميتتة بتتدفاتر القيتتود لجتتراء العامتتة الحستتابات تقستتم اليومية)إلى السجلت(ملحق

الحستتابات إلتتى المباشرة العمليات لترحيل المستندات تستخدم بينما المساعدة، الستاذ ودفاتر
بتتدفتر العامتتة الحسابات في العمليات الجمالي إثبات ثم المساعدة الستاذ بدفاتر بها الخاصة
.العام الستاذ

الحسابات مثل العمليات، من عملية كل إتمام إثر على الحسابات بعض أرصدة  إستخراج- 
.اليومية المراجعة موامزين وعمل البنك حسابات جميع أرصدة وإستخراج الجارية اليومية

إلى المودع يطمئن حتى فواجبة الدتقة أما والسرعة، والمانة الدتقة البنوك عمليات  تقتضي- 
البنتوك فتي المتداولتة الستلعة لن فضترورية المانتة وأمتا إيتداعاته، تسجيل في الخطأ عدم

إستتتخراج فتتي الستترعة وأمتتا فيهتتا، يتعامتتل متتن على إغراءات من لها بما النقود عن عبارة
فتتي الستترعة وتعتتتبر البنتتوك، متتع التعامتتل من الكثير يهرب ل حتى فلمزمة المالية المراكز

.عملياته أداء في البنك كفاءة على والحكم للقياس كأداة العميل، وجود في الخدمة أداء
لتدى النقديتة تشتمل فبينما الخرى، المؤسسات لدى عنه البنوك لدى النقدية معنى  يختلف-تت 

ل فإنهتتا الحكومتتة، تصتتدرها التتتي الختترى النقود و المعدنية العملة و المالية الوراق البنك
.نقدية باعتبارها الخرى المؤسسات تقبلها التي  الخرى المفردات و الشيكات تشمل

137 ص ذكره، سبق مرجع فتاح، محمد حاج 1
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بتتل لها ملكا ليست لكنها و بها موجودة تقيم إثبات يتطلب البنوك عمليات من الكبر  الجانب-
وإيتتداع للستتلف، المختلفتتة الضتتمانات مثتتل تتتأمين أو أمانة شكل في تكون فقد عليها، مؤتمنة

المميتتزات من النظامية للحسابات المستندية الدورات يجعل مما للتحصيل، التجارية الوراق
.التجارية للبنوك والمحاسبي المستندي للنظام البارمزة

البنكيتتة الختتدمات مقابتتل والعمتتولت الفوائتتد متتن البنتتوك إيرادات من الكبر الجزء  يتكون-
للعملء، المقدمة

التجاريتتة المشتتروعات فتتي الذي عن يختلف محاسبي ونظام مستندية دورات إلى يحتاج مما
نكلفتة عتن التبيع ستعر مزيتادة ناتتج متن إيراداتهتا متن الكبر الجزئ يتكون التي والصناعية

النتاج. أو الشراء
الضترورية، والمعلومتات البيانتتات تتوفير علتتى بقتدرته المحاستبي النظتتام يتميتز أن  يجب-

المناسب. الوتقت في و السليمة القرارات إتخاد في لمساعدتها للدارة وتقديمها
البنوك:     لعمليات     السليم     المحاسبي     التنظيم     أهمية  :   الثالث     الفرع
مركتتزه علتى البنتتك تعترف الضروري من أنه إذ خاصة، أهمية البنوك في المحاسبي للنظام
عملياته خلل من المالي
التنظيتتم أهميتتة توضتتح التتتي والعتبتتارات المتتبررات بعتتض يلتتي وفيمتتا والمتعتتددة، الكثيرة

التجارية:  البنوك في المحاسبي
وثقتتة البنتك ستمعة علتتى يتؤثر خطأ أي في والوتقوع والثقة)، الطيبة أساسه(السمعة  البنك-تت 

1 .ومحكم دتقيق محاسبي نظام وجود يقتضي مما به، العملء

إئتمتتان أستتاس هي الثقة فإن بها، يقوم التي للعمليات بالنسبة صغير عادة البنك مال  رأس- 
.به ثقتهم وإستمرار المودعين أموال على يحافظ سليم محاسبي نظام يستلزم مما  البنوك،

ستتحب متتن حساباتهم في مستمرة حركة توجد (المودعين) و الغير بأموال البنوك  تتعامل- 
بدتقتة الماليتة مراكزهتم ضتبط متن يمكتن ستليم محاستبي نظتام وجتود  يتطلتب ممتا إيداع و

أ أي فتي الوتقتوع ويجنتب عمليتة كتل بعد وسرعة لنتائتج البنتك تعترض إلتى يتؤدي تقتد خط
لتته ليتتس لعميل شيكات صرف أو كافي، رصيد له لعميل شيكات دفع رفض لو فيما. خطيرة
أو شتتراء مثتتل العميتتل بها أمر التي العمليات من عملية تسوية في تأخر في أو كافي، رصيد

.السعار لتقلبات عرضة مالية أوراق بيع
جانبتتا تمثتتل متقلبة ودائع وجود بسبب وذلك السيولة موتقف على التعرف البنك إدارة  يهم-تت 

ناحيتتة ومتتن والضتتمان، والستتيولة الربحية بين الموائمة إيجاد مع الموال مصادر من كبيرا
منتته يطلتتب عندما تقبلهم بالتزاماته الوفاء على البنك تقدرة على التعرف المودعين يهم أخرى
عند الئتمان منحهم على البنك مقدرة مدى على التعرف البنك من المقترضين يهم كما ذلك،

.إليه الحاجة
و البنتتوك حستتابات ستتلمة علتتى بتتالتعرف تهتتتم المركتتزي البنتتك مثل الرتقابية الجهات  إن-

الحتيتتاطي بنستتبتي بالحتفتتاظ التزامهتتا ومتتدى لهتتا، التمويليتتة والهياكتتل  الماليتتة المراكتتز
محكتتم ستتليم محاستتبي نظام ووجود المقررة، الئتمانية بالسقوف المتعلقة والحدود والسيولة،

2 .ويسر سهولة في المذكورة الهداف ويحقق ومعلومات بيانات من تقدم ما كل يوفر

137 ص ذكره، سبق مرجع فتاح، محمد حاج 1
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وبيانتتات وكشتتوف تقتتارير تقتتديم أساستتها المركتتزي البنك لرتقابة التجارية البنوك  تخضع-تت 
خطتتأ أي وجود لن صحيحة والبيانات التقارير هذه تكون أن ولبد معينة، أوتقات في دورية

البيانتتات هتتذه يوفر دتقيق محاسبي نظام ووجود حرج، مركز في وإدارته البنك يضع تقد فيها
.الصحيحة

العامتتة الخطتتة في هام مركز لها أصبح لذلك بلد، أي إتقتصاد في هاما دورا البنوك  تلعب-تت 
أهتتدافها إلتتى الوصتتول لهتتا يحقتتق الستتليم المحاستتبي والتنظيتتم التقتصتتادية، والتنمية للتوجيه

.المناسب الوتقت في دتقيقة محاسبية بيانات من لها يقدمه بما وأغراضها

للبنوك:     المحاسبي     المخطط     الثالث:     المطلب
أو المنتتتوج طبيعتتة حيث من سواء النشطة باتقي عن يختلف البنكي النشاط كون من إنطلتقا

الطار حيث من
لمواكبتتة فعالية أكثر وتقنيات وسائل تبني ضرورة النقدية السلطات رأت فقد فيه، ينشط الذي

الصناعة تطورات
أن نجتتد لها، المحاسبي النظام على تأثير من له وما البنوك أنشطة في للتميز ونظرا البنكية،

هي الوسائل هذه أبرمز
.المؤسسات لباتقي المحاسبي المخطط عن يختلف خاص محاسبي بمخطط البنوك إنفراد



 30                                           البنوك في المحاسبي اللول: النظام الفصل 

نةPCN التتوطني المحاستتبي المخطتتط صدور عند التقتصتتادية النشتتطة أهمتتل ،1975  س
المحاستتبي المخطتتط تطبتتق البنتتوك فظلتتت الماليتتة والمؤسستتات البنتتوك نشتتاط مثتتل الختترى
تستتجيل و المحاستتبة لحتياجتتات يتستتجيب بحيث وتكييفه التعديلت بعض إضافة مع الوطني

حيتتث القطاعية المحاسبية بالمخططات تعرف التي و البنوك بها تقوم التي المختلفة العمليات
المحاستتبة لتقنيتتة العلتتى المجلتتس مستتتوى على القطاعية المخططات هده سيرورة إنجامز تم

.1977 سنة
الصتتلحات بعتتد خاصتتة الحتياجتتات، لهتتذه تستتتجيب ل المخططتتات هتتذه أصتتبحت و

إتقتصتتاد إلتتى الشتتتراكي التقتصتتاد متتن الجديتتد وتوجهها الجزائر  بها تقامت التي التقتصادية
متتن ومالهتتا الماليتتة والمؤسستتات البنتتوك علتتى عميقة إصلحات إلى أدى الذي المر السوق،

النتتور عرفت التي القطاعية المحاسبية المخططات بين من حيث الوطني التقتصاد على تأثير
 و08-92القتتانون:  خلل متتن ، 1992 نوفمبر 17بتاريخ للبنوك المحاسبي المخطط هو

1 .1993 جانفي01 تاريخ من ابتداء التطبيق إجباري أصبح الذي

:للبنوك     المحاسبي     المخطط     نشأة  :   اللول     الفرع
للبنتتوك محاستتبي مخطتتط صدور ويعد خطوات عدة الجزائرية البنكية الصلحات أخذت لقد

هذا جاء فقد أهمها،
التتوطني المحاسبي المخطط في كانت التي العقبات وتجاومز النقائص تغطية أجل من المخطط

المهنة لخصوصية وذلك
.البنكية المحاسبة وخصوصيات البنكية

وإعلن صتدور تتتم ،1992  نوفمتبر17 بتاريتتخ والقتترض النقتتد مجلتتس مداولتتة علتتى بناءا
المطبقتتة المحاسبية والقواعد للبنوك المحاسبي المخطط ويحدد يتضمن  الذي08-92النظام: 

النظتام هتتدا ستتوف المحاستبية القواعتتد بواستتطة أنتته حيتث. الماليتة والمؤسستات البنوك على
بها. الخاصة التقييم مبادئ و العامة المحاسبية المبادئ

عملياتهتتا بتستتجيل الماليتتة المئسستتات و البنتتوك كافتتة النظتتام هتتدا  من02 المادة ألزمت حيث
وإلزاميتة 01/01/1993،2تاريتخ:  متن بدايتة للبنتوك المحاستبي للمخطتط طبقتا المحاسبية
الخاضعة للمؤسسات يمكن ول. العمليات حسابات ومحتوى التسمية الترميز، تخص المطابقة
.المركزي البنك من خاص بإذن إل القانون هذا مخالفة

:  للبنوك     المحاسبي     المخطط     مبادئ     :  الثاني     الفرع
 3 يلي: فيما للبنوك المحاسبي للمخطط العامة المحاسبية المبادئ تتمثل

إلتتى محاستتبية فتتترة متتن متشابهة تكون أن يجب الستعملة الحسابات تقديم و التقييم  طرق-  
ظتتروف بوجتتود تتتبرير هنتتاك يكتتون أن يجتتب التقييتتم طتترق فتتي التغييتتر حالتتة في و أخرى،

.المعلنة الشاملة للقوائم ملحقة وثيقة في يبرر يجب التغيير هذا محتوى إستثنائية،

15ص ذكره، سبق مرجع فتاح، محمد حاج 1
والقواعد للبنوك المحاسبي المخطط  المتضمن1992 نوفمبر17في:  المؤرخ08-92 النظام ،02المادة الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة 2

19ص ،13 العدد المالية، والمؤسسات البنوك على المطبقة المحاسبية
16 ص ذكره، سبق مرجع فتاح، محمد حاج 3
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أمتتوال وتقتتدير النشتاط، استتتمرارية إطتار فتتي يقيتتم الخاضتتعة المؤسستتة ميتترا ث أو ذمتتة -تت 
تصتبح أن حالتة فتي إل تتتدخل ل التتي التصتفية تقيمتة أساس على الميزانية وخارج الخصوم

.مضمونة غير الستغلل إستمرارية
تكتتون أن يجتتب الستتنة خلل المحققتتة العمليات في أصلها الموجودة واليرادات التكاليف - 

.ملحقة
فرديتتة بصتتفة المكتستتبة الممتلكتتات أن حيتتث النقديتتة، بالوحتتدة محاسبيا تسجل الممتلكات -تت 

خلل متتن المبرمجتتة التقييتتم عتتدم حالتتة فتتي إل التكلفتتة، بهتتده تحتفتتظ و الحيامزة بتكلفة تسجل
الجارية. ااتنظيمات

الميزانية، خارج التي أو الميزانية مراكز بين ل مقاصة أو تعويض بدون العمليات تسجل - 
.واليرادات التكاليف مراكز بين ول
محضتترة خاصتتة لحكتتام إل محتملتتة، فقتتط كتتانت وإن حتى محاسبيا تسجل التكاليف كل -تت 

بعيتتن أختتذها يمكتتن ل لليتترادات بالنسبة والعكس. السارية والتنظيمات بالتشريعات ومدرجة
.فعل تتحقق لم إذا محاسبيا العتبار

.السابقة للسنة المنتهية للميزانية توافق أن يجب للسنة الفتتاحية الميزانية - 
للبنوك:     المحاسبي     المخطط     أهداف     :  الثالث     الفرع
لن البنكتتي المحاستتبي المخطط على بالبنوك الخاصة المحاسبية المعلومات جمع نظام يرتكز

انوني، و منظتم منطقتي شتكل فتي العمليتات و المعلومتات بهيكلة يسمح الخير هذا فوضتع تق
إلى: يهدف بنكي محاسبي مخطط

:المودعين حماية. أ
للمعلومتتات محاستتبية بمعالجتتة القيتتام متتن فلبد والمقترضين، المودعين بين وسيطا البنك يعد

شكل في وتقديمها
.التسييرية النسب وحساب البنك لسيولة الصحيح بالقياس تسمح بصفة تقوائم

:النقدية الكتلة لومتابعة مراتقبة. ب
طبيعتتة إبترامز متتع التقتراض حستتابات إحصتتاء طريتتق عتتن النقديتتة الكتلتتة مكونات تحديد يتم

التقتصادية العوان
طبيعتهتتا حستتب الودائتتع تحليل بواسطة النقدية الكتلة مراتقبة تتم كما. التقراض لهذا المستفيدة
.عملتها وحسب

:الصعبة العملة على العمليات مراتقبة. ج
الصتتعبة، العملتتة علتتى اللتزامات متابعة طريق عن الصعبة العملة على العمليات مراتقبة تتم
العملة، نوع إبرامز مع

.آجلة) عمليات أو فورية (عمليات الصعبة العملة هذه على العملية وطبيعة تقييمها، وطرق

:السوتقية العمليات مراتقبة. د
فتتي البنتتك يعالجهتا التتتي العمليتتات مستتاهمة متتدى إبتترامز إلتتى السوتقية العمليات مراتقبة تسعى
للعمليتتات التقتصادية الطبيعة بإبرامز السوتقية العمليات مراتقبة وتتم. للدولة التقتصادي النشاط

محاسبي تقسيم طريق عن واللتزامات
.واللتزامات العمليات هذه متابعة يمكن لكي دتقيق

للبنوك:     المحاسبي     المخطط     مضمون     الرابع:     الفرع
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1 يلي: ما يتضمنلو الوطني: المحاسبي المخطط محتوى- األول

.المحاسبي النظام وتنظيم العامة التطبيقية المبادئ حول وتدور: عامة إلجراءات. أ
حول: وتدور :المحاسبية المعالجة تقواعد. ب
البنوك؛ في تطبيقها الواجب المحاسبية  المبادئ- 
التقييم؛  طرق- 
الميزانية، خارج النتائج، حسابات جدول الميزانية،: من كل لعداد العامة  القواعد- 

والملحق؛
التسيير(النشاط)؛  تقارير- 
ويتضمن: :الحسابات مخطط. ج
الحسابات؛  تقائمة- 
إستعماله؛ وتقواعد حساب كل مضمون  شرح- 
حول: وتدور :بالقوائم متعلقة إلجراءات. د
للنشر؛ المعدة  القوائم- 
الوصية؛ السلطات إلى القوائم تقديم  دورية- 
وهما: نظامين البنوك محاسبة :تتضمنلوالملحق المستندات. ه

بته، المتعلقتة المعلوماتيتة والملفتات التداخلي، الحستابات مخطط ويتضمن الداخلي: النظام-تت 
نظامهتتا تنظيتتم كيفيتتة فتتي تامة بحرية البنوك تتمتع حيث. إلخ...  البنك في التسجيل إجراءات
.الداخلي

من: يتكون :الخادرلجي النظام- 
حتتده علتتى كل الماليتتة القتتوائم وشتترح وصتتف يتتتم :القانونيسسة السسسنوية الحسسسابات

في: والمتمثلة
 الميزانية؛-             
الميزانية؛  خارج-             
النتائج؛ حسابات  جدول-             
الملحق؛  -            

هتتذه وتتمثتتل. الوصتتية الستتلطات لصتتالح محضتترة وثتتائق هتتي :الدلودريسسة المستندات
في: الوثائق

الدورية؛  الكشوف-            
الحيطة؛  تقوائم-            
 الحصائيات؛-            

المالية: القوائم نماذج :ثانيا
-92 النظتتام ضمن المحاسبية القوائم نماذج بتوضيح للبنوك للمحاسبة الوطني المخطط تقام تقد

  بإعداد المتعلق09
2 :كالتالي ونشرها المالية والمؤسسات للبنوك والسنوية الفردية الحسابات

:الميزانية. أ

للبنوك المحاسبي المخطط  المتضمن1992 نوفمبر17في:  المؤرخ08-92 النظام ،02المادة الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة  1
30ص ،13 العدد المالية، والمؤسسات البنوك على المطبقة المحاسبية والقواعد

للبنوك المحاسبي المخطط  المتضمن1992 نوفمبر17في:  المؤرخ08-92 النظام ،02المادة الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة  2
31ص ،13 العدد المالية، والمؤسسات البنوك على المطبقة المحاسبية والقواعد
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فتتي للبنتتك متتا عن الميزانية تعبر حيث معين، مزمن في للبنك المالية الحالة عن الميزانية تعبر
وما (الصول) تقائمة
.البنك ذمة عامة بصفة توضح فهي (الخصوم)، تقائمة في عنه معبر عليه

للبنوك المحاسبي المخطط لوفق البنك ميزانية نموذج:  1.1 درتقم الجدلول
دج الوحدة: مليادر

 المبالغ الصول
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البريديتتة،ستتندات الصتتكوك مركتتز المركتتزي، الصتتندوق،البنتتك-تت 
مماثلة؛ وتقيم عمومية

:المالية المؤسسات على حقوق- 
الشكل؛ حسب-     
الجل؛ حسب-     

:الزبائن على حقوق- 
تجارية؛ حقوق-     
الزبائن؛ على أخرى حقوق-     

ثايتة؛ مردودية ذات وسندات مستحقات- 
متغيرة؛ مردودية ذات وسندات أسهم- 
المحفظة؛ نشاط و مساهمات- 
المرتبطة؛ المؤسسات في حصص- 
مماثلة؛ وعمليات اليجار تقروض- 
عادي؛ إيجار- 
المادية؛ غير الثابتة الصول- 
المادية؛ الثابتة الصول- 
أخرى؛ أسهم- 
المدفوع؛ غير المكتتب المال رأس- 
أخرى؛ أصول- 
التسوية؛ حسابات- 

الصول إلجمالي

المبالغالخصوم 
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البريدية؛ الصكوك مركز المركزي، البنك- 
المالية؛ المؤسسات بذمة ديون- 
:الزبائن ودائع- 
التوفير؛ حسابات- 
دائنة؛ أخرى حسابات- 
دائنة؛ سندات- 
أخرى؛ خصوم- 
التسوية؛ حسابات- 
والعباء؛ المخاطر لتغطية مؤونات- 
تقانونية؛ مؤونات- 
العامة؛ البنكية للخطار أموال- 
للستثمار؛ إعانات- 
تابعة؛ ديون- 
المال؛ رأس- 
المال؛ برأس مرتبطة علوات- 
الحتياطات؛- 
التقييم؛ إعادة فارق- 
؛(+/-)جديد من ترحيل- 
؛(+/-)المالية للسنة الصافية النتيجة- 

الخصوم إلجمالي 

www.bank-of-algeria.dz ،1992  نوفمبر17في:   المؤرخ92-09: النظام: المصددر

: النتائج حسابات لجدلول. ب
)اليرادات( البنك ثروة من تزيد التي العمليات كل النتائج حسابات جدول في تسجل

والتكاليف اليرادات بين الفرق يمثل حيث. )التكاليف( ثروته من تنقص التي والعمليات
تقصد البنك بها تقام التي للنشطة النتائج حسابات جدول يفسر وبالتالي المالية، الدورة نتيجة

حسب والتكاليف اليرادات النتائج حسابات جدول المالية. يجمع الدورة نتيجة مكونات فهم
.إستثنائية أو مالية بالستغلل، المتعلقة : طبيعتها

http://www.bank-of-algeria.dz/
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للبنوك المحاسبي المخطط لوفق لبنك النتائج حسابات لجدلول 2.1: درتقم الجدلول
دج مليادر :الوحدة

المبالغاليرادات

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

:البنكي الستغلل إيرادات- أ
لها: مشابهة إيرادات و فوائد- 

.المالية المؤسسات مع العمليات على فوائد-        
.الزبائن مع العمليات على فوائد-        
.الثابت الدخل ذات والسندات الوراق على فوائد-        
.أخرى فوائد-        

المشابهة. العمليات و اليجاري القرض عمليات على  إيرادات-
.البسيط اليجار عمليات على إيرادات- 
.المتغير الدخل ذات السندات على إيرادات- 
.عمولت- 
.أخرى البنكي الستغلل إيرادات- 
:أخرى إيرادات- ب
.متنوعة إيرادات- 
.والحقوق المؤونات إسترجاع- 
.استثنائية إيرادات- 
الدورة خسارة- 

المبالغالتكاليف
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:البنكي الستغلل أعباء- أ
مشابهة: أعباء و فوائد-

.المالية المؤسسات مع العمليات على فوائد-       
.الزبائن مع العمليات على فوائد-       
.الثابت الدخل ذات والسندات الوراق على فوائد -       
.أخرى وأعباء فوائد-       

المشابهة. العمليات و اليجاري القرض عمليات على أعباء-
.البسيط اليجار عمليات على أعباء-
أخرى البنكي الستغلل أعباء-

:أخرى أعباء ب-
:العام الستغلل أعباء- 
خدمات-         

  تكاليف-          
العاملين تكاليف-         
ورسوم ضرائب-         
متنوعة أعباء-         

مسترجعة الغير الحقوق على والخسائر المؤونات مخصصات- 
الثابتة المعنوية القيم على والمؤونات الهلكات مخصصات- 
استثنائية أعباء- 
الرباح على ضرائب- 
الدورة نتيجة- 

www.bank-of-algeria.dz ،1992  نوفمبر17في:   المؤرخ92-09: النظام: المصددر

:الميزانية خادرج. ج
الميزانيتتة، خارج تقائمة في تعرض أنها نجد البنوك، (التعهدات) في اللتزامات لهمية نظرا

تقوائمهتتا ملحتتق فتتي تعهتتداتها إلتتى تشير التي الصناعية و التجارية للمؤسسات خلفا دلك و
المالية.

http://www.bank-of-algeria.dz/
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.مباشتتر )تحصتتيل أو دفتتع( نقتتدي تتتدفق إلتتى تؤدي ل التي العمليات تلك التعهدات تمثل حيث
وتصنف

العملتتة( بالتمويل إلتزام:  طبيعتها حسب ثم مستلمة، أو ممنوحة نوعها حسب أول اللتزامات
متتن الكتتبير للعتتدد ونظتتراا. السندات على وإلتزام بالضمان إلتزام ،)أجنبية بعملت أو الوطنية

الصتتعبة العملتتة علتتى العمليتتات لكتتثرة إضتتافة تتلقاهتتا، التتتي أو البنوك تمنحها التي التعهدات
.القانونية النسب معظم لتحديد ركيزة تمثل الميزانية خارج فحسابات المالية، الوسائل وعلى

للبنوك المحاسبي المخطط حسب الميزانية خادرج نموذج : 3.1 درتقم لجدلول
دج مليادر: الوحدة

المبالغاللتزامات

1

2

3

4

5

1

2

3

:الممنوحة اللتزامات- أ
المالية؛ المؤسسات لفائدة الممنوجة بالتمويل إلتزامات- 
الزبائن؛ لفائدة الممنوحة بالتمويل إلتزامات- 
المالية؛ المؤسسات لمر بالضمان إلتزامات- 
الزبائن؛ لمر بالضمان إلتزامات- 
أخرى؛ ممنوحة إلتزامات- 

:المستلمة اللتزامات- ب
المالية؛ المؤسسات من مستلمة بالتمويل إلتزامات- 
المالية؛ المؤسسات من مستلمة بالضمان إلتزامات- 
؛ أخرى مستلمة إلتزامات- 

www.bank-of-algeria.dz ،1992  نوفمبر17في:   المؤرخ92-09: النظام: المصددر

الملحق:. د
الضرورية التفسيرات تتضمن تقائمة الملحق يمثل ،حيث الملخصة القوائم مع الملحق تتواجد

مفصل، بشكل القوائم هذه في الموجودة المعلومات بعض بتقديم الملخصة القوائم مدلولية لفهم
علتتى بالجابتتة يستتمح فهتتو. وأداءه للبنتتك المتتالي المركتتز تقييم تسهيل هي الملحق من فالغاية
والتمويتتل، الستتتثمار تقتترار إختيتتار كيفيتتة مثل المالي المحلل يطرحها التي التساؤلت بعض
عتتدد المتتال، رأس تطتتور المستتتلمة، واللتزامتتات الممنوحتتة اللتزامات على المخاطر تقدير

http://www.bank-of-algeria.dz/
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و المعلومتات متن نتوعين علتى الملحتق ويعتبر. الخ...  بالديون الوفاء تقدرة النتيجة، العمال،
:هي

النتائج حسابات وجدول الميزانية عناصر لبعض مكملة وهي :كمية معلومات-            
.الميزانية وخارج

.فهمها وتسهيل الكمية المعلومات لتوضيح موجهة وهي :نوعية معلومات-            

خلصة:
أموالها لمصادر إدارتها حسن على يتوتقف أهدافها تحقيق في المالية المؤسسات و البنوك إن
حتتد إلتتى يعتمد كما السائدة، العامة الظروف ظل في ممكن نفع أكبر يحقق  بما إستخداماتها و

للمحاستتبة ومحكمتتة فعالتتة أنظمتتة وجتتود وعلتتى عامتتة بصتتفة الداخلي تنظيمها دتقة على كبير
والبيانات المعلومات وصحة ودتقة العمال، إنجامز انتظام يضمن بشكل الداء وتقييم والرتقابة
فتتي النشتتاط نواحي عن الصادتقة البيانات إلى الحديث القومي التقتصاد حاجات وتلبية المالية،
.القطاعات مختلف

تتطلتب لتذلك وهتي الماليتة المحاستبة لمبتادئ تطبيقا تعتبر المبدأ حيث من البنوك محاسبة إن
و عميقتتا، فهمتتا فهمهتتا و جهة من عليها المتعارف المحسابية القواعد و بالصول تامة معرفة

متتن اللتتي الحاستتب استتتخدام مجال في خاصة المميزة تفنياتها و البنكية العمليات لطبيعة ذلك
.أخرى جهة من المختلفة البنكية التطبيقات وفي جهة
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فتي البنتوك بتدور الدولتة إتقتنتاع متدى علتى أولتى بدرجتة الجزائريتة البنوك نجاح يعتمد كما
تستتاعده التتتي البيئتتة و المناخ تهئة خلل من دلك و القطاع بهذا الهتمام و الوطني، التقتصاد

التطتبيق لتتدعيم والنظتتم واللوائتتح التشتتريعات إصتدار  خلل من فعالية، و بكفائة العمل على
إعتمدته نظام أهم المالي المحاسبي ويعتبرالنظام. لذلك والبشري المالي الدعم وتوفير الناجح،
مختلتتف علتتى بتطتتبيقه أتقتترت و المحاستتبي المجتتال فتتي العالميتتة للتطتتورات مواكبتتة الجزائر

.المالية والمؤسسات البنوك فيها بما الجزائرية المؤسسات
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تمهيد:
للشيركات الواوسيع والتنتشيار العالميية، الماليية الوسيواق وتطيور الدوليية التجيارة تحريير إن

جعل الجنسيات، متعددة
إعييداد فييي دولييي محاوسييبي توافق تحقيق أجل من وتهذا الدولي، للتهتمام مصدر المحاوسبة من

أجييل ميين وإقليمييية دولية لمنظمات جهود عدة تهناك كاتنت فقد. المالية والتقارير المالية القوائم
توحيييد إلييى الوصييول أجييل ميين القطرييية، المحاوسييبية التنظمة مختلف بين التوافق تهذا تحقيق

المعييايير بإصييدار قييامت التي الدولية، المحاوسبية المعايير لجنة رأوسهم وعلى دولي، محاوسبي
أحييرزت وقييد المالية، والتقارير القوائم في الفصاح وحدود شكل وحددت الدولية، المحاوسبية

ا تنجاحيا القليلية السينوات فيي الدوليية المعيايير وضيع عمليية بهيا العيتراف تحقييق فيي تهام
العالم. دول من العديد في وتطبيقها

التحيياد دول مييع الشييراكة لتفاقييية وتوقيعهييا السييوق إقتصيياد تنظام إلى الجزائر تحول أن بما
،)OMC( للتجييارة العالمييية المنظميية إلييى التنضمام بشأن المفاوضات وإوستمرار الوروبي،

مييع يتوافييق ل أصبح الذي 1975  بنسخةPCN الوطني المحاوسبي المخطط إصلح إوستلزم
أخرى. دول في الجنسية المتعددة للشركات المالية القوائم

المحاوسييبي النظييام إصييدار خلل ميين الدولييية المحاوسييبية المعييايير بتبنييي الجزائيير قيامت لهذا
إبتداء تطبيقه في أخذ والذي  ،2007  تنوفمبر25في:   المؤرخ07-11للقاتنون:  وفقا المالي،
البنييوك فيهييا بمييا والتجارييية الصييناعية المؤوسسييات جميييع علييى ،2010  جيياتنفي01ميين: 

النظييام الجزائيير بنييك أصدر فقد البنوك في المحاوسبة لخصوصية وتنظرا. المالية والمؤوسسات
والقواعييد الحسييابات لمدوتنيية المتضييمن ،2009  جويلييية23فييي:   المييؤرخ04-09رقييم: 

.2010  جاتنفي01:  من بداية لتطبيقه المحاوسبية
الول المبحييث فييي أخذتنا أتنه حيث ، مبحثين خلل من الفصل تهذا ضمن له وسنتطرق ما وتهذا

عييرض بيه تييم فقيد الثاتني المبحث و المحاوسبي، والفصاح الدولية المحاوسبية المعايير تعريف
.المالي المحاوسبي النظام وفق للبنوك المالية القوائم

المحاسبي:     لوالصفصاح     الدلولية     المحاسبية     المعايير  :   اللول     المبحث
و القتصييادي المجييال فييي خاصيية المجييالت، مختلييف فييي مييذتهل تنمييوا الحييديث العييالم شهد

والوسييواق الجنسييات والمتعييددة الدوليية المؤوسسيات إتنتشييار تووسيع  خلل مين تهذا و المالي،
للفهييم قابليية مالييية معلومييات تييوفر الضييروري ميين أصييبح الظييروف لهييذه وكنتيجيية. المالييية

مسييتوى حيييث ميين الييدول إقتصيياديات بييين الختلفات لكن الدولي، المستوى على والمقارتنة
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تهذه تسيير التي والقواتنين النظم أشكال تحديد على أثر له كان تحكمها التي والتهداف تطورتها
.القتصاديات

الدلولية:     المحاسبية     لوالمعايير     المحاسبي     التواصفق  :   اللول     المطلب
المحاوسيبية والجيراءات القواعيد إختلف إلى أدت بلد، لكل المحيطة البيئة في الختلفات إن

الييدولي، المسييتوى علييى الختلفييات تهييذه لتسوية وكمبادرة. العالم بلدان مختلف بين الوطنية
.دولية محاوسبية معايير وضع خلل من ذلك الدولي، المحاوسبي التوافق فكرة جاءت
الدلولي:     المحاسبي     التواصفق  :   اللول     الفرع
المالييية للقييوائم الدولييية المقارتنة قابلية تضمن التي المور من الدولي المحاوسبي التوافق يعتبر

التنظميية بييين التبيياين ظييل فييي المعلومييات ميين المسييتثمرين لحتياجييات تلبييية للمؤوسسييات،
ضيمان عليى يسياعد كميا اليدولي، الوسيتثمار أميام عيائق تشيكل أصيبحت واليتي المحاوسبية،

المالية للقوائم موحد شكل تحقيق خلل من المحاوسبية المعلومات وملءمة مصداقية
الدلولي: المحاسبي التواصفق مفهوم- األول

فهييي البعيض، بعضيها مييع المختلفيية المحاوسيبية التنظمية لجمع محاولة تهو المحاوسبي التوافق
في مختلفة، بيئات عن الناتجة المتنوعة المحاوسبية المماروسات وتوحيد مزج عملية عن عبارة
أتنه: " منها تعاريف عدة المحاوسبي التوافق أخذ وقد .متناوسقة تنتائج يعطي مرتب منهجي شكل
المقارتنيية يسييهل ممييا الوطنية، المحاوسبية والتطبيقات المعايير بين والتنسيق التقريب به يقصد

1 مختلفة. دول من لمؤوسسات المالية القوائم بين

فيمييا المييالي التقرير تطبيقات في الفروقات تقليل عملية:"عن الدولي المحاوسبي التوافق ويعبر
تطييوير التوافق عملية وتتضمن المالية، القوائم مقارتنة إمكاتنية زيادة إلى يؤدي مما الدول بين

لزيييادة وتهييذا العييالم دول مختلييف فييي تطبيقهييا الييواجب الدولييية المحاوسييبية المعايير مجموعة
2." المال رأس أوسواق عالمية

المعييايير بييين التقريييب إلييى يهييدف مؤوسسيياتي مسييار:"أتنييه على المحاوسبي التوافق عرف كما
المؤوسسات قبل من المعدة المالية القوائم مقارتنة تسهيل وبالتالي الوطنية، المحاوسبية والتنظمة

3 " المختلفة الدول في

الفيروق مين الحيد عمليية بأتنه الدولي المحاوسبي التوافق تنعرف أن يمكن السابقة التعاريف من
بين والختلفات

متقاربيية الوطنييية المحاوسبية والمماروسات المعايير جعل طريق عن المختلفة، المحاوسبية النظم
على والعمل بينها، فيما

.دوليا وتفسيره فهمه يمكن مناوسب شكل في المعلومات توصيل
:الدلولي المحاسبي التواصفق أهمية- اثاني

الوساوسيي الهيدف اليدول عيبر المحاوسيبية المماروسيات فيي الموجودة الفروق من التقليل يعتبر
توافق وجود إلى تسعى التي للطراف أخرى دوافع عدة تهناك لكن الدولي، المحاوسبي للتوافق

من تنبع الدوافع تهذه للمحاوسبة، دولي

وسعد جامعة ماجستير، مذكرة-"الجزائر صفي المحاسبة حالة دراسة- المحاسبي لوالتنظيم التنظير لومحالول ت المحاسبة تطور"حمزة، شعيب   1
134ص2010 البليدة،- دحلب

170 ص ، 2002 مصر، الوسكندرية، الجامعية، الدار ،" الدلولية المحاسبة" قباتني، ثناء  2
،3 الجزائر جامعة ماجستير، مذكرة ،"المالي المحاسبي النظام لوتطبيق تبني لوآصفاق الجزائر صفي المحاسبي اللصلح أعمال" صالحي، بوعلم  3

10 ص2010
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يلي ما أتهمها التوافق عملية وراء من الطراف تلك على تعود أن يتوقع التي والمنافع الفوائد 
: 4

المؤوسسييات، أداء تقييييم عملييية تسييهل الييتي الدولييية المالييية للمعلومات مقارتنة إجراء إمكاتنية-
الوسيتثمارات تيدفق حريية تسيهيل عليى يسياعد ميا وتهيذا الوسيتثمارية، البيدائل تقيييم ثم ومن

الدولية؛
المياليين والمحللييين والمقرضييين البنيوك طيرف مين الماليية القييوائم فيي الثقية درجة إرتفاع-

مستعمليها؛ ومختلف
 الم؛ للشركة بالنسبة والفروع التابعة للشركات المالية القوائم قراءة تسهيل-

المالييية القوائم مقارتنة وتسهيل المالية، القوائم ترجمة إعادة تكاليف من التخفيف إلى بالضافة
المراقبيية عملييية وتسييهيل. المحاوسييبية التنظميية مختلييف بييين الفجييوة تقليييص خلل ميين وذلك

يعطي مما المالية القوائم في وتجاتنس توافق وجود مع المالية، الوسواق مراقبة لهيئات بالنسبة
2 الرقابة. أعمال في أكثر مصداقية

:الدلولي المحاسبي التواصفق مبررا ت- ثالثا
دورتهييا وتعيياظم العالمييية القتصادية التكتلت بروز مع المحاوسبي التوافق أعمال تزامنت لقد
للمؤوسسييات، القتصادي النشاط في تووسعا أفرزت والتي العولمة، بظاتهرة يعرف ما إطار في

التنظميية قصييور تنتيجيية المعلومييات لتبييادل الحتييياج رافقه الذي المال أوسواق تطور إلى أدى
و قييياس أدوات غييياب إلييى إضييافة دولييية، محاوسييبية بقواعييد المييداد عيين الوطنية المحاوسبية

القتصييادية الكفائيية ميين الرفييع إلى تهدف المؤوسسات أتنشطة إحتواء على قادرة جديدة إتصال
د إتهتمام محور كاتنت التي ن العدي راف م ا ،3 الط م تنعيرض يليي وفيم بررات أته ليبروز الم

.دولية لمحاوسبة والحاجة المحاوسبي التوافق مفهوم
الدلولية: المالية السواق تطور. أ

كما الحديث، العالمي القتصاد بها تميز التي الخصائص أبرز من المالية الوسواق إتنتشار يعد
تهييذه تطييور في الكبير الثر له الحديثة المالية الهندوسة تطور عن الناتج المالي الداء زيادة أن

الميوال إتنسييياب تعيييق الييتي القيود كل من المالي القطاع تحرر مع ذلك تزامن وقد الوسواق،
تهذا في البارز الدور لها التي الرقمية والتكنولوجيا التصالت ثورة خلل من تهذا الدول، بين

. البعييض ببعضها  المالية الوسواق ربط على وساعدت ضخمة إمكاتنيات من قدمته بما التحرر
4

الجنسيا ت: المتعددة الشركا ت إنتشار. ب
مزايييا ميين تحققييه لمييا تنظييرا الخارجية، بالوستثمارات وإتهتمامها الدولية المؤوسسات تطور إن

وحتى ومالية إقتصادية
بيئييات بتبيياين التسييليم ومييع. وإتنتشييارتها الجنسيييات المتعييددة الشييركات لظهييور مهد وسياوسية،
بيين توافيق وجيود تطليب ميا محاوسيبية، مشياكل عدة خلق إلى أدى ما تهذا الدول بين العمال
إعيداد عليى طييب أثير مين ليذلك لمييا الدوليية، المحاوسبية والمعايير الوطنية المحاوسبة معايير

جامعة ماجستير، مذكرة ،"المعلومة جودة على وأثره )IAS/IFRS( الدولية المحاوسبية المعايير ظل في المحاوسبي الفصاح"صبايحي، تنوال  4
33ص ،2011 ،3 الجزائر

، الجزائر جامعة دكتوراه، أطروحة ،"العالمي المحاسبي لوالتوحيد الجنسيا ت متعددة الشركا ت صفي المحاسبية الممارسة"شنوف، شعيب  2
82ص ،2007

117ص ،2006 ،4 العدد ورقلة، جامعة الباحث، مجلة ،"لوالهداف المبررا ت المفهوم،- الدلولي المحاسبي التواصفق" بلغيث، بن مداتني ثناء  3
35 ص ، 2003 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"الحرة السوق واقتصاد العولمة" المووسوي، مجيد ضياء  4
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فييرص وتسييويق الخارجية الوستثمارات جذب وتنمية الدولية، للقراءة قابلة صادقة مالية قوائم
.دوليا المحلي الوستثمار

: المعلوما ت تكنولوجيا تقدم. ج
أدى بييل المؤوسسات، بها تعمل التي الطرقة في التغيير إلى فقط يؤدي لم التكنلوجي التقدم إن

تم حيث. المالية الوسواق مختلف بين والتكامل التندماج في التهمية بالغ دور  لعب إلى أيضا
تكلفيية وإتنخفضييت المختلفيية، الوطنييية الوسييواق بييين والزماتنييية المكاتنية الحواجز على التغلب

المييوال رؤوس حركيية وسرعة زيادة على كبير أثر له كان مما واضحة، بصورة التصالت
1 بينها. الوثيقة والصلت الروابط وزيادة الوسواق تهذه بين

المعالصرة: المحاسبية المشاكل .د
خاصية طبيعية ذات معاصيرة محاوسبية مشاكل الخيرة السنوات في الدول من الكثير شهدت

التسويات: مثل
الشيركات، دخيل عليى الضيرائب تأجييل عين المحاوسيبة التضيخم، عين بالمحاوسبة المرتبطة

المحاوسيبة عليى المعلوميات تكنولوجييا اثير للشركات، الجنبية للفروع المالية القوائم ترجمة
المعييايير إوسييتخدام علييى حفييز مما والدول، الشركات لبعض بأضرار تسببت أخرى ومشاكل

2 الدولي. المحاوسبي والتوافق الدولية المحاوسبية

الدلولية:     المحاسبية     المعايير     الثاني:     الفرع
إجييراء أصييبح العييالم حييول الجنسيييات المتعددة الشركات بين التجارية التعاملت تطور بفعل

معيايير لختلف تنظيرا عسيير، أمير وفروعهيا الشيركات لهيذه الماليية القوائم بين المقارتنات
تأخييذ دولييية محاوسييبية معييايير إلييى الحاجيية ذلييك عن ترتب وقد. الدول بين الوطنية المحاوسبة

الكبرى الشركات طرف من وإعتراف بقبول تحظى. والصعوبات المشاكل كل العتبار بعين
لمختلييف المحاوسييبية الوحييدات مختلييف بييين التبادل عملية يسهل بما. أيضا الدول طرف ومن

.الدولية والمؤوسسات الشركات
الدلولية: المحاسبية المعايير مفهوم- األول

يؤخييذ مييا أو الشيييء، عليه يكون أن ينبغي لما متصور أو متحقق تنموذج تهو اللغة في المعيار
في أما لغيره، مقياوسا

ع تنفسه اللغوي المعنى حول يدور المعيار فمفهوم المحاوسبين إصطلح ه م بة ربط .3 بالمحاوس
قبييل ميين المقبوليية أو المعتمييدة المييوازين أو المقيياييس أتنهييا علييى المعييايير إلييى ينظيير حيييث

أن كمييا. معييين شيييء جييودة بواوسييطتهاعلى الحكييم أو للقييياس العييالم أو الدوليية أو المجموعيية
قاتنوتنيا ليكون.  معين إجراء أو فعل على للحكم المعيار إعتبارتها يمكن للدولة بالنسبة القواتنين

4 قاتنوتني(مخالفا). غير أو به مسموحا أي

ترشيييد و تييوجيه إلييى تييؤدي للعاميية إرشييادات أو تنميياذج بأتنهييا المعييايير تعريييف يمكيين و 
5 . الحسابات ومراجعة والتدقيق المحاوسبة في العملية المماروسة

طبيعتهييا كيياتنت مهمييا بالمحاوسييبة المتعلقيية القواعد كل بأتنها المحاوسبة معايير إعتبار يمكن كما
تنصييوص كيياتنت وسييواء مرجعييا أو دليل يشييكل أن شأتنه من ما كل أن أي  إختيارية أو إلزامية

376 ص ، 2008 مصر، الجامعية، الدار ،"المحاوسبة معايير ضوء في المالية القوائم وعرض إعداد" لطفي، أحمد السيد أمين  1
76 ص ذكره، وسبق مرجع موح، الصغير مريم  2
بن حسيبة جامعة ماجستير، مذكرة ،"الجزائرية التقتصادية للمؤسسة المالية القوائم على المحاسبي التوحيد تطبيق إنعكاسا ت"تنوي، الحاج  3

17ص2008 الشلف، بوعلي،
58 ص ، 2005 مصر، والتوزيع، للنشر إيزاك الولى، الطبعة ،"العربية الدلول على لوانعكاساتها الدلولية المحاسبة" أبوزيد، المبروك حمد  4
103 ص ، 2008 الردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الولى، الطبعة ،"لومعاييرها الدلولية المحاسبة"حمدان، مأمون القاضي، حسين  5
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وسييواء المحاوسبي الميدان لتنظيم مؤتهلة وسلطات عن صادرة توصيات، أو تنظيمية أو تشريعية
من المؤوسسات قبل من إوستحداثه تم ما كل محاوسبية معايير تعد أتنه إلى إضافة دوليا، أو محليا

مفهومهيا أن كميا إوسيتعمالها، تكيرار تنتيجية واوسيعا إتنتشيارا لقيت التي المحاوسبية المماروسات
1.  المالية قوائمها إعداد لجل المؤوسسات بتطبيقها تلتزم التي القواعد جميع يعني

المبييادئ ميين مجموعيية"بييأتنه: الييدولي المحاوسييبي المعيييار تعريييف يمكيين وسييبق ما على وبناءا
تحكييم الييتي القواعد تلك أتنه أو الدولي، المستوى على عاما قبول لها التي المحاوسبية والقواعد

وسييهلة تكييون محاوسييبية وبياتنييات أرقييام من المالية القوائم تحتويه ما وملئمة ووسلمة دقة على
."دوليا القراءة

الدلولية: المحاسبية المعايير أهمية- ثانيا
شييبه فهنيياك المحاوسييبة، مفكري قبل من كبير إتهتمام الدولية المحاوسبية المعايير موضوع يأخذ
الدولييية المعييايير أتهمييية تنقاط حصر ويمكن وجودتها، وضرورة أتهميتها على بينهم فيما إتفاق

التالية: النقاط في
ميين المحاوسييبية المنظمييات تنظيير وجهات تقرب لكي الدولية المحاوسبية المعايير جاءت

2 :خلل

المتشابهة؛ المالية الحداث قياس و تحديد بها تم التي الطرق  توحيد-      
المؤوسسة؛ وخارج داخل المالية القوائم مستخدمي إلى النتائج  إيصال-      

مختلييف بييين المالييية القوائم ومقارتنة فهم يسهل الدولية المحاوسبية بالمعايير اللتزام إن
الدول؛

أدتنييى حييد تشييترط مييا غالبييا والتي العالمية المالية الوسواق في الوستثمار مجال تسهيل
الدولية؛ المعايير في المتوفرة الخرى المحاوسبية والمتطلبات الفصاح من

المالييية القييوائم مسييتخدمي يساعد الفصاح من أدتنى حد يوفر الدولية المعايير تبنى إن
 الرشيدة؛ المالية القرارات إتخاذ عملية في

والفهييم للقراءة وسهولة أكثر الدولية المحاوسبية المعايير وفق المعدة المالية القوائم تعتبر
 مستخدميها؛ مختلف قبل من

تييوفير خلل ميين المحاوسييبة مهنيية فييي الرتقيياء علييى يسيياعد الدولية المعايير تبني إن
 العالم؛ دول مختلف في المعايير تهذه وفق العمل على قادرين مؤتهلين محاوسبين

بييين المحاوسييبية والمصييطلحات والفصيياح القييياس أوسييس توحيييد على المعايير تساعد
 الدول؛ مختلف

الدلولية: المحاسبية المعايير خصائص- اثالث
3:  أتهمها الخصائص من بمجموعة الدولية المحاوسبية المعايير تتميز

تهيئيية عرفتهييا الييتي الخيييرة الصييلحات بعييد خاصيية الجميياع، تحقيييق على فدرتها
المعايير إعداد و الوستثمارات مجال تووسيع عنها تنتج التي الدولية، المحاوسبية المعايير
؛المؤتهلة الوطنية للهيئات النظر وجهات إتهمال دون بها، المهتمة الطراف كل لتشمل

ص ، 2004 الجزائر، جامعة دكتوراه، أطروحة ،"المحاسبي التوحيد أعمال ظل صفي المحاسبي النظام إلصلح أهمية" بلغيث، بن مداتني شعيب  1
62

مواجهة في المالي المحاوسبي النظام- الدولي الملتقى ،"والتطبيق النظرية بين الدولية المالي والبل غ المحاوسبة معايير تبني"تنصار، أبو محمد  2
02ص ،2011   ديسمبر14-13 البليدة، دحلب، وسعد   جامعة)ISA( للمراجعة الدولية والمعايير )IAS/IFRS( للمحاوسبة الدولية المعايير

الجديد الجزائري المالي المحاوسبي النظام حالة- الدولية والمراجعة المحاوسبة معايير ظل في المالية القوائم ومراجعة عرض"عزة، الزتهر  3
SCF، 83 ص ، 2009 البليدة، دحلب، وسعد جامعة.  ماجستير، مذكرة



     49                        للبنوك المالية القوائم صفي المحاسبي الثاني: الصفصاح الفصل

المحاوسييبة المماروسيية يميييز الييذي التبييادل بييين التوفيييق خلل ميين إكتسييبتها التي قوتها
جييودة و تنوعييية منحهييا مييا تهييدا و المعييايير، بهييا أخييدت التي المواضيع حيال الوطنية

؛عالية
مستعمليها؛ مختلف ترضي حلول من تقدمه ما تنتيجة مروتنتها
؛التطبيق إجبارية غير أتنها
الدلولية: المحاسبية المعايير إعداد هيئة- رابعا
القييرارات متخييذي بين التخاطب في إوستخدامها يمكن التي الموحدة اللغة المحاوسبة تكون حتى

ميين العديييد وبعييد. ذلييك أجييل ميين محاولت عدة ظهرت العلقة، ذات الطراف من وغيرتهم
وتقليييل التنسيييق بمهميية تقييوم وإقليمييية دولييية ومنظمييات تهيئييات عدة تكوين عنها تنتج الجهود

.المحاوسبية والتطبيقات النظم مختلف بين الموجودة الختلفات
الدلولية: المحاسبية للمعايير التاريخي التطور. أ

المنظمات أتهم من ،)AICPA( المريكية المتحدة الوليات في القاتنوتنيين المحاوسبين مجمع يعد
المحاوسبة لمعايير مجلس تشكيل تم  كما1939 وسنة منذ للتدقيق معايير وضع إلى بادرت التي

بهييا العمييل بدأ  التيGAAP عموما المقبولة المحاوسبية للمبادئ  كتطوير1973 وسنة )FASB( المالية
.1932 وسنة منذ
حيييث الماضييي القييرن بييدايات مع بدأت فقد الدولي المستوى على معايير وضع محاولت أما

اتنت مدينية في 1904 وسنة في للمحاوسبين الول الدولي المؤتمر عقد الولييات فيي ليويس وس
والمماروسييات المحاوسييبية المبييادئ مقارتنيية علييى مناقشييته وخصصييت المريكييية، المتحييدة

المتحييدة الوليييات فييي القيياتنوتنيين المحاوسبين جمعيات إتحاد برعاية الكبرى، للدول المحاوسبية
عييدد فيياق فقييد الحضييور عدد أما عضوا، 83 المؤتمر في المسجلين عدد بلغ وقد المريكية.
ميين وسييبعة المريكية، المتحدة الوليات من عضوا 350 منهم عضوا 360 وبلغ المسجلين

إمكاتنيية حيول الميؤتمر ذليك فيي البحيث دار حييث. تهولندا من وواحد اتنجلترا من إثنان كندا،
وقد 1926 وسنة أمستردام في الثاتني المؤتمر إتنعقاد وتم الدول، بين المحاوسبية القواتنين توحيد

إلى بالضافة تقريبا أوروبا دول كل من مندوبون حضره
وآخيير مؤتمر بين الفاصلة الفترة وحددت اللتينية، وأمريكا وكندا المريكية المتحدة الوليات

تهذا. يومنا إلى النحو تهذا على المؤتمرات تهذه تتوالى وبقيت وسنوات، خمس
الدولييية المعايير وضع إوستهدفت منظمات عدة تشكيل عن المؤتمرات تهذه جميع أوسفرت وقد

:تهي المنظمات تهذه وأتهم المعايير، تهذه لتطبيق اللزم المناخ   تهيئة على عملت و
.)IASC( الدولية المحاوسبية المعايير - لجنة        
.)IFAC( للمحاوسبين الدولي - التحاد        
.)IAPC( الدولي التدقيق مماروسة - لجنة        

:)IASC( الدلولية المحاسبية المعايير لجنة. ب
الهيئات من ،بمبادرة 1973جوان29 في)IASC(الدولية المحاوسبية المعايير لجنة تأوسست

فرتنسييا، المريكييية، المتحييدة الوليييات أوسييتراليا، ألماتنيييا،: تهييي دول لعشيير المهنية المحاوسبة
1 .وإتنجلترا إيرلندا تهولندا، المكسيك، اليابان، كندا،

1 C.Maillet-Baudrier,A.Le Manh,"Normes comptables international IAS/IFRS", BERTYEdions, Alger, 2007, p11. 
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حييددت وقييد العييالم أتنحيياء جميييع فييي المالييية القييوائم إعييداد إلييى تهدف مستقلة منظمة تهي و
2 يلي: بما أتهدافها

أتنحيياء جميييع فييي بهييا التقيييد و قبولهييا تعزيييز و الدولية المحاوسبية المعايير تنشر و - صياغة
العالم.

المتعلقيية والتنظميية المحاوسييبية والجييراءات المعايير وتناغم تحسين على عام بشكل - العمل
المالية. القوائم بعرض

مجلييس إوسم تحت لتصبح الدولية، المحاوسبية المعايير لجنة تهيكلة إعادة تم 2001 وسنة وفي
المحاوسييبية المعييايير تطييوير بمهييام يقييوم الييذي تهييو و ،)IASB( الدولية المحاوسبية المعايير
التفسيييرات لجنيية تسييمية  بإعييادة2002 وسيينة المجلس قام كما اللجنة، أصدرتها التي الدولية
(المالييية التقييارير لعييداد الدولييية المعييايير تفسيييرات لجنيية تسييمية إلييى ،)SIC( الدائميية

IFRIC(، إرشييادات تقييديم إضييافة القائم المحاوسبة معايير توضيح و تفسير إلى تهدف التي
المالييية التقارير معايير وحول القائمة الدولية المحاوسبية المعايير حول دائم بشكل وتوجيهات

و ،2000 وسنة تنهاية لغاية  ،)IAS( دوليا محاوسبيا معيارا 41 اللجنة أصدرت وقد. الدولية
معييايير فييي المعييايير بعييض دمييج ذلييك بعييد تييم ثييم المحاوسبية، المواضيع غالبية غطت التي

.الدولية والمعطيات ويتوافق يسمح بما منها البعض وإلغاء أخرى

المالية:     لوالتقارير     الدلولية     المحاسبية     المعايير     عرض     الثالث:     الفرع
قواعييد فييي تتحكييم الييتي النافييذة المالييية والتقييارير الدولييية المحاوسييبية المعييايير قائميية تتمثييل

المالية القوائم في الفصاح
2 يلي: فيما

المالية القوائم عرض أوسس بيان إلى المعيار تهذا يهدف :IAS01 المالية القوائم عرض- 
أو أخييرى فييترات فييي المؤوسسيية لنفييس مماثليية قييوائم مييع المقارتنة إمكاتنية   ضمان أجل من

خاصيية إرشييادات و القييوائم لعييرض إعتبييارات عييدة المعيار ويحدد أخرى، مؤوسسات لقوائم
3 المالية. القوائم عن تنماذج المعيار تهدا يعرض كما لمحتوياتها، الدتنى الحد و بهيكلها

التكلفة لمدخل وفقا للمخزون المحاوسبية المعالجة عرض إلى ويهدف: IAS02 المخزلون- 
كمييا الميزاتنييية، في بها وسيظهر التي المخزون تكلفة مبلغ تحديد إلى يتطرق خيث التاريخية،

طرق إلى بالضافة للتحقق، القابلة القيمة وصافي التكلفة لتحديد عملية إرشادات يعرض أتنه
.المخزون إجمالي عن والفصاح المخزون تقويم

يحييدد حيييث النقدييية التييدفقات بقائمة المعيار تهذا يهتم: IAS07 الخزينة تدصفقا ت جدلول---  
والتنشطة النقدية والتدفقات المعادلة والنقدية كالنقدية المستخدمة المصطلحات  بعض مفاتهيم

التنشييطة إلييى موزعة القائمة لهذه شكل المعيار ويعرض والتمويلية، والوستثمارية التشغيلية
النقدييية التييدفقات قائميية عييرض شييروط يحييدد كمييا ،)تمويلييية اوسييتثمارية، تشييغيلية،( الثلث

2 Stéphane BRUN,"Guide d'application des Normes IAS/IFRS", BERTY Editions, Alger, 2011, p30. 
96-89ص  ذكره، وسبق مرجع موح، الصغير مريم 2

3 Ziani Hiba Imane," Impacte de Norme Comptables Indernationals IAS/IFRS sur les Banques en Algérie", Thèse Magister, Ecole
Superieure de Commerce, 2009,p39.
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الفوائييد عيين الناجميية وتلييك العادييية غير بالبنود المرتبطة النقدية والتدفقات الجنبية، بالعملة
وغيرتها. الدخل ضرائب وعن الوسهم وأرباح

اختيييار بعملييية المعيييار تهييذا تهتم: IAS08 المحاس--بية السياس--ة لوأخطاء تغيرا ت نتائج--- 
 السياوسات وتغيير

والتقييديرات السياوسييات فييي التغيييرات عيين والفصيياح المحاوسييبية والمعالجيية المحاوسييبية
أخطاء وتصحيح المحاوسبية،

.لذلك توضيحية أمثلة يعرض كما السابقة، الفترة
يجييب مييتى وصييف إلى المعيار تهذا يهدف: IAS10 العمومية للميزانية اللحقة الحداث-

ويعييرض القييوائم، تنشيير تاريييخ بعييد اللحقيية بالحييداث المالييية قوائمهييا المؤوسسيية  تعدل أن
.فيها المطلوب الفصاح ومستوى اللحقة للحداث المحاوسبية المعالجة

والتكيياليف لليييرادات المحاوسييبية المعالجيية المعيييار تهييذا يوضح: IAS11 النش--اء عقود-
بييه، والعييتراف اليييراد شييروط ويحييدد التنشيياء، عقييد المعيييار يعرف حيث بعقود المتعلقة
.التقديرات في والتغييرات المتوقعة بالخسائر والعتراف العقد، تكاليف قياس وكذلك

تضم التي الدخل لضرائب المحاوسبية المعالجة المعيار تهذا يصف: IAS12 الدخل ضرائب-
يحييدد كمييا للضييريبة، الخاضييعة الرباح على المفروضة والجنبية لمحلية  الضرائب جميع

.الجارية والضريبة الضريبي والدخل الخاضعلضريبة والربح المحاوسبي للربح تعريفات
لتقيديم مبيادئ وضيع إليى المعييار تهيذا يهيدف: IAS14 القطاع-ا ت ع--ن المالي--ة التقارير-

.قطاع كل حسب المالية المعلومات حول التقارير
للصييول المحاوسييبية المعالجة المعيار تهدا يصف: IAS16 لوالمعدا ت لوالمباني الممتلكا ت-

القيميية و كإتهتلكاتهييا يخصييها مييا و الصييول تهييذه يعييرف حيييث بها العتراف و المذكورة
الصييل تكلفيية عناصيير المعيييار يحييدد كمييا العادليية، والقيميية المتبقية القيمة للتهتلك، القابلة

إتهتلكه. و تقييمه وإعادة به المتعلقة الحقة والنفقات
كمييا وأتنواعها، اليجار لعقود واضحا تعريفا المعيار تهذا يتضمن: IAS17 اليجار عقود-

مين لكيل الماليية القيوائم فيي عرضيها وطيرق معهيا التعاميل وطرق وع كل شروط يوضح
.والمؤجرين المستأجرين

وتأدييية البضائع بيع عمليات من بقياوسه ويهتم اليراد المعيار تهذا يعرف: IAS18 اليراد-
.الخرى اليرادات  الخدمات

منييافع عيين والفصيياح المحاوسييبة بيان إلى المعيار تهذا يهدف: IAS19 الموظفين مناصفع--- 
الجييل وطويليية الجييل قصيييرة الموظفين منافع:مثل مصطلحات عدة يعرف كما الموظفين،
وغيرتها.

بأشييكالها الحكومييية والمساعدات المنح المعيار تهذا ويعرف: IAS20 الحكومية العانا ت-
بها. الفصاح و العتراف شروط إلى بالضافة المختلفة،

المعيياملت علييى المعيييار تهييذا يطبق: IAS21 العمل ت لص--رف أس--عار صفي التغيرا ت آثار-
العييتراف شييروط علييى ينييص حيث الجنبية، للعمليات المالية لقوائم  ترجمة وفي الجنبية
الصييرف أوسييعار فييي والتغيييرات الجنبييية لعمليييات وتصيينيف الصييرف، بفروقييات الولييي

.ومعالجتها
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لتكيياليف المحاوسييبية المعالجيية عييرض إلييى المعيار تهذا تهدف: IAS23 التقتراض تكاليف-
و بهييا مسييموح بديلة بمعالجة يسمح لكنه و مصروف أتنها على بها يعترف حيث القتراض،

.شروط ضمن لكن و القراض تكاليف روسملة تهي
إذا بأتنه العلقة ذو الطرف المعيار تهذا يحدد: IAS24 العلتقة ذا ت الرطراف عن الصفصاح-

صيينع فييي عليييه تهييام تييأثير مماروسة أو الخر بالطرف التحكم على قادر لطراف  أحد كان
.تشغيلية أو مالية قرارات

المسيياتهمات ببرامييج المعيييار تهييذا: IAS26 التقاعد مناصفع برامج عن لوالتقرير المحاسبة-
لمنييافع الحالييية القيميية إحتسيياب طريقيية المعيييار ويعييرض المحييددة المنييافع وبرامج المحددة
.الفصاح وشروط التقاعد

الموحييدة المالييية القييوائم بعييرض المعيييار تهييذا يهتييم: IAS27 الموح--دة المالي--ة الق--وائم-
.والفصاح التوحيد إجراءات ويعرض

الزميلة المؤوسسة معيار يعرف: IAS28 الزميلة الشركا ت صفي الستثمارا ت عن المحاسبة-
مشييترك مشييروع أو تابعيية ليسييت وتهييي عليهييا تهييام تييأثير للمسييتثمر يوجييد مؤوسسيية بأتنهييا

و التكلفية و الملكيية حقيوق طريقيتي بميوجب العيتراف طيرق المعيار ويعرض للمستثمر،
تطبيقاتهما.

المعيييار تهييذا يطييالب: IAS29 المرتف--ع التض--خم ذا ت التقتص--اديا ت صف--ي الم--الي التقري--ر-
وحييدة بإوسييتخدام قوائمهييا تعدل أن التضخم مرتفع اقتصاد بعملة قوائمها تعد التي المؤوسسات

المعييدة المالية القوائم في وسواء ذلك تطبيق شروط المعيار يحدد القوائم، بتاريخ جارية قياس
.الجارية التكلفة أوساس على أو التاريخية التكلفة أوساس على

المعيييار تهييذا يهتييم: IAS31 المش--تركة المش--اريع صف--ي الحص--ص ع--ن الم--الي التقري--ر-
المشييتركة، المشيياريع أشييكال عييرض وقد المشتركة، المشاريع في الحصص عن بالمحاوسبة

تحييت والوحييدات والصييول المشييتركة السيييطرة تحييت والعمليات التعاقدي الترتيب وعرف
.والمنفصلة لها الموحدة المالية والقوائم المشتركة السيطرة

تحديييد أجييل من المبادئ وضع إلى المعيار تهذا يهدف: IAS33 الرباح من السهم حصة-
 حصة وعرض

الفييترات بييين أو المؤوسسات أداء بين المقارتنة إمكاتنية تحسين إلى يؤدي مما أرباح من السهم
الرباح. من السهم حصة حساب على يركز وتهو المحاوسبية،

مضييمون من الدتنى الحد بيان إلى المعيار تهذا يهدف: IAS34 المرحلية المالية التقارير-
أو الكامليية المالييية البياتنييات فييي والقييياس العييتراف مبييادئ وبيييان المرحلي، المالي التقرير

.وسنة من أقل عادة تكون مرحلية لفترة المختصرة
فييي للتنخفيياض المحاوسبية المعالجة المعيار تهذا يعرض: IAS36 اللصول تقيمة انخفاض-

التنخفيياض عيين الناجميية بالخسييارة العييتراف يطالب حيث عنها، والفصاح  الصول قيمة
كمييا للوسييترداد، القابل المبلغ عن يزيد ل بما الصول تسجيل يتم ل حيث الصول قيمة في

.التنخفاض قياس وطرق القيمة في التنخفاض عن المعلومات مصادر المعيار تهذا يعرض
أوسييس تطييبيق ضييمان إلييى المعيييار تهييذا يهدف: IAS37 الطارئة لوالخصوم المخصصا ت-

.المحتملة والخصوم الصول مخصصات على المحاوسبية العتراف ومقاييس
غييير للصييول المحاوسبية المعالجة المعيار تهذا يعرض: IAS38 الملموسة غير اللصول-

إذا بالصييل العييتراف وجييوب علييى ينص فهو آخر، معيار في معالجتها تتم التي الملمووسة
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الصيول لهييذه المسييجل المبليغ قيياس كيفية على أيضا وينص ضمنه، الواردة الشروط حقق
.عنه الفصاح وكيفية

لعييرض معينيية شروط المعيار تهذا يعرض: IAS39 لوالعرض الصفصاح: المالية الدلوا ت-
طييرق يتنيياول كمييا عنهييا، الفصيياح الواجب المعلومات ويحدد الميزاتنية في المالية الدوات
الفوائييد تنسييبة إلييى إضييافة الملكييية، وحقوق المالية والصول المالية الدوات من كل عرض
.والمكاوسب والخسائر الوسهم وأرباح

للممتلكات المحاوسبية المعالجة بيان إلى المعيار تهذا يهدف: IAS40 العقارية الستثمارا ت-
قبييل (ميين بها مباتني) المحتفظ و (أراضي من بها المتعلق الفصاح متطلبات و الوستثمارية،

الرأوسييمالية قيمتهييا إرتفيياع ميين أو إيجارييية إيييرادات لكتسييابتمييويلي)  إيجار بعقد مستأجر
.البيع أو التنتاج في إوستخدامها من وليس

المتعلقيية المالييية البياتنييات وعييرض المحاوسبية المعالجة بيان إلى يهدف: IAS41 الزراعة-
.به المتعلق والفصاح الزراعي بالنشاط

ميين المالييية للتقييارير الدولييية بالمعييايير تسييمى مييا أو المالي البل غ معايير قائمة تتكون كما
:كالتالي معايير تسعة

المعيييار تهييذا يتضمنم--رة:  للول الدلولي--ة الم--الي البل غ مع--ايير تط--بيقIFRS2 المعي--ار-
تتبنييى الييتي فالمؤوسسيية الدولية، المحاوسبية المعايير مع تتفق تحفظات بدون مالية قوائم إعداد

مييع منسييجمة مالييية قيوائم وتنشيير بإعييداد بإعييداد تقيوم أن عليها لول المالية التقارير معايير
.المالية للتقارير الدولية المعايير

وتهو ،IAS22 المعي--ار بإلغ--اء المعي--ار ه--ذا تق--ام العم--ال: لق--د  إندماجIFRS3 المعيار-
فيي المؤوسسية تقيدمها اليتي المعلوميات مقارتنية قابليية و موثوقية و ملئمة تعزيز إلى يهدف

التندماج. يخص فيما المالية بياتناتها
ودIFRS4 المعي--ار- الصييول دون التييأمين وإعييادة التييأمين عقييود تنيياولالت--أمين:   عق

يتييم الييتي التييأمين لعقييود المالييية التقييارير إعييداد أوسيياليب تحديييد إلييى يهييدف وتهييو الخييرى،
1 .مؤوسسة أي من إصدارتها

تنيياولالمتوتقع--ة:  لوالعملي--ا ت لل--بيع به--ا المحتفظ المتدالولة غير  اللصولIFRS5 المعيار-
البيع. بغرض حيازتها تمت التي المتداولة غير الصول

وتقييويم إوستكشاف تناولالمعدنية(لطبيعية)تقييمها:  المصادر عن  الكشفIFRS6 المعيار-
الخرى. المعدتنية والثروات بالنفط الخاصة الصول

والمؤوسسييات البنييوك المعيييار تهييذا يطييالبالمالي--ة:الصفص--احا ت:   الدلوا تIFRS7 المعيار-
السياوسييات كعييرض المالييية، القييوائم لمسييتخدمي الفصيياح ميين ملئييم مسييتوى بتقديم المالية

وخسائر والخصوم الصول بإوستحقاقات يتعلق ما في إضافية إفصاحات وتضمين المحاوسبية
.ذلك غير إلى العامة، البنكية والمخاطر القروض

ا تIFRS8 المعي--ار- المؤوسسييات بهييا تلييتزم الييتي الفصيياحات يتنيياولالتش--غيلية:   القطاع
كييذا و المالييية بياتناتهييا عييرض و قيياس أوسييس بعييرض دلييك و العمومييية، بالشغال الخاصة
المطبقة. المحسبية الساوسات

49 ص ، 2011 الداتنمارك، في العربية الكاديمية المحاوسبة، فلسفة دكتوراه ،"الدولية المحاوسبية المعايير"غزوي، آل الجليل عبد حسين 1
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،IAS39 ال--دلولي المحاس--بي المعي-ار مح--ل ح--ل المالي--ة: لوتق--د  الدلوا تIFRS9 المعي--ار-
س--اري لوس--يكون لمس--تخدميها، المقدم--ة المالية المعلوما ت صفائدة صفي التحسين إلى لويهدف
1 .2015 جانفي 01 من بداية المفعول

الدلولية:     المحاسبية     المعايير     تطوير     إجراءا ت  :   الرابع     الفرع
منظمييات و الوستشييارية المجموعة أعضاء و العضاء المهنية الهيئات و المجلس ممثلي إن

يمكيين جديييدة لمشييروعات إقتراحييات تقييديم علييى يشييجعون اللجنيية، مييوظفي أفراد و أخرى
.الدولية المحاوسبية المعايير وفق معها التعامل
فييي ملئمة محاوسبية مماروسة تتطلب التي المعايير من عالية تنوعية اللجنة إجراءات وتضمن
الهئييات و الوستشييارية المجموعيية مييع التشيياور خلل ميين و محييددة، إقتصييادية ظييروف
مهتميية أخييرى وأفراد مجموعات إلى بالضافة المعايير وضع تهيئات و اللجنة في العضاء

معييدي ميين كييل لييدى مقبوليية المحاوسييبية المعييايير تهييذه تكييون بحيييث العييالم، مسييتوى علييى
.المالية القوائم ومستخدمي

2 يلي: كما الدولي المحاوسبي المعيار تطوير إجراء ويتم

ميين ممثلييين عييادة تضييم و المجلييس عيين ممثل يترأوسها توحيهية لجنة المجلس يشكل
التوجيهييية اللجييان تضييم أن يمكيين و ، القييل علييى دول ثلث فييي مخاوسييبية تهيئييات
خييبراء أو الوستشييارية المجموعيية أو المجلييس فييي ممثلة أخرى منظمات عن ممثلين

معين. موضوع في
فييي وتأخييذ جيييدا، وتراجعها بالموضوع المتعلقة المسائل كافة التوجيهية اللجنة تحدد

للمسييائل بالنسييبة المالييية القييوائم وعييرض بإعييداد اللجنيية إطييار تطييبيق العتبييار
المحاوسييبية والمماروسييات المتطلبييات بدراوسيية كييذلك الخيرة تهذه تقوم كما المحاوسبية،

حسيب والملئمية المختلفية المحاوسيبية المعالجيات ذليك فيي بميا والقليميية، الوطنيية
للجنيية يمكيين المتضييمنة المسييائل كافيية العتبييار فييي الخييذ وبعييد المتعييددة الظروف
.للمجلس عمل بمخطط تتقدم أن التوجيهية

التوجيهييية اللجنيية تحضر وجدت، إن العمل مخطط على المجلس تعليقات إوستلم بعد
الحلييول وشييرح لعييرض مسييودة أوسيياس تشييكل التي الوساوسية، بالمبادئ تمهيدي بيان

الفترة تهذه تمتد وعادة رفضها، أو قبولها إقتراح وأوسباب بالعتبار أخذت التي البديلة
.أشهر أربعة مدة

بالمبييادئ، التمهيييدي العييرض بيييان علييى التعليقييات بمراجعيية التوجيهييية اللجنة تقوم
يكييون حيييث عليييه، للمصادقة للمجلس تقدم الذي بالمبادئ النهائي البيان على وتوافق

http://www.ifrs.org الرابط على متاح ،20/03/2012 الطلع تاريخ ،ifr الرئيسية الصفحة عن تنقل 1
109-108 ص ذكره، وسبق مرجع حمدان، مأمون القاضي، حسين 2
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المقيترح) التعيديل المقيترح(و اليدولي المحاوسيبي للمعييار مسيودة بمثابة العرض تهذا
.روسميا تنشره دون الطلب عند للعامة متوفر البيان تهذا ويكون

بعييد و المجلييس، قبل من عليها للمصادقة تمهيدية عرض مسودة التوجيهية الجنة تعد
الطييراف تييدعى تنشييرتها، ويتييم العضيياء ثلييثي القل على عليها يوافق و تراجع أن

.حد كأقصى أشهر لستة شهر من فترة خلل المسودة تهذه على للتعليق المهتمة
المحاوسييبي للمعيييار مخطييط بإعييداد وتقييوم بالتعليقييات، النظيير التوجيهييية اللجنيية تعيد

أربيياع ثلت بموافقية و المعييار مراحعيية بعييد و المجليس، قبيل من لمراجعته الدولي
المعيار. تنشر يتم القل على المجلس أعضاء

لوستشييارة الدراوسيية تخييت الييذي الموضييوع حاجة المجلس يرى قد الجرائات تهذه خلل من
إصييدار وللضييرورة يمكيين كما عليها، للتعليق المناقشة ورقة إصدار الفضل من أو إضافية

.الدولي المحاوسبي المعيار تطوير قبل واحد معيار مسودة من أكثر
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:  المحاسبي     الصفصاح     الثاني:     المطلب
إثييراء فييي تهامييا دورا تلعييب الييتي المحاوسييبية والمبييادئ المفاتهيم من المحاوسبي الفصاح يعد

تسييتخدم والييتي المالييية، القييوائم فييي تظهر التي المحاوسبية والمعلومات البياتنات ومنفعة قيمة
تحقيييق فييي يسيياتهم كمييا للمؤوسسيية، والتمويييل الوسييتثمار قييرارات إتخاذ: منها عدة لغراض

علييى أو المؤوسسيية مسييتوى علييى وسييواء المتاحيية القتصادية الموارد إوستغلل وكفاءة فاعلية
.الوطني القتصاد مستوى
المحاسبي:     الصفصاح     ماهية     :  اللول     الفرع
فييي توفرتهييا الييواجب المعلومييات عيين الفصيياح وحييدود مفهييوم حول النظر وجهات تختلف
تهييذه ميين المسييتفيدة الطييراف مصييادر لختلف تنتيجيية وذلييك المنشييورة، المالييية القييوائم

لييدى مفهييومه عيين المالييية القييوائم معييدي لييدى الفصاح مفهوم يختلف أتنه فنجد المعلومات،
الجهييات مييع تهييؤلء تنظيير وجهيية تتفييق ل وقييد والمسيياتهمين، والمستثمرين الحسابات مدققي

.المالية الوراق وتهيئات المركزية والبنوك الضرائب كمديريات والمهنية الرقابية
المحاسبي: الصفصاح مفهوم- األول

أو النشيير لمصييطلح بييديل جيياء الفصيياح مصييطلح فييي المعاصر التطور أن الباحثون يرى
تسييتهدف أتنها تهو و للمحاوسبة، التقليدي التعريف مع يتفق دلك كان حيث المعلومات، عرض
 إبلغه و القتصادي النشاط تنتائج قياس

1 للمستفيدين.

المعلومييات عييرض فييي البهييام عييدم و أتنه:'' الوضوح على المحاوسبي الفصاح عرف قد و
2."المحاوسبية والتقارير المالية والقوائم عند المحاوسبية

القتصييادية، الوحييدات عيين الضييرورية المعلومييات وتقييديم إظهييار عملييية "بييأتنه: وعييرف
مصالح لها التي للطراف

بالقوائم المعلومات تعرض أن أيضا يعني وتهذا القتصادية، الوحدات بتلك مستقبلية أو حالية
المالية والتقارير

3 تضليل''. أو لبس دون الواعي للقارئ مفهومة بلغة

ومييا المالييية القييوائم فهم على تساعد ومعلومات لبياتنات والنشر العلتنية"أتنه: على عرف كما
أرقام من تحتويه

4 ومعالجات''.

الييتي المعلومييات كافيية علييى ملحقاتهييا و المالييية القوائم تشمل بالفصاح:'' أن أيضا يقصد و
بمييا يثييق القييارئ تجعييل كمييا للشركة، الميزاتنية بعدالة تمثل بأتنها العتقاد  مستخدميها تمكن

لتخيياذ المؤوسسيية أداء تقييويم فييي تساعده معلومات تهي ملحقاتها و المالية القوائم في عرض
5 بشأتنها''. القرار

35 ص ، 2002 مصر، الوسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ،"المالية المحاسبة مجال صفي متقدمة دراسا ت" المكارم، أبو الفتاح عبد وصفي 1
جامعة مجلة ،"الستثمار تقرار ترشيد صفي المالية اللوراق سوق صفي المحاسبي الصفصاح دلور"مكية، فؤاد أحمد قيطيم، حسان زيود، لطيف 2

179 ص ، 2007 وسوريا، الول، ،العدد29 المجلد، العلمية، والبحوث للدراوسات تشرين
577 ص ذكره، وسبق مرجع زيد، أبو المبروك محمد 3
، 1993 مصر، المصرية، الكتب دار ،"المالية القوائم لونقد تحليل" حمدي، عباس محمود حجازي، العزيز عبد محمد ال، عوض المنعم عبد 4

35 ص
حول الوطني الملتقى ،2004-1999 :الفترة خلل الجزائر بورصة حالة دراوسة-المحاوسبية للمعلومات المالية الوسواق إوستجابة"جبار، محفوظ 5

7،ص2007  تنوفمبر22-21 عنابة،- مختار باجي جامعة الدولية، المحاوسبية التحولت ضوء على الجزائرية الثالثة: المؤوسسة اللفية مستجدات
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القييرارات وجعييل المعلومييات تييوفير ومنهجييية عملييية تهييو"تحديييد: أكييثر بشييكل والفصيياح
المتبعة بالسياوسة المتصلة

1 والتنفتاح''. النشر خلل من ومعلومة معروفة المؤوسسة جاتنب من

المنهجييية و الطريقيية علييى يركييز المحاوسبي الفصاح أن تنستنتج السابقة التعاريف خلل من
الوضييع حقيقيية يعكييس بشييكل منهييا المسييتفدين إلى المعلومات توصيل و إظهار بها يتم التي

إتخيياذ فييي المعلومييات تلييك علييى بالعتميياد ويسييمح تضييليل أو إبهييام دون للمؤوسسيية المالي
كمييية وسييواء بالمؤوسسة، المتعلقة  القتصادية المعلومات كل تنشر خلل من وذلك القرارات،

قرارته. إتخاذ في المستثمر تساعد أن بإمكاتنها أخرى معلومات أو
البياتنييات وتفسيير تقييديم خلل ميين التصيال أدوات أحيد المحاوسيبي الفصاح يعتبر تهنا ومن

ويجييب المحاوسييبي، النظييام لمخرجييات فائييدة تهنيياك تكييون ل تهييذا دون حيييث والمعلومييات،
إحتيوته ميا كيل يشيمل لكنيه فقط المالية بالقوائم يتعلق ل المحاوسبي الفصاح أن إلى الشارة
.المالية التقارير

المحاسبي:     الصفصاح     أنواع     :  الثاني     الفرع
2 : يلي ما خلل من لتهدافه تبعا المحاوسبي الفصاح أتنواع إلى الشارة يمكن

ذات معلومات لي تغطيتها وأتهمية التقارير شمولية مدى إلى يشير وتهو :الكامل الصفصاح. أ
محسوس اثر

كمصدر المالية القوائم أتهمية من الكامل الفصاح ضرورة على التركيز ويأتي القارئ، على
الفييترة تنهاييية حتى الحقائق على الفصاح يقتصر ل و القرارت، إتخاذ في يعتمدعليه أوساوسي

بشييكل تييؤثر الييتي المالييية القييوائم لتواريييخ اللحقيية الوقييائع بعييض إلييى يمتييد بييل المحاوسبية
.القوائم مستخدمي قرارات على جوتهري

يتوجب إذ المالية، الطراف جميع لحتياجات المتوازتنة بالرعاية ويهتم :العادل الصفصاح. ب
مصييلحة علييى معينيية فئيية ترجيييح عدم يضمن الذي بالشكل المالية والتقارير  القوائم إخراج

.الخرى الفئات باقي
فييي المحاوسييبية المعلومات من توفيره الواجب الدتنى الحد تحديد يشمل :الكاصفي الصفصاح. ج

والتقارير القوائم
الحتياجييات حسييب يختلييف إذ. دقيييق يشييكل محدد غير الدتنى الحد مفهوم أن وتنجد المالية،

.المستفيد الشخص خبرة مدى على يعتمد أتنه كما القرار، إتخاذ في المؤثرة والمصالح
وظيروف البياتنيات مسيتخدمي حاجية فييه يراعيى اليذي الفصياح وتهو :الملئم الصفصاح. د

وطبيعة المؤوسسة
المعلومييات تكون أن بل فقط، المالية المعلومات عن الفصاح المهم من ليس أتنه إذ تنشاطها،
تنشيياط مييع وتتناوسييب والييدائنين المستثمرين لقرارات بالنسبة ومنفعة قيمة ذات عنها المفصح
.الداخلية وظروفها المؤوسسة

مثييل القرارت، إتخاذ لغرض المناوسبة المعلومات عن الفصاح يعني :العلمي الصفصاح. ه
فييي العادييية وغييير العادييية العناصيير بييين الفصييل خلل ميين المالييية التنبييؤات عن الفصاح

.المالية القوائم

ص ، 2005 مصر، الوسكندرية، ، الجامعية الدار ،"البنوك صفي الحوكمة تطبيقا ت، مفاهيم،تجارب،-الشركا ت حوكمة"حماد، العال عبد طارق 1
731

الوسلمية، الجامعة ماجستير، مذكرة ،" المالية التقارير لوجودة المحاسبي الصفصاح على الحوكمة تقواعد تطبيق اثر" أبوحمام، إوسماعيل ماجد 2
49-48ص ،2009 فلسطين غزة،
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بحيييث المالييية، التقييارير عيين الفصيياح ضييرورة على النوع تهذا يقوم :الوتقائي الصفصاح. لو
التقارير تهذه تكون
قييدرة لييه الييذي العييادي المسييتثمر حماييية ذلييك من والهدف المصلحة، لصحاب مضللة غير

على محدودة
.الموضوعية من عالية درجة على المعلومات تكون أن يجب لهذا. المعلومات إوستخدام

إطارتهييا فييي اوسييتخدمت مييا إذا المفاتهيم، تهذه بين جوتهرية إختلفات توجد ل أتنه القول يمكن
بالمعلومييات المالييية القييوائم مسييتخمي إعلم فييي يتمثييل الحقيييق الهييدف أن حيييث الصييحيح،

الموازتنة مراعاة مع ممكنة، طريقة بأفضل قرارتهم إتخاذ في لمساعدتهم الملئمة و اللزمة
إتخيياذ أجييل من مفيدة معلومات تقديم إلى يهدف المعاصر فالفصاح التكاليف، و المنافع بين

.المناوسبة الشتثمارية القرارت
المالية:     القوائم     صفي     المحاسبي     الصفصاح     أهمية  :   الثالث     الفرع
المعلومييات تييوفير فييي يلعبييه الييذي للييدور المالييية بييالقوائم المحاوسييبي الفصاح أتهمية ترجع

1:  أتهمها تنقاط عدة خلل من القرارات لمتخذي اللزمة

الطراف من للعديد مباشر اتهتمام ذات متغيرات عن تفصح  أتنها- 
. الدارة تنجاح مدى بيان في للمساتهمين المالية التقارير في المتوفرة المعلومات  تساعد- 
فييي تسيياتهم الييتي المالييية والحييداث العمليييات حييول والواضحة الحقيقية المعلومات  تقديم-يي 

.التنبؤ وظيفة تحسين
والتقييارير القييوائم(المحاوسييبي النظييام مخرجيات خلل من المحاوسبي الفصاح أتهمية وتتضح
عليى للحصيول المسيتخدمين مين للعدييد الوحييد يكين ليم إن المهيم المصيدر وتهيي ،)المالية

المحاوسييبي النظييام مخرجييات تكييون حييتى وبالتييالي المؤوسسيية، حييول المهميية المعلومييات
إعييدادتها يتييم أن لبييد إحتياجيياتهم، تلييبي و المسييتخمين بثقيية تحضييى و مفيييدة و موضييوعية

مصييالح لهييا الييتي الطراف وجميع المحاوسبين طرف من ومقبولة منظمة بطريقة وعرضها
افة ،2 مستخدميها لمختلف والبياتنات المعلومات كافة توفير ذلك في ويعنى بالمؤوسسة، بالض

ارجي طيرف بواوسطة مراجعتها خلل من المالية القوائم في الثقة زيادة إلى وتهيو محاييد، خ
.أتهميته وزيادة الفصاح موضوع ظهور في واضح بشكل وساتهم من بالضبط

البنوك:     صفي     المحاسبي     الصفصاح     أهمية     الرابع:     الفرع
لتعقيييد تنظراا بالبنوك يتعلق فيما خاصة الراتهن الوقت في متزايدة أتهمية الفصاح اكتسب لقد

و تيداولها حجيم إتسياع و المالية الوراق و المشتقات من المستعملة المالية الدوات عمليات
وإرتفيياع المالييية والمؤوسسييات البنييوك تعيياملت في القيود إزالة مع و بها، المتعلقة المخاطر

البنييوك إدارة علييى يتوجب فإتنه الصدد، تهذا وفي. المستخدمة التقنيات وتطور المنافسة، حدة
ومنهييا الدوات، تهييذه فييي التعامييل عيين المترتبيية المخيياطر أتنواع جميع تحليل على تعمل أن

البياتنييات عيين الفصيياح فييإن لدلك و الصرف، أوسعار مخاطر و السيولة، و الئتمان، مخاطر
الرقابيية أجهييزة مهمة أصبحت فقد تهذا لكل وتنتيجة حيوياا، أمراا يعتبر المخاطر بهذه المتعلقة

إلييى بحاجيية بالتييالي فهي. المالية الوسواق في المتعاملين بقية مثل ذلك في مثلها تعقيداا، أكثر

على المؤوسسة: الثالثة اللفية مستجدات الول، الوطني الملتقى في مداخلة ،"التجارية بالبنوك الفصاح في العالمية التجاتهات"فرج، بن زوينة 1
 5ص ،2007  تنوفمبر22-21 عنابة، مختار، باجي جامعة المحاوسبيةالدولية، التحولت ضوء

العدد الباحث،  مجلة)IAS/IFRS(الدولية- المحاوسبية المعايير وفق الفصاح متطلبات مع بالتكيف الجزائر خيار" وسفير، محمد زغدار، أحمد 2
84،ص2009 ،07
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تنجد كما. 1 والميداتني المكتبي الرقابي تنشاطهم إطار في المالية المعلومات عن شامل إفصاح
المبييادئ أن حيييث البنييوك فييي الفصيياح مجييال فييي تهييام دور البنكييية للرقابة بازل للجنة أن

المحاوسييبية للسياوسييات البنييوك إتبيياع ميين التحقييق للسييلطات تضييمن أصييدرتها التي الوساوسية
والمتيياجرة البنوك، في المالية القوائم في الفصاح بشأن تقارير عدة إصدار تم كما المناوسبة،

القييوائم لمسييتخدمى يكفييي بمييا وذلييك المخيياطر، وإدارة قياس وكيفيات المالية، المشتقات في
.2 المخاطر أتنواع مختلف إدارة في البنك قدرة تقييم من المالية

أصييدرت للبنييوك، المالييية البياتنييات فييي المحاوسبي الفصاح لتهمية وتنظراا الطار، تهذا وفي
ويعييود. المالييية(لفصيياحات)  الدواتIFRS07 معيييار الدولييية المحاوسييبية المعييايير لجنيية

وسييوق فييي أثيير ميين القطيياع لهييذا ولمييا البنييوك عمل لتطور تنظرا المعيار لهذا اللجنة إصدار
قابليية و بهييا موثييوق معلومييات إلييى للبنييوك المالييية البياتنييات مسييتخدمي حاجيية و العمييال،
القييرارات اتخيياذ فييي يفيييدتهم بشييكل وأدائهييا المالييية مراكزتهييا تقييييم فييي تسيياعدتهم للمقارتنيية

.3 والوستثمارية القتصادية
الدلولية:     المحاسبية     المعايير     لوصفق     المحاسبي     الصفصاح     :  الخامس     الفرع
زيييادة أجييل من وذلك الفصاح، إعتبارات تنحو كبيرة عناية الدولية المحاوسبية المعايير أولت

وكيفييية المحاوسييبي الفصاح تناول فقط واحد معيار يوجد ل أتنه حيث المعلومة جودة تحسين
فقيد المحاوسيبية، والسياوسيات الماليية القيوائم ومحتيوى شيكل حييث من المالية القوائم عرض
:فييي تمثلييت بالفصيياح  خاصيية معييايير ثلث بإصييدارIASC المحاوسييبة معايير لجنة قامت
ذات الطييراف عيين الفصيياح IAS24 المعيار و المالية، البياتنات عرض IAS01 معيار

اليذي المماثليية والمؤوسسيات للبنيوك المالية القوائم في الفصاح IAS30 المعيار و العلقة،
IFRS07 المعيييار محلييه حييل الييذي للبنييوك، المالييية القييوائم إعييداد وصييف أوسيياس يعتييبر

المعييايير جميييع فييي بالفصيياح خاصيية قواعييد وضييع تييم وقد ،)الفصاحات(المالية الدوات
الخاصيية المعلومييات عيين والفصيياح العييرض بمتطلبييات تتعلييق الخييرى الدولية المحاوسبية

.معيار كل يعالجه الذي بالموضوع
المحاسبي: المعيار محتوى حسب الصفصاح- ألول

المعلومييات إلييى حيييث المؤوسسيية، عيين المييالي للبل غ الوساوسييية الووسيييلة المالية القائم تعتبر
تنجييد لهييذا المالييية، تفقداتها و المالي، أدائها المالي، مركزتها من كل تقيس  بأتنها فيها الواردة
ميين الماليية القيوائم بإعداد يتعلق ما كل تضمن المالية القوائم عرض الدولي المخاوسبة معيار
البياتنات. عرض وطرق محاوسبية ومبادئ قواعد

4 التالية: المحاوسبية المعايير من كل محل الدولي المحاوسبي المعيار حل ولقد

البنك في تطبيقية حالة )-30( رقم الدولي للمعيار وفقا للمصارف المالية القوائم في المحاوسبي الفصاح" ليقة، رول الرضا، عقبة زيود، لطيف 1
،2006 وسوريا ،02العدد ،28 المجلد القاتنوتنية، و الثتصادية العلوم وسلسلة العلمية، البحوث و للدراوسات تشرين جامعة مجلة ،"السوري التجاري

203 ص
-والعربية والبريطاتنية المريكية المعايير مع والمقارتنة الدولية المحاوسبية المعايير شرح-المحاوسبة معايير مووسوعة" حماد، العال عبد طارق 2

448-447ص ، 2003 مصر، الجامعية، الدار الثاتني، الجزء )،02( المالية القوائم عرض
11 ص ذكره، وسبق مرجع ليقه، كاوسر رول 3
124 ص ، 2000 مصر، الوسكندرية، الجامعية، الدار ،"والتحليل العرض العداد أوسس المالية التقارير" حماد، العال عبد طارق 4
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المحاوسييبي المعيييار المحاوسييبية، السياوسييات عيين بالفصيياح المتعلق الدولي المحاوسبي المعيار
والمعيييار المالييية، القييوائم فييي عنهييا الفصاح الواجب بالمعلومات المتعلق IAS05 الدولي

المتداولة. والخصوم المتداولة بالصول المتعلق IAS13 الدولي المحاوسبي
1التالية:  الرئيسية المحاور حول IAS01 المعيار ويدور

للمؤوسسة المالية القوائم مع للمقارتنة قابليتها على للتأكيد المالية القوائم عرض أوسس تحديد - 
مالية لفترات
أخرى؛ لمؤوسسات المالية القوائم مع أو وسابقة،

 ؛مزاياتها) و إعدادتها طرق شكلها، (مكوتناتها، المالية القوائم لعرض الكلي الطار  تحديد- 
بيييان إلييى إضييافة المالييية، القييوائم فييي البنييود تصيينيف بواوسطتها يتم التي الوسس وضع -يي 

المحاوسبية السياوسات
المالية؛ القوائم إعداد في إتباعها يجب التي

المالية؛ القوائم إعداد عند العتبار بعين أخذتها يتم التي النوعية الصفات على التعرف - 
:IFRS07 المحاسبي المعيار محتوى حسب الصفصاح- ثانيا
اتهم العيالم عيبر الميوال رؤوس إتنتقيال حريية وتعزييز القتصيادي النشاط تطور إن فيي وس

المؤوسسييات جعييل ممييا خللهييا، ميين المنفذة العمليات حجم وزيادة جديدة، مالية أدوات تنشوء
تخصيييص خلل ميين وذلييك عنها، للفصاح وأوسس قواعد تضع الدولية المحاوسبية والهيئات

المعيييار وتهييو المالييية بييالدوات التعامييل عيين الناتجيية المخيياطر عيين بالفصاح يتعلق معيار
IFRS07، المعيييار في بالفصاح المتعلقة البنود كافة ألغى بذلك وتهو IAS32 أتنييه  كمييا

IAS30 المعيييار بإلغيياء قييام كمييا ،IAS32 المعيييار بييه جاء ما عن جديدة إضافات وضع
المعيييار تنشيير إلييى إضييافة المماثلة، والمؤوسسات للبنوك المالية القوائم في بالفصاح المتعلق

IFRS09 الييدولي المحاوسييبي المعيييار محييل حل الذي المالية، الدوات IAS39 الدوات
علييى بالفصيياحات الخاصيية المعييايير كييل وضع تم بذلك وتنجد ،)والقياس العتراف(المالية

 .واحد معيار في بعضها مع المالية الدوات
أول ضييمنه الواردة المصطلحات أتهم تعريف من لبد IFRS07 المعيار متطلبات ولشرح

:يلي كما وتهي
أداة أو تنقدييية بتسييليم تعاقييدي إلييتزام مييا مؤوسسة على يفرض عقد أي تهي :المالية الداة. 1

ى بناء مالية أداة مبادلة أو مالية روط عل ل ش ون أن يحتم ة تك ع مواتي ة م رى مؤوسس ،2 أخ
:أدتناه التالية التعريفات تشتق ومنها

مؤوسسة من أخرى مالية أصول أو أموال لوستلم تعاقدي حق أو تنقد وتهو :المالي اللصل. 2
حق أو أخرى،
3 مناوسبة. شروط بموجب أخرى مؤوسسة مع المالية الدوات لتبادل تعاقدي

مالييية موجودات أو تنقد تسليم أجل من تعاقدية إلتزامات عن عبارة وتهو :المالي اللتزام. 3
أتنهييا المحتمييل من شروط بموجب أخرى مؤوسسة مع مالية أدوات لتبادل أو أخرى، لمؤوسسة

مواتية. ليست

 ص2008 الردن، عمان، والتوزيع، للنشر إثراء الولى،  الطبعةIAS/IFRS" 2007الدولية المالية التقارير معايير"الجعارات، جمال خالد 1
94

جيت الناوسخ مكتب الثالث، الجزء ،-"المالية لوالمشتقا ت الستثمارا ت على المحاسبة-المحاسبة معايير موسوعة"حماد، العال عبد طارق 2
 13 ص2002 مصر، والطباعة، للكمبيوتر

للدوات المحاوسبي والتسجيل التقييم بقواعد المتعلق ،2009  ديسمبر29 :في  المؤرخ08-09 النظام الجزائرية، للجمهورية الروسمية الجريدة 3
 19ص  ،14العدد ، المالية والمؤوسسات البنوك طرف من المالية
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ل مستقبلي، تاريخ في تسويتها يتم عقود بكوتنها المالية المشتقات تعرفالمالي:  المشتق. 4
يتضييمن حيييث. العقييد موضييوع المعني الصل على قيمتها وتعتمد مبدئية إوستثمارات تتطلب

:أتنييواع عييدة وتهييو. العقييد محييل الشيييء تحديييد الزميين، الكمييية، العقييد، وسييعر :يلييي مييا العقد
.المبادلت وعقود المستقبلية العقود الجلة، والعقود الخيارات عقود من المالية المشتقات

.المالي:     المحاسبي     النظام     لوصفق     للبنوك     المالية     القوائم     :  الثاني     المبحث
علييى متزايييد بشييكل الدولييية المحاوسييبية المعييايير تبني إلى أدى للعولمة، المتنامي التجاه إن

البيئيية مييع الجزائرية البيئة لتفاعل تنظرا و بتطبيقها، اللتزام و العالم دول من العديد مستوى
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( المييالي المحاوسييبي النظييام بإصييدار الجزائرييية الدوليية قيامت المجالت، مختلف في الدولية
SCF(، الدولية. المحاوسبية المعايير متطلبات مع يتوافق والذي
إلييى ينظيير حييييث المؤوسسيية، عيين المييالي للبل غ الوساوسييية الووسيييلة المالييية القييوائم تعتييبر

النقدييية، تييدفقاتها و المييالي أدائهييا و للمؤوسسيية الميزاتنييية تقيييس بأتنها فيها الواردة المعلومات
فالقييارئ المحاوسييبي، للعمييل النهائييية   النتائييج تهييي جوتهرتهييا في المالية الفوائم تهذه أن حيث

ميين المحاوسبي للعمل الولية الخطوات من الغرض أتهمية يدرك وسوف القوائم تلك لمضمون
العمليات. لكافة وتبويب تسجيل
المالي:     المحاسبي     النظام     اللول: تقديم     المطلب

مبييادئه يستمد جديد مالي محاوسبي تنظام إصدار عنها تنتج محاوسبية بإصلحات الجزائر قامت
مين بدايية بتطيبيقه الجزائريية المؤوسسيات بدأت وقد الدولية، المحاوسبية المعايير من وفلسفته

مخطط حيث من محاوسبتها بخصوصية تتميز البنوك أن وبما ، 2010 جاتنفي 01: تاريخ
23 في  المؤرخ04-09رقم: النظام بإصدار الجزائر بنك قام فقد المالية، والقوائم الحسابات

 تنوفمييبر17 فيي  الميؤرخ08-92رقييم:  النظيام أحكيام كافية ألغيى الذي و ،2009 جويلية
البنييوك علييى المطبقيية المحاوسييبية والقواعييد البنكييية الحسييابات مدوتنيية والمتضييمن ،1992

. المالية والمؤوسسات
المالي:     المحاسبي     للنظام     المفاهيمي     الرطار     اللول:     الفرع
فمصييطلح المالي، المحاوسبي امظالن بها جاء التي الضافات أتهم من المفاتهيمي الطار يعتبر

الخصييوص وجييه علييى التنجلووسكسييوتني، المحاوسييبي التنميييط بتاريييخ أوساوسييا يتعلييق الطييار
ويلعيب. المريكيية المتحيدة الولييات فيي ظهير ميا أول لتنيه المريكيي، المحاوسبي التنميط
عيين عبييارة فهييو مكوتنيياته، خلل ميين المحاوسييبي النظييام فييي تهامييا دورا المفيياتهيمي الطييار

.المالييية القييوائم وتقييديم إعييداد أوساوسها على يتم التي القاعدة تعتبر التي المفاتهيم من مجموعة
القييوائم أتهييداف المييالي، المحاوسييبي النظييام تطييبيق مجييال: يلييي مييا في المكوتنات تهذه وتتمثل
إعييداد أوساوسييها على يتم التي المحاوسبية والمبادئ الفروض لها، المستعملة والطراف المالية
.1المالية للقوائم المكوتنة العناصر تعريف وأخيرا لها، النوعية والمواصفات المالية القوائم
المالي:     المحاسبي     النظام     مكونا ت     الثاني:     الفرع
المفيياتهيمي الطييار الول القسيم يتضمن رئيسيين، قسمين من المالي المحاوسبي النظام يتكون

حيث عملها، وكيفية الحسابات مدوتنة فيتضمن الثاتني القسم أما المالية والقوائم التقييم وقواعد
مجال شرح إلى تهنا وسنتطرق

المحاوسييبي للنظييام الحسييابات مدوتنيية تنعييرض وسييوف الحسييابات لمدوتنيية بالنسييبة أمييا. تطبيقه
المالية والمؤوسسات للبنوك

.البحث لمتطلبات وفقا
تطبيقه: مجال .أ

ملييزم معنييوي أو طييبيعي شييخص كييل فييإن المالي المحاوسبي النظام تطبيق مجال يخص فيما
ذلك ويشمل بتطبيقه،

المؤوسسييات فيهييا تييدخل والييتي الخييدمات أداء أو السييلع بإتنتيياج تقييوم الييتي الوحييدات جميييع
بالنسييبة أمييا. المختلطيية أو العمومييية القتصيادية والمؤوسسييات التجيياري، للقياتنون الخاضييعة

1 Ali SAHRAOUI, "Comptabilité Financière -Conforme au SCF & aux Normes IAS/IFRS-", BERTI Editions, Alger, 2011, p33.
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النظييام مشييروع ملحييق فييي مبينة تهي كما مبسطة محاوسبة مسك يمكنها الصغيرة للمؤوسسات
.المالي المحاوسبي

: الحسابا ت مدلونة. ب
ميين ويتييم المحاوسييبية المعالجيية عملييية أوساوسييه علييى يتبع للحسابات مخطط إعداد عملية تعتبر
علييى يعمييل وجييوده أن حيث القطاعات، بمختلف المؤوسسات لكافة المالية القوائم إعداد خلله
القتصييادية المجيياميع علييى الحصييول وسييهولة بالتييالي و الدوليية داخييل المحاوسبية اللغة توحيد
.الكلية
مهمييا المؤوسسييات جميع تتبعها إجبارية حسابات مدوتنة تضمن المالي المحاوسبي النظام وتنجد
تنييوعين: إلييى تنقسييم بييدورتها تهييي و  مجموعييات،07 إلييى مقسييمة حجمهييا أو تنشيياطها كييان

حسييابتا مجموعيية و )،5  إلييى1ميين بالميزاتنييية( المجموعيية الخاصيية الحسييابات مجموعيية
إلى مقسمة المجموعات تهذه من مجموعة كل أن حيث )،7و6تضم(المجموعتين و التسيير

فرعييية حسييابات فتح للمؤوسسة يسمح لكن إتباعها واجب رقمين، من مكوتنة رئيسية حسابات
1 إحتياجاتها. حسب رئيسي حساب أي داخل

حسييب المالييية والمؤوسسييات بالبنوك الخاصة الحسابات مدوتنة فإن الدراوسة موضوع وحسب
23فييي:   المؤرخ04-09النظام:  في عرضت وكما المالي المحاوسبي فيالنظام المقدم الشكل
2 التالية: الصناف  تضمنت2009 جويلية

البنوك؛ بين ما وعمليات الخزينة عمليات حسابات: 1 الصنف- 
الزبائن؛ مع العمليات حسابات: 2 الصنف- 
؛-التسوية وحسابات وسندات-الحافظة حسابات: 3 الصنف- 
الثابتة؛ القيم حسابات: 4 الصنف- 
المماثلة؛ والعناصر الخاصة الموال رؤوس: 5 الصنف- 
العباء؛ حسابات: 6 الصنف- 
النواتج؛ حسابات: 7 الصنف- 
الميزاتنية؛ خارج حسابات: 9 الصنف- 

المالي:     المحاسبي     النظام     صفي     المالية     للقوائم     المكونة     العنالصر     :  الثالث     الفرع
علييى وتهييي عناصيير خمييس المالييية القييوائم تتضييمن أن يجب المالي المحاوسبي النظام حسب

جدول الميزاتنية، التوالي:
.والملحييق الخاصيية المييوال فييي التغيييرات جدول الخزينة، تدفقات جدول النتائج، حسابات

الخيييرة تهييذه الشييروط، ميين مجموعيية المالية القوائم من مكون كل في يتوفر أن يجب حيث
وأيضييا العناصيير، تهييذه ميين عنصر أي عرض بكيفية مباشرة تتعلق شكلية شروط إلى تقسم

شييروط إلييى بالضييافة المالييية، القييوائم داخييل عرضه أجل من فيه توفرتها الواجب الشروط
 .بعدي أو قبلي التقييم تهذا كان وسواء العناصر تهذه من عنصر أي تقييم بكيفية خاصة
ضييمن بييه الفصيياح يجب ما  حدد2009  أكتوبر18في:   المؤرخ05-09 النظام أن وتنجد

يلي: بما الملحق
1 Ali SAHRAOUI, "Comptabilité Financière -Conforme au SCF & aux Normes IAS/IFRS-", BERTI Editions, Alger, 2011, p33.

المحاوسبية والقواعد البنكية الحسابات مخطط المتضمن. ،2009  جويلية23 في  المؤرخ04-09النظام: الجزائرية، للجمهورية الروسمية الجريدة 2
15-14 ص ،76 العدد ، المالية والمؤوسسات البنوك على المطبقة
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المحاوسبية؛ والطرق القواعد- 
بالميزاتنية؛ المتعلقة المعلومات- 
الميزاتنية؛ خارج باللتزامات المتعلقة المعلومات- 
الخزينة؛ تدفقات بجدول المتعلقة المعلومات- 
الخاصة؛ الموال تغير بجدول المتعلقة المعلومات- 
المشاركة؛ والكياتنات المشتركة والمؤوسسات بالفروع المتعلقة المعلومات- 
المخاطر؛ تسيير- 
المال؛ برأس متعلقة معلومات- 
.للمستخدمين الممنوحة والمتيازات العوائد- 
الخاصة؛ العمليات ببعض والمتعلقة العام الطابع ذات المعلومات- 

المالي:     المحاسبي     للنظام     المحاسبية     المبادئ     :  الرابع     الفرع
علينييا تسهل فهي جدا، مهم المالية القوائم أوساوسها على تعد التي المحاوسبية المبادئ معرفة إن

11-07رقييم:  القيياتنون  ميين06رقييم المييادة حييددت وقييد إعييدادتها، وكيفييية القوائم تهذه قراءة
النظييام عليهييا يقييوم الييتي المحاوسييبية المبييادئ يوضح  والذي2007  تنوفمبر25 في المؤرخ

1 وتهي: المالي المحاوسبي

و الوسييتحقاق، لوسيياس طبفييا تعييد فهييي أتهدافها المالية القوائم تحقق حتىالتعهد:  محاسبة .أ
المبييدأ تهييذا يعتمد حيث. حدوثها عند الخرى والحداث العمليات بآثار العتراف  يعني تهذا

مييا و النقدييية دفييع أو اوسييتلم عنييد وليس التعاقد وقت المحاوسبية العمليات تسجيل أوساس على
2 التعهد. وقت تسجل أتنها أي يعادلها،

مسييتمرة المؤوسسيية بييأن الفييتراض على المالية القوائم إعداد يجريالنشاط:  إستمرارية .ب
في عاملة ووستبقى

أو للتصييفية الحاجيية أو النييية المؤوسسيية لييدى ليييس أتنييه يفييترض وعليييه المنظييور، المسييتقبل
الماليية القيوائم فيإن الحاجية، أو النية تهذه وجدت إن ولكن تهام، بشكل عملياتها حجم لتقليص

ذلك. عن بالفصاح مجبرة المؤوسسة الحالة تهذه مثل وفي مختلف أوساس  على تعد أن يجب
طيرف ميين للفهيم قابليية المالييية القييوائم فييي الييواردة المعلومييات تكيون أن يعنييي الدللة:. ج

الذين مستخدميها،
والقتصييادية التجارييية التنشييطة بكافيية المعرفيية ميين كييافي قييدر علييى يكوتنييوا أن يفييترض

فهمهييا صييعوبة بحجيية معلوميية أي إوسييبعاد أو حييذف يمكيين ل ذلييك ومييع أيضا، والمحاوسبية
.أوساوسها على خاطئة قرارات إتخاذ إلى وسيؤدي ذلك كان إذا إل وتعقيدتها،

عن تعبر وبالفعل فيها، موثوق المالية القوائم معلومات بأن القول يمكننا حتى المصداتقية:. د
والحيداث العمليييات بصيدق تمثييل أن الميزاتنييية عليى يجب. ضمنها الواردة العمليات صدق
.إعدادتها تاريخ عند المؤوسسة وخصوم أصول عنها ينتح إلتي

بينهييا المقارتنيية المالية القوائم مستخدمي بإوستطاعة يكون أن بذلك ويقصد المقارنة: تقابلية .ه
للمؤوسسيية المالييية القييوائم مقارتنيية أو المؤوسسة، أداء مستوى على للوقوف وذلك الزمن، عبر
.الميزاتنية في التغيرات تقييم أجل من أخرى، لمؤوسسات مالية قوائم مع

:رقم المادة ، 74 العدد المالي، المحاوسبي بالنظام  المتعلق2007  تنوفمبر25 في  المؤرخ11-07 القاتنون الجزائرية، للجمهورية الروسمية الجريدة 1
4 ص ،6
والمكتبية، المطبعية الفنون مؤوسسة الول، الجزء ،"للمحاسبة الدلولية معايير من المستمد الجديد المالي المحاسبي النظام مخطط"لبوز، تنوح 2

5 ص ، 2009
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بقيميية المالييية القييوائم فييي والخصييوم الصييول حسييابات عييادة تسييجل التاريخية: التكلفة. لو
.العادلة بالقيمة التاريخية التكلفة تعويض يمكن حالت تهناك يوجد لكن عليها، الحصول

المعالجيية فييي المؤوسسيية تعتمييد أن وتهييو الق--انوني: الشكل على التقصادي الجوهر تغليب .ز
شييكلها على إوستنادا وليس القتصادي جوتهرتها حسب والحداث العمليات لمختلف المحاوسبية
والحقيقيية القيياتنوتني الشييكل بييين تنيياقض الحييالت بعييض فييي يوجييد لتنييه فقييط، القيياتنوتني

.القتصادية
المالي:     المحاسبي     النظام     صفي     التقييم     رطرق     الخامس:     الفرع

فييي لكيين التاريخييية، التكلفيية مبدأ تهو المحاوسبة عناصر به تقيم الذي الوساوسي التقييم مبدأ إن
شروط توفر حالة

1 : التالية الطرق إوستعمال يمكن معينة: 

فييي للصييول المتوقعيية المسييتقبلية التييدفقات مجموع إوستحداث عن وتعبر الحالية: القيمة. أ
.العادي النشاط

وقيمتييه مييا لصل الصافي البيع وسعر مابين الكبر القيمة وتهي للتحصيل: القابلة القيمة. ب
.النفعية

أو أصييول أوساوسييه) تبييادل (علييى أجلييه من يتم أن يمكن الذي المبلغ وتهيالعادلة:  القيمة. ج
شييروط ضييمن وعامليية وموافقيية كافييية دراييية علييى أطييراف بييين (تسديدتها)  أصول، إتنهاء

.العتيادية المنافسة

المالية:     للقوائم     النظري     الرطار     الثاني:     المطلب
للنييواحي وفقا المؤوسسة خصائص ضمنها يصفون فإتنهم المالية القوائم المحاوسبون يعد عندما

القيوائم تعتيبر و الماليية، أتنشيطتها عين وضيوح و بعدالية تعيبر بأتنهيا يعتقيدون التي المالية،
أتنهييا فييي المالييية القييوائم عبقرييية تبييدوا و وسيينة، مدتها زمنية فترة عن عادة للشركات المالية
و الييدفاتر منهييا تتكييون الييتي الصييفخات آلف مئييات تتمنضيينها التي المعلومات كافة تلخص

المطلييب تهييذا فييي تنسييتعرض وسييوف و معييدودة، صفحات في التفصيلية المحاوسبية السجلت
المالية. الفوائم أتهداف و خصائص

المالية:     القوائم     تعريف     اللول:     الفرع
البيئيية بسييبب بينها، فيما إختلفات توجد أتنه إلى أخر إلى بلد من متشابهة المالية القوائم تبدو

تعييبر المالييية فالقوائم. بلد لكل المحاوسبي بالنظام المحيطة والقاتنوتنية والقتصادية الجتماعية
والوساوسي النهائي الناتج عن عادة

والمعالجيات الجييراءات مين مجموعيية تنتيجيية عن تعبر فهي مؤوسسة، لي المحاوسبي للنظام
البياتنات على المحاوسبية

المختلفة. القرارات إتخاذ في منها للوستفادة مستخدميها كافة إلى وملخصة إجمالية
المعنييية الطييراف و الدارة إلييى تنقييل بموجبهييا الييتي بأتنها:'' الووسائل المالية القوائم فتعرف
2 القتصادية''. للوحذة الميزاتنية و الرباح عن مختصرة صورة

15-14ص ،2011 الجزائر، تنشر، دار دون الولى، الطبعة ،"المالي المحاسبي النظام لوصفق المعمقة المحاسبة" عطية، الرحمان عبد 1
SCFالجزائري المالي المحاوسبي النظام حالة  دراوسةIAS/IFRS- الدولية المحاوسبية المعايير وفق المالية القوائم بنود قياس"محمد، قوادري 2

47 ص ، 2010 البليدة، دحلب، وسعد جامعة ماجستير، مذكرة
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المحاوسييبية المبييادئ و الفييروض و للمفيياتهيم طبقييا تعد محاوسبية مالية تقارير بأتنها تعرف كما
بالمؤوسسة الدفاتر و السجلت من مستقاة معلومات و بياتنات على تحتوي و لديها، المتعارف

اح ميدى عليى الداخليية و الخارجيية الطراف إعلم إلى أوساوسا تهدف و اق أو تنج إدارة إخف
1 أتهدافها. تحقيق في المؤوسسة

فييي التغيييرات قائميية النتائييج، حسابات جدول الميزاتنية، قائمة: من كل المالية القوائم وتشمل
تعتيبر واليتي لهيا، المتممية اليضياحات أو والملحقيات النقدية التدفقات قائمة الملكية، حقوق
منهييا مشييتقة أو المالييية القييوائم علييى مبنييية مرافقيية جييداول إلى إضافة. منها يتجزأ ل جزءا

.معها تقرأ أن المتوقع من ويكون
وفق المسجلة البياتنات من مجموعة عن عبارة تهي المالية القوائم أن تنجد وسبق، مما واتنطلقا
وتبييويب لتجميييع وأدوات ووسييائل إوسييتعمال يتييم حيييث محاوسييبيا، عليهييا متعييارف مبييادئ

أشكال وفق المحاوسبية والبياتنات المعلومات
الميالي ومركزتهيا أعمالهيا وتنتائيج المؤوسسية بنشياط المتعلقة المعلومات جميع تتضمن معينة
.معينة زمنية لفترة
المالية:     القوائم     أهداف     :  الثاني     الفرع
لغالبييية مفيدة تكون التي و للمؤوسسة، الميزاتنية عن معلومات توفير إلى المالية القوائم تهدف

المؤوسسيية قييدرة تقييييم القييرارات تلك وتتطلب. القتصادية القرارات إتخاذ  عند المستخدمين
وتقييم يعادلها، وما النقدية توليد على

تهيذه تقييييم عليى قيادرون المسييتخدمون يكيون حيث بتوليدتها، المرتبطة التأكد ودرجة توقيت
يلييي وفيما. الفترة خلل والتغيرات والداء الميزاتنية عن بالمعلومات تزويدتهم تم إذا المقدرة
2 : المعلومات تهذه من تنوع كل تنعرض

للمؤوسسية الميزاتنيية تتيأثر كميا الميزاتنيية، في أوساوسية بصفة الميزاتنية عن المعلومات تقدم-يي 
علييى قييدرتها و وسيييولتها درجيية و المييالي تهيكلهييا و عليها، تسيطر التي القتصادية بالموارد
بها. المحيطة البيئة في المتغيرات مع التكيف

توزيييع وكيفييية المسييتقبلية القييتراض بإحتياجييات التنبييؤ في الميزاتنية عن المعلومات تفيد-يي 
فيي أيضيا وتفييد المؤوسسية، فيي المصيلحة أصحاب بين المستقبلية النقدية والتدفقات الرباح

.مستقبل تمويل على المؤوسسة حصول بإمكاتنية التنبؤ
الوفيياء علييى المؤوسسة بقدرة التنبؤ في كبيرة فائدة ذات السيولة درحة عن المعلومات تكون-

وفييرة مييدى إلييى المؤوسسيية وسيييولة درجيية تشييير حيث اوستحقاقها، تاريخ في المالية بتعهداتها
الخذ بعد القريب المستقبل في النقدية

.الفترة تهذه خلل المالية التعهدات العتبار في
تقييديم خلل من ذلك و المؤوسسة، على يؤثر الذي التأكد عدم و الخطار توضيح إلى تهدف-

.المعلومات تهذه تحتوي وإيضاحات ملحق
المالية:     للقوائم     النوعية     الخصائص     :  الثالث     الفرع
فيهييا الييواردة المعلومييات تجعييل الييتي الصييفات فييي المالية للقوائم النوعية الخصائص تتمثل
يترتب مناوسبة محاوسبية ومعايير الوساوسية النوعية الخصائص فتطبيق لها، لمستخدميها مفيدة

225 ص ذكره، وسبق مرجع شحادة، الرزاق عبد الهللي، علي جمال محمد عبد 1
108 ص ذكره، وسبق مرجع عزة، الزتهر 2
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تهييذه شييرح وسيييتم(الخصييائص تهييذه وتتمثييل للمعلومييات صييادقة صييورة تعطييي قييوائم عليييه
1 : يلي فيما )لحقا الخصائص

الصادق؛ التمثيل- 
للفهم؛ القابلية- 
الملءمة؛- 
النسبية؛ التهمية- 
الموثوقية؛- 
الشكل؛ على الجوتهر تغليب- 
الحياد؛- 
والحذر؛ الحيطة- 
الشمولية؛- 
للمقارتنة؛ القابلية- 
المناوسب؛ التوقيت- 

المالية:     القوائم     مستخدموا     :  الرابع     الفرع
كمييا لهييا، كمسييتخدمين الفئات من عدد المالية القوائم وعرض لعداد المفاتهيمي الطار حدد
طبيعة حدد

2 : التالي النحو على فئة كل تحتاجها التي المعلومات: 

تهمهييم المؤوسسيية، فييي القتصييادية مييواردتهم إوسييتثمروا الييذين أولئك بهم يقصد والملك:  .أ
عائييد وتحقيييق إوسييتثماراته قيمة زيادة في دائما يطمع المالك أن حيث أداءتها عن  المعلومات

بحاجيية فهم مستقبل، المؤوسسة في أوستثماراتهم بيع الملك بإمكان لتنه وتنظرا. مرتفع وسنوي
.مستقبل للمؤوسسة المتوقعة الربحية عن المعلومات

فييي المسييتثمرة ميواردتهم وإدارة إوسييتخدام فييي الملك عن وكيل الدارة تمثل :المديرلون .ب
يعنييي ذلييك لن ممكيين، إقتصييادي أداء أعلييى لتحقيييق المييديرون يسييعى وعييادة. المؤوسسيية
.والمادي الداري إوستقرارتهم

مقابييل للمؤوسسيية خييدماتهم يقييدمون العمييال أن المعييروف منالعم--ال:  لوإتح--ادا ت نقابا ت .ج
الرعاييية فييي المتمثييل المعنييوي للعائييد إضييافة والحوافز، والرواتب الجور في متمتل عائد،

عمالية وإتحادات تنقابات للعمال توجد السوق إقتصاد ظل وفي .الثقافية والتنشطة الجتماعية
القييوائم بقييراءة يقييوم مالي مستشار المنظمات تهذه لدى يكون ما وغالبا مصالحهم، عن تدافع

تنموتهييا، ومعييدلت للمؤوسسيية، القتصييادي الداء كفيياءة مييدى علييى للوقييوف ويحللهييا المالية
فيمييا العمالية بالتحادات النقابة إدارة تنصح لغراض وذلك. لها المالية للمؤشرات بالضافة

.الحوافز على والمساومة الجر على والتفاوض العمل بعقود يتعلق
لتنهييم و الملك، مثييل فهييم المؤوسسيية، تمويييل مصييادر أتهييم ميين الدائنون يعتبرالدائنون:  .د

مهتمييون المؤوسسيية، فييي مصييلحة أصييحاب دائمييا فيإتنهم عوائييدتها و ديييوتنهم إوسييتيراد يردون
رأس علييى بييدورتها تتوقييف والييتي وفوائدتها، الديون وسداد على قدرتها خاصة أدائها بمسوى

عملئهييم، ميين عميييل أتنهييا علييى للمؤوسسة ينظر كما. الول المقام في والسيولة العامل المال
الوستمرار. على المؤوسسة قدرة عن إيجابية معلومات إوستلم في دائما يرغبون لذلك

80-79-78 ص ، 2004 مصر، الجامعية، الدار الول، الجزء" - المالية القوائم عرض- المحاسبة معايير موسوعة"حماد، العال عبد طارق  1
5-4 ص ، 2008 ذكره، وسبق مرجع حميدات، جمعة تنصار، أبو محمد  2
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وإوسييتمرارتها تنجاحهييا ويهمهييم المؤوسسيية فييي المصلحة أصحاب من العملء يعد :العملء .ه
الحسيياب على الشراء عند يمكنهم كما.والخدمات بالسلع إمدادتهم إوستمرار لضمان القل على

ديييون ميين يسييددوتنه مييا علييى أعلييى خصييم وتنسييب أفضييل وسييماح فييترات علييى يحصلوا أن
وسييلع عليى الحصييول العملء أمكين ميا كيل تناجحية المؤوسسية كياتنت ميا كل حيث. للمؤوسسة
.مناوسبة وبأوسعار أعلى جودة ذات وخدمات

والجمييارك الضييرائب مصييلحة مثييل الحكومية الجهات تعد :لوالحكومية الرتقابية الجها ت .لو
لهييذه يضييمن جيييدة أداء لمعييدلت وتحقيقها المؤوسسة وتنجاح المؤوسسة، في مصلحة أصحاب
الرقابيية جهييات أن كما لمصالحهم، مستخقاتها وسداد على المؤوسسة قدرة مدى معرفة الجهات
كييذلك فهييي البيئيية، ومصييالح المركييزي والبنييك المييالي السوق في: تهيئة المتمتلة و الروسمية
.أداءتها ومعدلت المؤوسسة إوستقرار ويهمها مصلحة أصحاب

مسيياعدات تقدم فهي متنوعة، بطرق الجمهور في القتصادية المؤوسسات تؤثر :الجمهور .ز
ميين العديد مع تعاملها المستخدمين، الفراد عدد: مثل مختلفة بطرق الوطني للقتصاد كبيرة

تهمهم، أمور عدة بشأن مهمة معلومات للجمهور المالية القوائم تقدم كما. المحليين الموردين
المعلومييات تهييذه الجمهييور يربييط وعييادة النشيياط، تنييوع الربيياح زيادة المبيعات، زيادة مثل

.المؤوسسة منتجات وجودة وأوسعار العمل بفرص
المالية:     القوائم     مكونا ت     :  الخامس     الفرع

1 : التالية المكوتنات المتكاملة المالية القوائم تتضمن

النقدييية، التييدفقات قائمة الملكية، حقوق في التغيرات قائمة النتائج، حسابات جدول الميزاتنية،
اليضاحات

تعييرض حيييث أخييرى، إيضاحات أو مذكرات وأية السياوسات لتهم ملخصا متضمنة المتممة
القيوائم تلييك إليى ينظيير ل أن يجيب أتنييه إل الواحييدة، للمؤوسسية مختلفية رؤية منها قائمة كل

كيفييية علييى ويطلييق بينهييا، فيمييا إرتبيياط تهنيياك بييل البعييض، لبعضييها بدائل أتنها على المالية
.المالية المعلومات عناصر ترابط بينهما الرتباط

79 ص ذكره، وسبق مرجع لطفي، أحمد السيد أمين  1
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المالي:     المحاسبي     النظام     لوصفق     للبنوك     المالية     القوائم     إعداد     الثالت:     المطلب
و البنييوك ،2009  جويلييية23فييي:   المييؤرخ04-09 النظييام  ميين2 المييادة ألزمييت لقييد

 ميين2 المييادة حييددت كمييا بالنظييام، الملحقيية المحاوسييبية عملياتهييا بتسجيل المالية المؤوسسات
للنميياذج وفقييا الماليية كشييوفاتها  عيرض ،2009  أكتييوبر18في:   المؤرخ05-09 النظام

خييارج : الميزاتنييية، ميين للنشيير القابليية المالييية القييوائم تهييذه تتكييون حيييث ضييمنه، الملحقيية
الميوال فيي التغييرات وجيدول الخزينيية تييدفقات جييدول النتائيج، حسيابات جدول الميزاتنية،
.المطلب تهذا في له وسنتطرق ما تهذا. 1 الملحق إلى بالضافة الخاصة

الميزانية:     تقائمة     اللول:     الفرع
فييي وتقدمها الطبيعة حيث من والخصوم الصول المالية، والمؤوسسات البنوك ميزاتنية تجمع

الحالييية السيينة معلومات الجدول ضمن تأخذ و النسبية، إوستحقاقاتها و لسيولتها موافق ترتيب
للمقارتنة. السابقة السنة و

المالي المحاسبي النظام لوصفق الميزانية تقائمة نموذج :1.2 رتقم الجدلول
دج بالف الميزانية

الملحالخصوم
ظة

السنة
ن

1ن. السنة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

العمومية،مركز المركزي،الخزينة الصندوق،البنك
البريدية؛ الصكوك

التعامل؛ لغرض مملوكة مالية أصول
للبيع؛ جاتهزة مالية أصول
المالية؛ الهيئات على وحقوق وسلفيات
الزبائن؛ على وحقوق وسلفيات
الوستحقاق؛ غاية إلى مملوكة مالية أصول

أصول؛/ الجارية الضرائب
أصول؛/المؤجلة الضرائب

أخرى؛ أصول
التسوية؛ حسابات

أو المشتركة المؤوسسات الفروع، في المساتهمات
المشاركة؛ الكياتنات
الموظفة؛ العقارات
المادية؛ الثابتة الصول
المادية؛ غير الثابتة الصول

والمؤوسسات للبنوك المالية الكشوف إعداد المتضمن ،2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09 :النظام الجزائرية، للجمهورية الروسمية الجريدة  1
17 ص ، 76 العدد المالية،
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14

15

الحيازة؛ فارق
اللصول مجموع

دج بالف الميزانية
الملحالخصوم

ظة
الملح

ظة

السنة
ن

1ن. السنة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

المركزي؛ البنك
المالية؛ الهيئات تجاه ديون
الزبائن؛ تجاه ديون
مالية؛ بورقة ممثلة ديون

خصوم؛/الجارية الضرائب
خصوم؛/المؤجلة الضرائب

أخرى؛ خصوم
التسوية؛ حسابات
والعباء؛ المخاطر لتغطية مؤوتنات
للوستثمارات؛ أخرى إعاتنات/التجهيز إعاتنات
العامة؛ البنكية المخاطر لتغطية أموال
تابعة؛ ديون
المال؛ رأس

المال؛ برأس مرتبطة علوات
إحتياطات؛

التقييم؛ فارق
التقييم؛ إعادة فارق

؛(+/-)جديد من ترحيل
؛(+/-)المالية السنة تنتيجة

الخصوم مجموع

18 ص ،76 العدد ،2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09:  النظام الروسمية، الجريدة المصدر:
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الميزانية: تقائمة صفي مراعاته يجب ما- األول
1 : يلي ما القل على الميزاتنية قائمة في يظهر أن يجب

اللصول: جانب. أ
المركزي؛ البنك تجاه الخزينة وسندات وضعية- 
المركزي؛ البنك تجاه تثبيتها الممكن الخرى والثار الخزينة وسندات مبالغ- 
التوظيف؛ بعنوان ممتلكة أخرى ووسندات الدولة وسندات- 
الخرى؛ للبنوك الممنوحة والتسبيقات القروض الخرى، البنوك لدى التوظيفات- 
الخرى؛ النقدية التوظيفات- 
التوظيف؛ وسندات- 
الخصوم: جانب. ب
الخرى؛ البنوك من المستلمة الودائع- 
النقدية؛ للسوق الخرى المستلمة الودائع- 
الخرين؛ المودعين من المستحقة المبالغ- 
الودائع إثبات شهادات- 
الخرى؛ والخصوم السفتجة، لمر، السندات- 
مقترضة؛ أخرى أموال- 

الميزانية:     خارج     تقائمة     الثاني:     الفرع
تطيرأ قيد إحتماليية، إلتزاميات تتضمن التي النشاطات"تلك الميزاتنية، خارج بالعناصر يقصد

ل لكن مستقبل،
."عليهييا المتعييارف المحاوسييبية للمبييادئ طبقييا الخصييوم، أو الصييول ضييمن تصيينيفها يمكن

تصنف الممنوحة فالقروض
ل طييارئ إلييتزام عيين عبارة تهو قرض، بمنح الوعد لكن التجاري، البنك أصول ضمن عادة

اللتزامييات بكييل الخذ القائمة تهذه ضمن يراعي لذلك تحقق، إذا إل البنك ميزاتنية في يظهر
التالي: الشكل القائمة تهذه وتأخذ. للبنك والمحصلة الممنوحة

المالي المحاسبي النظام لوصفق الميزانية خارج تقائمة نموذج : 2.2 رتقم الجدلول
دج بالف الميزانية خارج

الملحظالخصوم
ة
ا

ن. السنةن السنة
1

المالية الكشوف ومحتوى والمحاوسبة التقييم قواعد يحدد الذي ،2008  جوان26 :في المؤرخ الجزائرية،القرار للجمهورية الروسمية الجريدة  1
24،ص19 العدد وسيرتها، وقواعد الحسابات ومدوتنة وعرضها



     72                        للبنوك المالية القوائم صفي المحاسبي الثاني: الصفصاح الفصل
أ

1

2

3

4

5

ب

6

7

8

ممنوحة التزاما ت
المالية؛ الهيئات لفائدة التمويل التزامات
الزبائن؛ لفائدة التمويل التزامات
المالية؛ الهيئات من بأمر ضمان التزامات
الزبائن؛ بأمر ضمان التزامات
ممنوحة؛ أخرى التزامات
عليها محصل التزاما ت
الهيئات من عليها المحصل التمويل التزامات
المالية؛

الهيئات من عليها المحصل الضمان التزامات
المالية؛

عليها؛ محصل أخرى التزامات

.23ص ،76 العدد ،2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09النظام:  الروسمية، الجريدة المصدر:

النتائج:     حسابا ت     جدلول     الثالث:     الفرع
الحسيبان فيي يأخيد ل و الماليية، السيينة خلل العبياء و النواتييج لمجميوع ملخيص بيان تهو

 تاريخ أو التحصيل تاريخ
:التالي الشكل القائمة تهذه وتأخذ. 1 المالية للسنة الصافية النتيجة يبرز حيث السحب،

المالي المحاسبي النظام لوصفق النتائج حسابا ت جدلول نموذج : 3.2 رتقم الجدلول
دج بالف النتائج حساب

الملحالخصوم
ظة

السنة
ن

ن. السنة
1

1

2

3

4

مماثلة؛ وتنواتج فوائد+
مماثلة؛ وأعباء فوائد-
(تنواتج)؛ عمولت+
(أعباء)؛ عمولت-

المملوكة المالية الصول على صافية خسائر أو أرباح+/-

1
Nourreddine SABRI, LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS/IFRS & LE PASSAGE AU NSCF

ALGERIEN, Maison des livres, Alger, 2011, p17.
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5

6

7

8

المعاملة؛ لغرض
متاحة المالية الصول على صافية خسائر أو أرباح+/-

للبيع؛
الخرى؛ النشاطات تنواتج+
الخرى؛ النشاطات أعباء-

الصاصفي البنكي الناتج9
10

11

عامة؛ اوستغلل أعباء-
المادية الثابتة الصول على القيمة وخسائر التهتلكات مخصصات-

المادية؛ وغير
للستغلل الجمالي الناتج12
13

14

القابلة غير والمستحقات القيمة وخسائر المؤوتنات، مخصصات-
للوسترداد؛

الحسابات على واوسترداد القيمة خسائر المؤوتنات، اوسترجاعات+
المهتلكة؛ الدائنة

الستغلل ناتج15
16

17

18

أخرى؛ مالية أصول على صافية خسائر أو أرباح+/-
العادية(تنواتج)؛ غير العناصر+
أعباء)؛ العادية( غير العناصر-

الضريبة تقبل ناتج19
يماثلها؛ وما النتائج على - ضرائب20
المالية للسنة الصاصفي الناتج21

24 ،ص76  العدد2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09 :النظام الروسمية، الجريدة المصدر:

النتائج: حسابا ت جدلول صفي مراعاته يجب ما- األول
1:  يلي ما النتائج حسابات جدول قائمة تظهر أن يجب

شابهها؛ ما و الفوائد منتوجات- 
شابهها؛ ما و الفوائد أعباء- 
المستلمة؛ الحصص- 
المقبوضة؛ والعمولت التعاب- 
المدفوعة؛ والعمولت التعاب- 
منها)؛ فئة كل السندات(حسب عن التنازل عن الناجمة الصافية المنتوجات- 
الصرف؛ بعمليات المتعلقة والمنتوجات العباء- 
الخرى؛ الوستغلل منتوجات- 

1 المالية الكشوف ومحتوى والمحاوسبة التقييم قواعد يحدد الذي ،2008  جوان26 في المؤرخ القرار الجزائرية، الروسمية الجريدة
وقواعد الحسابات ومدوتنة وعرضها  

25 ،ص19 العدد وسيرتها،
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للوسترداد؛ القابلة وغير الممنوحة والتسبيقات القروض خسائر- 
العامة؛ الدارة أعباء- 
الخرى؛ الوستغلل أعباء- 

الخزينة:     تدصفقا ت     جدلول     الرابع:     الفرع
الوستثمارية العملياتية، بالتنشطة المصنفة للفترة المالية التدفقات الخزينة تدفقات جدول يمثل

حيث والتمويلية،
توليد على المؤوسسة قدرة مدى لتقييم أوساس المالية القوائم مستخدمي لعطاء يهدف أتنه

تهذه إوستخدامات بشأن معلومات منحهم إلى بالضافة ،1 تغيراتها و ومعدلتها الخزينة أموال
 أموال تشمل حيث السيولة،
فهي الوستثمار أتنشطة أما. الطلع عند والودائع الصندوق في الموال قيمة على الخزينة

الخرى، والتوظيفات الجل طويلة الصول عن والتنازلت الحيازات كافة عن تعبر
وإقتراضات المقدم المال رأس من كل في التغيرات فمصدرتها التمويل وأتنشطة

التالي: بالشكل القائمة تهذه وتمثل.المؤوسسة

المالي(الطريقة المحاسبي النظام لوصفق الخزينة تدصفقا ت جدلول نموذج : 4.2 رتقم الجدلول
المباشرة) غير

دج بالف الخزينة وسيولة جدول
الملحالخصوم

ظة
ن. السنةن السنة

1
الضربة تقبل ناتج1
2

3

4

5

6

7

الثابتة الصول على للتهتلكات صافية مخصصات+/- 
وغير المادية

المادية؛
الحيازة فوارق على القيمة لخسائر صافية مخصصات+/- 

والصول
الخرى؛ الثابتة
القيمة ولخسائر للمؤوتنات صافية مخصصات+/- 

الخرى؛
الوستثمار؛ أتنشطة من صافي ربح/صافية خسارة+/- 
التمويل؛ أتنشطة من أعباء/تنواتج+/- 
أخرى؛ حركات+/- 

1
C.Maillet-Baudrier, A.le Manh, Op.Cit, p37.
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الناتج ضمن تدرج التي النقدية غير العنالصر إجمالي= 8
الصاصفي

العناصر ( إجمالي الخرى لوالتصحيحا ت الضريبة تقبل
)7 إلى2

9

10

11

12

13

الهيئات مع بالعمليات المرتبطة المالية التدفقات+/- 
المالية؛

الزبائن؛ مع بالعمليات المرتبطة المالية التدفقات+/- 
في المؤثرة بالعمليات المرتبطة المالية التدفقات+/- 

والخصوم الصول
المالية؛

في المؤثرة بالعمليات المرتبطة المالية التدفقات+/- 
والخصوم الصول

المالية؛ غير
المدفوعة؛ الضرائب- 

المتأتية لوالخصوم اللصول (ارتفاع)لصاصفي/انخفاض= 14
النشطة من

)13 إلى9 العناصر ( إجمالي العملياتية
النشاط عن الناجمة للموال الصاصفية التدصفقا ت إجمالي15

العملياتي
(أ) )14  و 1،8 العنصرين ( إجمالي

16

17

18

فيها المالية،بما بالصول المرتبطة المالية التدفقات+/- 
المساتهمات؛

الموظفة؛ بالعقارات المرتبطة المالية التدفقات+/- 
المادية الثابتة بالصول المرتبطة المالية التدفقات+/- 
المادية؛ وغير

المرتبطة للموال الصاصفية التدصفقا ت إجمالي19
الستثمار بأنشطة

(ب) )18 إلى 16 العناصر ( إجمالي
للمساتهمين؛ الموجهة أو المتأتية المالية التدفقات+/- 20

أتنشطة من المتأتية للموال الخرى الصافية التدفقات+/- 
التمويل؛

بعمليا ت المرتبطة للموال الصاصفية التدصفقا ت إجمالي22
التمويل
(ج) )21 و 20 العنصرين (إجمالي

الخزينة أموال على الصرف سعر صفي التغيير تأثير23
(د) لومعادلتها
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لومعادلتها الخزينة أموال (انخفاض)لصاصفي/ارتفاع24
د)+ج+ب+(أ

العملياتي(أ)؛ النشاط عن الناجمة للموال الصافية التدفقات
بأتنشطة المرتبطة للموال الصافية التدفقات

الوستثمار(ب)؛
(ج)؛ التمويل بعمليات المرتبطة للموال الصافية التدفقات

و الخزينة أموال على الصرف وسعر في التغيير تأثير
(د) ؛ معدلتها

لومعادلتها الخزينة أموال
(إجمالي الصفتتاح عند لومعادلتها الخزينة أموال25

)27  و26 العنصرين
26

27

وخصم)؛ ب(أصل ج ح مركزي، بنك صندوق،
الطلع عند اقتراضات/وقروض وخصم) حسابات(أصل

لدى
المالية؛ المؤوسسات

العنصرين (إجمالي التقفال عند لومعادلتها الخزينة أموال28
)30 و 29

29

30

وخصم)؛ ب(أصل ج ح مركزي، بنك صندوق،
الطلع عند قروض/واقتراضات وخصم) حسابات(أصل

لدى
المالية؛ المؤوسسات

الخزينة أموال تغير لصاصفي31

27ص ،76العدد ،2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09النظام:  الروسمية، الجريدة المصدر:

الخزينة: تدصفقا ت جدلول صفي مراعاته يجب ما- األول
المؤوسسة عليها تعتمد التي الكيفية على بالتعرف مؤوسسة لي المالية القوائم مستخدمي يهتم
توليد في

النظر وبصرف أتنشطتها، طبيعة عن النظر بصرف وذلك حكمها، في وما النقدية وإوستخدام
والمؤوسسات البنوك في الحال تهو كما ل، أم للمؤوسسة كمنتج تعتبر النقدية تهذه كاتنت إذا عما

.المالية
المالية لقوائمها متمم كجزء عرضها و النقدي للتدفق قائمة إعداد المؤوسسة على وجب ثم من
يتم فترة لكل

غير الطريقة حسب الخزينة وسيولة تدفقات جدول ويعرض. 1 عنها المالية القوائم عرض
في المتمثلة المباشرة
:2 يلي ما بالحسبان الخذ مع النتيجة تصحيح

لخضر، الحاج العقيد جامعة ماجستير، مذكرة الدولية"، المحاوسبية المعايير ظل في النقدية التدفقات وسالمي،"قائمة الدينوري محمد 1
81 ص  ،2009 باتنة،

للبنوك المالية الكشوف إعداد المتضمن ،2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09: النظام الجزائرية، للجمهورية الروسمية الجريدة 2
76 العدد المالية، والمؤوسسات
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الخزينة؛ في التأثير دون المعاملت آثار- 
المتعلقة أو السابقة العملياتية الخزينة أموال وخروج) تسويات(دخول أو التوافق عدم- 

بالوستغلل؛
حده؛ على كل التمويل، أو الوستثمار بأتنشطة المرتبطة الخزينة تدفقات عرض- 

على خاصة المالية المؤوسسات مع بالعمليات المتعلقة التدفقات تتضمن :
في المدرجة العناصر عدا المالية(ما الهيئات على بالحقوق المرتبط والدفع التحصيل- 

الخزينة)؛
الملحقة؛ الديون خارج المالية المؤوسسات تجاه بالديون المرتبط والدفع التحصيل- 

على خصوصا الزبائن مع بالعمليات المتعلقة التدفقات تتضمن :
الملحقة؛ الحقوق خارج الزبائن على بالحقوق المرتبط والدفع التحصيل- 
الملحقة؛ الديون خارج الزبائن تجاه بالديون المرتبط والدفع التحصيل- 

خاصة المالية والخصوم الصول في المؤثرة بالعمليات المتعلقة الدفقات تتضمن
: على

التعامل؛ لغراض المملوكة المالية بالصول المرتبط والدفع التحصيل- 
مالية؛ بورقة الممثلة بالديون المرتبط والدفع التحصيل- 

يأتي ما على المساتهمات فيها بما المالية بالصول المتعلقة التدفقات تتضمن :
المكتسبة؛ الخزينة من الصافية الفروع بإقتناء المرتبط الدفع- 
عنها؛ المتنازل الخزينة من الصافية الفروع بتنازلت المرتبط الدفع- 
المقبوضة؛ الرباح بحصص المرتبط الدفع- 
الوستحقاق؛ تاريخ حتى المملوكة المالية الصول بإقتناءات المرتبط الدفع- 
الوستحقاق؛ تاريخ حتى المملوكة المالية الصول بتنازلت المرتبط التحصيل- 
للبيع؛ المتاحة المالية الصول بإكتساب المرتبط التحصيل- 
للبيع؛ المتاحة المالية الصول بتنازلت المرتبط التحصيل- 
إوستحقاقها؛ أجل يحن لم التي المنتظرة الفوائد خارج المقبوضة بالفوائد المرتبط التحصيل- 

على خاصة الموظفة بالعقارات المتعلقة التدفقات تتضمن :
الموظفة؛ العقارات بإقتناء المرتبط الدفع- 
الموظفة؛ العقارات بتنازلت المرتبط التحصيل- 

على خاصة المادية وغير المادية الثابتة بالصول المتعلقة التدفقات تتضمن :
المادية؛ وغير المادية الثابتة الصول بإقتناء المرتبط الدفع- 
المادية؛ وغير المادية الثابتة الصول بإقتناء المرتبط التحصيل- 

على خصوصا للمساتهمين الموجهة أو المتأتية التدفقات تتضمن :
الموال؛ رؤوس أدوات بإصدارات المرتبط التحصيل- 
الموال؛ رؤوس أدوات بتنازلت المرتبط التحصيل- 
المدفوعة؛ الرباح بحصص المرتبط الدفع- 
أو العملياتي بالنشاط ربطها يمكن التي تلك غير الخرى بالعوائد المرتبط الدفع- 

الوستثماري؛

30ص
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على خاصة التمويل أتنشطة من المتأتية الخرى الصافية التدفقات تتضمن :
فيها بما مالية، بورقة الممثلة والديون القتراضات إصدارات بنواتج المرتبط التحصيل- 

الوراق
التمويل؛ بنشاطات المتعلقة للتفاوض القابلة الحقوق وأوراق البنوك بين ما لسوق المالية

المالية الوراق فيها بما مالية، بورقة الممثلة والديون القتراضات بتسديدات المرتبط الدفع- 
لسوق

التمويل؛ بنشاطات المتعلقة للتفاوض القابلة الحقوق وأوراق البنوك بين ما
المشروطة؛ الديون إصدارات بنواتج المرتبط التحصيل- 
التابعة؛ الديون بتسديدات المرتبط الدفع- 
إوستحقاقها؛ أجل يحن لم التي المنتظرة الفوائد خارج المدفوعة بالفوائد المرتبط الدفع- 

الخالصة:     الموال     صفي     التغير     جدلول     الخامس:     الفرع
الخاصة الموال حركة عن التفصيلية المعلومات الخاصة الموال في التغير جدول يقدم

وتهو المالية، السنة خلل
الشكل القائمة تهذه وتأخذ.1 الفترة خلل المالية الحركات تهذه تحليل في أتهميته له جدول
التالي:

المالي المحاسبي النظام لوصفق الخالصة الموال تغير جدلول نموذج : 5.2 رتقم الجدلول
دج بالف الخالصة الموال تغير جدلول

رأسملحظة
مال

المؤسس
ة

عللوة
اللصدا

ر

صفارق
التقييم

صفارق
إعادة
التقييم

الحتيارطا
 ت

لوالنتائج

2ن-  ديسمبر31 صفي الرلصيد
المحاوسبية؛ الطرق تغيرات أثر
الهامة؛ الخطاء تصحيحات أثر

ن-  ديسمبر31 صفي المصحح الرلصيد
2

الصول تقييم إعادة فوارق تغير

ص ذكره، وسبق مرجع تنوي، الحاج 183
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الثابتة؛
المالية للصول الحقيقية القيمة تغير

للبيع؛ المتاحة
التحويل؛ فوارق تغير

المدفوعة؛ الحصص
الروسملة؛ عمليات
 ؛1ن- المالية السنة تنتيجة صافي

1ن-  ديسمبر31 صفي الرلصيد
المحاوسبية؛ الطرق تغيرات أثر
الهامة؛ الخطاء تصحيحات أثر

ن-  ديسمبر31 صفي المصحح الرلصيد
1

الصول تقييم إعادة فوارق تغير
الثابتة؛

المالية للصول الحقيقية القيمة تغير
للبيع؛ المتاحة

التحويل؛ فوارق تغير
المدفوعة؛ الحصص

الروسملة؛ عمليات
؛1ن- المالية السنة تنتيجة صافي

ن  ديسمبر31 صفي الرلصيد

29  ص76 العدد ،2009  أكتوبر18 في  المؤرخ05-09 :النظام الروسمية، الجريدة: المصدر

الخالصة: الموال تغير جدلول -محتوى
:1 يلي بما المرتبطة الحركات ظهور الخاصة الموال في التغير قائمة في يراعى

المالية؛ للسنة الصافية النتيجة- 
مباشرة تأثيرتها المسجل الوساوسية الخطاء وتصحيحات المحاوسبية الطرق تغيرات- 

خاصة؛ أموال كرؤوس
خاصة؛ أموال كرؤوس مباشرة المسجلة الخرى والعباء النواتج- 
المال؛ رأس وتسديد النقصان أو بالزيادة يتعلق ما وتهي الروسملة عمليات- 
المالية؛ السنة خلل المقررة والتخصيصات النتيجة توزيع- 

الكشوف ومحتوى والمحاوسبة التقييم قواعد يحدد الذي  ،2008  جوان26 في المؤرخ القرارالجزائرية، للجمهورية الروسمية الجريدة 1
26  ص19 العدد وسيرتها، وقواعد الحسابات ومدوتنة وعرضها المالية
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:خللصة
في الدولية المحاوسبية المعايير لوستخدام والحاجة للعولمة، المتسارعة للتطورات تنظرا

أن تنجد العالم، دول مختلف
المشاكل أتهم تعالج التي المعايير بإصدار تأوسيسها ومنذ إتهتمت الدولية المعايير لجنة

القتصادية للتطورات وفقا تحديثها على والعمل والتجارية الصناعية الشركات في المحاوسبية
.العالمية

تهذا أتهمية رغم جدا، قليل المعايير تهذه من المالية والمؤوسسات البنوك تنصيب كان لكن
على والقدرة للدولة، المالي النظام في الثقة على الحفاظ تعني فنجاعته  الدولة، في القطاع
عن صدر الذي )29 رقم( الدليل أن تنجد حيث ،النقدية بالسيولة والحتفاظ بالخصوم الوفاء
في الخاصة المالية القوائم في الفصاحات وموضوعه 1987 وسنة الدولية المعايير لجنة

الواجب العتبارات حدد أتنه عدا للبنوك، المالية القوائم لعرض معينا شكل يحدد لم ،البنوك
المحاوسبية بالقواعد العتبارات تهذه تتعلق و للبنوك، المالية القوائم إعداد في مراعاتها
بالضافة البنك، في النقدية السيولة تحديد وقواعد الدخل قياس الصول، : تقييم مثل الوساوسية

المعايير لبقية مكمل الدليل تهذا ويعتبر ،والخصوم بالصول المتعلقة المخاطر لشرح
.الدولية المحاوسبية

للمؤوسسات بالنسبة وسواء الجزائر في تهامة خطوة المالي المحاوسبي النظام تطبيق ويعتبر
وفقا المالية القوائم وتنشر أيضا، المالية والمؤوسسات للبنوك والتجاريةوبالنسبة الصناعية
طرف من قرائتها تسهيل على يعمل وسوف الدولية المحاوسبية المعايير في الفصاح لمتطلبات

الوستثمارات حجم من ووسيزيد وسيسهل ما تهذا و الوطن خارج أو داخل وسؤاء مستخدميها
.وخارجها الدولة داخل مستوى على التجارية والتعاملت
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تمهيد:
يتصصأثر الخصصارجي، العصصالم علصصى مفتصصوح إقتصصصادها جعصصل السصصوق إقتصصصاد إلى الجزائر توجه إن

والتطورات بالتغيرات
التصصوجه هصصذا أن ونجصصد للدولصصة، محصصدود بتصصدخل وهصصذا معها بالتفاعل عليها فلبد لذا الخارجية،

فالنشصصاط خاصصصة، بصصصفة والبنصصوك عامة بصفة المالي القطاع مكانة وتطوير تعزيز على عمل
التنموية والبرامج القتصادية السياسة تطبيق في الدولة تستعملها أداة جعلها البنوك في الكبير

التطصصورات ولمواكبصصة الجزائر قامت لهذا الدولية، أو المحلية سواء مكانتها من رفع ما وهذا ،
المعصايير مصن والمسصتمد ، 2010 سصنة مصن بدايصة المصالي المحاسصبي النظصام بتطصبيق الدولية

.الدولية المحاسبية
دراسصصة بتطصصبيق قمنصصا حيصصث ،الجزائصصر فصصي التجاريصصة البنصصوك أهم أحد المحلية التنمية بنك ويعد

:كالتالي مبحثين إلى الفصل هذا بتقسيم قمنا وقد المالية، قوائمه على الحالة
و تعريفصصه و المحلية التنمية بنك نشأة الول المطلب في :مطالب ثل ث إلى الول المبحث قسم

و ، البنصك داخصصل القسصام أو المصصديريات صصصلحيات بعرض قمنا الثاني المطلب وفي عملياته،
للبنك. التنظيمي الهيكل بعرض قمنا الثالث الثالث المطلب

القصصوائم بمطابقصصة الول المطلصصب فصصي قمنصصا إثنيصصن مطلصصبين إلى تقسيمه تم فقد الثاني المبحث أما
،الدولية المحاسبية المعايير في الفصاح ومتطلبات المالي المحاسبي النظام وفق للبنك المالية

ومتطلبصصات الجزائريصصة للبنصصوك الماليصصة القصصوائم توافصصق مصصدى بتوضصصيح فقمنصصا الثاني المطلب أما
.المالية الدوات على المحاسبي الفصاح

:      المحلية     التنمية     بنك     حالة     اللول: دراسة     المبحث
عملياته:     لو     تعريفه     لو     اللول: نشأته     المطلب   
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وطبيعصصة عامصصة بصصصفة البنصصك تعريف إيجاز في ستحاول المحلية التنمية بنك علي التطرف قبل
مبصصدأ فصصي تتفصصق البنصصوك جميصصع وأن آخصصر، إلصصى بنصصك مصصن تختلف الخيرة هده كانت وان عمله،

بالديون. المتاجرة
اللول-تعريفه:      الفرع

 الصصادر85-85 رقصم المرسصوم بمصوجب تأسصس الجزائصر في التجارية البنوك احد ث من يعد
سCPA الجزائصصري  الشصصعبي القصصرض عصصن منبثق بنك وهو ،1985  افريل30 بتاريخ  تأس
بمصوجب و تيبصازة بوليصة الرئيصس مقصره يقصع جزائصري دينصار  مليصون500 قصدره مصال برأس

بمصصوجب اقتصصصادية عموميصصة مؤسسة مساهمة شركة البنك  أصبح86 تبعث التي الصلحات
. التجاري للقانون  خاضع1988  ماي16 بتاريخ  الصادر101 /88 القانون

440 و مليصصار فوصصصل رأسصصماله ارتفع قد الدولة،و هو للسهم الوحيد المالك ودائع، بنك وهو
.1996 جوان في دينار مليون

الصتراب كامصل علصي موزعين  فرع15 له و متخصصة  مديريات10 علي العام مقره يحتوي
 الوكالت من عدد فرع لكل الوطنى

.000 000 800 15 هو الحالي المال رأس أما
 فصصي4 مستغانم، ولية  في4( وكالة12  له1987 عام تأسس فقد مستغانم ولية فرع عن أما

، غليصصزان  بوليصصة2 مسصصتغانم،  بولية4(  وكالت8 يضم الن وهو تيارت)،  في4 غليزان،
تيارت) .  بولية2

التيصارت وليصة              وكصالت4 مسصتغانم وليصة          وكالتين غليزان ولية       
  وكالتين

تيارت     الدهرة مستغانم                 غليزان       
سوقر           خميستي مستغانم

        علي سيديمازونة       
             تادلس عين                             

   :     المحلية     التنمية     بنك     الثاني-عمليات     الفرع
: علي عملياته تتركز تجاري بنك كأي
. الودائع جلب و الجارية والحسابات التوفير، حسابات -فتح

المفعول. السارية للقوانين طبقا الجال مختلفة وسلفيات قروض تقديم -تقديم
المحلية. العامة للهيئات خدمات -تقديم

التصدير.                            و الستيراد عمليات -تمويل
التنمية. في للمساهمة الخاص للقطاع خدمات -تقديم

العامة في المؤسسات هيكلة إعادة في -المساهمة
رهن أو رخصة مقابل بالسلفيات علقة لها التي - العمليات
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الخارجي التحويل - عمليات
الصرف وعمليات الجنبية العملت وشراء - بيع

للزبائن المشورة - تقديم
البنك:     داخل     السقسام     ألو     المديريات     صلحيات     :     الثاني     المطلب

: كالتالي BDLالمحلية والتنمية البنك وكالة تنظيم يتم
الدائم الوسيط  باعتباره المدير عاتق على البنكية الوكالة تسيير مسؤولية  تقعالوكالة: مديرية

الوكالصة نشصاط تنميصة عن سؤول وهو والبنك القتصاديين المتعاملين بربط التزامه طريق عن
الدارة طصصرف مصصن للسصصلطة مفصصوض سصصلطة تحت الموجودة والمادية البشرية الوسائل باختبار
البنك أهداف لتحقيق مرنا يكون أن يجب للسلطة التفويض هذا العامة
بصصص: - يقصصوم الصصذي المصصدير مسصصاعدة تعييصصن يتم كبيرة أو متوسطة وكالة وجود  فيالمدير: نائب

للوكالة. المتاحة والمادية البشرية للوسائل الجيد التسيير
للعملء. تقديمها وطريقة البنكية المعاملت طبعة - مراقبة
الدارية: الوظيفة

المانصصة بمسصصاعدة المصصدير نصصائب إلصصى تفويضصصها يمكن الوكالة لمدير النهائية المهام أهم من هي
التالية: المهام تتضمن والتي الدارية

المهام. لتسيير اللزمة المادية الموارد وتوفير البشري العنصر نشاط متابعة-
البريد،....) مكتب ( التصالت، الدارية المهام تنفيذ-
نشاطها. ومتابعة بالمهام والقيام للستثمار الحافية الميزانية تسيير-

التقنية: الوظيفة
الصصصندوق خصصدمات خلل مصصن القصصرض عمليصصات بتنفيصصذ تقوم التي اللتزامات أمانة على تعتمد
العقصصود دراسصصة  علصصى تقصصوم والصصتي الخارجيصصة التجاريصصة الخدمات الحسابات، تسوية تضم التي

بنصصك إلصصى وتبليغهصصا الجنبيصصة بالعملصصة الحسصصابات ومتابعصصة بفتصصح والسصصتيراد التصصصدير وملصصف
الجزائر.

الستغلل: لوظيفة
هو: الوظيفة الهدف الوكالة داخل التجارية الحركة تضمن
) اللتزامات ( الموارد، للوكالة دائمين عملء بضمان التجاري للنشاط دائم تطور-
المالية. الموارد جميع يخص فيما المسطرة الهداف متابعة-
العملء. طرف من المقدمة الضمانات متابعة-

الخطار: تسيير لوظيفة
الوكالصصة لعملء الممنوحصصة القصصروض وتسصصيير بدراسة الوظيفة هذه متابعة الوكالة مدير يتحمل

خلل: من
العملء. وضعية ومتابعته مدته، يته، مردود القرض، طبيعة القرض، منح - فرص

تقصصديم متابعصصة الجزائصصري للبنصصك الخطصصار بمركصصز بالسصصتعانة البنك مع المتعاملين -   مديونية
البنك. طرف من قبوله يتم حتى القرض ملف يحتويها التي الساسية الوسائل
للبنك:     التنظيمي     الثالث: الهيكل     المطلب

المديرية وتتكلف الدارة مجلس كرئيس يعين عندما العام المدير العامة: يترأسها - المديرية1
) التجارية ( السياسة للبنك العامة بالسياسة

المركزية: - المديريات2
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لهصصا مسصصاعدة، مديريصصة مصصن العامة المديرية وتتكون العامة، المديرية مقر مستوى على وتكون
التالي: الشكل على المديريات هذه وتترتب والفروع الوكالت مع وظيفية علقات

المحاسبة مديرية
العامة المتفشية مديرية
التسيير ومراقبة التنظيم مديرية  
النقدية والتنمية اللي العلم مديرية 
والتعهدات اللتزامات مراقبة مديرية
البشرية الموارد مديرية 
المادية الوسائل مديرية 
والمنازعات القانونية القضايا مديرية 
الخارجية والتجارة الدولية العلقات مديرية  
الخزينة مديرية 
المعلومات ونظم اللي العلم مديرية  
الخاصة والقروض العقاري القرض مديرية
البنكي النتاج مديرية
العامة المراجعة مديرية 
التكوين مديرية 
والكبيرة. الصغيرة المؤسسات تمويل مديرية

 LES SUCCURSALES- الفرلوع: 3
المركزيصصة المديريصصة بيصصن وسصصيط وهصصو القطصصر، وليات بعض الفروع هذه نشاط مجال ويشمل

المديريات، مختلف مع وظيفية علقة ولها الستقلل شبكة مديرية من تتدرج وهي والوكالة،
لها. التابعة الوكالت مختلف وتنشيط مراقبة هو الفروع وهدف
البنكية: الوكالة

هياكصصل مصصن تشصصكل فهصصي البنكصصي الستغلل تحقيق لهدف المهام من متنوعة خلية الوكالة تضم
نشصصاطهم وقطصصاع طصصبيعتهم كصصانت مهمصصا المتعصصاملين احتياجصصات بتلبية لها تسمح التي الستقلل

نشاطهم. مع تتناسب التي البنكية والمنتجات الخدمات مختلف بتقديم فعالة طريقة
الفرعية: المديريات

علصصى والمتواجصصدة لهصصا التابعصصة الوكصصالت إلصصى سصصلطتها وتمتد وليات ثل ث رأسها على وتكون
 ومقرها834 ورمزها بمستغانم الستقلل بمجموعات حاليا وتسمى ولية، من أكثر مستوى

بصصن تنشق وهي إداري، طابع ولها تيارت مستغانم، : غليزان، وليات على وتشرف بمستغانم
لها. التابعة والوكالت المديرية
مستغانم: ولية مستوى على المتواجدة الوكالت

،466 تيصارت وكالصة ،434 مازونصة وكالة ،422 تادلس عين وكالة ،423 مستغانم وكالة
425 الدهرة وكالة ،424 علي سيدي وكالة ،469 غليزان وكالة ،459 السوقر وكالة

الدراسات مصلحةالستغلل مصلحة
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:  الرئيسية     . الوكالة1

بالدراسات المكلفالقرض مصلحة كتابة

الدراسات خلية

قسم الادارية

المدير

مصلحة
العلقات
التجارية

التقاضي قسم

الخدمات
القانونية

انتعاش مصلحة
الديون خدمة

التجارية

انتعاش قسم
القانونية الشؤون

رصد مصلحة
المخاطر
التشغيلية

المراقبة مصلحة
1 صنف

مراقبة مصلحة
 المحاسبة

مصلحة العمال

مصلحة
الخدمات

تكنولوجيا  خلية
المعلومات الئتمصصصصصصان قسصصصصصصم

وم المتحركصة والرس
 التجارية

المدير نائب
المراقبة قسم  

سكرتارية

مصلحة
اللتزامات

الخدمات
السكرتارية

مصلحة
الدراسات
والئتمان

الدارية قسم

مصلحة
الخدمات

العمال مصلحة
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السقليمية:     . الدارة2

لوالفصففاح     المففالي     المحاسففبي     النظففام     لوفففق     المالية     القوائم     بين     التوافق     بيان  الثاني:      المبحث
المحاسبي:

القليمي المدير
العمليات لمجموعة

المراقبة خلية  

القانون قسم

السكرتارية
والدارة

الداري القسم
مدير نائب

 العمليات

التجارة قسم

القروض خلية
 الخاصة

قروض خلية
الخاصة

بالمؤسسات

عن المسؤولة
التأمين

المصرفي

الخارجية التجارة قسم

التجارة قسم
الخارجي

وحساب قسم
العملت صرف

الدفع وسائل قسم

الدفع قسم
التجزئة

الخدمات قسم
المصرفية

اللكترونية

الصندوق خدمات قسم

الشباك قسم

و تحويل قسم
النقود نقل
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النظصصام وفصصق 2010 سصصنة مصصن الماليصصة قوائمهصصا بإصصصدار الجزائريصصة المؤسسات كل قامت لقد
.الدولية المحاسبية للمعايير تطبيق يعتبر والذي المالي، المحاسبي

:الدلولية     المحاسبية     لوالمعايير     المحلية     التنمية     لبنك     المالية     القوائم  اللول:      المطلب
النظصصام وفصصق ، 2012 لسصصنة الماليصصة قصصوائمه بعصصرض الجزائصصري الشصصعبي القصصرض بنصصك قصصام

متطلبصصات مصصع القوائم هذه مطابقة محاولة هو المطلب هذا في به سنقوم وما المالي، المحاسبي
المحاسبي. والفصاح الدولية المحاسبية المعايير
عBDL     ل     الماليففة     القففوائم     مطابقففة  :   اللول     الفففرع :01     رسقففم     الففدلولي     المحاسففبي     المعيففار      م
المالية:     القوائم     عرض
الماليصصة القصصوائم مصصع للمؤسسصصة الماليصصة القصصوائم مقارنة قابلية ضمان أجل من المعيار هذا وضع

فهصو لصذلك. سابقة سنوات قوائم مع المؤسسة لنفس المالية القوائم مقارنة أو أخرى، لمؤسسات
.المالية القوائم لمتسخدمى  بالنسبة القرار إتخاذ في مهم عنصر

وهي: القل على المعلومات هذه وجود المالية القوائم عرض عند المعيار هذا ويتطلب
المؤسسة؛ إسم- 
التأسيس؛ بلد- 
للمؤسسة؛ القانوني الشكل- 
المالية؛ الفترة- 
النشاط؛ ملخص- 
القيد؛ عملة- 

:هي المعيار هذا ضمن عرضها المطلوب والقوائم
الميزانية؛ قائمة- 
النتائج؛ حسابات جدول قائمة- 
الملكية؛ حقوق في التغير قائمة- 
النقدية؛ التدفقات قائمة- 
التغيرات؛ مختلف عن وإيضاحات المحاسبية السياسات توضح التي الملحق- 

العناصر هذه بعض إستوفى قد BDL بنك أن (الملحق) السنوي التقرير خلل من ونلحظ
وهي:

 ؛)BDLالجزائري( الشعبي القرض بنك :المؤسسة إسم- 
الجزائر؛ :التأسيس بلد- 
مساهمة؛ شركة :القانوني الشكل- 
2012 سنة :المالية الفترة- 
الجزائري؛ الدينار ):الوحدة(القيد عملة- 

النتائصصج حسصصابات جصصدول قائمصصة و الميزانية خارج قائمة الميزانية، قائمة بعرض البنك قام وقد
.التقرير ضمن

.البنصصك مصصن المعتمصصدين الحسصصابات محصصافظي تقرير ضمن البسيطة اليضاحات ببعض واكتفى
المالية. القوائم حسابات لمجاميع الموضحة التكرارية المدرجات بعض إلى بالضافة

عرض تم أنه بإيضاح واكتفى المحاسبية، والسياسات للمباديء شرح أو بعرض البنك يقم ولم
كملحظة. المالي المحاسبي النظام  وفق2012 لسنة المالية القوائم
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الملكيصة حقصوق فصي التغيصر وجصدول الخزينة تدفقات جدول من كل بعرض يقم لم البنك أن كما
.لذلك توضيحات أي يعطي ولم السنوي، التقرير ضمن

الميزانية: سقائمة :األول
الصصصول بيصصن الفصصصل الماليصصة، القصصوائم عصصرض 01 رقصصم الصصدولي المحاسصصبي المعيصصار يشترط

كمصصا ،05-09النظصصام: في الميزانية قائمة نموذج في به أخذ ما وهذا الميزانية، في والخصوم
المعصصايير ضصصمن مطلصصوب هصصو كمصصا السصصيولة، لسصصتحقاقات التنصصازلي الترتيب إشترط النظام أن

مادية. وغير مادية إلى الصول تقسيم إلى إضافة ،1 الدولية المحاسبية
1 يلي: ما تضمنت وقد :الصول.1

أن ونجصصد البريديصصة، الصصصكوك ومركصصز العموميصصة الخزينصصة المركصصزي، البنصصك بالصندوق، النقد
المحاسصصبية بالوضصصعيات للتصصصريح الجزائصصر بنصصك طصصرف مصصن المحصصددة R20 النمصصوذج مدونة

النقديصة والقطصع الوراق علصى يحتصوي فالصصندوق ،الحساب هذا يتضمنه ما توضح الشهرية،
قيصصصم إلصصصى إضصصصافة الذهبيصصصة، والسصصصبائك القطصصصع كصصصذلك الجنبيصصصة، أو الجزائريصصصة بالعملصصصة

البنصصك قبصصل مصصن بالصصدينار المفتوحصصة الحسصصابات فيمثل المركزي البنك أما. )...كالطوابع(أخرى
مصصن المفتوحصصة الحسصصابات أرصصصدة وأخيصصرا. الودائصصع تسصصهيلت إلصصى إضافة الجزائر، بنك لدى

. الجزائر لبريد المالية المصالح لدى البنك طرف
915,78 790 698 65 قصصدره: إجمصصالي مبلصصغ فصصي الحسابات هذه كل وضع البنك أن فنجد
دج؛

دج؛ 300,00 428 628 6 بمبلغ: التعامل لغرض مملوكة مالية أصول 1-
دج؛ 220,35 417 801 41 بمبلغ: للبيع جاهزة مالية أصول 2-
دج؛ 314,89 237 477 المالية: الهيئات على وحقوق سلفيات 3-
دج؛ 116,64 137 276 268 الزبائن: على وحقوق سلفيات 4-
دج؛ 255,70 625 133 10 بمبلغ: إستحقاقها غاية إلى مملوكة مالية أصول 5-

المعيصصار بصه جصاء لمصصا وفقصا حصصده علصصى كصل الحسصصابات هذه مجمل عن بالفصاح البنك قام ولقد
 .IAS30 الدولي المحاسبي

للدولة؛ المدفوعة والمبالغ التسبيقات الحساب هذا في ويسجل: أصول-  الجارية الضرائب-6
السصصنوات خلل للتحصصصيل القابلصصة الضصصرائب حسصصاب وهصصو: أصصصول-  المؤجلصصة الضصصرائب7-

.المقبلة
منهمصصا لكل فرز أو تقييم أي دون الغير على والحقوق المخزونات ويتضمن :أخرى أصول8-

بمبلغ وتظهر
دج؛ مليون 911,11 194 332 18 :قدره إجمالي

دج؛ 81, 238 737 113 21 :بمبلغ التسوية حسابات9-
سصصواء السندات وهي: المشاركة والكيانات المشتركة والمؤسسات الفروع في المساهمات10-

قصيرة؛ أو طويلة
ذلك؛ غير أو المؤجرة والملك العقارات أي البنك لدى توجد ل: الموظفة العقارات11-
يسصصتخدمها الصصتي والمعصصدات واللت والمبصصاني الراضصصي وتضصصم: المادية الثابتة الصول12-

تظهر وهي البنك،
دج؛ 638,04 930 959 9 :بمبلغ

9ص ملحقاتها،  ) وR20 نموذج الشهرية(مدونة المحاسبية الوضعيات إعداد  المتضمنة08-06:رقم الجزائر بنك محافظ تعليمة الجزائر،   1
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رخصص المعلوماتيصة، البرامصج التجاريصة، العلمصات وتضصم: ماديصة الغير الثابتة الصول13-
مصاريف الستغلل،

دج؛ 042,44 522 2 :قدره إجمالي بمبلغ الميزانية في وتظهر ذلك، غير إلى...التطوير
؛ 2012 ميزانية في الحساب هذا يظهر لم:الحيازة فارق14-

:يلي ما وتضمنت :الخصوم. ب
قائمة عرض BDL بنك أن فنجد لللتزامات، الدفع حسب الترتيب الخصوم جانب في يؤخذ

يلي: كما الميزانية في الخصوم
؛ دج302,60 628 940قدره:  )بمبلغالمركزي البنك(الجزائر لبنك دائنة أرصدة1-
دج؛ 509,03 412 406 1 :قدره بمبلغ المالية الهيئات تجاه ديون2-
دج؛ 741,21 119 355 294 :قدره بمبلغ الزبائن تجاه ديون3-
دج؛ 720,00 856 279 6 :بمبلغ مالية بورقة ممثلة ديون4-

البنك؛ ميزانية شكل في IAS30 المعيار تطلبه ما ضمن المستحقات هذه وتعد
ضصصرائب للبنصصك أن أي دج، 526,65 269 512 2 :بمبلصصغ خصصصوم- الجاريصصة الضرائب5

سابقة؛ سنوات من دفعها واجب
 خصوم- مؤجلة ضرائب توجد ل6-
دج؛ 552,84 373 247 91 :بمبلغ وتقدر أخرى خصوم7-
دج؛ 918,54 549 642 13 :بمبلغ وقدرت التسوية حسابات8-
دج؛ 649,48 804 760 1 :بمبلغ إيضاحها فيتم والمخاطر العباء تغطية مؤونات أما9-
للستثمارات؛ أخرى إعانات أو للتجهيز إعانات هناك توجد ل10-
مصصا ضصصمن العامصصة المصصصرفية المخاطر لتغطية الموضوعة الموال قيمة البنك أوضح لقد11-

دج؛ 606,30 396 340 4 :قدره  بمبلغ04-09 النظام أورده
؛ دج000,00 000 400 5 بمبلغ:  قدرت للبنك تابعة ديون12-
دج؛ 000,00 000 800 15 :إلى رفعه تم والذي البنك مال رأس13-
دج؛ 366,52 012 406 3 :بمبلغ الحتياطات14-
دج؛ 715,00 370 -:التقييم فارق15-
دج؛ 721,22 612 369 8 :التقييم إعادة فارق16-
 418 023 3 -ب:   قدر2011 لسنة  أما2012 لسنة بالنسبة منعدم جديد من الترحيل17-

دج؛ 194,38 
دج 616,76 302 068 2 :المالية السنة نتيجة18-

عرض في المالي المحاسبي النظام ومتطلبات شروط إستوفى قد المحلية التنمية بنك أن ونجد
.والخصوم الصول من كل حسابات

الميزانية: خارج سقائمة- ثانيا
النظصصام في للبنوك، المالية القوائم ضمن المطلوبة المالية القوائم من الميزانية خارج قائمة تعد

 .2012  لسنة السنوي التقرير في المحلية التنمية بنك أوردها وقد المالي، المحاسبي
2011 سنة دج 959,08 653 678 668 من: إرتفعت قد المقبوضة اللتزامات أن فنجد
.2012 سنة نهاية  دج 747,94 011 259 862  إلى:
سصصنة  دج219,33 172 601 64مصصن:  إرتفعصصت قصصد المدفوعصصة اللتزامصصات أن حيصصن في-صص 

 دج 125,19 594 668 93 :  إلى 2011



 94                                                       التطبيقي الثالث: الجانب الفصل

النتائج: حسابات جدلول سقائمة- ثالثا
تضصصمن فقصصد ،05-09النظصصام: بنموذج النتائج حسابات جدول عرض في BDL بنك أخذ لقد

 للمقارنة.2012  و2011  و2010 لسنة النتائج حسابات جدول مبالغ
مصصن كصصل طصصرح نتيجصصة دج 609,61 893 663 8 ب: يقدر الصافي البنكي الناتج أن فنجد

مصصن كصصل(+/-) الخصصرى، النشصصاطات وأعبصصاء العبصصاء و(عمصصولت) المماثلصصة والعبصصاء الفوائد
للصصبيع المتاحصصة أو المعاملصصة لغصصرض المملوكة المالية الصول على الصافية والخسائر الرباح

إلصصى إضافة (النواتج)،  عمولت المماثلة، والنواتج الفوائد: في والمتمثلة التشغيل إيرادات من
العامة الستغلل أعباء من الصافي البنكي الناتج مبلغ طرح وتم ،الخرى النشاطات نواتج

4 4 بمبلغ: للستغلل الجمالي الناتج على للحصول الثابتة للصول الهتلك ومخصصات
. دج 493,19 176 80

للسصصترداد، قابلصصة الغيصصر والمسصصتحقات القيمصصة وخسصصائر المؤونات مخصصات طرح تم والذي
ليتصصم. المهتلكصصة الدائنصصة الحسصصابات وإسصصترداد القيمصصة وخسصصائر المؤونصصات إسصصترجاع وإضصصافة
 دج.463,82 709 267 2 :بقيمة هو الذي الستغلل ناتج على الحصول

دج، مليصصون 487,00 8 ب: تقدر أخرى مالية أصول على صافية أرباح لديه البنك أن وبما
 842 270 2 تساوي: الضريبة قبل النتيجة لتصبح الستغلل لنتيجة لمبلغ هذا يضاف حيث

 دج402,20 539 202 الضريبة قيمة منه طرحت والذي دج، 018,96 
.دج 616,76 302 068 2 :ب يقدر 2012 لسنة الصافي الناتج ليكون
المحاسبية:     المعايير      معBDL      ل     المالية     القوائم     مطابقة     الثاني:     الفرع

مصصع تضصصمنه مصصا مطابقة سنحاول المحلية التنمية لبنك 2012 لسنة السنوي التقرير خلل من
.المالي المحاسبي النظام بتطبيق الختلفات مختلف لستخراج الدولية المحاسبية المعايير

النقدية: التدفقات سقائمة : 07 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- األول
ونصصصت الدوليصصة، المحاسبية المعايير ألزمتها التي المالية القوائم من النقدية التدفقات قائمة تعد

المعيار في نشرها على
النقدية التدفقات قائمة عرض المالي المحاسبي النظام ألزم ولقد ، 01 رقم الدولي المحاسبي

،BDL بنك لكن نشرها، الواجب المالية القوائم ضمن لصصه السصصنوي التقرير في بهذا يلتزم لم  
لنصصترنتا  شصصبكة علصصى البنصصك موقصصع علصصى النقدية التدفقات قائمة بنشر إكتفى و ،2012 لسنة

السنوي. التقرير ضمن بنشرها اللتزام لعدم تفسر أخرى إيضاحات أي ودون
التقففديرات فففي لوالتغيرات المحاسبية السياسات : 08 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- ثانيا

الخاطئة:
مصصن والخسصصائر الربصصاح خلل مصصن البنصصود بعصصض عصصن والفصاح التبويب المعيار هذا يشترط

والسياسصصات التقصصديرات فصصي للتغيصصرات المحاسصصبية المعالجصصة يحصصدد كمصصا العتياديصصة، النشصصطة
1 الجوهرية. الخطاء وتصحيح المحاسبية

يلي: عما بالفصاح قام BDL بنك أن نجد التقرير خلل ومن
بصصصورة الماليصصة القصصوائم إعصصداد فصصي المتبعصصة الهامصصة المحاسبية السياسات أغلب عن الفصاح-

ومختصرة؛ واضحة
محاسبية؛ أخطاء أي عن بالفصاح البنك يقم لم-

24 ص نشر، سنة دون للطباعة، متيجة ،Collectio Getion سلسلة ،IAS/IFRS" الدولية المحاسبية المعايير"المؤلف، إسم دون   1
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الدوليصة، المحاسصصبية المعصصايير وفصق المحاسصصبية السياسصات فصصي التغير عن بالفصاح البنك قام-
25 :فصصي  المصؤرخ11-07 :للقصانون  طبقا2012 لسنة المالي المحاسبي النظام بتطبيق وذلك

 ؛2007 نوفمبر
المتبعة؛ المحاسبية السياسات ضمن لللهتلك القابلة الصول تقييم عن الفصاح تم-

الدخل: ضرائب : 12 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- ارابع
عصصن الفصصصاح وتصصم. الصصدخل لضصصرائب المحاسصصبية المعالجصصة وصصصف إلصصى المعيصصار هذا ويهدف
الفترة عن الضريبي العبء
وفصق الضصرائب توزيصع الميزانيصة فصي البنك أخذ ولقد عنها، المستحقة الضريبة وقيمة المالية،

بالنظام اللتزام متطلبات
:إلى المالي المحاسبي

خصوم)؛/أصول ( جارية ضرائب- 
خصوم)؛/(أصول مؤجلة ضرائب- 

إكتفصصى و الميزانيصصة، في المجودة القيم ضمن إيضاحات بإعطاء يقم لم المحلية التنمية بنك لكن
.فقط الميزانية بنود ضمن عنها  بالفصاح

المعدات: المنشآت، الممتلكات، : 16 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- خامسا
تتمثصصل حيصصث المعدات)، المنشآت، (الممتلكات، المادية الثابتة الصول على المعيار هذا يطبق

الرئيسية القضايا
السصصتهلك ونفقصصات المسصصجلة، قيمتصصه وتحديصصد بالصل، العتراف توقيت في ضمنه للمحاسبة
والواجبة به المتعلقة
.والتحديد التسجيل

العصصتراف معصصايير يسصصتوفي عندما كأصل الممتلكات ببند العتراف المعيار هذا يشترط حيث
طبقا كأصل به

.المعيصار شصصرح عنصصد الماديصصة بالصول الفصاح تم وقد ، 01 رقم الدولي المحاسبي للمعيار
.الميزانية حسابات ضمن لهذا تعرض البنك ان ونجد
باليراد: العتراف : 18 رسقم الدلولي المعيار- اسادس

بصصاليراد، العصتراف فصصي المتبعصصة السياسصات مختلصف عن المعيار هذا ضمن الفصاح يشترط
العتراف يتم حيث

الفائصصدة ونسصصبة الصصصل إلصصى بالسصصتناد السصصتحقاق أسصصاس علصصى الفوائد ومصاريف باليرادات
يتصصم بحيصصث النقصصدي، الساس على الظاهرة والسلفيات القروض على الفوائد بإستثناء. المطبقة

عصصن الناتجصصة بصصاليرادت العصصتراف يتصصم مصصا فصصي الفعلصصي، تحققهصصا عنصصد والفوائصصد اليصصرادات قيد
( السصصتثمارات أربصصاح إحتسصصاب يتصصم كمصصا.العقصصود بمصصوجب تحققهصصا عنصصد المصصصرفية الخصصدمات

يصصدلي لصصم البنصصك أن ونجصصد منهصصا، العائدة المبالغ إستلم في الحق للبنك يصبح عندما )...السهم
.ذلك يوضح إفصاح بأي

العاملين: منافع : 19 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- سابعا
لصصم المحليصصة التنميصصة بنك لكن العاملين، منافع عن والفصاح المحاسبة لبيان المعيار هذا يهدف
العاملين للموظفين يمنحها التي المزايا طبيعة عن 2012 لسنة السنوي تقريره ضمن يفصح

أي دون الخصرى السصتغلل أعبصاء بنصد ضصمن المسصتخدمين مصصاريف وأورده والمتقاعصدين
.إيضاحات
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الجنبي: الصرف أسعار في التغيرات : 21 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- ثامنا
يتصم حيصصث الجنبيصة، بالعملصة للمعصاملت المحاسصصبية المعالجصة وصصصف إلصصى المعيار هذا يهدف
بالعملة المعاملت إثبات

ويتصصم الماليصصة، المعاملصصة تنفيصصذ تاريخ في الجنبية بالعملت الصرف سعر أساس على الجنبية
الصول أرصدة تقييم

السصصنة نهايصصة في الصرف سعر أساس على السنة نهاية في الجنبية العملت من اللتزامات و
القفال)، (سعر المالية

أربصصاح بند ضمن النتائج حسابات جدول قائمة في خسارة أو ربح كانت سواء الفروق وإظهار
خسائر أو

.1 الجنبي النقد معاملت
سصنة لميزانيصصات القفصال سصصعر يخصص فيمصا إيضصصاحات أيصصة أو إفصاح لي البنك بتطرق ولم 

2012.

العلسقة: ذات الطراف عن الفصاح : 24 رسقم الدلولي المحاسبي المعيار- تاسعا
للفصصترات إلزاميصصا 2009 نوفمصصبر شصصهر فصصي صصصدر الذي ،)والمعدل(المعيار هذا تطبيق يعتبر
 تاريخ بعد بدأت التي
.2 العلقصصة ذات الطراف تعريف وتبسيط توضيح المعيار تضمن حيث ، 2011 جانفي01
النتبصصاه لجصصذب اللزمصصة الفصصصاحات مجل على المالية البيانات إحتواء ضمان إلى يهدف فهو
ذات الطصصراف بوجصصود تصصأثرت قد أوخسائرها وأرباحها المالي مركزها يكون أن امكانية نحو

 .الجهات هذه لدى المعلقة والرصدة وبالمعاملت العلقة،
لسنة السنوي تقريره ضمن علقة ذات أطراف أية عن يفصح لم المحلية التنمية بنك أن ونجد

2012.

37 ص ذكره، سبق مرجع ليقه، كاسر رول   1
www.anb.com.sa ،30ص ،2010 السعودية، الوطني، العربي للبنك السنوي التقرير   2
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الدلوات     علففى     المحاسففبي     الفصففاح     لومتطلبففات   BDL      ل     الماليففة     القففوائم  :   الثففاني     المطلففب
المالية:

أحصصد وهصصي البنصصك، تقاليد في الراسخة الجذور من المالية الدوات في المخاطر إدارة ثقافة تعد
إدارة علصصى السصصيطرة مناهصصج تطصصوير علصصى البنصصك عمصصل وقصصد للتسصصيير، الساسصصية مبصصادئه أهصصم

المجال. هذا في صارمة تنظيمية آليات ضمن المخاطر
الفصاحات:  -   المالية     الدلوات   : IFRS07     المعيار     مع     المالية     القوائم     مطابقة     :  اللول     الفرع
إضصصافة السصصيولة، ومخاطر العادلة القيمة قياس حول إضافية إفصاحات المعدل المعيار يتطلب

فصصي المسصصتخدمة والصصصول الماليصصة المشصصتقات معصصاملت بخصصصوص اللزمصصة اليضاحات إلى
السيولة. إدارة
التقييصصم بقواعصصد  والمتعلصصق2009  ديسصصمبر29 :فصصي  المصصؤرخ08-09 رقصصم النظصصام أن ونجصصد

تعريصصف وضح قد المالية، والمؤسسات البنوك طرف من المالية للدوات المحاسبي والتسجيل
والخصصصوم الصصصول مصصن كصصل بتصصصنيف قصصام كمصصا الماليصصة، بالدوات المتعلقة المصطلحات كل

1:  التالية الفئات إلى المالية الصول تصنف حيث. المالية

؛ المعاملة بغرض بها محتفظ مالية أصول-
وحقوق؛ تسليفات-
للبيع؛ متاحة مالية أصول-
أخرى؛ مالية أصول-

الخصصصوم وتصصصنف. الصول هذه على الحصول في المؤسسة بنية التصنيف هذا يرتبط حيث
المعاملة؛ بغرض بها محتفظ مالية خصوم -هما:  فئتين إلى المالية

الخرى؛ المالية الخصوم-
التنميصصة بنصصك أن 2012 سصصنة الجزائصصري الشصصعبي للقرض السنوي التقرير خلل من ونلحظ
.المخاطر وتسيير بإدارة البنك وإلتزام تحكم مدى عن أفصح المحلية

الصصتي للسصصتراتيجة نظصصرا السصصابقة، للسصصنوات بالنسصصبة جيد بتحكم 2012 سنة إتسمت حيث-صص 
إدخصصال طريصصق عصصن الخطصصر، وإدارة مراقبصصة طرق تغيير على دائما يعمل فهو البنك، إعتمدها
.سصصنة كصصل الدوات هصصذه وتحسصصين تعزيز على والعمل المخاطر، هذه مع تتكيف جديدة أدوات

مصصا كصصل تأخذ والتي البنك، طرف من المحددة المخاطر خريطة لتسيير التحوطية الطريقة هذه
الشصصعبي القرض عمد فقد ولهذا )،...السيولة السوق، قروض، (توزيع من بالمخاطر علقة له

وتسصصيير المراقبصصة إدارة ضصصمن والخصصصوم الصصصول بصصإدراة تكلصصف لجنة تشكيل إلى الجزائري
.المخاطر

للدوات المحاسبي والتسجيل التقييم بقواعد المتعلق ،2009  ديسمبر29  المؤرخ08-09النظام الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة   1
.21-20 ص ،2010  فيفري25 بتاريخ ،14 العدد المالية، والمؤسسات البنوك طرف من المالية
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تغيرهصصا إلصصى إضصصافة للصل، العادلة القيمة في التغيير عن الفصاح المعيار هذا يشترط كما-
والقطصصاع العمصصومي القطصصاع قصصروض مجمصصوع التقريصصر فصصي عصصرض البنصصك أن فنجصصد التراكمي،

دون السصصابقة، والسصصنوات 2012 لسصصنة المؤونصصة قيمصصة تظهصصر كمصصا السصصمية، بقيمتهصصا الخاص
.إيضاحات أي إلى الشارة

.التقرير ضمن الئتمان لمخاطر إيضاحات أو ملحظات لي البنك يتعرض لم-
توضصصيحات بصصأي يقصصم ولم العادلة، بقيمتها وليس السمية بقيمتها اللتزامات بعرض البنك قام-

البنك.  لها يتعرض فلم بها المتعلقة للمخاطر بالنسبة أما العادلة، القيمة يخص فيما أخرى
طصرق أو تقييمهصا، طريقصة سصواء البنكيصة، الضصمانات يخصص إفصصاح لي البنصك يتعرض لم-

.رهن) إعادة أو  ( بيع بها التعامل
.المالية للصول التقييم في فروقات أي عن البنك يفصح لم-
.2012  لسنة القروض لسداد عجز حالت أي عن البنك يفصح لم-
الصصرف سصعر فصي تغيصرات عصن ناجمصة خسصارة)/تغييصرات(ربصح أي عصن البنصك يفصصح لصم-

.الجنبي
النتائصصج، حسصصابات جصصدول قائمصصة ضمن والمصاريف اليرادات قائمة عن بالفصاح البنك قام-

.إضافية إيضاحات أي دون
المحاسبية: السياسات

فصي ،IAS01 الصدولي المحاسصصبي المعيصصار لصه تعصصرض مصا إلصى IFRS07 المعيصار يتعصصرض
فهم أجل من المالية، القوائم إعداد في القياس وأسس الهامة المحاسبية السياسات عن الفصاح
:يلي ما خلل من وذلك. المالية القوائم وتفسير

سصواء المخصاطر مصن لي تصصنيف أو لشصرح البنصك يتعصرض لصم: التحوطصات لنواع وصف-
.الصرف سعر أو الموال غسيل مخاطر الئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر

لصصم أنصصه حيصصث للبنصصك، النقصصدي التصصدفق في تحوطات لي الجزائري الشعبي القرض يتطرق لم-
.التحوط محاسبة فيها إستخدم معاملة أي عن التقرير في يفصح

تمكصصن الصصتي المعلومصصات عصصن بالفصاح المؤسسات إلزام هو IFRS07 المعيار هدف أن كما
الماليصصة، الدوات عصصن الناجمصصة المخصصاطر ومصصدى وطبيعصصة تقييصصم مصصن الماليصصة القوائم مستخدمي

.تسييرها وكيفية
الماليصصة، الدوات عصصن الناجمصصة المخصصاطر عصصن النوعيصصة الفصصصاحات أو للمعلومات بالنسبة أما

أهصصم تصصتركز حيث نشأتها، كيفية و للمخاطرة التعرض معلومات عن الفصاح المعيار يشترط
1فيمايلي:  المخاطر

بصصالقرض المتعلقصصة المخصصاطر تقدير مشكلة القروض منح عند البنك يواجه: الئتمان مخاطر-صص 
للعائد البنك تحقيق عدم إلى فقط ليس تمتد قد التي آثارها من التخفيض أو فيها التحكم ويحاول
العملء من صغير عدد فعجز ذاتها، المقرضة الموال خسارة إلى إنما و القرض من المتوقع
أو إفصاح بأي يدل لم ،BDLل بنك أن ونجد ،كبيرة خسائر يولد أن يمكن الدفع عن المهمين
ذلك. يخص فيما توضيح

BDL حالة دراسة – والمخاطرة العائد حيث من الجزائرية العمومية التجارية البنوك أداء تقييم" خليل، الرزاق عبد أحلم، بوعبدلي   1
15-14 الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة ،-وتحديات واقع- القتصادية والتحولت الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى . (1997-2000 )

.103ص ،2004 ديسمبر
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سصصحب علصصى الطلصصب لمواجهصصة السيولة توفر عدم نتيجة الخطر هذا يكون: السيولة مخاطر-صص 
من القتراض سبل توفر وعدم العملء طرف من الودائع سحب حالة في هذا ويظهر الموال
 .النقدي السوق

الفائصدة، أسصعار فصي لتحركصات نتيجصة اليصرادات تراجصع أنها تعرف والفائدة:  معدل مخاطر-
1 . وعوائدها الميزانية عناصر قيمة على ذلك  يؤثر حيث

لمتصصاص المصال رأس كفايصة عصدم إلصى المخصاطر هصذه وجصود يرجع: المال رأس مخاطر-صص 
لهصصذا الصصدائنين، و المصصودعين علصصى الخسصصائر هذه تأثير بالتالي و تحد ث، أن يمكن التي الخسائر

لحقصصوق ضصصمان يعتصصبر أنه حيث للبنوك، بالنسبة المال رأس بكافية دائما المركزية البنوك تهتم
.والدائنين المودعين

لمحفظصصة السصصوق تحركصصات مراقبصصة لقيمة السلبية النحرافات مخاطر وهي: السوق مخاطر-صص 
.المعاملت لتصفية المطلوبة الفترة أثناء التداول

المعلومات، نظم في الوظيفي الختلل بأوجه المتصلة المخاطر وهي: التشغيلية المخاطر- 
الكفصصء والثبصصات التتبصصع غيصصاب فصصي هصصذا الداخليصصة، المخاطر رصد وقواعد التقارير رفع وفي

إجصصراءات إتخصصاذ دون الهامصصة المخصصاطر بعصصض وتجاهصصل بإغفال يستمر أن يمكنه ما للمخاطر،
.وخيمة عواقب ذلك عن وينتج المناسب، الوقت في تصحيحية

و البنصصك من كل إرادة عن تخرج و بها التنبؤ يصعب التي المخاطر فهي العامة المخاطر أما
تتمثل:   التي و العميل

بنصصك ولكصصن ،وغيرهصصا والسياسصصية القتصصصادية النظمصصة فصصي والتغيصصرات التضخم، مخاطر: في
BDLالمخاطر هذه يخص توضيح يضم تفصيل أو إفصاح أي يبدي  لم.
المالية:     : الدلواتIFRS09     المعيار     مع     المالية     القوائم     مطابقة  :   الثاني     الفرع

وهصصو والقيصصاس، العصصرضالماليصصة:   الدواتIAS39 الصصدولي المحاسصصبي المعيار محل حل وقد
معصصايير مجلصصس أن ونجد. لمستخدميها المقدمة المالية المعلومات فائدة في التحسين إلى يهدف

للمعيار اللزامي السريان بتأجيل قام المحاسبة
اللزامي النفاذ تاريخ توحيد سيتيح مما ، 2015 جانفي 01 إلى: 2013 جانفي 01 من:

بيصصان إعصصادة متطلبصصات مصصن العفصصاء أيضصصا التعصصديلت، كافصصة وتصصوفر المشصصروع مراحصصل لجميع
.المعيار تطبيق لتأثير المقارنة المالية البيانات

لIFRS09 المعيصصار تطصصبيق تختصصار الصصتي للشصصركات فقط متوفرا الساس في العفاء وكان  قب
لمسصصاعدة مطلوبصصة الضصصافية النتقصصال إفصصصاحات سصصتكون ذلصصك مصصن وبصصدل ،2012 سصصنة

2 . المالية الدوات وقياس تصنيف على للمعيار الولي التطبيق تأثير فهم في المستثمرين

التصصدفق فصصي التغيصصرات أو العادلة القيمة في التغير من جزء بتصنيف يسمح المعيار هذا أن كما
محصوط كمخصاطر التضصصخم يغطي التصنيف هذا أن حيث به، متحوط كنبد المالية للداة النقدي
يقصصم لصصم المحليصصة، التنميصصة بنصصك أن ونجصصد. معينصصة ظصصروف فصصي ذلصصك و منهصصا، بجصصزئ أو بشصصأنها

إلى تطرق التقرير أن ونجد له، إحتياط بتشكيل يقم ولم ، 2012 لسنة التضخم أثر بإحتساب
.لها تعرضت التي للمخاطر إيضاحات أدنى دون المالية، الدوات أهم

.408 ص ذكره، سبق مرجع حماد، العال عبد طارق   1
2  :www.ascasociety.org 21ص ،2012 إصدار القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع المجمع، مجلة.
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:خلصة
والصصذي ، 2012 لسصصنة المحليصصة التنميصصة لبنك السنوي التقرير بعرض الفصل هذا في قمنا لقد

قائمصصة: الماليصصة القصصوائم أهصصم مصصن والمتكصصون المصصالي، المحاسصصبي النظصصام مخرجصصات ضمنه توفر
الماليصصة السياسصصة محتصصوى وعرض النتائج، حسابات وجدول الميزانية، خارج قائمة الميزانية،

إذا مصصا في المالية القوائم ومحتويات التقرير محتويات بتحليل القيام ثم ومن السنة، خلل للبنك
.المحاسبي الفصاح ومتطلبات الدولية المحاسبية المعايير مع تتوافق كانت

:التالية النتائج إلى وتوصلنا
خصارج عناصصر والمتضصمنة اللحقصصة والحصصدا ث الطارئصصة اللتزامصات عصن البنصك يفصصح لصم-

يمكن والتي الميزانية،
طارئة؛ التزامات عنها تحد ث أن
المخاطر؛ من نوع كل لقيمة تفسير أو بتوضيح البنك يقم لم-
ذلك؛ يخص توضيح أي يورد ولم الملكية، حقوق قائمة بعرض البنك يقم لم-
لذلك؛ توضيح أي يعطي ولم النقدية التدفقات قائمة بعرض البنك يقم لم-
العاملين؛ منافع : 19 رقم الدولي المعيار يخص ما في إيضاحات أي بعرض البنك يقم لم-
فصصي التغيصصرات : 21 رقصصم الصصدولي المعيصصار يخصصص ما في إيضاحات أي بعرض البنك يقم لم-

الجنبي؛ الصرف أسعار
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فقققط المالية، والمؤسسات البنوك نشاط تطور من مكن العالمي، للتقتصاد المتسارع تطور إن
وظائفها أصبحت

هققذا لمتطلبققات مواكبة المؤسسات هذه في تحديثات تطلب ما وهذا خاصة، كبرى أهمية تمثل
.التطور

الناميقة القدول ألزمقت العقالم دول مختلقف بها تمر التي العالمية التقتصادية التحولت أن كما
 إصلاحات برامج تبني

فققي التقققدم إلققى إضققافة. العالميققة السواق في الندماج أجل من خصخصة وبرامج إتقتصادية
المعلومات، تكنولوجيا

أو إتقليميقا أو الدولقة داخقل سقواء الماليقة والمؤسسقات البنوك خدمات لتطور كبيرا دعما كان
نصققيبها أخققذت المحاسبة أن نجد البنوك نشاط في أثرت التي التغيرات هذه ومع عالميا، احتى
شققكل فققي وترجمتهققا إختصارها يتم التي هذه المعلومات، لنتاج نظام بإعتبارها الهتمام من

التقارير و القوائم هذه مستخدمي يساعد ما للبنوك، المالية الصورة تعكس مالية وتقارير تقوائم
الستثمارية. و التقتصادية تقراراتهم إتخاذ في

المفققروض مققن فققإنه للمؤسسة، المحاسبي للنظام لمخرجات المالية القوائم أهمية من وإنطلتقا
عققن وعادلققة صققادتقة صققورة بإعطققاء تعنققى سققليمة، أسققس علققى القققوائم هققذه إعققداد يتققم أن

كل عن والفصاح ضمنها الواردة المعلومات
تشققمل معققايير إصققدار إلى عمد احين الدولية، المحاسبة مجلس به إهتم ما وهذا. فيها غموض
 ) وIAS39-IAS32(  المعققايير  وIAS30 للمعيققار بالنسققبة بها الفصاح الواجب البيانات

وصول التقتصادية والتغيرات التطورات لكل مسايرة عليها يعمل التي والتحديثات التعديلت
 .IFRS09  وIFRS07 المالية بالدوات الخاصة المعايير إلى
الجزائققر دخول مع خاصة نشأته، منذ إصلاحات عدة الجزائري المصرفي الجهاز عرف وتقد

تققامت كمققا المصقرفية، خقدماتها تنويقع و تطقؤير علقى البنققوك أجقبر القذي السوق، لتقتصاد
تقققانون عنه نتج ما وهو البنوك، محاسبة لعصرنة القوانين من العديد بإصدار النقدية السلطات

الجزائققر جهقود أن كمقا لققه، المطبقققة والقواعقد البنكي المحاسبي المخطط  المتضمن92-08
جقانب مقن خاصقة التطقورات تلقك مققع تتماشقى أن ألزمهققا العالمية، التجارة لمنظمة للدخول

أجنبية شركات وجود ومتطلبات يتماشى يعد لم الوطني المحاسبي المخطط فوجود المحاسبة،
النظققام بتطققبيق  الخققاص11-07 القققانون لصققدار الجزائققر فعمققدت الجنسققيات، ومتعققددة

المعققايير متطلبققات مققع يتماشققى والققذي الجزائريققة، المؤسسققات كققل علققى المققالي المحاسققبي
 ،01/01/2010 :من بداية بتطبيقه الجزائرية المؤسسات كل أخذت وتقد الدولية، المحاسبية

 المققؤرخ04-09 النظام وضع فقد خاصة بمحاسبة تتميز المالية والمؤسسات البنوك أن وبما
و المققالي المحاسققبي النظققام وفققق للبنققوك الماليققة القققوائم شققكل ،2009  جويليققة03 بتاريخ

 أكتقوبر18فقي:   المققؤرخ05-09 النظققام و وفققه، المطبققة المحاسققبية القواعد و محتوياتها
.ونشرها المالية والمؤسسات للبنوك المالية الكشوف إعداد  والمتضمن2009

المحاسققبي الفصققاح وجود على العمل هو الدولية المحاسبية المعايير أوردته ما أهم أن ونعلم
.الماليققة المعلومققات وشفافية مصداتقية إثبات أجل من وذلك المالية، القوائم وعرض إعداد في

القسم في لكتشافه سعينا ما وهذا
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التنمية  لبنك2012 السنوي التقرير في ورد ما ومطابقة بمراجعة وذلك البحث، من التطبيقي
تطقبيق متطلبات مع المالي المحاسبي النظام وفق نشرها تم التي المالية القوائم خاصة المحلية
.المحاسبي والفصاح الدولية المحاسبية المعايير

الفرضيات: إختبار نتائج
يلي: كما الفرضيات خطأ أو صحة إثبات يمكن المحلية التنمية لبنك القوائم دراسة خلل من

الماليققة القوائم وعرض بإعداد الجزائري الشعبي القرض وبالتحديد الجزائرية البنوك - تقامت
كققل بعققرض البنققك يقم فلم خاطئة، الفرضية هذه أن إتضح وتقد المالي، المحاسبي النظام وفق
تقائمققة بعققرض وإكتفققى الخاصققة، المققوال فققي التغيققر وجققدول الخزينققة التققدفقات جققدول من

إيضقااحات أو ملاحقق أي دون الميزانيققة، خقارج وتقائمققة النتائققج احسقابات جقدول الميزانيققة،
.متممة
إاحتياجققات لتلبيققة الجزائريققة البنققوك تقبققل مققن عنها الفصاح يتم التي المعلومات كفاية - عدم

السياسققات كافققة عققن بالفصاح يقم لم البنك أن احيث صحيحة، فرضية وهي منها، المستفدين
السنوي. تقريره في المالية القوائم إعداد في المستخدمة القياس وأسس المحاسبية

مققن للبنققك المققالي المركققز عققن واضققحة صققورة إعطاء في المالي المحاسبي النظام - يساهم
القققوائم، هققذه لمسققتخدمي اللزمققة المعلومققات كافة عن بالفصاح وذلك المالية، القوائم خلل
ما وهذا الدولية، محاسبة معايير من ومتطلباته فلسفته إستمد المالي المحاسبي النظام أن ونجد

.صحيحة فالفرضية ومنه الجزائرية للبنوك المالي للمركز جيدة صورة سيعطى
وفقققا المالية بالدوات الخاصة والمعلومات البيانات كافة عن المالية القوائم في الفصاح - يتم

الماديققة أصققوله بعرض تقام البنك أن فنجد المالي، البل غ ومعايير الدولية المحاسبية للمعايير
لللتزامات وبالنسبة. العادلة بالقيمة عرضها تم فقد مادية الغير أصوله أما التاريخية، بالتكلفة

يقققدم لققم البنققك أن احيث نسبيا، صحيحة فالفرضية ومنه التاريخية بالتكلفة عرضت أيضا فهي
.التقرير ضمن المالية الدوات تخص أخرى إيضااحات أية

الدوات بمخقاطر الخاصقة المحاسقبية المعلومقات عقن بالفصقاح الجزائريقة البنقوك - تققوم
(مخاطر يخص تغيير أو إفصاح لي يتعرض لم البنك أن فنجد خاطئة، فرضية وهي المالية،
.)...مخاطرالسوق السيولة، مخاطر المالية، الوراق

الدراسة: نتائج
يمكقن والقتي التاليقة، النتائج إلى توصلنا المحلية التنمية لبنك المالية القوائم مراجعة خلل من

القوانين: نفس عليها تنطبق لنه الجزائرية البنوك مختلف على تعميمها
لتلبيقة الماليقة، والتقققارير الققوائم فققي عنهقا بالفصقاح البنققك تقام التي المعلومات كفاية - عدم

القققرض لبنققك الماليققة القققوائم علققى الطلع ومققن للبااحثققة تققبين فقققد مسققتخدميها، إاحتياجققات
النتائقج احسقابات تقائمقة الميزانيقة، تقائمقة علقى فققط إتقتصقر الفصقاح أن الجزائري، الشعبي
أخققرى هامققة معلومققات أي عققن بالفصاح البنك يقم لم ذلك عدا فيما. الميزانية خارج وتقائمة
:ذلك أمثلة ومن السليمة القرارات إتخاذ على المالية القوائم مستخدمي تساعد
النقدية؛ التدفقات جدول-        

الخاصة؛ الموال في التغير جدول-        
المالية؛ بالقوائم المرفقة واليضااحات الملاحق-        
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عققن معلومققات مققا احققد إلققى عرضققا النتائققج احسققابات وجدول الميزانية تقائمة من كل أن رغم
النقدية، التدفقات

.النقدية التدفقات تقائمة في كما بالتفصيل، ليست ولكن
بإعداد ألزم المالي، المحاسبي والنظام ) 01( رتقم الدولي المحاسبي المعيار من كل أن ونجد

الئتمققان، مخقاطر تقييقم في تستخدم أنها خيث للبنك، بالنسبة مهمة فهي القائمة، هذه وعرض
لمسققتخدمي هققي و النقديققة، التققدفقات مراتقبة و التخطيط في تساعد التي بالمعلومات التزود و

إلققى بالضافة واللتزامات، الديون سداد على البنك تقدرة تقييم تعطي أنها احيث المالية القوائم
.السيولة تأمين
فققي التغيققرات ومصققادر مبققالغ تقائمققة توضققح فهققي الملكيققة احقققوق لقائمة بالنسبة المر كذلك
من الملكية احقوق

.المال رأس عمليات
والفصققاح الدوليققة المحاسققبية المعققايير بمتطلبققات الماليققة القققوائم إعققداد في البنك يلتزم - لم

المحاسققبية والمعققايير ،BDL لبنققك الماليققة القوائم بين المقارنة إجراء خلل فمن المحاسبي،
السياسققات فققي خاصققة الواضققحة النقققائص بعققض هنققاك فنجققد المحاسبي، والفصاح الدولية

: في والمتمثلة المحاسبية
أسعار أو الئتمانية والتسهيلت القروض منح في البنك سياسات عن الفصاح عدم-         

الفائدة؛
الجنبية؛ بالعملت العمليات تقويم في المستخدمة الصرف أسعار عن الفصاح عدم-         
الهتلك؛ هذا ومعدلت الصول إهتلك في المتبعة الطريقة عن الفصاح عدم-         

السياسات والسلفيات( القروض خسائر لتحديد المعتمدة السياسات عن الفصاح عدم-         
مع المتبعة
المعدومة)؛ الديون

لها؛ المحاسبية والمعالجة العامة المصرفية المخاطر مختلف عن الفصاح عدم-         
العديققد توضققيح بإمكانهققا الققتي و للبنك المالية للقوائم المنممة اليضااحات و الملاحق - غياب

القققوائم فققي ذكرهققا يمكققن ل والتي النتائج احسابات وجدول الميزانية في الغامضة المور من
.المالية

من الرغم على واللتزامات للصول المصرفية المخاطر توزيع عن بالفصاح البنك يقم - لم
الخاصة. الودائع من جيدة نسبة على يحصل البنك أن

لعناصققر المتضققمنة اللاحقققة، والاحققداث الطارئققة اللتزامققات عققن بالفصققاح البنققك يقم - لم
 والتي الميزانية، خارج
طارئة. إلتزامات عنها ينشأ أن يمكن

الدراسة: توصيات
التالية: التوصيات نقترح الدراسة خلل من إليها التوصل تم التي النتائج على بناءا

المحاسققبي المعيققار عليهققا نققص الققتي المالية القوائم ونشر بإعداد BDL بنك تقيام - ضرورة
 وهي:2009  أكيوبر18 في  المؤرخ05-09رتقم:  ) والنظام01( رتقم الدولي

الميزانية؛-    
النتائج؛ احسابات جدول-    

الميزانية؛ خارج-    
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النقدية؛ التدفقات تقائمة-    
الخاصة؛ الموال في التغيرات تقائمة-    
المالية؛ للقوائم المتممة واليضااحات الملاحق-    

يمكقن القتي المحاسقبي الفصقاح أدوات أهقم أاحقد تعتقبر المالية القوائم من تقائمة كل أن وذلك
.المعلومات على للحصول عليها العتماد

كافققة بتطققبيق المققالي، المحاسققبي النظققام وفققق للبنققوك الماليققة القققوائم وعققرض إعققداد إن-قق 
للبنوك المالية القوائم يكسب سوف الدولية، المحاسبية والمعايير المحاسبي الفصاح متطلبات
البنققوك مققن بنظيرتهققا الجزائريققة البنققوك آداء بمقارنققة سيسمح مما أكبر، وموثوتقية مصداتقية
السققنوي التقرير في المنشورة المعلومات لن الدولية، المحاسبية المعايير تطبق التي الدولية،

البنك أداء لتقييم اللزمة المعلومات كافة توفير عن تقاصرة تزال ل 2012  لسنةBDL لبنك
المستقبلية. إتجاهاته و

النظام وفق المحاسبة دراسة أجل من البنوك، في للموظفين وتدريبية تكوينية بدورات - القيام
المحاسققبي الفصققاح متطلبققات لفهم بالضافة الدولية، المحاسبية والمعايير المالي، المحاسبي
علقى والقادرين المؤهلين والموظفين المحاسبين عدد زيادة إلى سيؤدي وهذا. المالية للدوات
المالي. المحاسبي النظام وفق المحاسبية والسياسات للمبادئ المثل التطبيق
تحسين أجل من اللكترونية والبرامج النظم إدخال خلل من البنك نشاط تطوير على - العمل
معققدلت من الرفع أجل من وذلك التقتصادية، للتطورات مواكبة المصرفية الخدمات مستوى

 .البنك أداء


