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مقدمة
إن النظام المصرفي بمختمف أجيزتو يعتبر القمب النابض القتصاد أي دولة وىذا من
خالل ما يقوم بو من تجميع لممدخرات التي تستثمر في شتى المجاالت ،والقيام بأنشطة
الوساطة المالية كاالئتمان بمختمف أنواعو وغير ذلك من المعامالت المالية التي ال غنى
عنيا ألي اقتصاد ،باإلضافة إلى ذلك يمعب الجياز المصرفي دو ار أساسيا في تخطيط وتنفيذ
مختمف السياسات المالية واالقتصادية خاصة فيما يخص التنمية ،فيو يعتبر المرآة العاكسة
لتقدم اقتصاد أي دولة أو تأخره ،وىذا ما أدى إلى زيادة االىتمام العام بأداء البنوك خاصة
ما يتعمق بمالئمتيا المالية ومدى توافر السيولة لدييا ودرجة المخاطر النسبية المتعمقة
بأنشطتيا المختمفة.
منذ إعتماد الجزائر عمى النظام المحاسبي المالي مطمع سنة  0202سعت أن يشمل
ىذا النظام المحاسبي جميع المؤسسات بغض النظر عن طبيعة نشاطيا ،إال أن القطاع
البنكي وما يميزه من نشاطات جعمو ينفرد بطابع خاص يفصمو عن باقي القطاعات األخرى،
فالعمميات المصرفية تتميز بالدقة والتنوع والسرعة في إنجاز الميام لذلك فمحاسبة البنوك
يجب أن تكون عمى درجة عالية من المرونة والوضوح والسرعة حتى يسيل إستخراج
البيانات المحاسبية والكشوفات والمعمومات الالزمة في الوقت المناسب من القوائم المالية
ويجب أن تحتوي ىذه القوائم عمى اإلفصاح المحاسبي بتحديد الكميات الواجب اإلفصاح
عنيا حيث تعود ىذه المحددات إلى طبيعة العمل المصرفي.
يعد اإلفصاح المحاسبي من األسس الرئيسية التي ترتكز عمييا المبادئ المحاسبية
المتعارف عمييا ،ومبدأ ثابت في إعداد القوائم المالية ،حيث أنو يعمل عمى إيجاد مناخ
يساعد عمى الثقة في المعامالت االقتصادية والمالية بين المؤسسات ،وذلك من خالل دعم
الشفافية في اإلفصاح عن جميع المعمومات المحاسبية والمالية وغيرىا من المعمومات ذات
العالقة بنشاط الجية المعنية والواردة في بياناتيا المالية وذلك لصالح المستفيدين اآلخرين
من ىذه المعمومات ،فاإلفصاح المحاسبي تنشأ أىميتو من تعدد وتنوع الجيات المستفيدة من

أ

مقدمة
ىذه المعمومات والتي تضم المصرفيين ،المستثمرين ،المقرضين ،المراقبين ،المحاسبين
واألجيزة الحكومية فالبيانات المالية الخاصة بالبنوك يحتاج مستخدموىا إلى معمومات مالئمة
وموثقة وقابمة لممقارنة لتساعدىم في تقييم أداء البنك ومركزه المالي وكذا إتخاذ الق اررات
االقتصادية ،باإلضافة إلى توفير معمومات تمكنيم من فيم السمات الخاصة لطبيعة أنشطة
البنوك.
أوال /اإلشكالية :يتميز القطاع البنكي بخصوصيات في المعامالت كغيره من القطاعات
األخرى التي تسعى لضمان التسيير الجيد والمالئم من أجل تحقيق أىدافيا المسطرة وبالتالي
من الطبيعي أن يكون ليا محاسبة خاصة تعالج فييا جميع عممياتيا المالية من قبول لمودائع
وتوظيف لممدخرات وتكوين األموال االحتياطية واستثمارىا ،إال أن اإلشكال الذي سيطرح
ىو " :ما هو أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية البنكية؟"
ىذه اإلشكالية تدفعنا إلى طرح التساؤالت التالية:
 ىل النظام المحاسبي المالي يتالءم مع نشاط البنوك؟ ىل يتم إعداد القوائم المالية لمبنوك وفقا لقوانين النظام المحاسبي المالي؟ ىل يقوم البنك بتطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم ( )20األدوات المالية :اإلفصاحاتفي اإلفصاح عن البيانات المالية في القوائم المالية؟
ثانيا /الفرضيات :كإجابة مبدئية عمى التساؤالت المطروحة نضع الفرضيات الجزئية
التالية:
 النظام المحاسبي المالي يتالءم مع نشاط البنوك؛ يتم إعداد القوائم المالية لمبنوك وفقا لقوانين النظام المحاسبي المالي؛ يقوم البنك بتطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم  20األدوات المالية :اإلفصاحات فياإلفصاح عن البيانات المالية لمقوائم المالية؛

ب

مقدمة
ثالثا /أهمية الدراسة:

إن ليذا البحث أىمية بالغة ،خاصة أن الجزائر عمى وشك

االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة ،مما يستوجب توحيد لغة تسيير مختمف القطاعات
االقتصادية خاصة القطاع البنكي مع ما ىو متعارف عميو دوليا ،إضافة إلى الحصول عمى
معمومات محاسبية يمكن اإلعتماد عمييا في تقييم أداء البنوك الجزائرية.
رابعا /أهداف الدراسة :تتجسد أىداف البحث في النقاط التالية:
 إكتساب معارف جديدة فيما يخص محاسبة البنوك. تشخيص واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي في البنوك. إبراز التطورات التي عرفتيا البنوك لمتكيف مع النظام المحاسبي المالي. المساىمة في إ خراج البحث العممي من المحيط الداخمي لمجامعة إلى المحيط العمميالميداني.

خامسا /أسباب إختيار الموضوع:
األسباب الموضوعية:
 الدور الفعال الذي يمكن لمقوائم المالية أن تؤديو من خالل توفير معمومات ماليةلجميع األطراف المختمفة التخاذ مختمف الق اررات.
 المساىمة بتنويع الدراسات الحديثة في المكتبة الوطنية بموضوع يعتبر إلى حد ماقميل التطرق خاصة في دراساتنا الوطنية.
األسباب الذاتية:
 االىتمام الشخصي بالموضوع نظ ار الرتباطو بجال التخصص ( مالية وجباية). -تعزيز المعارف الشخصية في مجال المحاسبة البنكية.

ج

مقدمة
سادسا /حدود الدراسة:
اإلطار الزماني :سنتطرق في ىذا البحث إلي أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى
عرض القوائم المالية البنكية ،وسيكون ذلك بدراسة القوائم المالية لبنك سوسيتي جنرال
الجزائر لسنة  0202والتقرير المالي الذي يضميا.
اإلطار المكاني :دراستنا تقوم وترتكز عمى دراسة القوائم المالية لبنك سوسيتي جنرال الجزائر.
سابعا /منهج الدراسة :سنعتمد في الجانب النظري عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلك
لوصف النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي المالي البنكي والقوائم المالية البنكية ،أما
في الجانب التطبيقي سنعتمد عمى منيج دراسة حالة لبنك سوسيتي جنرال الجزائر من خالل
تتبع مادة البحث وتحميميا واستخالص النتائج باإلضافة إلى دراسة المضمون من خالل
دراسة بعض المراجع و المصادر المتعمقة بالقوائم المالية لمبنوك واإلفصاح المحاسبي
ومراجعة بعض الدراسات.
وسوف يتم االعتماد عمى النظام المحاسبي المالي لمحكم عمى إمكانية تطبيقو في
البنوك وكذا معيار اإلبالغ المالي رقم ( )20الخاص بمتطمبات اإلفصاح في البنوك.

ثامنا /الدراسات السابقة:
 )0دليمة دادة "،اإلفصاح المحاسبي لمقوائم المالية لمبنوك وفق النظام المحاسبي المالي"،
مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،قسم العموم
التجارية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة :0202 ،تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تأىل
البنوك الجزائرية لمعمل وفق المعايير المحاسبية الدولية وذلك بعد تطبيق النظام المحاسبي
المالي إضافة إلى توضيح أىمية القوائم والتقارير المالية في اتخاذ الق اررات عمى المستوى
الداخمي والخارجي لمبنوك والمستثمرين وتيدف أيضا إلى دراسة مستوى البنوك بنشر القوائم
المالية والحكم عمى درجة اإلفصاح فييا من خالل االعتماد عمى المعايير المحاسبية الدولية،
ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا ما يمي:
د

مقدمة
 عدم كفاية المعمومات التي قام البنك باإلفصاح عنيا في القوائم والتقارير المالية،لتمبية احتياجات مستخدمييا ،فقد تبين لمباحثة ومن االطالع عمى القوائم المالية لبنك
القرض الشعبي الجزائري أن اإلفصاح اقتصر فقط عمى قائمة الميزانية ،قائمة
حسابات النتائج وقائمة خارج الميزانية.
 لم يمتزم البنك في إعداد القوائم المالية بمتطمبات المعايير المحاسبية الدولية واإلفصاحالمحاسبي.
 غياب المالحق واإليضاحات المتممة لمقوائم المالية لمبنك والتي بإمكانيا توضيحالعديد من األمور الغامضة في الميزانية وجدول حسابات النتائج والتي ال يمكن ذكرىا
في القوائم المالية.
 لم يقم البنك باإلفصاح عن توزيع المخاطر المصرفية لألصول وااللتزامات عمىالرغم من أن البنك يحصل عمى نسبة جيدة من الودائع الخاصة.
-

لم يقم البنك باإلفصاح عن االلتزامات الطارئة واألحداث الالحقة ،المتضمنة
لعناصر خارج الميزانية ،والتي يمكن أن ينشأ عنيا التزامات طارئة.

 )0مريم صغير موح" ،القوائم المالية البنكية في ظل معايير المحاسبة الدولية" ،مذكرة
ماجستير غير منشورة تخصص) محاسبة وتدقيق( ،كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير،
جامعة سعد دحمب البميدة  ،0202ييدف ىذا البحث إلى دراسة ما إذا كانت المؤسسات
المالية تقوم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومعايير اإلبالغ المالي ومن أىم النتائج التي
تم التوصل الييا ما يمي:
 -عدم كفاية

المعمومات التي تم اإلفصاح عنيا في التقارير المالية لمبنك لتمبية

احتياجات المستخدمين ،فقد تبين أن اإلفصاح اقتصر فقط عمى قائمة الدخل،
الميزانية العامة وقائمة التغيرات في حقوق الممكية  ،وفيما عدا ذلك لم يقم المصرف
باإلفصاح عن أية معمومات أخرى تساعد المستخدمين عمى اتخاذ الق اررات
االقتصادية السميمة خاصة المعمومات المرتبطة بقائمة التدفقات النقدية.
ه

مقدمة
 وباالطالع عمى قائمة الدخل لمبنك الخارجي الجزائري وبشكل واضح نالحظ أنوبالرغم من عدم تطبيق البنك لممعايير الدولية إلى أن قائمتو تتماشى وبما أوصت بو
المعايير الدولية.
 تم الفصل بين األرصدة (الحسابات الجارية) لدى المصرف المركزي واألرصدة(الحسابات الجارية) لدى المصارف المقيمة األخرى ،حيث يقدم الفصل بينيما
لممستخدمين معمومات ىامة عن عالقة البنك مع البنوك المقيمة األخرى ومدى
اعتماده عمييم.
 عرض المالحظات واإليضاحات المرافقة لمقوائم المالية لممصرف والتي يمكن أنتوضح الكثير من األمور الغامضة في الميزانية وقائمة الدخل والتي ال يمكن ذكرىا
ضمن ىذه القوائم المالية.
 )2روال كاسر اليقة" ،القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية لممصارف ودورهما
في ترشيد ق اررات االستثمار" ،مذكرة ماجستير ،كمية االقتصاد ،جامعة تشرين ،سوريا
 :0220اليدف من ىذه الدراسة ىو توضيح أىمية التقارير المالية في اتخاذ الق اررات عمى
مستوى الداخمي والخارجي لممصرف وكذا دراسة مستوى التزام المصارف بنشر القوائم المالية
االلزامية والحكم عمى درجة اإلفصاح فييا باالعتماد عمى المعيار ( )22الخاص بالمصارف
والمؤسسات المالية المشابهة ،ومن أىم االقتراحات التي تم التوصل إلييا ما يمي:
 عدم كفاية المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا في القوائم المالية لممصرف لتمبيةاحتياجات المستخدمين.
 لم يمتزم المصرف بإعداد القوائم المالية لممصرف وفقا لمعايير المحاسبية الدوليةالصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وخاصة المعيار الدولي المحاسبي رقم
( )22الخاص بالمصاريف والمؤسسات المالية المشابية.

و

مقدمة
 لم يفصح المصرف عن االلتزامات الطارئة واألحداث الالحقة و عدم اإلفصاح عنتوزيع المخاطر المصرفية لألصول والخصوم عمى الرغم من ان القوائم المالية تبين
أن المصرف يحصل عمى نسبة عالية من الودائع من القطاع الخاص.
 إن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في البنوك يعد مدخال ضروريا لموصول إلىمعمومات تساعد متخذي القرار عمى تقييم المركز المالي واألعمال التي تقوم بيا
البنوك وفيم المميزات الخاصة لطبيعة أعماليا خاصة فيما يتعمق بمخاطر األدوات
المالية.
تاسعا /تقسيمات الدراسة :سوف نقوم بتقسيم الدراسة إلى ثالث فصول ،كل فصل يتم
تقديمو بتمييد وختمو بخالصة ،باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة عامتين حيث:
 يتناول الفصل األول النظام المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوك. يتناول الفصل الثاني عرض القوائم المالية البنكية وفق النظام المحاسبي المالي. يتناول الفصل الثالث أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم الماليةلبنك سوسيتي جنرال الجزائر.

ز

الفصل األول:
النظام المحاسبي المالي واإلفصاح
المحاسبي في البنوك

الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
تمهيد :
تشكؿ البنكؾ أحد أىـ المؤسسات المالية في االقتصاد الحديث كالتي تساىـ في جمع
مدخرات األفراد كاعادة استثمارىا لتمكيؿ العمميات االقتصادية لمختمؼ القطاعات ،حيث
يتمثؿ الدكر األساسي لمبنكؾ في أنو الكسيط بيف األمكاؿ التي تحتاج لالستثمار كاالستثمار
الذم يحتاج لمتمكيؿ ،كحتى تتمكف البنكؾ مف القياـ بيذا الدكر فيي تحتاج إلى تطكر
مستمر لكي تتكيؼ مع التقدـ التقني في جميع المجاالت كخاصة المبادالت المالية كالتجارية
عمى الصعيد المحمي أك العالمي ،فالعمميات المصرفية تتميز بالتنكع كالتعدد كالدقة كالسرعة
في إنجاز المياـ ليذا فالبنكؾ تحتاج لنظاـ محاسبي يتصؼ بدرجة عالية مف المركنة
كالكضكح حتى يسيؿ استخراج الكشكؼ المالية بصكرة صادقة كمفيكمة ككاضحة ككذا
المعمكمات الالزمة في الكقت المناسب.
إف النظاـ المحاسبي في القطاع البنكي يختمؼ عف غيره مف األنظمة المحاسبية
ألخرل ،لكف أساسيا المحاسبي يبقى نفسو ،إال أف فيـ طبيعة النظاـ المحاسبي لمقطاع
البنكي يتطمب بالضركرة فيـ ك التعرؼ عمى مختمؼ التقارير المحاسبية كالمالية.
كنظ ار ألىمية كتكامؿ كؿ مف ىذيف الطرفيف قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث
مباحث ىي :المبحث األكؿ الذم تناكلنا فيو المفاىيـ العامة لمبنكؾ مف تعريؼ كأنكاع
ككظائؼ ،كتطرقنا في المبحث الثاني لإلطار النظرم لمنظاـ المحاسبي المالي ،أما المبحث
الثالث فقد عرجنا فيو عمى اإلفصاح المحاسبي.
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
المبحث األوؿ :مفاهيـ عامة حوؿ البنوؾ
تعتبر البنكؾ مف أىـ المؤسسات المالية في االقتصاد كذلؾ بتأميف السيكلة الكافية
لنمك اقتصادم متزف كمستمر كىذا عف طريؽ تمكيؿ العمميات االنتاجية فيي بيذا تساعد
عمى دفع عجمة التنمية االقتصادية في المؤسسات كالمجتمع.
المطمب األوؿ :ماهية البنوؾ
أوال /نشأة البنوؾ :إف كممة بنؾ اشتقت مف المقاعد التي كاف يجمس عمييا الصرافكف في
أسكاؽ البندقية كأمسترداـ ،فمف حيث األصؿ المغكم لمكممة ،ىك الكممة االيطالية "بانكك"
كالتي تعني مسطبة ،كيقصد بيا في البدء المسطبة التي كاف يجمس عمييا الصيارفة لتحكيؿ
العممة ،ثـ تطكر المعنى فيما بعد لكي يقصد بكممة المنضدة التي يتـ فكقيا عد كتبادؿ
العمالت  ،بعدىا أصبحت تعني المكاف الذم تكجد فيو تمؾ المنضدة كتجرم فيو المتاجرة
بالنقكد 1،كأجمع الباحثكف عمى أف تاريخ نشأة البنكؾ الحديثة يبدأ مف منتصؼ القرف الثاني
عشر لمميالد حيث تأسس أكؿ بنؾ كذلؾ في مدينة البندقية عاـ 1157ـ تاله بنؾ برشمكنة
عاـ 1401ـ ثـ بنؾ ريالتك

Banco della Pizza di Rialto

عاـ 1587ـ بمدينة البندقية ثـ

بنؾ أمسترداـ عاـ 1609ـ ،كيعتبر ىذا البنؾ األخير األنمكذج الذم احتذتو معظـ البنكؾ
األكركبية بعد ذلؾ مع مراعاة ما أممتو اختالفات الظركؼ كاألحكاؿ بيف دكلة كأخرل ،مثؿ
بنؾ ىامبكرغ بألمانيا عاـ 1619ـ كبنؾ إنجمت ار عمـ 1694ـ ،كبنؾ فرنسا الذم أسسو
نابميكف عاـ  ،1800ثـ إنتشرت البنكؾ بعد ذلؾ في أمريكا كغيرىا مف بمداف العالـ.

2

ثانيا /تعريؼ البنوؾ :اختمفت التعاريؼ الخاصة بالبنكؾ باختالؼ القكانيف كالتشريعات التي
تعمؿ في ظميا كالتي تتبايف مف بمد إلى آخر ،كتختمؼ كذلؾ باختالؼ طبيعة النشاط كالشكؿ
القانكني الذم تأخذه ىذه البنكؾ.
1

عبد الحؽ بكعتركس ،المدخؿ لالقتصاد النقدي والمصرفي ،مطبكعات جامعة منتكرم ،قسنطينة 2003 ،ػ ،2004

ص.71
2

خالد أميف عبد اهلل ،العمميات المصرفية ،الطبعة السادسة ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2009 ،ص .17
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
كفقا لممشرع الجزائرم تـ تعريؼ البنؾ في القانكف  06 - 88المؤرخ في  12جانفي
 1988بأنو" 1:مؤسسة اقتصادية تمتمؾ الشخصية المعنكية التجارية تتعامؿ مع اآلخريف
عمى أسس كقكاعد تجارية تخضع لمبدأ التنظيـ كاالنسجاـ في معاممتيا مع المحيط الخارجي،
تككف محررة مف كؿ القيكد كليا الحرية في تمكيؿ المشاريع كيشترط أف يككف البنؾ مسجؿ
ضمف قائمة البنكؾ بكاسطة اعتماد يصدر في الجريدة الرسمية ،عالكة عمى السجؿ التجارم،
كيككف ىدؼ البنؾ األساسي ىك اقتراض األمكاؿ بمعدؿ فائدة معيف إلقراضيا مف جديد بعدة
أشكاؿ أك استثمارىا بمعدؿ أعمى مف معدؿ االقتراض كما يقكـ بتقديـ أنكاع مختمفة مف
الخدمات لزبائنو مقابؿ فائدة أك عمكلة ".
أما المشرع الفرنسي فقد عرؼ البنكؾ عمى أنيا" 2:المؤسسات التي تقكـ عمى سبيؿ
االحتراؼ بتمقي األمكاؿ مف الجميكر عمى شكؿ كدائع أك ما في حكميا كتستخدميا لحسابيا
الخاص في عمميات الخصـ كاالئتماف أك في العمميات المالية".
كما عرؼ المشرع المصرم البنؾ بأنو" 3:كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم يككف عممو
الرئيسي قبكؿ الكدائع مف الجميكر تحت الطمب أك بعد أجؿ".
كاذا أردنا أ ف نضع تعريفا شامال لمبنؾ استنادا الى كظيفتو الرئيسية فأننا نستطيع أف
نقكؿ أف البنؾ ىك" 4:المؤسسة التي تتخذ مف اإلتجار في النقكد حرفة ليا".

1

مريـ صغير مكح ،القوائـ المالية في ظؿ معايير المحاسبة الدولية ،مذكرة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ

2

مدحت محمد اسماعيؿ ،محاسبة البنوؾ التجارية وشركات التأميف ،دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2010 ،ص

3

فائؽ شقير كآخركف ،محاسبة البنوؾ ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة ،األردف ،2000 ،ص.15

االقتصادية كعمكـ التسيير ،قسـ العمكـ التجارية ،جامعة سعد دحمب ،البميدة ،الجزائر ،2010 ،ص .13

.19

4

خيرت ضيؼ ،محاسبة البنوؾ ،دار النيضة العربية ،لبناف ،دكف سنة النشر ،ص.1
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
المطمب الثاني :أنواع البنوؾ
يمكف تقسيـ البنكؾ إلى مجمكعات مختمفة كذلؾ كفؽ أسس كمعايير معينة حيث
يمكف النظر إلى تقسيمات البنكؾ مف حيث:
 -1مف حيث الكضع القانكني لمبنؾ :تنقسـ البنكؾ مف حيث كضعيا القانكني إلى:

1

أ) بنكؾ عامة :كتعكد ممكيتيا لمقطاع العاـ كتنشئيا الدكلة مثؿ البنؾ المركزم كمؤسسات
اإلقراض المتخصصة التي تعكد ممكيتيا لمقطاع العاـ.
ب) بنكؾ القطاع الخاص :كىي البنكؾ التي تعكد ممكيتيا لألفراد أك الييئات أك الشركات
(تعكد ممكيتيا ألشخاص طبيعييف أك اعتبارييف) كال تشترؾ الدكلة أك المؤسسات العامة في
ممكية أك إدارة ىذه المجمكعة كتضـ كؿ البنكؾ التجارية باإلضافة إلى بعض بنكؾ
االستثمار كمؤسسات اإلقراض المتخصصة كالتي تعكد ممكيتيا بالكامؿ لمقطاع الخاص.
ج) بنكؾ مختمطة :تعكد ممكيتيا لمدكلة كلمقطاع الخاص أم تشترؾ الدكلة كتساىـ في إنشاء
كادارة مثؿ ىذه البنكؾ كعادة ما تمجأ الدكلة إلى حيازة أكثر مف نصؼ رأس الماؿ ليذا النكع
مف البنكؾ لتضمف السيطرة عميو.
 -2مف حيث طبيعة األعماؿ التي تزاكليا البنكؾ :تنقسـ البنكؾ مف حيث طبيعة األعماؿ
التي تزاكليا إلى:

2

أ) بنكؾ مركزية :كيعرؼ البنؾ المركزم عمى أنو بنؾ البنكؾ ألنو يتكلى اإلشراؼ كالرقابة
عمى باقي البنكؾ ،كبنؾ اإلصدار ألف لو سمطة إصدار نقد الدكلة كبنؾ الدكلة حيث لو
سمطة إدارة إحتياطات الدكلة مف الذىب كالعمالت األجنبية كتكجيو السياسة النقدية في
الدكلة.

1
2

فائؽ شقير كآخركف ،مرجع سابؽ ،ص.23
خالد أميف عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص ص .20 -18
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ب) بنكؾ تجارية :كىي البنكؾ التي تعتمد عمى كدائع األفراد كالييئات بأنكاعيا المختمفة
سكاء كانت تحت الطمب أك ألجؿ أك بإشعار ،كاعادة استثمارىا لفترات قصيرة األجؿ في
تسييالت ائتمانية يسيؿ تحكيميا إلى نقدية حاضرة دكف خسائر تذكر كذلؾ لممساىمة في
ت مكيؿ التجارة الداخمية كالخارجية ،كمف أمثمة ىذه االستثمارات القركض كالسمؼ كخصـ
األكراؽ التجارية أك التسميؼ بضمانيا ،ىذا باإلضافة إلى بيع كشراء األكراؽ المالية فضال
عف إصدار خطابات الضماف ،كفتح االعتمادات المستندية ،كغيرىا مف الخدمات المصرفية.
ج) بنكؾ صناعية :كىي بنكؾ تيدؼ خاصة إلى تقديـ العديد مف التسييالت المباشرة ك غير
المباشرة إلى المؤسسات الصناعية لفترات متكسطة كطكيمة األجؿ ،كما تساىـ في إنشاء
الشركات الصناعية ،كبذلؾ تخرج مف مفيكـ البنكؾ التجارية التي تعتمد عمى اإلقراض
قصير األجؿ مما يزيد مف نسبة المخاطرة.
د) بنكؾ عقارية :كتيدؼ ىذه البنكؾ إلى تمكيؿ قطاع البناء كاإلسكاف مقبؿ رىكنات عقارية
،كبما أف تمكيميا يككف لفترات طكيمة األمد نسبيا نراىا تعتمد عمى مصادر تمكيؿ طكيمة
األجؿ أيضا.
ق) بنكؾ زراعية :كىي البنكؾ التي تقدـ خدماتيا إلى القطاع الزراعي عف طريؽ تمكيؿ
شراء البذكر كالتقاكم كاألسمدة كالمبيدات ،كاستئجار اآلالت الزراعية كالمساىمة في تنمية
الثركة الحيكانية ،كبما أف ىذه الخدمات الزراعية تعتمد عمى دكرات مكسمية ،لذلؾ تككف
فترات التمكيؿ متكسطة األجؿ كمرتبطة بالمكاسـ الزراعية.
ك) البنكؾ كصناديؽ التكفير :كىي البنكؾ كالصناديؽ التي تقبؿ المدخرات صغيرة الحجـ،
كتقكـ بمنح القركض الصغيرة (السمؼ) أيضا لجميكر المتعامميف معيا مف صغار المدخريف.
ز) البنكؾ التعاكنية :كىي البنكؾ التي تقدـ خدماتيا إلى الجمعيات التعاكنية بأنكاعيا
المختمفة الزراعية كاالستيالكية كالحرفية كغيرىا.
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ح) الكحدات المصرفية الخارجية :كىي البنكؾ التي تقدـ خدماتيا لغير مكاطني البمد الذم
تعمؿ فيو.
 -3مف حيث مصادر األمكاؿ :تنقسـ البنكؾ مف حيث مصادر األمكاؿ إلى:

1

أ) بنكؾ الكدائع :كىي البنكؾ التي تتككف أمكاليا مف رأس الماؿ المممكؾ لمشركاء ،ككذلؾ
مف الكدائع التي يقدميا األفراد كالييئات المختمفة لغرض االستثمار ،أك الحسابات الجارية
ليذه الجيات.
ب) بنكؾ األعماؿ :كىي تمؾ البنكؾ التي تعتمد بشكؿ رئيسي عمى أمكاليا الخاصة إضافة
إ لى الكدائع كذلؾ لممساعدة في قياميا بأعماليا التي أنشأت مف أجميا ،كمف أىـ أعماليا
تقديـ القركض طكيمة األجؿ لممشركعات القائمة كالحديثة.
 -4مف حيث شرعية العمميات :تنقسـ البنكؾ مف حيث شرعية العمميات إلى:

2

أ) بنكؾ تقميدية ( ربكية ).
ب) بنكؾ إسالمية :تعرؼ البنكؾ اإلسالمية عمى أنيا "مؤسسة مالية تعمؿ عمى جذب
المكارد النقدية مف أفراد المجتمع ك تكظيفيا تكظيفا فعاال يكفؿ تعظيميا كنمكىا في إطار
القكاعد المستقرة لمشريعة اإلسالمية".

1

محمد جماؿ عمي ىاللي كعبد الرزاؽ شحادة ،محاسبة المؤسسات المالية (البنوؾ التجارية وشركات التأميف) ،دار

2

نكاؿ بف عمارة " ،محاسبة البنوؾ االسالمية" ػػ دراسة حالة بنؾ البركة الجزائري ػػ ممتقى المؤسسة االقتصادية الجزائرية

المناىج ،األردف ،2009 ،ص .22 ،21

كتحديات المناخ االقتصادم الجديد ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة كرقمة 23 - 22 ،أفريؿ
.2003
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المطمب الثالث :وظائؼ البنوؾ
1

أوال /الوظائؼ العامة لمبنوؾ :لمبنكؾ كظائؼ عديدة نمخص أىميا فيما يمي:

 -1المساىمة في رفع مستكل معيشة األفراد كتحقيؽ الرقي كاالزدىار في المجتمع كذلؾ مف
خالؿ تمكيؿ القركض لنشاطات االستغالؿ كاالستثمار ،فيي بيذا تؤدم إلى زيادة اإلنتاجية
لممكاد المتاحة كأيضا خمؽ كتراكـ ثركات جديدة.
 -2لمبنكؾ دكر في تسيير السياسة النقدية فإذا زادت حاجة المقرضيف زاد معدؿ الفائدة
لتحفيز المدخريف عمى زيادة االدخار كالتقميؿ مف االستيالؾ لذلؾ تعمد البنكؾ دائما لمبحث
عف مختمؼ الطرؽ المؤدية لالدخار سكاء مف ناحية األفراد كالمؤسسات كتكجييو نحك
االستثمار.
 -3خمؽ كسائؿ الدفع ك أداء االلتزامات كالعمالت النقدية ،الشيكات ككسائؿ الدفع األخرل،
ىذا كقد عرفت كسائؿ الدفع تطك ار كبي ار أدل إلى ظيكر العديد منيا كنظاـ السحب كالدفع
عف طريؽ االجيزة االلكتركنية كاآللية ،الشيء الذم ساىـ في تبسيط كتكسيع كزيادة
المبادالت.
ثانيا /وظائؼ البنوؾ التجارية :تقكـ البنكؾ التجارية بعدة كظائؼ منيا النقدية كمنيا غير
النقدية ،كيمكف تقسيـ ىذه الكظائؼ إلى تقميدية كالسيكية ،كأخرل حديثة.
 -1الكظائؼ التقميدية (الكالسيكية) :كتتمثؿ في فتح الحسابات الجارية كقبكؿ الكدائع عمى
اختالؼ أنكاعيا (تحت الطمب ،كادخارية ،كخاضعة إلخطار ،كألجؿ).
أ) الكدائع تحت الطمب 2:كيطمؽ عمييا تسمية الكدائع الجارية كىي تتميز بخصائص تميزىا
عف غيرىا مف الكدائع ،ككما يدؿ عميو اسميا فيذه الكدائع تعطي صاحبيا الحؽ في السحب
منيا متى شاء دكف إشعار مسبؽ ،فالكديعة كاف كانت بحكزة البنؾ فيي تحت التصرؼ
1

جميمة بكارم ،القوائـ المالية البنكية في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي ،مذكرة ماستر غير منشكرة ،كمية العمكـ

االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،قسـ العمكـ التجارية ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،الجزائر ،2012 ،ص .24 ،23
2

الطاىر لطرش ،تقنيات البنوؾ ،الطبعة السابعة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2003 ،ص.27
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المطمؽ لصاحبيا كال يحؽ لمبنؾ أف يفرض قيكدا أك شركطا أماـ صاحبيا أثناء السحب كال
يمكف لصاحب ىذا النكع مف الكدائع االستفادة مف الفكائد.
ب) الكدائع االدخارية :تعتبر ىذه الكدائع بمثابة عممية تكفير كادخار حقيقية نظ ار لمدة
إيداعيا في البنكؾ كالعائد المنتظر منيا ،فيذه الكدائع تبقى لفترات طكيمة في البنؾ ،ال يمكف
لصاحبيا أف يسحبيا ميما كانت الظركؼ ،كىك يكاجو عراقيؿ عديدة أكليا ضركرة انقضاء
مدة اإليداع ،كما أف أصحاب ىذه الكدائع يحصمكف عمى فكائد معتبرة تعتبر عكائد تكظيؼ
حقيقية ىي كذلؾ ليست كدائع ادخارية لألمكاؿ كتعكس الطبيعة االدخارية ليذه الكدائع.
ج) كدائع خاضعة لإلخطار 1:تعمؿ البنكؾ التجارية عمى جذب المدخرات عمى اختالؼ
أنكاعيا فتقكـ بتنكيع حسابات الكدائع لألفراد كالييئات بحيث يمكف لمعمالء اختيار المناسب
ليـ مف حسابات الكدائع ،فمف العمالء مف يجد نفسو أنو في غير حاجة لمبالغ معينة مف
الماؿ لمدة غير معمكمة عمى كجو التحديد كيرغب في استثمار ىذه المبالغ طكؿ فترة عدـ
حاجتو الييا ،بحيث يككف مف حقو سحب ىذه األمكاؿ عند الحاجة ليا فيقكـ البنؾ بتشجيع
ىؤالء العمالء عمى ايداع أمكاليـ في حسابات كدائع بإخطار سابؽ كيقكـ البنؾ بدفع فكائد
المكدعيف عف المبالغ المكدعة في ىذه الحسابات كلكي يتمكف البنؾ التجارم مف دفع فكائد
بنسب مرتفعة فانو يعمؿ عمى استثمار ىذه األمكاؿ بما يعكد عميو بأرباح مرتفعة تزيد عف
قيمة الفكائد التي يدفعيا لمعمالء.
د) كدائع ألجؿ ثابت 2:ىي الكدائع التي يحدد ليا عند إيداعيا تاريخ استحقاؽ معيف ،كما
يحدد سعر الفائدة المقررة عمييا حسب فترة الكديعة فيزداد سعر الفائدة كمما زادت مدة
الكديعة ،كتتراكح مدة الكديعة في العادة بيف ثالثة شيكر كسنة قابمة لمتجديد كال يجكز
لممكدعيف سحب كدائعيـ إال في تاريخ االستحقاؽ ،كيرجع ذلؾ إلى أف األمكاؿ التي تكدع
1
2

محمد الصيرفي ،إدارة المصارؼ ،الطبعة األكلى ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،االسكندرية ،2007 ،ص .17
زىير الحدرب كلؤم كدياف ،محاسبة البنوؾ ،الطبعة األكلى ،دار البداية ،األردف ،2010 ،ص .88 ،87
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لدل البنؾ ألجؿ ثابت تصبح جزءا مف مكارده النقدية كالتي يستخدميا في منح تسييالت
ائتمانية لمغير بحرية أكبر.
باإلضافة إلى تشغيؿ مكارد البنؾ مع مراعاة مبدأ التكفيؽ بيف السيكلة كالربحية كالضماف
أك األمف ،كمف أىـ أشكاؿ التشغيؿ كاالستثمار ما يمي:

1

 منح القركض كالسمؼ المختمفة كفتح الحسابات الجارية المدينة؛
 تحصيؿ األكراؽ التجارية كخصميا كالتسميؼ بضمانيا؛
 التعامؿ باألكراؽ المالية مف أسيـ كسندات بيعا كشراء لمحفظتيا أك لمصمحة عمالئيا؛
 تمكيؿ التجارة الخارجية مف خالؿ فتح االعتمادات المستندية؛
 تقديـ الكفاالت كخطابات الضماف لمعمالء؛
 التعامؿ بالعمالت األجنبية بيعا كشراء؛
 التعامؿ بالشيكات السياحية كالحكاالت الداخمية منيا كالخارجية؛
 تحصيؿ الشيكات المحمية عف طريؽ غرفة المقاصة ،كصرؼ الشيكات الداخمية
كالخارجية؛
 المساىمة في إصدار أسيـ كسندات الشركات المساىمة؛
 -2الكظائؼ الحديثة :كتتمثؿ في:
أ) إدارة أعماؿ كممتمكات العمالء كتقديـ االستشارات االقتصادية كالمالية ليـ مف خالؿ دائرة
مختصة تسمى دائرة الثقة ).(Département de fiducie
ب) تمكيؿ اإلسكاف الشخصي مف خالؿ القرض العقارم ،كما يجدر ذكره أف لكؿ بنؾ
تجارم سقؼ محدد لإلقراض في ىذا المجاؿ يجب أف ال يتجاكزه.

1

دليمة دادة ،االفصاح المحاسبي لمقوائـ المالية لمبنوؾ وفؽ النظاـ المحاسبي المالي ،مذكرة ماجستير غير منشكرة،

كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،قسـ العمكـ التجارية ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،الجزائر ،2010 ،ص
.08
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ج) المساىمة في خطط التنمية االقتصادية ،كىنا يتجاكز البنؾ االقراض آلجاؿ قصيرة الى
اإلقراض آلجاؿ طكيمة كمتكسطة األجؿ نسبيا.

المبحث الثاني :اإلطار النظري لمنظاـ المحاسبي المالي
يعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي أفضؿ خيار لتحسيف النظاـ المحاسبي الجزائرم
كالذم يندرج في إطار تحديث اآلليات التي تصاحب اإلصالح االقتصادم ،حيث يحتكم ىذا
النظاـ في تطبيقو عمى جزء ميـ مف معايير المحاسبة الدكلية كالتقارير المالية الدكلية
المنصكص عمييا في إطار عرض القكائـ المالية ( ،)IAS/IFRSكسكؼ نتطرؽ في ىذا
المبحث إلى التعريؼ بيذا النظاـ كالى مجاؿ تطبيقو ككذا خصائصو ،أسباب تبنيو كأىدافو
كفي األخير سنتطرؽ إلى مبادئو كالجديد الذم أتى بو.
المطمب األوؿ :مفاهيـ عامة حوؿ النظاـ المحاسبي المالي
أوال /تعريؼ النظاـ المحاسبي المالي :يعرؼ النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو " 1:نظاـ
لمقياس كاالتصاؿ يعمؿ عمى تسجيؿ كتبكيب كتمخيص العمميات المالية التي تقكـ بيا الكحدة
المحاسبية ،كتتـ ىذه الكظائؼ بصكرة تمكف مف تحديد نتيجة تمؾ العمميات مف ربح أك
خسارة خالؿ فترة زمنية معينة ،كتحديد المكارد المممككة لتمؾ الكحدة في نياية تمؾ الفترة ،كما
عمييا مف التزامات في نفس التاريخ".
"مجمكعة مف المستندات ،الدفاتر ،كالسجالت كاإلجراءات المحاسبية كالرقابة الداخمية
كنظاـ القيد المزدكج كما تحتاجو المؤسسة مف مكظفيف كأجيزة كآالت لتنفيذ الدكرة المحاسبية
بكافة مراحميا كذلؾ بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المحاسبة ككظائفيا" ،2كما عرفو القانكف رقـ -07
 11المؤرخ بػ  25نكفمبر  2007في المادة رقـ  03منو كسمي صمب ىذا النص بالمحاسبة
1
2

أحمد محمد نكر ،مبادئ المحاسبة المالية ،شركة جالؿ لمطباعة ،االسكندرية ،2002 ،ص .27

رمضاف محمد العناتي ،مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلى ،دار الصفا لمنشر كالتكزيع ،األردف،

 ،2000ص.50

18

الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
المالية عمى أنو" :1المحاسبة المالية نظاـ لتنظيـ المعمكمات المالية يسمح بتخزيف معطيات
قاعدية عديدة كتصنيفيا كتقييميا كتسجيميا ،كعرض كشكفات تعكس صكرة صادقة عف
الكضعية المالية كممتمكات الكياف ،كنجاعتو ككضعية خزينتو في نياية السنة المالية"
ثانيا /مجاؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي 2:تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف (القانكف رقـ -07
 )11عمى كؿ شخص طبيعي أك معنكم ممزـ بمكجب نص قانكني أك تنظيمي بمسؾ
محاسبة مالية ،مع مراعاة األحكاـ الخاصة بيا.
يستثنى مف مجاؿ تطبيؽ ىذا القانكف (القانكف رقـ  )11-07األشخاص المعنكيكف
الخاضعكف لقكاعد المحاسبة العمكمية.
تمزـ الكيانات اآلتية بمسؾ محاسبة مالية:

3

 الشركات الخاضعة ألحكاـ القانكف التجارم؛
 التعاكنيات؛
 األشخاص الطبيعيكف أك المعنكيكف المنتجكف لمسمع أك الخدمات التجارية كغير التجارية
إذا كانكا يمارسكف نشاطات اقتصادية مبنية عمى عمميات متكررة؛
 ككؿ األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف الخاضعيف لذلؾ بمكجب نص قانكني أك
تنظيمي؛

1

سفياف بف بمقاسـ ،النظاـ المحاسبي المالي وترشيد عممية اتخاذ القرار في سياؽ العولمة واألسواؽ المالية ،أطركحة

2

المادة  ،02مف القانكف  11-07المؤرخ في  25نكفمبر  2007المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ،الجريدة الرسمية

3

المادة  ،04مف القانكف  11-07المؤرخ في  25نكفمبر  ،2007نفس المرجع ،ص .03

دكتكراه غير منشكرة ،كمية العمكـ االقتصادية ك عمكـ التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2010 -2009 ،ص .246
لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،74الصادرة في  25نكفمبر  ،2007ص .03
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ثالثا /خصائص النظاـ المحاسبي المالي :يتميز النظاـ المحاسبي المالي بعدة خصائص
ىي:

1

 يرتكز عمى مبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد الدكلي ،كاعداد معمكمات تعكس صكرة
صادقة عف الكضعية المالية لممؤسسة؛
 اإلعالف بصفة أكثر كضكحا كشفافية عف المبادئ التي تحدد التسجيؿ المحاسبي
لممعامالت ك تقييميا كاعداد القكائـ المالية ،مما يسمح بالتقميؿ مف التالعبات ك تسييؿ
مراجعة الحسابات؛
 يسمح بتكفير معمكمات مالية منسجمة كمقركءة تمكف مف إجراء المقارنات كاتخاذ
الق اررات؛
كيتضمف النظاـ المحاسبي المالي إطا ار تصكريا لممحاسبة المالية ،كمعايير محاسبية،
كمدكنة حسابات تسمح بإعداد كشكؼ مالية عمى أساس المبادئ المحاسبية المعترؼ بيا
عامة ،كتشمؿ الكشكؼ المالية عمى ما يمي:
 الميزانية.
 جدكؿ حسابات النتائج.
 جدكؿ سيكلة الخزينة.
 جدكؿ تغير األمكاؿ الخاصة.
 ممحؽ يبيف القكاعد ك الطرؽ المحاسبية المستعممة ك يكفر معمكمات مكممة عف الميزانية
ك حساب النتائج.

1

ناصر مراد" ،االنتقاؿ مف المخطط المحاسبي الوطني إلى النظاـ المحاسبي المالي" ،ممتقى دكلي حكؿ اإلطار

المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي الجديد ك آليات تطبيقو في ظؿ المعايير المحاسبية الدكلية ) ،(IAS – IFRSمعيد
العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،القطب الجامعي الجديد الشط ،الكادم18 -17 ،جانفي .2010

20

الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
رابعا /أسباب تبني الجزائر النظاـ المحاسبي المالي :تتمثؿ ىذه األسباب في ما يمي:

1

 -1محاكلة تكييؼ تقنية المحاسبة كجعميا أكثر مالئمة لترجمة األحداث االقتصادية عمى
مستكل المؤسسة في شكؿ عددم كبصفة دكرية.
 -2إيجاد إطار محاسبي يستجيب لممعايير الدكلية في ظؿ االنفتاح عمى األسكاؽ الخارجية
كتحرير األسعار كانشاء بكرصة الجزائر.
 -3الحاجة إلى معمكمة محاسبية كمالية ذات نكعية تساعد عمى اتخاذ الق اررات الرشيدة عمى
مستكل المؤسسة االقتصادية كعمى مستكل المتعامميف معيا.
 -4إعطاء الثقة لممتعامميف مع القكائـ المالية خاصة المقرضيف كالمستثمريف مف خالؿ
تكحيد القكائـ المالية.
 -5نقائص المخطط المحاسبي الكطني كالتي تتمثؿ في النقاط التالية:
أ) النقائص المفاىيمية :كتتمثؿ أساسا في النقاط التالية:
 قكاعد كأسس المخطط الكطني لممحاسبة لـ تكف كاضحة.
 المخطط الكطني لممحاسبة ال يحدد المفيكـ المحاسبي لألصكؿ كالخصكـ كاألمكاؿ
الخاصة كال يعطي القيمة الحقيقة لمتكاليؼ.
 إىماؿ دكر المحاسبة التحميمية التي تيدؼ إلى حساب مختمؼ التكاليؼ كتحميؿ
الكضعية المالية لممؤسسة.
ب) النقائص التقنية :كتتمثؿ أساسا في النقاط التالية:
 نتيجة لعدـ تفصيؿ الحسابات سمح لممؤسسات أف تفتح حسابات فرعية داخؿ الحسابات
التي حددىا المخطط مما يعني عدـ التجانس كعدـ التكحيد في العمؿ المحاسبي.
 عدـ التمييز بيف األصكؿ الجارية كغير الجارية.
1

سفياف نقمارم كرحمة بميادؼ" ،واقع تكيؼ المؤسسات الجزائرية مع النظاـ المحاسبي المالي" ،الممتقى الدكلي حكؿ

النظاـ المحاسبي في الجزائر كعالقتو بالمعايير الدكلية ) ،(IAS-IFRSكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير،

جامعة عبد الحميد بف باديس ،مستغانـ 14 - 13 ،جانفي .2013
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 ارتكاز األصناؼ  4 ،3 ،2عمى المنظكر النقدم كىذا ال يعتبر معيار لإلنتاج كال يميز
بيف أصكؿ االستغالؿ كخارج االستغالؿ.
 إىماؿ التصنيؼ الكظيفي عند إعداد القكائـ المالية ،الذم يساعد عمى تحديد المسؤكليات
كتسييؿ اتخاذ الق اررات.
ج) نقص عمى مستكل القكائـ المالية :كتتمثؿ أساسا في النقاط التالية:
 الميزانية يتـ إعدادىا عمى أساس السنة الحالية كعدـ إظيار نشاط السنة السابقة لغرض
المقارنة.
 جدكؿ حسابات النتائج ال يظير أيضا نتائج النشاط السابؽ ،كالنتيجة التي تظير في ىذا
الجدكؿ ال تبيف أداء التسيير لممؤسسة الحتكائيا عمى المصاريؼ االستثنائية.
خامسا /أهداؼ النظاـ المحاسبي المالي :ىناؾ العديد مف األىداؼ المرجكة تحقيقيا مف
خالؿ االنتقاؿ مف المخطط المحاسبي الكطني إلى النظاـ المحاسبي المالي الجديد ،كيمكف
تمخيصيا في النقاط التالية:

1

 ترقية النظاـ المحاسبي الجزائرم ليكاكب كيتكافؽ مع األنظمة المحاسبية الدكلية.
 يسيؿ مختمؼ المعامالت المالية كالمحاسبية بيف المؤسسات االقتصادية الكطنية
كالمؤسسات األجنبية.
 العمؿ عمى تحقيؽ العقالنية مف خالؿ الكصكؿ إلى الشفافية في عرض المعمكمات.
 جعؿ القكائـ المحاسبية كالمالية كثائؽ دكلية تتناسب مع مختمؼ الكيانات األجنبية.
 إعطاء صكرة صادقة عف الكضعية المالية كاألداء كتغيرات الكضعية المالية لممؤسسة.
 قابمية مقارنة المؤسسة لنفسيا عبر الزمف كبيف المؤسسات عمى المستكييف الدكلي
كالكطني.
1

مراد آيت محمد ك سفياف أبحرم" ،النظاـ المحاسبي المالي الجديد في الجزائر تحديات وأهداؼ" ،ممتقى دكلي حكؿ

اإلطار المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي الجديد كآليات تطبيقو في ظؿ المعايير المحاسبية الدكلية )،(IAS-IFRS

الجزائر 15 - 13 ،أكتكبر .2009
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 المساعدة عمى نمك مردكدية المؤسسات مف خالؿ تمكينيا مف معرفة أحسف اآلليات
االقتصادية كالمحاسبية التي تشترط نكعية ككفاءة التسيير.
 يسمح بمراقبة الحسابات بكؿ ضماف لممسيريف كالمساىميف اآلخريف حكؿ مصداقيتيا
كشرعيتيا كشفافيتيا.
 يساعد في فيـ أحسف التخاذ الق اررات كتسيير المخاطر لكؿ الفاعميف في السكؽ.
 إ عطاء معمكمات صحيحة ككافية ،مكثكؽ بيا كشفافة تشجع المستثمريف كتسمح ليـ
بمتابعة أمكاليـ.
 يسمح بتسجيؿ مجمكع تعامالت المؤسسة بطريقة مكثكؽ بيا كشاممة مما يسمح بإعداد
التصاريح الجبائية بمكضكعية كمصداقية.
 يساعد في إ عداد اإلحصائيات كالحسابات االقتصادية لقطاع المؤسسات عمى المستكل
الكطني مف خالؿ معمكمات تتسـ بالمكضكعية كالمصداقية.
 استفادة الشركات متعددة الجنسيات بترابط أحسف مع التقرير الداخمي بفضؿ عكلمة
اإلجراءات المحاسبية لمعديد مف الدكؿ.
 النظاـ المحاسبي الجديد يتكافؽ مع الكسائؿ المعمكماتية المكجكدة كالتي تسمح بتقميؿ
التكاليؼ في تسجيؿ البيانات المحاسبية كاعداد القكائـ المالية كعرض كثائؽ التسيير
حسب النشاط.
سادسا /مبادئ النظاـ المحاسبي المالي :تقكـ المحاسبة عمى جممة مف المبادئ نشأت
نتيجة الحاجة ليا كحازت عبر مراحؿ مختمفة مف التطبيؽ العممي عمى صفة القبكؿ العاـ ،إذ
تحكـ ىذه المبادئ خطكات كاجراءات الدكرة المحاسبية ،التي تنتيي بإظيار نتائج نشاط
المؤسسة تمبية الحتياجات مختمؼ الفئات المستعممة لممعمكمات المحاسبية ،كفيما يمي نتناكؿ
أىـ المبادئ المحاسبية كىي:
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1

 -1مبدأ الكحدة المحاسبية:

كفقا ليذا المبدأ تسجؿ المحاسبة األحداث كالعمميات المتعمقة

بكضعية المؤسسة دكف سكاىا مف الفئات األخرل الميتمة بحياة كأعماؿ المؤسسة ،أم
معاممة المؤسسة عمى أنيا كحدة منفصمة عف مالكييا كمسيرييا كعف المؤسسات األخرل،
حيث تنص المادة رقـ  09مف المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  26مام 2008
المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف  11-07المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ،عمى أنو:
"يجب أف يعتبر الكياف

()Entité

كما لك كاف كحدة محاسبية مستقمة كمنفصمة عف مالكييا،

كيجب أف ال تأخذ القكائـ المالية لمكياف في الحسباف إال معامالت الكياف دكف معامالت
مالكيو".
 -2مبدأ االستم اررية 2:كفقا ليذا المبدأ فاف نشاط المؤسسة ال يجب أف يتكقؼ عمى المدم
القريب ،حيث يجب عمييا أف تستمر في نشاطيا الذم أنشئت مف أجمو إلى غاية إنجاز
تعيداتيا ،حيث تنص المادة رقـ  07مف المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  28مام
 2008المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف  ،11-07عمى أنو" :يجب أف تعد القكائـ كالكشكؼ
المالية عمى أساس استم اررية االستغالؿ ،بافتراض متابعة الكياف لنشاطاتو في مستقبؿ
متكقع ،إال إذا طرأت أحداث أك ق اررات قبؿ تاريخ نشر الحسابات كالتي مف الممكف أف تؤدم
إلى التصفية أك التكقؼ عف النشاط".
 -3مبدأ استقاللية الدكرات 3:عمال بفكرة تقسيـ حياة المؤسسة إلى فترات زمنية متساكية
(دكرة مالية) استجابة لمتشريعات القانكنية ،مف أجؿ تحديد أعماؿ كنتائج المؤسسات خالؿ
تمؾ الفترات (ربح أك خسارة) لتسييؿ عمميات التسيير كالرقابة كالمقارنة ،كعميو يقضي ىذا
المبدأ بتحمؿ كؿ دكرة مالية ألعبائيا كاستفادتيا مف إيراداتيا ،حيث تنص المادة رقـ  12مف
1

المادة  ،09مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  2008المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف  ،11-07الجريدة

الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،27الصادر في  28مام  ،2008ص .12
 2المادة  ،07مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008نفس المرجع ،ص .11

3

المادة  ،12مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008نفس المرجع ،ص .12
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المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  26مام  2008المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف -07
 11المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ،عمى أنو" :يجب أف تككف نتيجة كؿ سنة مالية
مستقمة عف السنة التي تسبقيا كالسنة التي تمييا ،كألجؿ تحديدىا يتعيف أف تنسب الييا
األحداث كالعمميات الخاصة بيا فقط".
1

 -4مبدأ الحيطة كالحذر:

يقضي ىذا المبدأ بكجكب أخذ المؤسسة في االعتبار األعباء

التي قد تتحمميا في المستقبؿ مف أجؿ تجنب الخسائر التي مف الممكف أف تتكبدىا ،حيث
تنص المادة رقـ  14مف المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  28مام  2008المتضمف
تطبيؽ أحكاـ القانكف  11-07المتضمف النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو" :يجب أف
تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذم يؤدم إلى تقدير معقكؿ لمكقائع في ظركؼ الشؾ قصد
تفادم خطر تحكؿ لشككؾ مكجكدة إلى المستقبؿ مف شأنيا أف تثقؿ بالديكف ممتمكات الكياف
أك نتائجو.
ينبغي أف ال يبالغ في تقدير قيمة األصكؿ كالمنتكجات ،كما يجب أف ال يقمؿ مف
قيمة الخصكـ كاألعباء".
 -5مبدأ ثبات الطرؽ المحاسبية 2:يقكـ ىذا المبدأ عمى التزاـ المؤسسة بإتباع إجراء أسمكب
محاسبي كاحد دكف تغيره مف فترة إلى أخرل كمف نتائج ىذا المبدأ ،أنو يؤدم إلى سيكلة
إجراء المقارنات بيف مختمؼ الدكرات المحاسبية أك المالية ،حيث تنص المادة رقـ  05مف
المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  28مام  2008المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف -07
 11المتضمف النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو " :تتمثؿ الطرؽ المحاسبية في المبادئ
كاالتفاقيات كالقكاعد كالتطبيقات الخصكصية المحددة في المكاد أدناه ،التي يجب عمى الكياف
تطبيقيا بشكؿ دائـ مف سنة مالية إلى أخرل إلعداد كعرض كشكفيا المالية".
1
2

المادة  ،14مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008مرجع سابؽ ،ص .12
المادة  ،05مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008نفس المرجع ،ص .12
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 -6مبدأ التكمفة التاريخية 1:كفقا ليذا المبدأ فإف األحداث كالعمميات االقتصادية تثبت عمى
أساس كمية النقكد الفعمية المستخدمة فييا عند تاريخ حدكثيا ،مع افتراض ثبات قيمة النقكد،
حيث تنص المادة رقـ  16مف المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  26مام 2008
تقيد
المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف  11-07المتضمف النظاـ المحاسبي المالي عمى أنوّ " :

في المحاسبة عناصر األصكؿ كالخصكـ كالمنتكجات كاألعباء كتعرض في الكشكؼ المالية

بتكمفتيا التاريخية ،عمى أساس قيمتيا عند تاريخ معاينتيا دكف األخذ في الحسباف آثار
تغيرات السعر أك تطكر القدرة الشرائية لمعممة.
غير أف األصكؿ كالخصكـ الخصكصية مثؿ األصكؿ البيكلكجية أك األدكات المالية
تقيـ بقيمتيا الحقيقية".
ّ

 -7مبدأ األىمية النسبية 2:تنص المادة رقـ  11مف المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ 26

مام  2008المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف  11-07المتضمف النظاـ المحاسبي المالي
عمى أنو" :يجب أف تبرز الكشكؼ المالية كؿ معمكمة ميمة يمكف أف تؤثر عمى حكـ
مستعممييا تجاه الكياف.
يمكف جمع المبالغ غير المعتبرة مف المبالغ الخاصة بعناصر مماثمة ليا مف حيث
الطبيعة أك الكظيفة.
يجب أف تعكس الصكرة الصادقة لمكشكؼ المالية معرفة المسيريف لممعمكمة التي
يحممكنيا عف الكاقع كاألىمية النسبية لألحداث المسجمة.
يمكف أف ال تطبؽ المعايير المحاسبية عمى العناصر قميمة األىمية".
 -8مبدأ ديمكمة الطرؽ المحاسبية (الثبات) 3:تنص المادة رقـ  15مف المرسكـ التنفيذم
 156-08بتاريخ  26مام  2008المتضمف تطبيؽ أحكاـ القانكف  11-07المتضمف
1

المادة  ،16مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008مرجع سابؽ ،ص .12

3

المادة  ،15مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008نفس المرجع ،ص .12

2

المادة  ،11مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008نفس المرجع ،ص .12

26

الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو" :يقتضي انسجاـ المعمكمات المحاسبية كقابمية مقارنتيا
خالؿ الفترات المتعاقبة دكاـ تطبيؽ القكاعد كالطرؽ المتعمقة بتقييـ العناصر كعرض
المعمكمات ،ال يبرر أم استثناء عف مبدأ ديمكمة الطرؽ إال بالبحث عف معمكمة أفضؿ أك
تغيير في التنظيـ".
 -9مبدأ مطابقة الميزانية االفتتاحية لمسنة المالية مع الميزانية الختامية لمسنة السابقة 1:تنص
المادة رقـ  17مف المرسكـ التنفيذم  156-08بتاريخ  26مام  2008المتضمف تطبيؽ
أحكاـ القانكف  11-07المتضمف النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو" :يجب أف تككف
الميزانية االفتتاحية لسنة مالية مطابقة لميزانية إقفاؿ السنة المالية السابقة".
سابعا /مستجدات النظاـ المحاسبي المالي :تتمثؿ مستجدات النظاـ المحاسبي المالي في:

2

 -1بالنسبة لممخطط المحاسبي كبنية الحسابات :مف خالؿ بنية الحسابات في النظاـ
المحاسبي المالي نالحظ أنو تـ االعتماد عمى المخطط المحاسبي العاـ الفرنسي المعدؿ سنة
 ،1983بحيث تـ اقتباس أغمب حساباتو.
 -2مف حيث المرجعية الفكرية لمنظاـ المحاسبي المالي :كاف تبني المعايير المحاسبية
الدكلية بشكؿ متزايد عمى مستكل العديد مف دكؿ العالـ كااللتزاـ بتطبيؽ ىذه المعايير ،كفي
ىذا اإلطار تفاعمت البيئة الجزائرية بشكؿ عاـ تفاعال إيجابيا مع البيئة الدكلية في المجاؿ
المحاس بي ،كلتطكير ىذا التفاعؿ كزيادتو كتعميؽ مجاالتو في جكانب أخرل مكممة ،كبما أف
المينة المحاسبية ىي مجاؿ آخر يترادؼ مع المجاؿ االقتصادم فإف األمر تطمب حتمية
تبني الجزائر نظريا لممعايير المحاسبية الدكلية ،كمف خالؿ نصكص النظاـ المحاسبي المالي
الجديد نالحظ أنو تـ تبني المعايير المحاسبية التالية:
1
2

المادة  ،17مف القانكف  156 - 08المؤرخ في  26مام  ،2008مرجع سابؽ ،ص .12
شعيب شنكؼ" ،الممكف وغير الممكف في تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية (االشكاالت والتحديات) " ،الممتقى العممي

الدكلي األكؿ حكؿ النظاـ المحاسبي المالي الجديد في ظؿ معايير المحاسبة الدكلية ،معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية
كعمكـ التسيير ،القطب الجامعي الجديد الشط ،الكادم 18 -17 ،جانفي .2010
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أ) بالنسبة لتقديـ كعرض القكائـ المالية :بالنسبة لمكشكؼ المحاسبية تـ أخذ بعيف االعتبار
المعيار المحاسبي الدكلي األكؿ الذم يتناكؿ عرض كتقديـ القكائـ المالية ،باإلضافة إلى
المعيار المحاسبي السابع الذم يتناكؿ جدكؿ تدفقات الخزينة.
ب) بالنسبة لمحاسبة المخزكنات :بالنسبة لمعالجة المخزكنات تـ اعتماد المعيار المحاسبي
الدكلي الثاني ،الذم يتناكؿ المخزكنات.
ج) بالنسبة لضرائب الدخؿ المؤجمة :تـ التطرؽ في النظاـ المحاسبي المالي الجديد إلى
الضرائب المؤجمة ،كىذا يعني أف الجزائر تبنت المعيار المحاسبي الدكلي الثاني عشر ،الذم
يتناكؿ ضرائب الدخؿ المؤجمة.
د) بالنسبة لعقكد اإل يجار التمكيمية :تـ تبني المعيار المحاسبي السابع عشر ،الذم يعالج
محاسبة عقكد اإليجارػ ػ تمكيؿ.
 -3مف حيث المعالجة المحاسبية الجديدة:
أ) المعالجة المحاسبية لعقكد اإليجارػ ػ تمكيؿ :تـ اعتماد كتبني معالجة محاسبية جديدة لعقكد
اإليجارػ ػ تمكيؿ ،بحيث أصبحت تعالج مف خالؿ الميزانية بعدما كاف يتـ تسجيميا مف خالؿ
جدكؿ حسابات النتائج.
ب) المعالجة المحاسبية لمضرائب المؤجمة :تـ اعتماد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخؿ
المؤجمة طبقا لممعايير المحاسبية الدكلية ،مف خالؿ الحسابات ( 693،692ك )134 ،133
 في حالة ضرائب األصكؿ المؤجمة ،يجعؿ الحساب  133مدينا ،مقابؿ جعؿ حساب 692
دائنا.
 في حالة ضرائب الخصكـ المؤجمة ،يجعؿ الحساب  134مدينا ،مقابؿ جعؿ حساب
 693دائنا.
ج) المعالجة المحاسبية لمتخفيضات التجارية خارج فاتكرة الشراء ػ ػ البيع :تتـ بطريقة تختمؼ
عما كانت عميو ،بحيث كانت تتـ معالجة التخفيضات التجارية خارج فاتكرة الشراء ػ ػ البيع
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ككأنيا تخفيضات مالية ،أما مف خالؿ النظاـ المحاسبي المالي الجديد فتتـ المعالجة مف
خالؿ الحسابات ( ،629 ،609 ،619ك )709
 حساب  609بالنسبة لمتخفيضات التجارية الخاصة بمشتريات البضائع كالسمع.
 حساب  619بالنسبة لمتخفيضات التجارية الخاصة بالخدمات الخارجية.
 حساب  629بالنسبة لمتخفيضات التجارية لمخدمات الخارجية األخرل.
 حساب  709بالنسبة لمتخفيضات التجارية المحصمة.
 -4بالنسبة لممفاىيـ كالمبادئ 1:جاء التشريع الجديد بمبادئ جديدة مثؿ :محاسبة التعيد،
قابمية الفيـ ،المصداقية ،قابمية المقارنة ،أسبقية الكاقع االقتصادم عمى المظير القانكني.
كما جاء بمفاىيـ جديدة مثؿ :اإلطار التصكرم أك المفاىيمي ،الشفافية في العمؿ المحاسبي،
العمميات بالعممة األجنبية ،المعايير المحاسبية ،المسؾ اآللي لممحاسبة.
 -5بالنسبة لمقكائـ المالية  :اعتبر النظاـ المحاسبي المالي أف جدكؿ تغير األمكاؿ الخاصة
إحدل القكائـ المالية ،عمى عكس المخطط المحاسبي الكطني الذم اعتبره جدكؿ مف
المالحؽ ،كىذا اعتراؼ ضمني بأىمية حركة ىذه األمكاؿ ألنيا ىي التي تظير مقدرة الشركة
عمى تزكيد مالكيا بأمكاؿ ،كما يظير مقدرة المالؾ عمى ترؾ أجزاء مف أرباحيـ أك عائدات
أسيميـ في متناكؿ الشركة ،أما بالنسية لجدكؿ سيكلة الخزينة ،فيعتبر أيضا جدكال ميما،
ألف الميزانية ال تعبر بصدؽ عف كؿ ما حدث في الشركة خالؿ السنة ،بؿ تعطي صكرة
ممتقطة في تاريخ محدد ( ،)12/31كبالتالي بالنسبة لممحمؿ يمكف أف يخطئ في تحميمو
عندما يعتمد عمى الميزانية فقط ،كيأتي جدكؿ سيكلة الخزينة لتكضيح الصكرة أكثر لو ألنو
ييدؼ إلى تقديـ قاعدة لمستعممي القكائـ المالية لتقييـ قدرة الكياف (المؤسسة) عمى تكليد
سيكلة الخزينة كما يعادليا ،ككذلؾ معمكمات حكؿ استعماؿ ىذه السيكلة.
1

مختار سامح" ،النظاـ المحاسبي المالي الجزائري الجديد ،واشكالية تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير

مؤهؿ" ،الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ النظاـ المحاسبي الجديد ) (NSCFفي ظؿ معايير المحاسبة الدكلية ،معيد العمكـ
االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،القطب الجامعي الجديد الشط ،الكادم 18 - 17 ،جانفي .2010

29

الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
المطمب الثاني :مفاهيـ عامة حوؿ النظاـ المحاسبي في البنوؾ
تعد البنكؾ مف القطاعات الحيكية التي تساىـ في عممية تنشيط استم اررية االقتصاد
الكطني بصفة عامة ،إال أنو ال يمكف أف نتكمـ عف استم اررية نشاط البنكؾ دكف التكمـ عف
المحاسبة التي ىي أساس كؿ مؤسسة ميما كاف نكعيا اقتصادية ،مالية ،تجارية ،كمف بيف
ىذه المؤسسات البنكؾ.
أوال /تعريؼ النظاـ المحاسبي البنكي :يعرؼ النظاـ المحاسبي البنكي بأنو " :ذلؾ األسمكب
المنظـ ،أك مجمكعة اإل جراءات المنظمة التي يتبعيا المحاسب في تسجيؿ كتبكيب عمميات
المؤسسات المالية ،مف كاقع المستندات المؤيدة ليا ،في الدفاتر كالسجالت المحاسبية،
لغرض بياف نتيجة نشاط المنشأة مف ربح أك خسارة كالكقكؼ عمى حقيقة مركزىا المالي في
نياية فترة مالية معينة".

1

النظاـ المحاسبي ىك الكسائؿ التي تمكف إدارة المشركع مف تجميع كتشغيؿ كتقرير
البيانات الضركرية كاستخالص نتائج األعماؿ التي تمت بتكجيييا كاشرافيا.
فالنظاـ المحاسبي يشتمؿ عمى مجمكعة النماذج كالسجالت كاإلجراءات كالكسائؿ
المستخدمة في تسجيؿ كتمخيص كتقرير البيانات المالية المطمكبة بكاسطة اإلدارة ،لتحقيؽ
الرقابة عمى األنشطة.

2

تمسؾ محاسبة البنكؾ كفقا لألصكؿ المتبعة في المشاريع التجارية كالصناعية كتبعا
3

لذلؾ يككف لمبنؾ:

1

ركال كاسر اليقة ،القياس واالفصاح المحاسبي في القوائـ المالية لممصارؼ ودورها في ترشيد ق اررات االستثمار ،مذكرة

2

عبد المالؾ عايشي ،دراسة تحميمية لتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في البنوؾ ،مذكرة ماستر غير منشكر ،كمية العمكـ

3

عبد الرزاؽ شحادة ،محاسبة المنشأة المالية ( البنوؾ التجارية) ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،مصر ،1998 ،ص

ماجستير غير منشكرة ،كمية االقتصاد ،قسـ المحاسبة ،جامعة تشريف ،سكريا ،2007 ،ص .35

االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،قسـ العمكـ التجارية ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،الجزائر ،2013 ،ص.07
.18

30

الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
 -1محاسبة مركزية في اإلدارة العامة :كيقصد بيا محاسبة كاحدة تتجمع في جميع العمميات
الخاصة باإلدارة العامة ككذلؾ عمميات الفركع خالؿ فترة زمنية معينة.
 -2محاسبة مستقمة لكؿ فرع مف فركع البنؾ التجارم :تظير نتائج أعمالو خمال فترة زمنية
معينة ،أم أف لكؿ فرع مف فركع البنؾ التجارم محاسبة خاصة بو كفؽ أصكؿ خاصة،
يسجؿ فييا عممياتو ،ثـ يرسؿ الفرع نتائج أعمالو في نياية كؿ شير عمى ميزاف مراجعة إلى
اإلدارة العامة التي تتكلى تكحيدىا مع محاسبتيا الخاصة.
ثانيا /مقومات النظاـ المحاسبي البنكي وخصائصه:
 -1مقكمات النظاـ المحاسبي البنكي :ىناؾ مجمكعة مف المقكمات تساعد إدارة البنؾ عمى
أداء كظائفو حيث تتمثؿ ىذه المقكمات فيما يمي:

1

 مجمكعة مف األنظمة كالمكائح التي تنظـ سير العمؿ كانجازه بالكفاءة المطمكبة داخؿ
أقساـ البنؾ الفنية كاألقساـ اإلدارية.
 مجمكعة األقساـ الداخمية لمبنؾ كالتي مف خاللو يقدـ البنؾ كظائفو المتنكعة كىي تتمثؿ
في األقساـ الفنية كالتي تقكـ بتسجيؿ القيكد المحاسبية لمعمميات اليكمية التي تحدث في
األقساـ الفنية.
 -2خصائص النظاـ المحاسبي البنكي:

2

يتميز النظاـ المحاسبي لمبنكؾ بجممة مف

الخصائص نكجزىا فيما يمي:
 الدقة كالكضكح في المصطمحات كالتسميات كطرؽ القيد كالمعالجة ككذلؾ باألمانة
كالسرعة عند تسجيؿ العمميات المختمفة كاستخراج أرصدة العمالء أكال بأكؿ كعمى البنؾ
أف يكازف بيف السرعة مف جية كبيف الدقة مف جية أخرل كبيف تكاليؼ بمكغ ىذه السرعة
أك الدقة.
1
2

محمد ىاللي كعبد الرزاؽ شحادة ،مرجع سابؽ ،ص.47
فائؽ شقير كآخركف  ،مرجع سابؽ ،ص .30 ،29
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 تتميز عمميات البنكؾ بتشابييا ككثرتيا كتكرارىا لذلؾ يجب اختيار الطريقة المحاسبية
المالئمة لزخـ العمميات المالية المختمفة كالمتكررة.
 ضركرة تقسيـ العمؿ كبشكؿ خاص فصؿ كظيفة المحاسبة عف باقي عمميات البنؾ
كبالذات عمميات الصندكؽ.
 تصميـ الدكرة المحاسبية بشكؿ يتحاشى التكرار بيف مكظؼ كآخر.
 يتـ في البنؾ تسجيؿ كاثبات قيـ مكجكدة بالبنؾ كلكنيا غير مممككة لو مثؿ الكمبياالت
المكدعة برسـ التأميف أك التحصيؿ ككذلؾ الحاؿ في األكراؽ المالية أك في تعيدات
العمالء كىذا الحاؿ اقتضى االستعانة بالقيكد النظامية.
 يمتاز البنؾ عف غيره مف المؤسسات بأف معظـ إيراداتو عمى شكؿ فكائد كعمكالت ألنو
أصال قائـ عمى تقديـ خدمات لمعمالء مقابؿ أجرة معينة تسمى عمكلة.
 يمتاز عمؿ البنؾ بالسرعة كالمركنة كبالتالي يجب أف يككف النظاـ المحاسبي لمبنؾ مرنا
كقاد ار عمى إعداد البيانات كالكشكفات كتقديميا لمجيات اإلدارية التي تستخدميا في
الكقت المناسب لممساعدة في اتخاذ الق اررات السميمة.
ثالثا /أهداؼ النظاـ المحاسبي البنكي :نظ ار لطبيعة نشاط البنكؾ التجارية المتمثمة في قبكؿ
كدائع العمالء كالتي تمزمو بضركرة التنسيؽ بيف أكجو استخدامو ،فضال عف أىمية الدكر
الذم يمعبو البنؾ المركزم كجياز إشراؼ كرقابة ،كجب أف يصمـ النظاـ المحاسبي في البنؾ
ليخدـ األغراض التالية:

1

 -1ينبغي أف يم د النظاـ المحاسبي المستكيات اإلدارية في البنؾ بالبيانات كالمعمكمات
الالزمة لرسـ السياسات اإلدارية كسياسات استخداـ المكارد كيتـ ذلؾ مف خالؿ اآلتي:
أ) ضركرة أف يفصؿ النظاـ المحاسبي في البنؾ بيف األصكؿ لتعكس إمكانية تحقيؽ
األرصدة كسيكلة تحكيميا إلى نقدية.
1

محمد ىاللي كعبد الرزاؽ شحادة ،مرجع سابؽ ،ص .43 ،42
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ب) ضركرة أف تعكس حسابات الخصكـ ػ ػ بكضكح ػ ػ طبيعة تمؾ االلتزامات ،فحسابات
الكدائع ينبغي أف تبكب كفؽ لمصادرىا كنكعيا ،كأف تفصؿ بيف كدائع البنكؾ األخرل
كاألرصدة العامة.
ج) أف تبكب حسابات االحتياطات لتكضح الغرض مف تككينيا.
د) ينبغي أف تبكب اإليرادات كفقا لمصدرىا ،أما المصركفات فيتـ تبكيبيا كفقا لألقساـ
المختمفة في البنؾ كأيضا طبقا لنكع المصركؼ.
 -2يتعيف أف يصمـ النظاـ المحاسبي ليقابؿ متطمبات نظاـ سميـ لمرقابة الداخمية تمشيا مع
أىداؼ المحاسبة فيما يتعمؽ بتكفير الحماية الكافية ألصكؿ الكحدة االقتصادية.
 -3ينبغي أف يصمـ النظاـ المحاسبي بحيث تتالءـ حسابات البنؾ مع أغراض التقارير
الرسمية كمنيا التي يتطمبيا كضع البنؾ المركزم بكصفو جياز اإلشراؼ كالرقابة.
 -4لـ تعد المحاسبة قاصرة عمى ككنيا مجرد أداة تسجيؿ كتبكيب كتمخيص عمميات
المؤسسة بغرض بياف نتيجة النشاط عف فترة مالية معينة كتصكير المركز المالي في نياية
تمؾ الفترة ،بؿ أصبحت أداة قياس كتكصيؿ معمكمات اقتصادية الزمة ألغراض الرقابة
كترشيد الق اررات ،كمف ثـ تبدك أىمية استخداـ أنظمة المكازنات التخطيطية كمحاسبة التكاليؼ
كأدكات الزمة لتقديـ معمكمات عف التخطيط كالرقابة كرسـ السياسات المالية كاالقتصادية
كالتي تخدـ أغراض التخطيط االقتصادم.
رابعا /مبادئ النظاـ المحاسبي البنكي :تقكـ محاسبة البنكؾ عمى المبادئ األساسية التي
تقكـ عمييا المحاسبة المالية كيمكف تمخيصيا فيما يمي:

1

 -1مبدأ ثبات الطرؽ :يعني ىذا المبدأ أف البنؾ عميو االستمرار في تطبيؽ الطرؽ ك
السياسات المحاسبية المتبعة مف سنة إلى أخرل ،كفي حالة الخركج عمى ىذا المبدأ يجب
اإلفصاح عف ذلؾ مع بياف األسباب التي أدت إلى التغير ك أثر ذلؾ عمى القكائـ المالية.
1

عبد المالؾ عايشي ،مرجع سابؽ ،ص.10 ،09
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 -2مبدأ التكمفة التاريخية :يقكـ ىذا المبدأ عمى أساس تسجيؿ األصكؿ بالدفاتر المحاسبية
لكؿ تكاليؼ الالزمة لمحصكؿ عمى األصؿ منذ شراءه إلى غاية التنازؿ عنو كيضؿ األصؿ
في دفاتر البنؾ بتكمفة الشراء بغض النظر عف ارتفاع أك انخفاض األسعار ،ك يرتبط مبدأ
التكمفة التاريخية بفرض ثبات قيمة النقكد.
 -3مبدأ المكضكعية :تقكـ المحاسبة بتسجيؿ العمميات المالية ،كيمكف تعريؼ العمميات
المالية بأنيا عمميات التبادؿ بأشياء ليا قيمة مالية كيحرص المحاسب عند تسجيؿ عمميات
التبادؿ باالعتماد عمى دليؿ مكضكعي كفاتكرة الشراء ،بشيؾ الذم تـ بمكجبو الدفع حيث
يعمؿ ىذا الدليؿ عمى تعزيز القياس المحاسبي كجعمو بعيدا عف التحيز كبالتالي االعتماد
عمى مبدأ المكضكعية يجعؿ التسجيالت المحاسبية أكثر شفافية حيث تعكس بصكرة صادقة
الكضعية المالية ك النتائج الحقيقية لمبنؾ.
 -4مبدأ الحيطة كالحذر :كيعني ىذا المبدأ أنو عمى المحاسب أف يككف متحفظ في قياس
الربح كذلؾ بعدـ إثبات أم إيراد إال بعد تحققو بشكؿ فعمي ،أما التكاليؼ أك الخسائر فيي
عمى العكس تماما تأخذ بعيف االعتبار حتى كلك كانت محتممة فقط تككيف مخصص أك
مؤكنة تدني األسيـ كالسندات المكجكدة في محفظة البنؾ.
 -5مبدأ مقابمة النفقات باإليرادات :يقتضي ىذا المبدأ مقابمة إيرادات كؿ فترة مالية
بالمصركفات الخاصة بيذه الفترة كصكال لنتيجة نشاط المشركع مف ربح أك خسارة.
 -6مبدأ الدكرية :ييتـ ىذا المبدأ بتقسيـ حياة المشركع إلى عدد مف الفترات الزمنية تمثؿ كؿ
فترة  12شي ار (سنة مالية) ك تبدأ عادة مف  01جانفي إلى  31ديسمبر كما ىك الحاؿ في
الجزائر ،كيترتب عمى ىذا المبدأ إعداد القكائـ المالية السنكية (الحسابات الختامية) لمبنؾ في
نياية كؿ سنة مالية لمتعرؼ عمى النتيجة السنكية مف ربح أك خسارة ،كما يترتب عمى تجاىؿ
ىذا المبدأ عدـ حساب أرباح كخسائر كؿ سنة مالية كعدـ دفع الضرائب المستحقة لمدكرة
كعدـ تكزيع األرباح لممساىميف في نياية السنة المالية.
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 -7مبدأ استقاللية الدكرات :كالمقصكد بو أف كؿ دكرة محاسبية تتحمؿ نفقاتيا كتقبض
إراداتيا.
خامسا /عناصر النظاـ المحاسبي البنكي :تختمؼ طبيعة العمميات كأكجو النشاط التي تقكـ
بيا المشركعات ،لذا تختمؼ النظـ المحاسبية التي تتبع في كؿ منيا ،إال أنو ال بد مف تكفر
عناصر أساسية يمكف اعتبارىا عكامؿ مشتركة في جميع النظـ المحاسبية كىي:

1

 -1النظرية المحاسبية :يقكـ النظاـ المحاسبي المصرفي عمى أساس نظرية القيد المزدكج
التي تنص عمى أف "كؿ عممية تجارية ذات أثر مالي تؤثر عمى طرفيف تجعؿ أحدىما مدينا
كآلخر دائنا بنفس القيمة".
 -2الطريقة المحاسبية :يقكـ النظاـ المحاسبي المصرفي عمى استخداـ طريقة الدفاتر
المساعدة مف يكميات كدفاتر األستاذ ،كالدفاتر العامة أك المركزية مف يكميات كدفاتر أستاذ،
كتعرؼ ىذه بالطريقة الفرنسية ،كتختمؼ عف الطريقة اإلنجميزية في أف مجاميع اليكميات
المساعدة في الطريقة الثانية ترحؿ مباشرة إلى دفتر األستاذ العاـ دكف إثباتيا في دفتر
اليكمية المركزية.
 -3المجمكعة المستندية :كىي المستندات األصكلية التي تشكؿ مصد ار لمقيد في المجمكعة
الدفترية المحاسبية كإشعارات الخصـ كاإلضافة (مدينة كدائنة) ،كفيش اإليداع ،كالشيكات،
كاألكراؽ التجارية.....الخ.
 -4المجمكعة الدفترية :كيتـ التسجيؿ في ىذه الدفاتر مف كاقع المستندات ككفقا لنظرية القيد
المزدكج السابؽ بيانيا ،أما ماىية ىذه الدفاتر فتحددىا الطريقة المحاسبية المتبعة.
 -5القكائـ المالية كالكشكفات اإلحصائية :كتشمؿ قائمتي الدخؿ كالمركز المالي باإلضافة
إلى تقارير كدراسات ككشكؼ إحصائية تعد ألغراض معينة كبصفة دكرية أك غير دكرية،

1

خالد أميف عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص .47 ،45
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كتختمؼ ىذه مف حيث أنكاعيا ،ككيفية تنظيميا ،كمكاعيد تنظيميا ،كالجية التي ستقدـ الييا،
كالمعمكمات التي يجب أف تحتكييا.
 -6اآلالت كالمعدات :كتستخدـ اآلالت في األنظمة المحاسبية إلدخاؿ البيانات في النظاـ
ألكؿ مرة ،كلمعالجة ىذه البيانات فقد نستخدـ اآلالت في عمميات إثبات كتجميع كتصنيؼ
كتمخيص البيانات كمف ثـ إعداد القكائـ المالية كالتقارير الخاصة ،كقد ساعد استخداـ
الحاسب اآللي في معالجة كميات كبيرة مف البيانات بحيث نستخمص نتائجيا بسرعة كبيرة
بالمقارنة مع ما يمكف تحقيقو يدكيا.
 -7اإلجراءات الرقابية :كتشمؿ كسائؿ رقابة محاسبية كادارية كضبط داخمي تعمؿ جميعا
لضماف دقة كصحة األعماؿ المحاسبية ،كسالمة األصكؿ المختمفة ،كالتأكد مف تنفيذ
التعميمات اإلدارية كمنيا التدقيؽ الداخمي كالتفتيش ،كمكازيف المراجعة الدكرية ،كالتأميف عمى
الممتمكات ،كرقابة األداء،......،الخ.
 -8التعميمات اإلجرائية :كتحدد ا لعمميات الكتابية كالمحاسبية الالزمة لتسجيؿ المعمكمات في
المستندات كالدفاتر ،كطرؽ إجراء تمؾ العمميات ،كمكاعيدىا باإلضافة إلى عمميات مراجعة
القيكد كالتحقؽ مف إتباع التعميمات المكضكعية.
 -9المكظفكف :كىـ الذيف تككؿ إلييـ مياـ تنفيذ النظاـ فيجب أف يستكعب ىؤالء خطكات
النظاـ كاجراءاتو كي يتمكنكا مف القياـ بالعمميات المحاسبية عمى خير كجو.
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المطمب الثالث :مدونة الحسابات لمقطاع المحاسبي البنكي وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
كتتمثؿ فيما يمي:

1

الصنؼ /1عمميات الخزينة عمميات ما بيف البنوؾ :تسجؿ حسابات ىذا الصنؼ النقكد
كالقيـ بالصندكؽ ،كعمميات الخزينة كعمميات ما بيف البنكؾ.
تشمؿ عمميات الخزينة عمى الخصكص السمفيات كاالقتراضات كالعمميات عمى سبيؿ
األمانة المنجزة في السكؽ النقدية.
العمميات ما بيف البنكؾ ىي تمؾ العمميات التي تتـ مع البنؾ المركزم كالخزينة
العمكمية كمراكز الصككؾ البريدية كالبنكؾ كالمؤسسات المالية بما في ذلؾ المراسميف
األجانب ككذا المؤسسات المالية الدكلية كاإلقميمية.
الصنؼ /2حسابات العمميات مع الزبائف :تشمؿ حسابات ىذا الصنؼ عمى كؿ القركض
الممنكحة لمزبائف ككذا الكدائع التي تتـ مف قبميـ.
تشمؿ القركض لمزبائف (الحساب  )20عمى كؿ القركض الممنكحة لمزبائف بغض
النظر عف آجاؿ استحقاقاتيا.
تتضمف حسابات الزبائف (الحساب  )22مجمؿ المكارد المتمقات مف الزبائف (كدائع
تحت الطمب ،كدائع ألجؿ ،قسائـ الصندكؽ).
الصنؼ /3حافظة األوراؽ المالية وحسابات التسوية :زيادة عمى العمميات المتعمقة بحافظة
األكراؽ المالية ،تسجؿ حسابات ىذا الصنؼ أيضا الديكف المجسدة بأكراؽ مالية.
تحتكم حافظة األكراؽ المالية عمى أكراؽ المعامالت كأكراؽ التكظيؼ ككذا شيادات
االستثمار.
تتـ حيازة ىذه األكراؽ المالية قصد اكتساب عائد مالي.
1

ك ازرة المالية ،القرار المؤرخ بتاريخ  29ديسمبر  ،2009الذم يحدد المخطط المحاسبي البنكي كالقكاعد المحاسبة المطبقة

عمى البنكؾ ك المؤسسات المالية  ،الجريدة الرسمية العدد  ،76الجزائر ،ص .15
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تشمؿ الديكف المجسدة بأكراؽ مالية عمى مجمكع ديكف المؤسسة الخاضعة ،المجسدة
بأكراؽ مالية شيادة مديكنية قابمة لمتفاكض كسندات ،السيما قسائـ السندات القابمة لمتحكيؿ.
كما يضـ ىذا الصنؼ ،عمميات التحصيؿ كالعمميات مع الغير كاالستعماالت األخرل
ككذا الحسابات االنتقالية كالتسكية المتعمقة بمجمكع عمميات المؤسسات الخاضعة.
الصنؼ /4القيـ الثابتة :تسجؿ حسابات ىذا الصنؼ االستخدامات المكجية لخدمة نشاط
المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة.
كما يضـ ىذا الصنؼ القركض التابعة كاألصكؿ الثابتة سكاء كانت مالية أك مادية أك
غير مادية ،بما فييا تمؾ المقدمة في شكؿ إيجار بسيط.
الصنؼ /5رؤوس األمواؿ الخاصة والعناصر المماثمة :تُجمع في حسابات ىذا الصنؼ،
مجمكع كسائؿ التمكيؿ في شكؿ حصص أك المكضكعة تحت تصرؼ المؤسسة الخاضعة
بصفة دائمة أك مستمرة.
كما تظير أيضا في ىذا الصنؼ ،النكاتج كاألعباء المؤجمة ػ ػ خارج دكرة االستغالؿ (
كاإلعانات كاألمكاؿ العمكمية المحممة كالضرائب المؤجمة عمى األصكؿ كالضرائب المؤجمة
عمى الخصكـ كالنكاتج كاألعباء األخرل المؤجمة) ،نتيجة السنة المالية.
الصنؼ /6األعباء :تسجؿ حسابات ىذا الصنؼ جميع األعباء التي تتحمميا المؤسسة
الخاضعة خالؿ السنة.
زيادة عمى أعباء االستغالؿ البنكي المتعمقة بالنشاط البنكي المحض ،تتضمف
حسابات ىذا الصنؼ المصاريؼ العامة ككذلؾ مخصصات االىتالكات كالمؤكنات كخسائر
القيمة.
كما تظير في ىذا الصنؼ أيضا مخصصات األمكاؿ ضد المخاطر البنكية العامة.
يتـ تمييز أعباء االستغالؿ البنكي حسب نكع العمميات كحسب ما إذا كاف األمر
يتعمؽ بالفكائد أك بالعمكالت.
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كما تظير أخي ار العناصر غير العادية ػ ػ األعباء كالضرائب عمى النتائج كالعناصر
المماثمة.
الصنؼ /7النواتج :تشمؿ حسابات ىذا الصنؼ مجمكع النكاتج المحققة خالؿ السنة مف
طرؼ المؤسسة الخاضعة.
زيادة عمى نكاتج االستغالؿ البنكي المتعمقة بالنشاط البنكي المحض ،تتضمف
حسابات ىذا الصنؼ االسترجاعات عف خسائر القيمة كالمؤكنات.
تسجؿ استرجاعات األمكاؿ ضد المخاطر البنكية العامة في ىذا الصنؼ.
كما ىك الحاؿ بالنسبة لألعباء ،يتـ تمييز نكاتج االستغالؿ البنكي حسب نكع
العمميات كحسب ما إذا كاف األمر يتعمؽ بالفكائد أك بالعمكالت ،كما تظير أخي ار العناصر
غير العادية ػ ػ النكاتج.
الصنؼ /9خارج الميزانية :تشمؿ بنكد ىذا الصنؼ مجمكع التزامات المؤسسة الخاضعة
سكاء كانت معطاة أك متمقاة.
يتـ تمييز مختمؼ االلتزامات مف خالؿ طبيعة االلتزاـ كالطرؼ المقابؿ.
كفي ىذا السياؽ ،تخصص حسابات مناسبة اللتزامات التمكيؿ ،كالتزامات الضماف،
كالتزامات عمى األكراؽ المالية كالتزامات بالعمالت الصعبة.
تتكافؽ التزامات التمكيؿ مع كعكد بالمساىمة مقدمة لصالح مستفيد.
التزامات الضماف التي تمت ،في شكؿ كفالة عمى الخصكص ،ىي عمميات تمتزـ مف
أجميا المؤسسات الخاضعة لصالح طرؼ آخر لتأميف العبء المكتتب مف طرؼ ىذا
األخير ،إذا لـ يستطع الكفاء بو بنفسو.
يظير عمى الخصكص في بند "التزامات الضماف "السندات المكفكلة كالتزامات
بالقبكؿ.
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يتضمف بند" التزامات عمى األكراؽ المالية" عمميات الشراء كالبيع لمحساب الخاص
بالمؤسسة الخاضعة.
كما تظير أيضا في ىذا البند التزامات األخذ النافذ في عمميات الكساطة.
تتضمف االلتزامات عمى عمميات العمالت الصعبة :
عمميات الصرؼ نقدا طالما أف آجاؿ اإلجراء ال تزاؿ نافذة؛عمميات الصرؼ ألجؿ :عمميات بيع كشراء العمالت الصعبة التي تقرر األطراؼ تأجيؿإنجازىا لدكافع أخرل غير آجاؿ اإلجراء؛
عمميات اإلقراض كاالقتراض بالعمالت الصعبة ،طالما أف آجاؿ كضع األمكاؿ تحتالتصرؼ لـ تنقض بعد؛

المبحث الثالث :اإلطار النظري لإلفصاح المحاسبي
يعد اإلفصاح المحاسبي مف المفاىيـ كالمبادئ المحاسبية التي تمعب دك ار ىاما ،في
إثراء قيمة كمنفعة البيانات كالمعمكمات المحاسبية التي تظير في القكائـ المالية ،كالتي
تستخدـ ألغراض عدة منيا اتخاذ ق اررات االستثمار كالتمكيؿ ،كما يساىـ في تحقيؽ فاعمية
ككفاءة استغالؿ المكارد االقتصادية المتاحة ،عمى مستكل المؤسسة كعمى المستكل القكمي
لالقتصاد الكطني.
المطمب األوؿ :مفاهيـ عامة حوؿ اإلفصاح المحاسبي
أوال /مفهوـ اإلفصاح المحاسبي 1:يرل الباحثكف أف التطكر المعاصر في مصطمح
اإلفصاح ،جاء بديال لمصطمح النشر أك عرض المعمكمات ،حيث كاف ذلؾ يتفؽ مع

1

كصفي عبد الفتاح أبك المكارـ ،دراسات متقدمة في مجاؿ المحاسبة المالية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر،
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التعريؼ التقميدم لكظيفة المحاسبة ،بأنيا تستيدؼ قياس نتائج النشاط االقتصادم كابالغيا
لممستفيديف منيا.
كقد عرؼ اإلفصاح المحاسبي عمى أنو" 1:الكضكح كعدـ االبياـ في عرض
المعمكمات المحاسبية عند إعداد الحسابات كالقكائـ المالية كالتقارير المحاسبية".
كما حددت لجنة إجراءات التدقيؽ المنبثقة عف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف،
ماىية اإلفصاح المحاسبي المناسب بما يمي " 2:إف معطيات عرض المعمكمات في القكائـ
المالية ،كفقا لمبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا ،تقتضي بتكفير عنصر اإلفصاح المناسب
في ىذه القكائـ ،كذلؾ بشأف جميع األمكر المادية (الجكىرية) ،كأف عنصر اإلفصاح
المقصكد ىنا عمى صمة كثيقة بشكؿ كمحتكل القكائـ المالية كالمصطمحات المستخدمة فييا
كأيضا بالمالحظات المرفقة بيا ،كبمدل ما فييا مف تفاصيؿ ،كذلؾ بكيفية تجعؿ لتمؾ القكائـ
قيمة إعالمية مف كجية نظر مستخدمي ىذه القكائـ".
أيضا يعرؼ اإلفصاح عمى أنو" 3:عممية إيصاؿ كنقؿ المعمكمات التي أعدت في
مرحمة القياس لمف يحتاجيا كيستخدميا كيكظفيا ،سكاء داخؿ المؤسسة أك خارجيا ،مع
كجكب مراعاة أىمية المعمكمات التي يفصح عنيا ،ككذا الكسيمة كالكقت الذم تـ اإلفصاح
فيو".

1

لطيؼ زيكد كحساف قيطيـ كنغـ أحمد فؤاد مكية" ،دور اإلفصاح المحاسبي في سوؽ األوراؽ المالية في ترشيد قرار

2

محمد مطر كمكسي السكيطي ،التأصيؿ النظري لمممارسات المحاسبية ،الطبعة الثانية ،دار كائؿ لمنشر ،األردف،

3

مسعكد صديقي كمرزكقي مرزكقي" ،التوحيد المحاسبي الدولي بيف المأموؿ و الموجود" ،ممتقى دكلي حكؿ النظاـ

االستثمار" ،المجمد  ، 29العدد األكؿ ،مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العممية ،سكر ، 2007 ،ص .179
 ،2008ص .344

المحاسبي المالي الجديد في ظؿ معايير المحاسبة الدكلية ،معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،المركز
الجامعي بالكادم 18 -17 ،جانفي .2010
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ثانيا /أنواع اإلفصاح المحاسبي :يمكف اإلشارة ألنكاع االفصاح تبعا ألىدافو مف خالؿ ما
يمي:

1

 -1اإلفصاح الكامؿ (الشامؿ) :يشير إلى مدل شمكلية التقارير كأىمية تغطيتيا ألم
معمكمات ذات أثر محسكس عمى القارئ ،كيأتي التركيز عمى ضركرة اإلفصاح الكامؿ مف
أىمية القكائـ المالية كمصدر أساسي يعتمد عميو في اتخاذ الق اررات ،كال يقتصر اإلفصاح
عمى الحقائؽ حتى نياية الفترة المحاسبية ،بؿ يمتد إلى بعض الكقائع الالحقة لتكاريخ القكائـ
المالية التي تؤثر بشكؿ جكىرم عمى مستخدمي تمؾ القكائـ.
 -2اإلفصاح العادؿ :ييتـ اإلفصاح العادؿ بالرعاية المتكازنة الحتياجات جميع األطراؼ
المالية ،إذ يتكجب إخراج القكائـ المالية كالتقارير بالشكؿ الذم يضمف عدـ ترجيح فئة معينة
عمى مصمحة الفئات األخرل ،مف خالؿ مراعاة مصالح جميع ىذه الفئات بشكؿ متكازف.
 -3اإلفصاح الكافي :يشمؿ تحديد الحد األدنى الكاجب تكفيره مف المعمكمات المحاسبية في
القكائـ المالية ،كيمكف مالحظة أف مفيكـ الحد األدنى غير محدد بشكؿ دقيؽ ،إذ يختمؼ
حسب االحتياجات كالمصالح بالدرجة األكلى ،ككنو يؤثر تأثي ار مباش ار في اتخاذ القرارت،
باإلضافة عمى أنو يتبع لمخبرة التي يتمتع بيا الشخص المستفيد.
 -4اإلفصاح التفاضمي 2:في اإلفصاح التفاضمي يتـ التركيز في القكائـ المالية بصكرة
ممخصة كمختصرة عمى التفاضؿ أك التفاكت بيف البنكد بعقد المقارنات لتكضيح التغيرات
الجكىرية كتحديد االتجاه العاـ لتمؾ التغيرات أك التفاضؿ ،فيعتمد اإلفصاح التفاضمي عمى
القكائـ السنكية المختصرة أم الممخصة ألف بعض المساىميف يحتاجكف إفصاحا شامال،
كلكف الكثير منيـ ال يحتاجكف إال لمعمكمات مالية ممخصة كذات تحميؿ فني أقؿ.
1

نكاؿ صبايحي ،االفصاح المحاسبي في ظؿ المعايير المحاسبية الدولية ،مذكرة ماجستير غير منشكرة ،قسـ العمكـ

2

رضكاف حمكة ،مدخؿ النظرية المحاسبية (اإلطار الفكري  -التطبيقات العممية) ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر ،جامعة

التجارية ،كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية ،جامعة الجزائر  ،3الجزائر ،2011 ،ص .65

حمب-جامعة عماف األىمية ،2005 ،ص .218
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 -5اإلفصاح المالئـ 1:ىك اإلفصاح المالئـ لحاجة مستخدمي البيانات ككذا المالئـ لظركؼ
ك طبيعة المؤسسة.
 -6اإلفصاح الكقائي :كيعني أف القكائـ المالية يجب اإلفصاح فييا عف كؿ ما يجعميا غير
مضممة ألصحاب الشأف ،كاليدؼ مف ىذا اإلفصاح ىك حماية المجتمع المالي كخاصة
المستثمر العادم الذم لو قدرة محدكدة عمى استخداـ المعمكمات المحاسبية.
ثالثا /أهمية اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية :ترجع أىمية اإلفصاح المحاسبي
بالقكائـ المالية لمدكر الذم يمعبو في تكفير المعمكمات الالزمة لمتخذم الق اررات مف خالؿ
عدة نقاط أىميا:

2

 أنيا تفصح عف متغيرات ذات اىتماـ مباشر لمعديد مف األطراؼ.
 تساعد المعمكمات المتكفرة في التقارير المالية لممساىميف في بياف مدل نجاح اإلدارة.
 تقديـ المعمكمات الحقيقية كالكاضحة حكؿ العمميات كاألحداث المالية التي تساىـ في
تحسيف كظيفة التنبؤ.
كتتضح أىمية اإل فصاح المحاسبي مف خالؿ مخرجات النظاـ المحاسبي (التقارير
المالية) كىك المصدر الميـ أف لـ يكف الكحيد لمعديد مف المستخدميف لمحصكؿ عمى
المعمكمات الميمة حكؿ المؤسسة ،كبالتالي حتى تككف مخرجات النظاـ المحاسبي مكضكعية
كمفيدة كتحظى بثقة المستخدميف كتمبي احتياجاتيـ ،ال بد أف يتـ إعدادىا كعرضيا بطريقة
منظمة كمقبكلة مف طرؼ المحاسبيف كجميع األطراؼ التي ليا مصالح بالمؤسسة ،كيعني
ذلؾ تكفير كامؿ المعمكمات كالبيانات لمختمؼ مستخدمييا.

1
2

ركال كاسر اليقة ،مرجع سابؽ ،ص .56
دليمة دادة ،مرجع سابؽ ،ص .65
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رابعا /مقومات اإلفصاح المحاسبي والعناصر المؤثرة فيه :يمكف القكؿ أف اإلفصاح عف
المعمكمات بالقكائـ المالية ليس عممية عشكائية ،بؿ تكجد مجمكعة مف العكامؿ المػؤثرة عمػى
عمميػة اإلفصاح ،كمف أىـ المحددات الرئيسية عمى نكع كحجـ اإلفصاح ما يمي:

1

 نكعية المستخدميف كطبيعة احتياجاتيـ :البد أف تعطي المؤسسات اىتماما خاصا فيقكائميػا الماليػة لتمبيػة احتياجػات المستخدميف الرئيسييف ،كالذيف ليـ مصالح مباشرة أك غير
مباشرة ،حيث يككف مف الطبيعي أف تختمػؼ طبيعػة المعمكمػات المفصح عنيا في القكائـ
المالية باختالؼ نكعية المستخدميف في كؿ دكلة .
 الجيات المسؤكلة عف كضع معايير اإلفصاح :كتتمثؿ في الجيات المنظمة كالمسؤكلةعف تطكير كتنظػيـ كاصػدار معػايير اإلفصاح ،حيث تختمؼ باختالؼ مداخؿ التنظيـ
المحاسبي المعتمد بكؿ دكلة ،إذ نجد في العديد مف الدكؿ كخاصة النامية منيا أف األطراؼ
المؤثرة عمى عممية اإلفصاح غالبا ما تككف مف المنظمات المينية كالحككمية .
 المنظمات كالمؤسسات الدكلية :باإلضافة إلى المنظمات كالقكانيف المحمية فإف المنظماتكالمؤسسات الدكلية مف األطراؼ المؤثرة عمى عمميات اإلفصاح ،كمف أىـ ىذه المنظمات
لجنة معايير المحاسبة الدكلية ( ،)IASحيػث تحػاكؿ تحسػيف جػكدة المعمكمات المفصح عنيا
عمى المستكل العالمي ،مف خالؿ إصدارىا لمجمكعة مف المعايير المحاسبية.
المطمب الثاني :االفصاح المحاسبي في البنوؾ
مركز
إف طبيعة نشاط البنكؾ كالخدمات المالية التي تقدميا مكنتيا مف احتالؿ ا
السيطرة في أم نظاـ اقتصادم ،كمف ىنا تنبع أىمية اإلفصاح المحاسبي ،فمف أجؿ تحسيف
جدكل كفائدة المعمكمات المتاحة عف القطاع المالي يجب صياغة متطمبات حد أدنى مف
اإلفصاح ،حيث تتكفر ىذه المتطمبات عمى جكدة ككمية المعمكمات التي يجب تكفيرىا
1

أحمد زغدار كمحمد سفير" ،خيار الجزائر بالتكيؼ مع متطمبات االفصاح وفؽ المعايير المحاسبية الدولية

( ،" )IAS/IFRSالعدد  ،07مجمة الباحث ،2009 ،ص .84
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لممشاركيف في السكؽ ككذا الجميكر ،فمف أجؿ تكفير معمكمات جيدة كاكتساب سمعة جيدة
يتـ تشجيع البنكؾ عمى تحسيف نظـ معمكماتيـ الداخمية كذلؾ لتكفير اختيارات رشيدة
يحتاجيا المستثمركف تتضمف معمكمات سميمة عف شكؿ كطبيعة المخاطر ذات الصمة ،لذا
فمإلفصاح آلية تجعؿ البنكؾ تحتؾ بنظاـ السكؽ كينبغي أف يككف شامال بدرجة كافية تسمح
بالكفاء باحتياجات المستخدميف اآلخريف ضمف حدكد ما يمكف اشتراطو بدرجة معقكلة،
فاالعتراؼ المناسب بالدخؿ كالمصركفات كأيضا تقييـ شكؿ مخاطرة البنؾ بأكممو بما فيو
البنكؾ المدرجة داخؿ كخارج الميزانية ككفاية رأس الماؿ كالقدرة عمى الصمكد في كجو
المشكالت قصيرة المدل كالقدرة عمى تكليد رأس الماؿ إضافي ،أيضا قد يحتاج المستخدمكف
إلى معمكمات لفيـ أفضؿ لمخصائص الخاصة لعمميات البنؾ ،كخاصة القدرة عمى السداد
كالسيكلة كدرجة المخاطرة النسبية المتضمنة في مختمؼ أبعاد األعماؿ المصرفية.
فرغـ تطكر طبيعة األنشطة التي يمارسيا البنؾ إال أف القيكد التي تحكـ مزاكلة
أنشطة البنؾ ال زالت قائمة ،كبالتالي فإف اإلفصاح في البنؾ يجب أف يمكف مستخدمي
القكائـ المالية مف إمكانية قياس قدرة البنؾ عمى االستمرار ك الربحية كمركزه المالي مف حيث
درجة السيكلة كالدرجة النسبية لممخاطر التي تكاجو عناصر األصكؿ كالخصكـ ككيؼ يتـ
مكاجيتيا مف قبؿ اإلدارة ألنو مف المتعارؼ عميو أف البنؾ يمارس السيكلة كاألماف كالحد مف
المخاطر.

1

كفي ىذا اإلطار ،كنظ ار ألىمية اإلفصاح المحاسبي في البيانات المالية لمبنكؾ،
أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدكلية معيار ( )IFRS07األدكات المالية (اإلفصاحات)،
كيعكد إصدار المجنة ليذا المعيار نظ ار لتطكر نشاط البنكؾ كما ليذا القطاع مف اثر في

1

بف فرج زكينة" ،االتجاهات العالمية لإلفصاح في البنوؾ التجارية " ،الممتقى الكطني األكؿ مستجدات األلفية الثالثة:

المؤسسة عمى ضكء التحكالت المحاسبية الدكلية ،جامعة باجي مختار عنابة 22 – 21 ،نكفمبر.2007
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سكؽ األعماؿ ،كحاجة مستخدمي البيانات المالية لمبنكؾ إلى معمكمات مكثكؽ بيا كقابمة
لممقارنة تساعدىـ في تقييـ مراكزىا المالية كأدائيا بشكؿ يفيدىـ في اتخاذ مختمؼ الق اررات.

1

المطمب الثالث :االفصاح المحاسبي وفؽ معيار االبالغ المالي رقـ ()07
ييدؼ ىذا المعيار إلى إلزاـ الكيانات بتقديـ إفصاحات في قكائميا المالية حتى تمكف
المستخدميف مف تقييـ أىمية األدكات المالية بالنسبة لمركز الكياف المالي كأدائو ككذا طبيعة
المخاطر الناشئة مف األدكات المالية المعرض ليا الكياف ككيؼ ُيدير الكياف تمؾ المخاطر.
أوال /بنود القيمة العادلة :تتطمب اإلفصاحات اآلتية:

2

 -1يجب اإلفصاح عف القيمة العادلة لكؿ فئة مف األصكؿ االلتزامات المالية بشكؿ يمكف
مقارنة تمؾ القيمة مع القيـ المسجمة بالدفاتر لتمؾ األصكؿ كااللتزامات بشكؿ يمكف مقارنتيا
مع القيـ المسجمة بالدفاتر بجانب تبكيب األصكؿ كااللتزامات المالية ضمف فئات عند
اإلفصاح عف القيمة العادلة.
 -2عمى الكحدة عند استعماؿ أساليب تقييـ معينة اإلفصاح عف الفركض المستعممة في
تحديد القيـ العادلة لكؿ فئة مف األصكؿ كالمطمكبات المالية كبياف فيما ِاذا كانت القيـ العادلة
قد تـ تحديدىا بشكؿ كامؿ أك جزئي مف خالؿ األسعار المنشكرة في سكؽ مالي نشط أك
أنيا حددت مف خالؿ أساليب التقييـ المحددة في المعيار الدكلي ( ،)39كعند حدكث تغيرات
عمييا تؤدم إلى تغيير في القيمة العادلة فيجب اإلفصاح عف أثرىا.
ثانيا /السياسات المحاسبية 3:يتضمف المعيار

()IFRS07

إشارة إلى المعيار

()IAS01

الذم

يكجب عمى الكياف اإلفصاح في ممخص السياسات المحاسبية اليامة عف أسس القياس

1
2

ركال كاسر اليقة ،مرجع سابؽ ،ص .111
ثائر صبرم محمكد كاظـ الغباف" ,تكييؼ اإلفصاح المحاسبي لممصارؼ التجارية عمى وفؽ متطمبات المعايير الدولية

ذات الصمة باألدوات المالية وعرضها دراسة تطبيقية" ،العدد  ،27المجمة العراقية لمعمكـ االدارية ،كمية االدارة كاالقتصاد،

جامعة كربالء ،العراؽ ،2010 ،ص .19 ،18

3

مريـ صغير مكح ،مرجع سابؽ ،ص .139 ،138
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المستخدمة في إعداد القكائـ المالية كالسياسات المحاسبية األخرل المستخدمة كثيقة الصمة
بفيـ القكائـ المالية.
نظ ار ألف محاسبة التحكط انتقائية كخاضعة لشركط مقيدة طبقا لممعيار ( ،)IAS39فمف
الميـ أف تقدـ الكيانات معمكمات عف مدل تطبيقيا لمحاسبة التحكط كتأثيرىا عمى القكائـ
المالية مف أجؿ تمكيف المستخدميف مف مقارنة القكائـ المالية لمكيانات المختمفة ،كينبغي عمى
الكياف أف يفصح بشكؿ مستقؿ عف تحكطات التدفؽ النقدم كتحكطات القيمة العادلة
كتحكطات االستثمار الصافي في العمالت األجنبية.
 كصؼ لكؿ نكع مف التحكطات. كصؼ لألدكات المالية المصنفة بأنيا تحكط كقيمتيا العادلة في تاريخ القكائـ المالية. طبيعة المخاطر الجارم التحكط منيا. بالنسبة لتحكطات التدفؽ النقدم يقكـ الكياف أيضا باإلفصاح عف الفترات التي يتكقعحدكث التدفقات النقدية فييا ،كمتى يتكقع أف تدخؿ في عممية تقرير الربح أك الخسارة
ككصؼ ألم معاممة استخدمت مف أجميا محاسبة التحكط سابقا كلكف لـ يعد حدكثيا
متكقعا.
 عندما يككف مكسب أك خسارة عمى أداة تحكط في تحكط تدفؽ نقدم قد تـ االعتراؼ بومباشرة في حقكؽ الممكية مف خالؿ بياف قائمة التغيرات في حقكؽ الممكية ،يجب عمى
الكياف اإلفصاح عف:
 المبمغ الذم تـ االعتراؼ بو في حقكؽ الممكية خالؿ الفترة.
 المبمغ الذم تـ حذفو مف حقكؽ الممكية كادراجو في الربح أك الخسارة عف الفترة.
 المبمغ الذم تـ حذفو مف حقكؽ الممكية خالؿ الفترة كادراجو في القياس األكؿ لتكمفة
االقتناء أك مبمغ مرحؿ آخر ألصؿ أك التزاـ غير مالي في معاممة محؿ تحكط متنبأ بيا
كمحتممة الحدكث بدرجة كبيرة.
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
الكياف مطمكب منو أيضا أف يفحص:
 تحكطات القيمة العادلة عف المكاسب أك الخسائر عمى ( أ ) أداة التحكط ك ( ب) البند
محؿ التحكط القابؿ لإلرجاع الى المخاطرة المتحكط منيا.
 عدـ الفاعمية المعترؼ بيا في الربح أك الخسارة الناشئة مف تحكطات االستثمارات
الصافية في العمميات األجنبية.
ثالثا /طبيعة ومدى المخاطر الناشئة مف األدوات المالية 1:عمى البنؾ اإلفصاح عف
معمكمات تمكف مستخدمي القكائـ المالية مف تقييـ طبيعة كمدل المخاطر الناشئة عف
األدكات المالية كالتي قد يتعرض ليا البنؾ كما في تاريخ إعداد القكائـ المالية.
 -1اإلفصاحات النكعية :عمى البنؾ اإلفصاح كلكؿ نكع مف أنكاع المخاطر الناجمة عف
األدكات المالية عما يمي:
أ) التعرض لممخاطر ككيفية نشكئيا.
ب) األىداؼ كالسياسات كأساليب إدارة ىذه المخاطر ،كالطرؽ المستخدمة لقياس ىذه
المخاطر.
ج) أية تغيرات في الفقرة ( أ ) ك ( ب) عف الفترة السابقة.
 -2اإلفصاحات الكمية :عمى البنؾ اإلفصاح كلكؿ نكع مف أنكاع المخاطر الناجمة عف
األدكات المالية عما يمي:
أ) بيانات رقمية حكؿ إمكانية التعرض لتمؾ المخاطر بتاريخ إعداد التقرير عمى أف تككف
مبنية عمى معمكمات داخمية مف ذكم العالقة مف المستكيات العميا في إدارة البنؾ مثؿ مجمس
اإلدارة أك المدير التنفيذم.

1

ياسيف أحمد العيسى" ،مدى تطبيؽ المعيار الدولي السابع إلعداد التقارير المالية" ،المجمد  ،08العدد ،01المجمة

األردنية في إدارة األعماؿ ،2012 ،ص .115 ،114
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
ب) تركزات المخاطر :عمى البنؾ اإلفصاح عف تركز المخاطر الناجمة عف األدكات المالية،
ككيفية إدارتيا ،كتشمؿ ىذه المخاطر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مخاطر االئتماف،
مخاطر السيكلة كمخاطر السكؽ.
ج) مخاطر االئتماف :عمى البنؾ اإلفصاح لكؿ فئة مف فئات األدكات المالية عما يمي:
 الحد األقصى لممبمغ الذم قد يتعرض لو البنؾ لمخاطر االئتماف بتاريخ القكائـ المالية
دكف األخذ بعيف االعتبار أية ضمانات بحكزة البنؾ.
 كصؼ لمضمانات المكجكدة بحكزة البنؾ مقابؿ تمؾ األدكات.
 اإلفصاح عف المزايا االئتمانية لألصكؿ المالية.
 المبمغ المسجؿ لألصكؿ المالية التي ستنقضي فترة استحقاقيا أك تنخفض قيمتيا ،كالتي
أعيد التفاكض بشأف شركطيا.
 -3األصكؿ المالية التي انقضى استحقاقيا أك انخفضت قيمتيا :عمى البنؾ اإلفصاح عما
يمي حسب فئة األصؿ المالي:
أ) تحميؿ ألعمار األصكؿ المالية مستحقة القبض كما في تاريخ إعداد القكائـ المالية كالتي لـ
ينطبؽ عمييا شركط التدني.
ب) تحميؿ لألصكؿ المالية التي انخفضت قيمتيا كما في تاريخ تقديـ التقرير ،بما في ذلؾ
العكامؿ التي أخذىا البنؾ في االعتبار عند تحديد أنيا انخفضت قيمتيا.
ج) كصؼ لمممتمكات التي يحتفظ بيا البنؾ كضماف كتحسينات االئتماف األخرل بالنسبة
لممبالغ التي تـ اإلفصاح عنيا في ( أ ) ك ( ب) ،كاذا تعذر ذلؾ اإلفصاح عف تقرير قيمتيا
العادلة.
 -4الممتمكات المرىكنة :عندما يحصؿ البنؾ عمى أصكؿ مالية أك غير مالية خالؿ فترة
االستيالء عمى الممتمكات التي يحتفظ بيا كضماف ،فإف عمى البنؾ اإلفصاح عما يمي:
أ) طبيعة األصكؿ التي تـ الحصكؿ عمييا كمبمغيا المسجؿ.
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
ب) عندما ال تككف األصكؿ قابمة لمتحكيؿ إلى نقد بسيكلة ،اإلفصاح عف سياساتو الخاصة
بالتصرؼ في ىذه األصكؿ.
 -5مخاطر السيكلة :يتطمب المعيار اإلفصاح عما يمي:
أ) تحميؿ لتكاريخ استحقاؽ المطمكبات المالية القائمة.
ب) كصؼ لكيفية إدارة مخاطر السيكلة لتمؾ المطمكبات.
 -6مخاطر السكؽ /تحميؿ الحساسية :عمى البنؾ اإلفصاح عما يمي:
أ) تحميؿ الحساسية لكؿ نكع مف أنكاع مخاطر السكؽ التي قد يتعرض ليا البنؾ كما في
تاريخ التقرير ،مع بياف أثر ىذه المخاطر عمى قائمة األرباح كالخسائر كحقكؽ الممكية.
ب) األساليب كالفرضيات المستخدمة في إعداد تحميؿ الحساسية.
ج) التغيرات التي طرأت عمى األساليب كالفرضيات المستخدمة مقارنة بالفترات السابقة
كأسباب ىذه التغيرات.
د) إذا قاـ البنؾ بإعداد تحميؿ الحساسية ،مثؿ القيمة المعرضة لممخاطرة التي تعكس
االعتماد المتبادلة بيف متغيرات المخاطرة ،عمى سبيؿ المثاؿ أسعار الفائدة كأسعار الصرؼ
المستخدمة إلدارة المخاطر المالية ،فإنو يمكف استخداـ تحميؿ الحساسية ىذا بدال مف التحميؿ
السابؽ ،كفي ىذه الحالة عمى البنؾ اإلفصاح عما يمي:
 إيضاح لألسمكب المستخدـ في إعداد تحميؿ الحساسية ىذا كلممؤشرات الرئيسية
كاالقتراضات التي ترتكز عمييا البيانات المقدمة.
 إيضاح ليدؼ األسمكب المستخدـ كلمتحديدات التي قد تنجـ في المعمكمات التي ال تعكس
بشكؿ كامؿ القيمة العادلة لألصكؿ كالمطمكبات ذات العالقة.
عندما يككف تحميؿ الحساسية الذم تـ اإلفصاح عنو سابقنا ال يمثؿ المخاطرة المالزمة في
األداة المالية ،فإف عمى البنؾ اإلفصاح عف ىذه الحقيقة كسبب اعتقاده أف تحميؿ الحساسية
ال يمثؿ ىذه المخاطرة.
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الفصؿ األوؿ .........النظاـ المحاسبي المالي واإلفصاح المحاسبي في البنوؾ
خالصة الفصؿ األوؿ:
مف خالؿ ما تطرقنا اليو في ىذا الفصؿ أتضح أف البنكؾ تعد مف أىـ المؤسسات
المالية التي تقكـ بدفع العجمة االقتصادية كذلؾ بتمكيؿ العمميات االقتصادية ،إضافة إلى
أنيا تعتبر الركيزة األساسية كالدعامة األكلى لتشجيع القطاعات األخرل كنمكىا ،كما أف
نجاح البنكؾ كالمؤسسات المالية في تحقيؽ أىدافيا يتكقؼ عمى حسف إدارتيا لمصادر
أمكاليا كاستخداماتيا بما يحقؽ أكبر نفع ممكف في ظؿ الظركؼ العامة السائدة.
إف النظاـ المحاسبي في مجاؿ النشاط البنكي ما ىك إال تطبيؽ لمفركض كالمبادئ
كالقكاعد المتعارؼ عمييا في المحاسبة المالية ،حيث يعني ىذا النظاـ بدراسة النشاط الذم
تقكـ بو الكحدات المحاسبية في أشكالو المتعددة كقياس اآلثار التي تترتب عمى ذلؾ النشاط
كعرض نتائجو في فترات دكرية منتظمة ،كعمى ىذا فإف ميمة النظاـ المحاسبي تتمثؿ أساسا
في اإل مداد بالمعمكمات المحاسبية كالتي يتـ استخداميا سكاء عف طريؽ اإلدارة أك عف طريؽ
الجيات الخارجية.
لقد كاف نصيب البنكؾ مف معايير اإلبالغ المالي قميؿ حيث خصص ليا معيار
اإلبالغ المالي رقـ ( )07كالذم يتعمؽ باإلفصاحات في القكائـ المالية الخاصة بالبنكؾ،
كليذا المعيار دكر أساسي الذم يؤديو القطاع البنكي في الحفاظ عمى الثقة في النظاـ
المحاسبي المالي ،كاالىتماـ بالقدرة عمى الكفاء بااللتزامات كاالحتفاظ بالسيكلة النقدية
الكافية ،لذلؾ ألزـ ىذا المعيار معدم القكائـ المالية بإظيار كؿ الحقائؽ كاإلفصاح عنيا في
القكائـ المالية المنشكرة ،كما تطرقنا في ىذا الفصؿ أيضا إلى بنكد القيمة العادلة في ىذا
المعيار كمتطمبات اإلفصاح فييا كأىـ السياسات المحاسبية كمدل المخاطر الناشئة مف
األدكات المالية لذلؾ كجب اإلفصاح عف معمكمات تمكف المستخدميف مف تقييـ طبيعة كمدل
ىذه المخاطر منيا مخاطر االئتماف كمخاطر السيكلة كمخاطر السكؽ.
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الفصل الثاني:
عرض القوائم المالية البنكية وفق
النظام المحاسبي المالي

الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
تمهيد:
إف أي مؤسسة ميما اختمؼ القطاع الذي تنشط فيو ،والبمد الذي تتواجد بو ،تقوـ
بإعداد وعرض القوائـ المالية ،تمبية لالحتياجات المختمفة لممتعامميف معيا ،ورغـ أنو قد يبدو
أف تمؾ القوائـ متشابية بيف بمد وآخر ،إال أنو ىناؾ اختالفات جوىرية فيما بينيا ،ىذه
االختالفات قد ترجع إلى اختالؼ الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والقانونية ،كما قد ترجع
إلى تفاوت األىمية التي تؤخذ بعيف االعتبار فيما يتعمؽ بتحديد احتياجات مختمؼ الفئات
المستخدمة ليذه القوائـ عند إعدادىا ،فاختالؼ الظروؼ أدى إلى استخداـ تعاريؼ متعددة
لعناصر القوائـ المالية ،والى استخداـ أسس مختمفة لمقياس واإلفصاح عف محتوياتيا.
إف القوائـ المالية أو الكشوؼ المالية كما وردت في النظاـ المحاسبي المالي ىي
مجموعة متكاممة مف الوثائؽ المحاسبية والمالية ،تسمح بإعطاء صورة صادقة عف الوضعية
المالية واألداء وحالة الخزينة لممؤسسة في نياية الدورة المحاسبية ،وتكوف كؿ مؤسسة تدخؿ
ضمف إطار تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي مجبرة عمى أف تعد ىذه القوائـ مرة عمى األقؿ
كؿ سنة.
حدد النظاـ المحاسبي المالي الكشوؼ المالية التي تعدىا وتعرضيا المؤسسة بأربع
قوائـ مالية وممحؽ وىي نفس القوائـ المالية التي يفرضيا مجمس المعايير الدولية لممحاسبة
والمشكمة مف الميزانية ،حساب النتائج ،جدوؿ تدفقات الخزينة ،جدوؿ تغيرات رؤوس األمواؿ
الخاصة وممحؽ يبيف القواعد والطرؽ المحاسبية المستعممة ويوفر معمومات مكممة عف
الميزانية وحساب النتائج وباقي القوائـ المالية ،ومف أجؿ إعداد ىذه القوائـ تـ وضع مدونة
حسابات تشمؿ عمى كؿ حسابات الوضعية المالية وحسابات التسيير ،والتي تستخدـ لتسجيؿ
مختمؼ العمميات التي تقوـ بيا المؤسسة استنادا إلى طريقة عمؿ كؿ حساب.
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
المبحث األوؿ :مفاهيـ عامة حوؿ القوائـ المالية
توفر القوائـ المالية لألطراؼ التي ليا عالقة بالمؤسسة مختمؼ المعمومات عمى
جوانب نشاط المؤسسة ومستخدمي ىذه القوائـ ،وبالتالي سوؼ نتطرؽ في ىذا المبحث إلى
تعريؼ القوائـ المالية وافتراضاتيا ،أىميتيا و أىدافيا ،وكذا خصائصيا النوعية.
المطمب األوؿ :تعريؼ القوائـ المالية وافتراضاتها
أوال /تعريؼ القوائـ المالية :تعرؼ القوائـ المالية بأنيا" :تقارير مالية محاسبية عامة تعد
وفقا لممفاىيـ والفروض والمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا وتحتوي عمى بيانات ومعمومات
مستقاة مف السجالت والدفاتر بالمؤسسة وتيدؼ أساسا إلى إعالـ األطراؼ الخارجية
والداخمية عف مدى نجاح أو اخفاؽ إدارة المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا" 1.حيث أنيا تمثؿ
مجموعة مف البيانات المالية األساسية التي تصدرىا المؤسسة وذلؾ بموجب مجموعة مف
المفاىيـ و المبادئ المحاسبية ،وعمى أساس منطقي بصورة منسقة.

2

ويمكف القوؿ بأف القوائـ المالية ىي" مجموعة مف الوثائؽ تحمؿ معمومات مالية
متعمقة بالمؤسسة في أشكاؿ محددة ىي الميزانية ،حساب النتائج ،جدوؿ تغيرات األمواؿ
الخاصة ،جدوؿ تدفقات الخزينة باإلضافة إلى المالحؽ أو اإليضاحات ،كما تعتبر القوائـ
المالية الوسيمة الرئيسية إليصاؿ المعمومة المالية إلى مختمؼ مستعممييا الداخمييف
3

والخارجييف عند إقفاؿ الحسابات".

1
2

محمد الياللي وعبد الرزاؽ شحادة ،مرجع سابؽ ،ص .225
أحمد مخموؼ" ،دور معايير اإلبالغ المالي في توحيد النظاـ المحاسبي العالمي وايجاد لغة مشتركة" ،ممتقى دولي حوؿ

اإلطار المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي في ظؿ المعايير المحاسبية الدولية ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ
التسيير ،جامعة سعد دحمب البميدة ،أياـ  13و 14و 15أكتوبر.2009 ،
3

محمد فؤاد ىني ،طرؽ التقييـ المحاسبي لعناصر القوائـ المالية ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية

والتجارية وعموـ التسيير ،جامعة حسيبة بف بوعمي الشمؼ ،2013 ،ص .17
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
ثانيا /افتراضات القوائـ المالية :تتمثؿ االفتراضات األساسية التي تقوـ عمييا القوائـ المالية
فيما يمي:

1

 -1أساس االستحقاؽ :تأثيرات المعامالت واألحداث األخرى يتـ االعتراؼ بيا عندما تحدث
(وليس عندما تحدث تدفقات نقدية) ،ىذه التأثيرات يتـ تسجيميا واثباتيا في القوائـ المالية
لمفترات المتصمة بيا.
 -2المشروع المستمر :يفترض أف الكياف سيواصؿ نشاطو في المستقبؿ المنظور.
المطمب الثاني :أهمية القوائـ المالية وأهدافها
أوال /أهمية القوائـ المالية :تبرز أىمية القوائـ المالية والغرض مف إعدادىا في ثالثة نقاط
يمكف تمخيصيا كما يمي:

2

أداة اتصاؿ ،وسيمة في تقييـ األداء ،وسيمة تساعد في إتخاذ القرار :فالقوائـ المالية تعتبر أداة
إليصاؿ رسالة واضحة ومفيومة لمستعمؿ المعمومات المحاسبية عف نشاط المؤسسة والنتائج
المترتبة عميو ،فيي ىمزة وصؿ بيف المؤسسة والمستثمريف فييا ووسيمة لربط عالقات بيف
المؤسسة والمورديف ،العمالء ،البنوؾ ،...وأيضا وسيمة لتوفير المعمومات لمختمؼ األقساـ
المكونة لممؤسسة ،أيضا تساعد القوائـ المالية لتقييـ أداء اإلدارة والحكـ عمى كفاءتيا
واستعماؿ الموارد الموضوعة تحت تصرفيا ،فتستعمؿ في الحكـ عمى المركز المالي
لممؤسسة ومدى التقدـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة وكذا كيفية استخداـ موارد المؤسسة،
وتعتبر أيضا وسيمة التخاذ الق اررات حيث تساعد اإلدارة ومختمؼ األطراؼ المتعاممة مع
المؤسسة في اتخاذ الق اررات الالزمة ،كالق اررات المتعمقة بكيفية صرؼ الموارد في المستقبؿ

1

طارؽ عبد العاؿ حماد ،تحميؿ القوائـ المالية ألغراض االستثمار ومنح االئتماف ،الدار الجامعية ،مصر ،2006 ،ص

2

حسناء مشري ،دور وأهمية القوائـ المالية في اتخاذ القرارات ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية و

.04

عموـ التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيؼ ،2008 ،ص.67
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
ومساعدة األطراؼ األخرى التي تربطيا عالقة مباشرة بالمؤسسة ،مثؿ المورديف ،العمالء،
البنوؾ في توجيو العالقات المستقبمية معيا.
ثانيا /أهداؼ القوائـ المالية :تيدؼ القوائـ المالية إلى توفير معمومات عف الميزانية
لممؤسسة ،والتي تكوف مفيدة لغالبية المستخدميف عند اتخاذ الق اررات االقتصادية ،وتتطمب
تمؾ الق اررات تقييـ قدرة المؤسسة عمى توليد النقدية وما يعادليا ،وتقيـ توقيت درجة التأكد
المرتبطة بتوليدىا ،حيث يكوف المستخدموف قادروف عمى تقييـ ىذه المقدرة إذا تـ تزويدىـ
بالمعمومات عف الميزانية واألداء والتغيرات خالؿ الفترة ،وفيما يمي نعرض كؿ نوع مف ىذه
المعمومات:
 تقديـ المعمومات عف الميزانية بصفة أساسية في الميزانية ،كما تتأثر الميزانية لممؤسسة
بالموارد االقتصادية التي تسيطر عمييا ،وىيكميا المالي ودرجة سيولتيا وقدرتيا عمى
التكيؼ مع التغيرات في البيئة المحيطة بيا.
 تفيد المعمومات عف الميزانية في التنبؤ باحتياجات االقتراض المستقبمية وكيفية توزيع
األرباح والتدفقات النقدية المستقبمية بيف أصحاب المصمحة في المؤسسة ،وتفيد أيضا
في التنبؤ بإمكانية حصوؿ المؤسسة عمى تمويؿ مستقبال.
 تكوف المعمومات عف درجة السيولة ذات فائدة كبيرة في التنبؤ بقدرة المؤسسة عمى الوفاء
بتعيداتيا المالية في تاريخ استحقاقيا ،حيث تشير درجة سيولة المؤسسة الى مدي وفرة
النقدية في المستقبؿ القريب بعد األخذ في االعتبار التعيدات المالية خالؿ ىذه الفترة.
 تيدؼ إلى توضيح األخطار وعدـ التأكد الذي يؤثر عمى المؤسسة ،وذلؾ مف خالؿ
تقديـ مالحؽ وايضاحات تحتوي ىذه المعمومات.

1
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 ينبغي أف توفر القوائـ المالية لممشروع المعمومات المالئمة لممستثمريف الحالييف
والمحتمميف والدائنيف وذلؾ الستخداميا في اتخاذ الق اررات السميمة المتعمقة باالستثمار أو
اإلقراض ،وذلؾ في ضوء القيود المفروضة عمى المحاسبة المالية.
 مف الضروري أف توفر القوائـ المالية لممشروع المعمومات التي تساعد المستثمريف
والدائنيف عمى تقدير االحتماالت والتوقعات النقدية المتعمقة باألرباح الموزعة والفوائد،
وما يحتمؿ تحصيمو مف بيع أو استدعاء أو سداد األوراؽ المالية أو القروض.
 ينبغي أف توفر القوائـ المالية المعمومات المتعمقة بالموارد االقتصادية لممشروع والتي
يكوف مف المحتمؿ أف يترتب عمييا تدفقات نقدية واردة ،كما ينبغي أف توضح تمؾ القوائـ
التزامات المشروع المتعمقة بتحويؿ موارد معينة إلى موارد أخرى والتي قد يترتب عمييا
تدفقات نقدية محتمؿ خروجيا مف المشروع.

1

المطمب الثالث :الخصائص النوعية لمقوائـ المالية
في ظؿ التغيرات الحديثة في البنية االقتصادية العالمية ،صارت القوائـ المالية تحظى
باىتماـ كبير مف قبؿ كافة مستخدمييا ،وذلؾ باعتبارىا المبنة األساسية في اتخاذ الق اررات
االستراتيجية ،فالمعمومات المضمنة في القوائـ المالية تخدـ وتساعد المستثمريف والمؤسسات
المالية في اتخاذ الق اررات المناسبة ،لكف شريطة أف تكوف ىذه المعمومات تتميز بخصائص
معينة تتمثؿ في :
 -1الموثوقية 2:وتعني ىذه الخاصية أف تكوف المعمومات صادقة بعيدة عف أي تحيز وال
تتأثر باألحكاـ الشخصية لمقائميف عمى إعدادىا وتتفرع مف خاصية الموثوقية الصفات
الفرعية التالية :التمثيؿ الصادؽ ،الجوىر فوؽ الشكؿ ،عدـ التحيز ،الحيطة والحذر وتكاممية
المعمومات.

1
2
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 التمثيؿ الصادؽ :أي أف تكوف المعمومات المالية تمثؿ بصدؽ األحداث والعمميات
المالية التي حدثت والتي تـ التعبير عنيا بالقوائـ المالية في المؤسسة.
 عدـ التحيز :أي أف تكوف المعمومات التي تتضمنيا القوائـ المالية معدة لالستخداـ العاـ
وليس بغرض تحقيؽ اىتمامات جية معينة مف المستخدميف ،أي أف تكوف بعيدا عف
التحيز الشخصي.
 الحيطة والحذر :أي يجب تبني درجة مف الحذر في وضع التقديرات المطموبة في ظؿ
عدـ التأكد ،بحيث ال ينتج عنيا تضخيـ األصوؿ واإليرادات أو التقميؿ المتعمد لمخصوـ
والمصاريؼ.
 الجوىر فوؽ الشكؿ :أي أف تكوف المعمومات تعبر عف المحتوى االقتصادي لألحداث ال
أف تقتصر عمى عرض الشكؿ القانوني ليذه األحداث والوقائع حتى تكوف المعمومات
مالئمة التخاذ الق اررات.
 تكاممية المعمومات :أي ال يجب عرض المعمومات في القوائـ المالية ناقصة أو محذوؼ
منيا أو إلغاء أي جزء منيا يخؿ بمصداقيتيا.
 -2القابمية لمقياس 1:مف الضروري أف تكوف المعمومات المدرجة في القوائـ المالية قابمة
لمقياس النقدي ،معنى ىذا أف القوائـ المالية تعبر عف معمومات متعمقة بالوحدة المحاسبية
معب ار عنيا بوحدة النقد السائدة في المجتمع ،وتنطوي ىذه الخاصية الرئيسية لممعمومة
المحاسبية عمى خاصيتيف فرعيتيف ىما:
 مدى إمكانية القياس ووحدة القياس المستخدمة ،وتعني ىذه الخاصية الفرعية أف القوائـ
المالية تعبر عف مختمؼ عناصرىا بوحدة النقد السائدة ،واذا كاف ىناؾ عناصر غير
قابمة لمقياس النقدي أو أف قياسيا ليس دقيقا فإنيا لف تظير في القوائـ المالية.

1

أحمد محمد نور ،مرجع سابؽ ،ص .52
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 القيـ التي تخضع لمقياس المحاسبي ) (Attributs Pour mesurerتقوـ المحاسبة بقياس
القيـ التاريخية لمختمؼ عناصر األصوؿ والخصوـ ،وتفصح القوائـ المالية عادة عف
ىذه القيـ التاريخية ،وال يمنع ىذا بطبيعة الحاؿ مف قياس بعض القيـ األخرى في
المحاسبة مثاؿ ذلؾ قياس القيـ الجارية لبعض األصوؿ.
 -3المالئمة :حتى تكوف المعمومة مفيدة يجب أف تكوف ذات قيمة في مساعدة مستخدمييا
في اتخاذ الق اررات المتعددة ،والمتمثمة عمى وجو الخصوص في الق اررات المتعمقة بتخصيص
الموارد النادرة بالشكؿ الجيد ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى أسئمة المستثمريف المتعمقة
بمستقبؿ األوضاع المالية لممؤسسة التي ستؤوؿ الييا.
وحتى تكوف المعمومة مفيدة بمعنى الكممة ،يجب أف تسمح بتقييـ قدرة المؤسسة عمى
االستفادة مف الفرص المتاحة في السوؽ ،وأف تتدفؽ في الوقت المناسب دوف أي تأخير غير
مبرر ،وكذلؾ يجب أف يكوف مف الممكف استعماليا كمدخالت بغرض الحصوؿ عمى
معمومات جديدة يتـ عمى أساسيا تقيـ التسيير وكفاءة اإلدارة.

1

وتعتبر المعمومات مالئمة لممستخدميف إذا كاف ليا تأثيرات عمى الق اررات االقتصادية
التي يتخذونيا ،وذلؾ عف طريؽ مساعدتيـ في تقييـ األحداث الماضية والحالية أو
المستقبمية ،كما أنيا تساعد عمى تصحيح التقييمات الماضية.

2

 -4وثاقة الصمة 3:المعمومات وثيقة الصمة تؤثر عمى ق اررات المستخدميف االقتصادية فيي
تساعدىـ عمى تقييـ األحداث الماضية والحاضرة والمستقبمية أو تأكيد أو تصحيح تقييماتيـ
السابقة ،ووثاقة صمة المعمومة تتأثر بطبيعتيا وماديتيا.
1

ىشاـ دغوـ ،إعداد القوائـ المالية وفؽ المعايير الدولية لممحاسبة ( )IAS-IFRSودوره في تحقيؽ التنمية ،مذكرة

ماجستير غير منشورة ،معيد العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،قسـ عموـ التسيير ،جامعة الدكتور يحي فارس،
المدية ،2009 ،ص .40
2

بمعور سميماف" ،دوافع وأثر االنتقاؿ الى النظاـ المحاسبي المالي الجديد في الجزائر" ،العدد رقـ  ،06مجمة رؤى

اقتصادية ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير ،قسـ التسيير ،جامعة الوادي ،جواف .2014
3

طارؽ عبد العاؿ حماد ،مرجع سابؽ ،ص .05 ،04
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 -5قابمية المقارنة :ينبغي أف تعرض المعمومات عمى نحو ثابت مع مرور الوقت وعمى نحو
ثابت ومتسؽ بيف الكيانات مف أجؿ تمكيف المستخدميف مف إجراء مقارنات ذات داللة.
 -6إمكانية الفيـ :ينبغي أف تكوف المعمومات سيمة الفيـ بواسطة المستخدميف الذيف تتوافر
لدييـ معرفة أساسية باألعماؿ واألنشطة االقتصادية والمحاسبة والذيف لدييـ االستعداد لدراسة
المعمومات بدرجة معقولة مف التفاني.
 -7التوقيت المناسب :التأخر بغير داعي في التقارير يمكف أف ينتج عنو ضياع وثاقة
الصمة ولكنو يحسف االعتمادية (الدقة).

المبحث الثاني :أسس إعداد وعرض القوائـ المالية البنكية
يعتمد إعداد القوائـ المالية الخاصة بالبنوؾ عمى فيـ طبيعة أنشطة ىذه البنوؾ،
والعوامؿ الخارجية المؤثرة في ىذه األنشطة ،إف كانت مف القوانيف واإلجراءات المفروضة مف
السمطات النقدية المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة والسيولة والسقوؼ االئتمانية ،أو مف
المؤشرات االقتصادية والمالية والنقدية التي تؤثر في تقييـ األصوؿ والخصوـ.
المطمب األوؿ :اعتبارات وأسس اعداد القوائـ المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
تضمف النظاـ المحاسبي المالي مجموعة األسس واالعتبارات التي يتعيف عمى
المؤسسات األخذ بيا أثناء إعداد وتقديـ القوائـ المالية:

1

 القوائـ المالية ىي مجموعة كاممة مف الوثائؽ المحاسبية والمالية والتي تسمح بتقديـ صورةعادلة عف الوضعية المالية ،األداء ،خزينة المؤسسة في نياية الدورة ،والقوائـ المالية الخاصة
بالكيانات الصغيرة تشتمؿ عمى:
1

المواد رقـ  ،5.210 -4.210 -3.210 -2.210 -1.210مف القرار المؤرخ في  26جويمية سنة  2008المتضمف

قواعد التقييـ والمحاسبة ومحتوى الكشوؼ المالية وعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرىا ،الجريدة الرسمية

لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد  ،19الصادرة في  25مارس  ،2009ص .23 ،22
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 الميزانية؛
 حساب النتائج؛
 قائمة تدفقات الخزينة؛
 جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة؛
 ممحؽ يبيف القواعد والطرؽ المحاسبية المستعممة ،ويوفر معمومات مكممة لمميزانية
وحسابات النتائج.
 تنتج االعتبارات الواجب أخذىا في الحسباف إلعداد وتقديـ القوائـ المالية عف اإلطارالتصوري لنظاـ المحاسبة ،فالقوائـ المالية تكوف نتيجة إجراء معالجة العديد مف المعمومات
ألعماؿ التبسيط والتمخيص والييكمة ،وىذه المعمومات يتـ جمعيا وتحميميا وتفسيرىا
وتمخيصيا وىيكمتيا مف خالؿ عممية تجميع تعرض في القوائـ المالية في شكؿ فصوؿ
ومجاميع .ويحدد مدى اتساع األىمية البالغة مدى اتساع عممية التجميع ىذه ،وكذلؾ مدى
التوازف بيف:
 المنافع الموفرة لممستعمميف بواسطة انتشار إعالـ مفصؿ؛
 التكاليؼ المحتممة سواء لإلعداد ونشر ىذا اإلعالـ الستعمالو؛
 تضبط القوائـ المالية تحت مسؤولية مسيري المؤسسة ،ويتـ إصدارىا خالؿ ميمة أقصاىاستة أشير التالية لتاريخ إقفاؿ السنة المالية ،ويجب أف تكوف متميزة عف المعمومات المالية
األخرى التي يحتمؿ أف ينشرىا الكياف .وتقدـ القوائـ المالية إجباريا بالعممة الوطنية ،ويمكف
تقريب المبالغ إلى آالؼ الوحدات.
 كؿ عنصر مف مكونات القوائـ المالية ال بد أف يكوف معرؼ بصورة واضحة وأف تظيرالمعمومات التالية بصفة دقيقة:
 تسمية المؤسسة ،االسـ التجاري ،رقـ السجؿ التجاري لممؤسسة المقدمة لمقوائـ المالية.
 طبيعة القوائـ المالية (حسابات فردية أو حسابات مدمجة أو حسابات مركبة).

61

الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 تاريخ اإلقفاؿ.
 العممة التي تقدـ بيا والمستوى المجبور.
وتقدـ كذلؾ معمومات أخرى تسمح بتحديد ىوية المؤسسة:
 عنواف مقر المؤسسة ،الشكؿ القانوني ،مكاف النشاط والبمد الذي سجمت فيو.
 األنشطة الرئيسية وطبيعة العمميات المنجزة.
 اسـ المؤسسة األـ وتسمية المجمع الذي تمحؽ بو المؤسسة عند االقتضاء.
 معدؿ عدد المستخدميف فييا خالؿ الفترة.
 تقدـ القوائـ المالية إجباريا بالعممة الوطنية ،ويمكف تقريب المبالغ الى آالؼ الوحدات. توفر القوائـ المالية المعمومات التي تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة مفذلؾ أف:
 كؿ فصؿ مف فصوؿ الميزانية ،حسابات النتائج ،قائمة تدفقات الخزينة ،وجدوؿ تغيرات
األمواؿ الخاصة يتضمف بيانا لممبمغ المتعمؽ بالفصؿ المقابؿ لو مف السنة المالية
السابقة.
 يشتمؿ الممحؽ عمى معمومات ذات صيغة مقارنة في شكؿ سردي وصفي رقمي.
وا ذا حدث عقب تغيير طريقة التقييـ أو التقديـ ،أف أحد الفصوؿ المرقمة ألحد
الكشوؼ المالية ماال يمكف مقارنتو بفصؿ السنة المالية السابقة ،فمف الضروري تكييؼ
مبالغ السنة المالية السابقة لجعؿ عممية المقارنة أم ار ممكنا.
وفي حالة تعذر اجراء مقارنة بسبب اختالؼ المدة أو ألي سبب أخر ،فإنو يجب
توضيح إ عادة ترتيب وتغيير المعمومات التي تجري عمى السنة المالية السابقة لجعميا قابمة
لممقارنة في الممحؽ.
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المطمب الثاني :المستفيدوف مف القوائـ المالية البنكية
يمكف تقسيـ المستفيديف مف القوائـ المالية البنكية الى:

1

 -1المودعيف والمقرضيف :يقوـ المودعيف بإيداع أمواىـ في البنوؾ بأشكاؿ وصور عديدة
وألغراض مختمفة (ودائع ادخار ،ودائع توفير ،ودائع ألجؿ) يحصموف مقابميا عمى فوائد،
إضافة إ لى ذلؾ قد يقوـ البنؾ بإصدار سندات تمثؿ قروضا طويمة األجؿ يسدد البنؾ مقابميا
فوائد معينة بصفة دورية.
 -2المساىميف :يعتبر المساىميف أحد أكثر األطراؼ المرتبطة بالبنؾ عرضة لممخاطر ،كما
أنيـ أكثر األطراؼ التي تجني المكاسب في حالة نجاح البنؾ وفي الوقت نفسو أكثر
األطراؼ تحمال لمخسائر في حالة فشؿ البنؾ.
 -3اإلدارة :إف مصمحة اإلدارة في الوضع المالي لمبنؾ وربحيتو وتقدمو وتطوره متداخمة
وشاممة ويتاح لإلدارة مجموعة مف الطرؽ واألدوات والوسائؿ لمراقبة ومسايرة وضع البنؾ
دائـ التغيير ،ومف بينيا تحميؿ القوائـ والبيانات المالية.
ويمكف إجراء عممية تحميؿ البيانات المالية بواسطة اإلدارة عمى أساس مستمر نظ ار
لمعايشتيا اليومية لظروؼ البنؾ وقدرتيا الالمحدودة في االطالع عمى السجالت المحاسبية
الداخمية وغيرىا ،واليدؼ الرئيسي لإلدارة مف وراء التحميؿ المالي ىو ممارسة الرقابة عمى
أعماؿ المصرؼ والنظر إ لييا مف نفس الزاوية التي تراىا بيا األطراؼ الخارجية الميتمة
بالمصرؼ.
وتجدر اإلشارة إلى أنو يقع عمى عاتؽ إدارة البنؾ أيضا القياـ بالتحميؿ األساسي
لمظروؼ االقتصادية العامة وظروؼ الصناعات المختمفة والشركات داخؿ كؿ صناعة وذلؾ
لترشيد ق اررات منح االئتماف وق اررات االستثمار في األوراؽ المالية التي يقوـ بيا بغرض
المتاجرة أو االحتفاظ.
1

روال كاسر اليقة ،مرجع سابؽ ،ص .52 ،51
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 -4الجيات الحكومية :تحتاج الجيات الحكومية بصفة عامة إلى المعمومات المحاسبية
إلمكاف رسـ بعض السياسات عمى المستوى القومي ومف أىـ الجيات التي تحتاج إلى
معمومات عف تمؾ البنوؾ المكونة لمجياز البنكي ،البنؾ المركزي وذلؾ إلمكاف قيامو بدوره
االشرافي والرقابي عمى أكمؿ وجو.
 -5مراقبو الحسابات :يحتاج مراقب الحسابات إلى الحصوؿ عمى كافة المعمومات
واإليضاحات الكافية إلبداء رأيو الفني المحايد عمى مدى إظيار القوائـ المالية لممصرؼ
لكافة الحقائؽ والمعمومات بعدالة وموضوعية وأنيا قد أعدت في ضوء المبادئ المحاسبية
المتعارؼ عمييا ،ويمثؿ تقرير مراقب الحسابات عنصر ثقة في القوائـ المالية التي يعدىا
البنؾ.
المطمب الثالث :حدود االستفادة مف القوائـ المالية البنكية
تتعرض القوائـ المالية لمجموعة مف القيود والحدود التي تحد مف فائدتيا إف لـ يأخذىا
قارئ القوائـ المالية في حسبانو عند تفسير وتحميؿ المعمومات الواردة بيا ،ومف أىـ الحدود
ما يمي:

1

 -1افتراض ثبات القوى الشرائية لوحدة النقد :يتـ إعداد القوائـ المالية وفقا الفتراض ىاـ وىو
ثبات القوى الشرائية لوحدة النقد ،ورغـ تأكد معدي القوائـ المالية مف أف وحدة النقد تتغير في
حقيقة األمر بمرور الوقت بسبب تغيرات األسعار ،إال أف األبحاث والتجارب التي أجريت
لمحاولة قياس أثر التغيرات في األسعار عمى القوائـ المالية لـ تصؿ حتى اآلف الى قبوؿ أي
طريقة لتعديؿ القوائـ المالية المعدة وفقا لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.
 -2التسجيؿ التاريخي :تعد القوائـ المالية وفقا لألساس التاريخي لألحداث والعمميات التي
تحدث خالؿ الفترة ،وغالبا ما يتـ استخداميا لتوقع المستقبؿ ،ويمثؿ التسجيؿ التاريخي حدودا
عمى قيمتيا في ذلؾ الخصوص.
1

طارؽ عبد العاؿ حماد ،مرجع سابؽ ،ص ص .439 - 436
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 -3الحكـ والتقدير الشخصي :لمتوصؿ إلى الدقة الكاممة في استخراج نتيجة أي مشروع مف
ربح أو خسارة ،فإف األمر يتطمب االنتظار حتى نياية المشروع ،وألف ىذا األمر عممي،
لذلؾ تقوـ المحاسبة عمى افتراض إمكانية تقسيـ حياة المشروع إلى فترات مالية عادة ما
تكوف سنة ،وعمى الرغـ مف الدقة الظاىرة في القوائـ المالية عف أي فترة مالية ،إال أنيا
بطبيعة الحاؿ مؤقتة وغير نيائية وتتطمب المزيد مف الحكـ والتقدير.
وأي محاولة لتجزئة نشاط المشروع إلى عدة فترات صغيرة مف الوقت مثؿ السنة وربع
السنة ،تتطمب المزيد مف التقدير والحكـ الشخصي عمى أحداث المستقبؿ ونتائج األحداث
السابقة والتي لـ تكتمؿ بعد ،وبالرغـ مف المحاوالت المحاسبية لتطبيؽ أقصى درجة ممكنة
مف الموضوعية ،إال أنيـ يضطروا إلى المجوء الى التقدير الشخصي في بعض األحياف
لتحديد المقادير اليامة التي تؤثر عمى عناصر القوائـ المالية مثؿ تقدير العمر اإلنتاجي
لألصوؿ الثابتة واىتالكيا وتقدير قيـ المخزوف السمعي والمخصصات.
 -4قدرة اإلدارة في التأثير عمى مضموف ومحتوى القوائـ المالية :تمتمؾ اإلدارة قدرة التأثير
عمى القوائـ المالية في حدود معينة وذلؾ باستخداـ أنشطة نياية الفترات ،ويمكف مف خالؿ
عقد بعض الصفقات أو مزاولة أنشطة معينة قبؿ نياية الفترة التي يتـ إعداد القوائـ المالية
عنيا أف يحدث تأثير عمى بعض العناصر والبنود الواردة في القوائـ المالية والتي تمقى
اىتماما خاصا لكؿ مف الدائنيف والمستثمريف ،أو تمثؿ أىمية خاصة في تقييـ األنشطة
المالية لممشروعات.
 -5البنود التي ال تسجؿ محاسبيا :ال يمكف لمنظاـ المحاسبي أف يسجؿ جميع مظاىر نشاط
المؤسسة ،والتي يمكف أف تمثؿ عوامؿ ىامة لنجاح المشروع ،وتعد الموارد البشرية واحدة مف
تمؾ العوامؿ اليامة لنجاح المشروع ،وتمثؿ اإلدارة والعوامؿ في بعض األحياف أىـ أصوؿ
المنشأة ورغـ ذلؾ فإف ىذا البند ال يظير في ميزانية المؤسسة ،حيث تتحدد القوائـ المالية
بتمؾ العناصر التي يمكف قياسيا بموضوعية مناسبة تتطمبيا المبادئ المحاسبية المتعارؼ
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عمييا لذلؾ يجب أف ينظر إلى القوائـ المالية في ىذا اإلطار ،وباعتبار أنيا تمثؿ جزء وليس
كؿ العوامؿ المؤثرة عمى نشاط المشروع.
 -6مرونة اختيار الطرؽ والسياسات المحاسبية :يواجو المحاسب في كؿ مشكمة محاسبية
العديد مف البدائؿ ال تي تمقى القبوؿ العاـ سواء مف الناحية العممية أو العممية ،ويختار مف
بينيا الطرؽ والسياسات المحاسبية التي تناسب بعض األوضاع والظروؼ االقتصادية التي
تمر بيا المؤسسة.

المبحث الثالث :أنواع القوائـ المالية البنكية
إف فيـ طبيعة نشاط البنوؾ يقودنا إلى فيـ النظاـ المحاسبي لمبنوؾ وتحديد مخرجاتو
والمتمثمة في القوائـ المالية لمبنكية ،فيي ال تختمؼ عف مخرجات أي نظاـ محاسبي آخر
ذلؾ ألف الغرض مف تسجيؿ األحداث المالية لمبنوؾ ىو اإلبالغ عف العمميات المحاسبية في
شكؿ قوائـ مالية ،لذلؾ سوؼ نتطرؽ في ىذا المبحث إلى القوائـ المالية البنكية في النظاـ
المحاسبي المالي الذي قاـ بتحديد شروط إعداد ونشر الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات
المالية ،والتي تتكوف مف :الميزانية ،خارج الميزانية ،جدوؿ حسابات النتائج ،وجدوؿ تدفقات
الخزينة ،جدوؿ تغير األمواؿ والخاصة وممحؽ الكشوؼ المالية.
المطمب األوؿ :قائمة الميزانية وقائمة خارج الميزانية
أوال /قائمة الميزانية :الميزانية العمومية ىي كشؼ باألصوؿ والخصوـ يعد في نياية السنة،
ومف المالحظ أنو بالنسبة لمبنؾ يراعي عند تبويب جانب األصوؿ أف يبدأ باألصوؿ المتداولة
أوال ثـ األصوؿ الثابتة بعكس الشركات الصناعية ،وكذلؾ في جانب الخصوـ يبدأ بالخصوـ
المتداولة أوال ثـ الخصوـ الثابتة رأس الماؿ واالحتياطات واألرباح المدورة.

1

1

عبد الحميـ محمود كراجة ،محاسبة البنوؾ ،الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردف ،2000 ،ص .234
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الميزانية ىي جدوؿ ذو جانبيف ،يعد بتاريخ معيف ،ويظير بالجانب األيمف أصوؿ
المؤسسة وبالجانب األيسر خصوميا أو (األمواؿ الخاصة لممؤسسة وكذا التزاميا نحو الغير)
1

"أو بعبارة أخرى" ىي صورة فوتوغرافية لثروة المؤسسة بتاريخ محدد.
وتتكوف قائمة الميزانية مما يمي:
 -1جانب األصوؿ 2:يتضمف جانب األصوؿ البنود اآلتية:

 الصندوؽ ،البنؾ المركزي ،الخزينة العمومية ،مركز الصكوؾ البريدية :ويشتمؿ ىذا البند
عمى الصندوؽ الذي يحتوي عمى األوراؽ والقطع النقدية الجزائرية واألجنبية التي ليا
سعر قانوني وكذا الشيكات السياحية ،كما يشتمؿ أيضا عمى الموجودات لدى البنؾ
المركزي والموجودات لدى الخزينة العمومية ،باإلضافة لمموجودات لدى مركز الصكوؾ
البريدية لبمد اقامة المؤسسة الخاضعة ،التي يمكف سحبيا في أي وقت أو التي تستمزـ
ميمة أو اشعار مسبؽ مدتو  24ساعة أو يوـ عمؿ واحد.
 أصوؿ مالية ممموكة لغرض التمويؿ :يشتمؿ ىذا البند عمى األصوؿ المالية المكتسبة
مف طرؼ المؤسسة الخاضعة لغرض تحقيؽ ربح في رأس الماؿ في أجؿ قصير،
ويتعمؽ األمر باألصوؿ المالية المكتسبة لغرض إعادة بيعيا في األجؿ القصير في
إطار أنشطة السوؽ ،كما يستند معيار التصنيؼ عمى نية الشراء واعادة البيع عمى
المدى القصير لتحقيؽ األرباح.
 أصوؿ مالية جاىزة لمبيع :يشتمؿ ىذا البند عمى األصوؿ المالية التي ال تدرج في
العناصر اآلتية (أصوؿ مالية ممموكة لغرض التمويؿ ،قروض وحسابات دائنة عمى

1

عبد الرحماف عطية ،المحاسبة العامة وفؽ النظاـ المحاسبي المالي ،الطبعة الثانية ،دار النشر جيطمي ،الجزائر،
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نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر  2009المتضمف إعداد الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية ونشرىا،

 ،2010ص .01

الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الصادرة في  29أكتوبر  ،2009العدد  ،76ص .21 ،20

67

الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
الييئات المالية ،قروض وحسابات دائنة عمى الزبائف ،أصوؿ مالية ممموكة حتى
االستحقاؽ ،المساىمات في الفروع لممؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة).
 قروض وحسابات دائنة عمى الييئات المالية :القروض والحسابات الدائنة ىي أصوؿ
مالية ذ ات دفع محدد أو قابمة لمتحديد وغير مسعرة في سوؽ نشيط ،ويشتمؿ ىذا البند
عمى مجموع القروض والحسابات الدائنة ،بما فييا المستحقات التابعة لممؤسسة المالية
المحازة بموجب العمميات المصرفية ،كما يظير في ىذا البند القيـ المستممة عمى سبيؿ
األمانة ميما كانت األداة المجسدة لمعممية عندما تتـ ىذه العمميات مع المؤسسات
المالية ،إضافة إ لى الحسابات الدائنة المحازة عمى الييئات المالية مف جراء عممية
اإليجار -تمويؿ.
 قروض وحسابات دائنة عمى الزبائف :القروض والحسابات الدائنة ىي أصوؿ مالية ذات
دفع محدد أو قابمة لمتحديد وغير مسعرة في سوؽ نشيط ،ويشتمؿ ىذا البند عمى مجموع
السمفيات والحقوؽ المحازة بموجب العمميات المصرفية عمى الزبائف مف غير المؤسسات
المالية ،كما يشتمؿ أيضا عمى الحقوؽ المحازة عمى الزبائف مف غير الييئات المالية مف
جراء عمميات اإليجار -تمويؿ.
 أصوؿ مالية ممموكة حتى االستحقاؽ :يشتمؿ ىذا البند عمى األصوؿ المالية التي تتوج
بمدفوعات محددة أو قابمة لمتحديد وذات استحقاؽ محدد التي تنوييا المؤسسة المالية
وتستطيع الحفاظ عمييا حتى آجاؿ استحقاقيا.
 الضرائب الجارية  -أصوؿ :يتـ في ىذا البند تسجيؿ التسبيقات والحسابات المدفوعة
لمدولة ،خاصة بموجب الضريبة عمى النتائج والرسوـ عمى رقـ األعماؿ ،وبصفة عامة
يسجؿ ىذا العنصر فائض الدفع عمى المبمغ المستحؽ بموجب الفترة أو الفترات السابقة.
 الضرائب المؤجمة  -أصوؿ :يسجؿ ىذا البند مبالغ الضرائب عمى النتائج القابمة
لمتحصيؿ خالؿ السنوات المقبمة.

68

الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 أصوؿ أخرى :ي شتمؿ ىذا البند عمى المخزونات والحقوؽ عمى الغير التي ال تظير في
األصوؿ األخرى باستثناء حسابات التسوية باإلضافة إلى اشتمالو عمى رأس الماؿ
المكتتب غير المطموب أو غير المسدد رغـ طمبو مف رأس الماؿ المكتتب.
 حسابات التسوية :يشتمؿ ىذا البند عمى الخصوص عمى مقابؿ األرباح الناجمة عف
تقييـ عمميات خارج الميزانية ،ال سيما العمميات عمى األوراؽ المالية والعمالت الصعبة،
واألعباء المسجمة مسبقا وااليرادات لمتحصيؿ.
 المساىمات في الفروع المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة :يشتمؿ ىذا البند عمى
سندات المساىمة في الفروع ،المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة غير الممموكة
التي تتـ حيازتيا ضمف الغرض الوحيد المتمثؿ في التنازؿ عنيا في المستقبؿ القريب،
وسندات المساىمة ىذه ىي السندات التي يقدر أف امتالكيا لمدة طويمة يقيد نشاط
المؤسسة الخاضعة وتمكنيا مف ممارسة نفوذ معيف عمى المؤسسة المصدرة لمسندات أو
الممارسة رقابة عمييا.
 العقارات الموظفة :يشتمؿ ىذا البند عمى األمالؾ العقارية (أرض ،بناية أو جزء مف
بناية) الممموكة مف طرؼ المؤسسة الخاضعة لتقاضي إيجار و/أو تثميف رأس الماؿ.
 األصوؿ الثابتة المادية :يشتمؿ ىذا البند عمى األصوؿ المادية الممموكة مف طرؼ
المؤسسة الخاضعة لغرض االنتاج ،تقديـ الخدمات ،اإليجار ،االستعماؿ ألغراض إدارية
والتي مف المفروض أف تتعدى مدة استعماليا ما بعد السنة المالية ،كما يشتمؿ أيضا
عمى األمالؾ المنقولة المؤجرة مسبقا في إطار عقد اإليجار -التمويؿ.
 األصوؿ الثابتة غير المادية :ىي أصوؿ قابمة لمتحديد ،غير نقدية وغير مادية ،مراقبة
ومستعممة مف طرؼ المؤسسة الخاضعة في إطار أنشطتيا العادية ،ويشتمؿ ىذا البند
عمى المحالت التجارية المكتسبة ،والعالمات ،والبرامج المعموماتية أو رخص االستغالؿ
األخرى ،االعفاءات ،ومصاريؼ التطوير.
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 فارؽ الحيازة :يسجؿ فيو فارؽ الحيازة إيجابيا كاف أو سمبيا الناتج عف تجميع ؤسسات
في إطار عممية اقتناء أو إنصيار ،فارؽ الحيازة ىو أصؿ غير محدد ،وعميو يجب أف
يميز عف التثبيتات المعنوية التي ىي بالتعريؼ أصوؿ معرفة.
 -2جانب الخصوـ 1:يتضمف جانب الخصوـ العناصر اآلتية:
 البنؾ المركزي :يشتمؿ ىذا البند عمى الديوف تجاه البنؾ المركزي لبمد إقامة المؤسسة
الخاضعة ،والمستحقة تحت الطمب أو التي تستمزـ ميمة أو إشعا ار مسبقا مدتو  24ساعة
أو يوـ عمؿ واحد.
 ديوف تجاه الييئات المالية :يشتمؿ ىذا البند عمى الديوف الخاصة بالعمميات المصرفية
تجاه الييئات المالية باستثناء اإلقتراضات التابعة لمبند ( )12مف الخصوـ والديوف
المجسدة بورقة مالية تدخؿ في نشاط محفظة األوراؽ المالية والمسجمة في البند ()04
مف الخصوـ ،كما يدرج أيضا ضمف ىذا البند القيـ الممنوحة عمى سبيؿ األمانة ميما
كانت األداة المجسدة لمعممية عندما تتـ ىذه العمميات مع المؤسسات المالية.
 ديوف تجاه الزبائف :يشتمؿ ىذا البند عمى الديوف اتجاه األعواف االقتصادييف مف غير
الييئات المالية ،باستثناء اإلقتراضات التابعة المدرجة في البند ( )12مف الخصوـ
والديوف المجسدة بورقة مالية تدخؿ في نشاط محفظة األوراؽ المالية والمسجمة في البند
( )04مف الخصوـ.
 ديوف ممثمة بورقة مالية :يشتمؿ عمى الديوف الممثمة بأوراؽ مالية أصدرتيا المؤسسة
الخاضعة في الجزائر وفي الخارج باستثناء األوراؽ المالية المشروطة المسجمة في البند
( )12مف الخصوـ ،كما يدرج أيضا في ىذا البند سندات الصندوؽ واألوراؽ المالية
لمسوؽ ما بيف البنوؾ واألوراؽ المالية لممستحقات القابمة لمتداوؿ الصادرة في الجزائر،

1
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واألوراؽ المالية مف نفس النوع الصادرة في الخارج والسندات واألوراؽ المالية األخرى
ذات العائد الثابت.
 الضرائب الجارية – خصوـ :يسجؿ ىذا البند الضريبة الواجب دفعيا عمى السنة أو
السنوات المالية السابقة في حالة عدـ تسديدىا.
 الضرائب المؤجمة – خصوـ :يسجؿ ىذا البند مبالغ الضرائب المستحقة الواجبة الدفع
أثناء السنوات المالية القادمة (حالة منتوج سجؿ محاسبيا لكف يخضع لمضريبة خالؿ
السنوات المالية القادمة).
 خصوـ أخرى :يشتمؿ ىذا البند بالخصوص عمى الديوف اتجاه الغير والتي لـ تدرج في
العناصر األخرى مف الخصوـ ،باستثناء حسابات التسوية المسجمة في العنصر الثامف.
 حسابات التسوية :يشتمؿ ىذا البند بالخصوص عمى مقابؿ الخسائر الناجمة عف تقييـ
عمميات خارج الميزانية ،ال سيما العمميات عمى األوراؽ المالية والعمالت الصعبة
واإليرادات المالحظة مسبقا واألعباء لمدفع.
 مؤونات لتغطية المخاطر واألعباء :وىي المؤونات المخصصة لتغطية تمؾ الخسائر
التي يحتمؿ وقوعيا بسبب نشوء حوادث والتي يكوف تقييميا وتحقيقيا غير مؤكديف ،كما
يدرج ضمف ىذا البند المؤونات عمى المعاشات وااللتزامات (التزامات التقاعد) لصالح
المستخدميف والشركاء والوكالء االجتماعييف لممؤسسات الخاضعة.
 إعانات التجييز -إعانات أخرى لالستثمارات :يشتمؿ ىذا البند عمى اإلعانات لفائدة
المؤسسات الخاضعة لغرض (حيازة ممتمكات معينة أو إنشائيا ،تمويؿ أنشطة طويمة
األجؿ).
 أمواؿ لتغطية المخاطر المصرفية العامة :يشتمؿ ىذا البند عمى األمواؿ المخصصة
لتغطية المخاطر العامة عندما يستمزـ الحذر ذلؾ بالنظر لممخاطر المرتبطة بالعمميات
المصرفية.
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 ديوف تابعة :ىي األمواؿ المتأتية مف إصدار األوراؽ النقدية أو االقتراضات التابعة التي
ال يمكف تسديدىا في حالة التصفية ،إال بعد إبداء الدائنيف اآلخريف عدـ رغبتيـ في
ذلؾ.
 رأس الماؿ :يشتمؿ ىذا البند عمى القيمة االسمية لألسيـ واألوراؽ المالية األخرى التي
تكوف رأس الماؿ االجتماعي.
 عالوات مرتبطة برأس الماؿ :يشتمؿ ىذا البند عمى العالوات المرتبطة برأس الماؿ
المكتتب ،ال سيما عالوات اإلصدار والمساىمة واالندماج واالنفصاؿ أو تحويؿ السندات
إلى أسيـ.
 االحتياطات :وىي االحتياطات المخصصة عف طريؽ االقتطاع مف األرباح السنوية
المالية السابقة.
 فارؽ التقييـ :يسجؿ ىذا البند رصيد األرباح والخسائر غير المقيد في النتيجة ،والناتج
عف تقييـ بعض عناصر الميزانية بقيمتيا الحقيقية وفقا لمتنظيـ.
 فارؽ إعادة التقييـ :يسجؿ ىذا البند فوائض القيمة الناتجة عف إعادة التقييـ المالحظة
عمى األصوؿ الثابتة التي تكوف موضوع إعادة تقييـ حسب الشروط التنظيمية.
 مبالغ مرحمة :يعبر عف المبمغ المتراكـ لمجزء مف نتائج السنوات المالية السابقة الذي لـ
يقرر تخصيصو بعد.
 نتيجة السنة المالية :يسجؿ ىذا البند ربح أو خسارة السنة المالية.
والشكؿ التالي يوضح نموذج الميزانية:
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الشكؿ رقـ ( :)01نموذج الميزانية
األصوؿ
1

الصندوؽ ،البنؾ المركزي ،الخزينة العمومية ،مركز الصكوؾ البريدية.

2

أصوؿ مالية ممموكة لغرض التعامؿ.

3

أصوؿ مالية جاىزة لمبيع.

4
5
6
7

المالحظة

سمفيات وحقوؽ عمى الييئات المالية.
سمفيات وحقوؽ عمى الزبائف.
أصوؿ مالية ممموكة الى غاية االستحقاؽ.
الضرائب الجارية ػ أصوؿ.

8

الضرائب المؤجمة ػ أصوؿ.

9

أصوؿ أخرى.

11

حسابات التسوية.

11

المساىمات في الفروع ،المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة.

12

العقارات الموظفة.

13

األصوؿ الثابتة المادية.

14
15

السنة ف

السنة ف1-

األصوؿ الثابتة غير المادية
فارؽ الحيازة.

مجموع األصوؿ
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الخصوـ
1

المالحظة

السنة ف

السنة ف1-

البنؾ المركزي.

2

ديوف تجاه الييئات المالية.

3

ديوف تجاه الزبائف.

4

ديوف ممثمة بورقة مالية.

5

الضرائب الجارية ػ خصوـ.

6

الضرائب المؤجمة ػ خصوـ.

7

خصوـ أخرى.

8

حسابات التسوية.

9

مؤونات لتغطية المخاطر واألعباء.

11

اعانات التجييز ػ اعانت أخرى لالستثمار.

11

أمواؿ لتغطية المخاطر المصرفية العامة.

12

ديوف تابعة.

13

رأس الماؿ.

14

عالوات مرتبطة برأس الماؿ.

15

احتياطات.

16

فارؽ التقييـ.

17

فارؽ اعادة التقييـ.

18

ترحيؿ مف جديد (.)-/+

19

نتيجة السنة المالية.
مجموع الخصوم
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ثانيا /قائمة خارج الميزانية :تتكوف قائمة خارج الميزانية مما يمي:

1

 التزامات التمويؿ لفائدة المؤسسات المالية :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى اتفاقيات
إعادة التمويؿ وقبوؿ الدفع أو االلتزامات بالدفع وتأكيد فتح االعتمادات المستندية
لمييئات المالية.
 التزامات التمويؿ لفائدة الزبائف :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى فتح االعتمادات المؤكدة
وخطوط استبداؿ أوراؽ الخزينة وااللتزامات عمى تسييالت إصدار األوراؽ المالية لفائدة
الزبائف.
 التزامات ضماف بأمر الييئات المالية :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى الكفاالت و
الضمانات االحتياطية وضمانات أمر أخرى لمييئات المالية.
 التزامات ضماف بأمر الزبائف :يشتمؿ ىذا البند عمى الكفاالت والضمانات االحتياطية
وضمانات أمر أخرى لألعواف االقتصادييف مف غير الييئات المالية.
 التزامات أخرى ممنوحة :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى األوراؽ المالية والعمالت
الصعبة لمتسميـ مف قبؿ المؤسسة الخاضعة.
 التزامات التمويؿ المحصؿ عمييا مف الييئات المالية :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى
اتفاقيات إعادة التمويؿ وااللتزامات المتنوعة المحصؿ عمييا مف الييئات المالية.
 التزامات الض ماف المتحصؿ عمييا مف الييئات المالية :يشتمؿ ىذا البند عمى الكفاالت
والضمانات االحتياطية وضمانات أخرى محصؿ عمييا مف الييئات المالية.
 التزامات أخرى محصؿ عمييا :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى األوراؽ المالية والعمالت
الصعبة لالستالـ مف طرؼ المؤسسة الخاضعة.
والشكؿ التالي يوضح نموذج خارج الميزانية:
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الشكؿ رقـ ( :)02نموذج خارج الميزانية
االلتزامات
أ

التزامات ممنوحة.

1

التزامات التمويؿ لفائدة الييئات المالية.

2

التزامات التمويؿ لفائدة الزبائف.

3

التزامات ضماف بأمر الييئات المالية.

4

التزامات صماف بأمر الزبائف.

5

التزامات أخرى ممنوحة.

ب

التزامات محصؿ عميها.

6
7
8

المالحظة

السنة ف

السنة ف1-

التزامات التمويؿ المحصؿ عمييا مف الييئات المالية.
التزامات الضماف المحصؿ عمييا مف الييئات المالية.
التزامات أخرى محصؿ عمييا
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المطمب الثاني :قائمة حسابات النتائج وقائمة تدفقات الخزينة
أوال /قائمة حسابات النتائج :يعرؼ جدوؿ حسابات النتائج بأنو " 1:ذلؾ الحساب الذي يدرج
فيو كافة البنود الخاصة باإليرادات والنفقات المتعمقة بفترة محاسبية " ،كما يعرؼ ىذا
الحساب بحساب األرباح والخسائر ألف مف خاللو يتـ تحديد نتيجة الفترة مف صافي الربح أو
الخسارة.

1
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وتتكوف قائمة حسابات النتائج مما يمي:

1

 فوائد ونواتج مماثمة :يشتمؿ ىذا البند عمى الفوائد والنواتج المماثمة بما فييا العموالت
التي تكتسي طابع الفوائد.
 فوائد وأعباء مماثمة :يشتمؿ ىذا البند عمى الفوائد واألعباء المماثمة بما فييا العموالت
التي تكتسي طابع الفوائد.
 عموالت (نواتج) :يحتوي ىذا البند عمى نواتج االستغالؿ المصرفي المفوترة في شكؿ
عموالت تطابؽ عائد الخدمات المقدمة لمغير ،باستثناء اإليرادات المدرجة في البند  1مف
حساب النتائج.
 عموالت (أعباء) :يشتمؿ ىذا البند عمى عموالت االستغالؿ المصرفي في شكؿ عموالت
يكوف منشأىا استعماؿ الخدمات المقدمة مف قبؿ الغير ،باستثناء المصاريؼ المدرجة في
البند ( )02مف حساب النتائج.
 أرباح أو خسائر صافية عمى األصوؿ المالية الممموكة لغرض المعاممة :ويشتمؿ ىذا
البند عمى (الحصص والمداخيؿ األخرى الناتجة مف أسيـ وسندات ذات العائد المتغير
والمصنفة ضمف األصوؿ المالية الممموكة لغرض التعامؿ ،الفوائد المترتبة والمستحؽ
أجميا عمى السندات ذات العائد الثابت والمصنفة ضمف فئة األصوؿ المالية الممموكة
لغرض التعامؿ ،فوائض ونواقص القيـ لمتنازالت المحققة عف األصوؿ المالية الممموكة
لغرض التعامؿ).
 أرباح أو خسائر صافية عمى األصوؿ المالية المتاحة لمبيع :يشتمؿ ىذا البند عمى:
(الحصص والعائدات األخرى الناجمة عف األسيـ والسندات ذات العائد المتغير
والمصنفة ضمف األصوؿ المالية المتاحة لمبيع ،فوائد ونواقص القيـ عمى التنازالت

1
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المحققة عف السندات ذات العائد الثابت والعائد المتغير والمصنفة ضمف فئة األصوؿ
المالية المتاحة لمبيع ،خسائر القيمة عمى السندات ذات العائد المتغير).
 نواتج النشاطات األخرى :يشتمؿ ىذا البند عمى مجموع نواتج االستغالؿ البنكي باستثناء
تمؾ المسجمة في البنود ( 5 ،4 ،2و ،)6باإلضافة إلى اشتمالو عمى الحصص
والمداخيؿ األخرى الناتجة عف المشاركات في الفروع ،المؤسسات المشتركة أو الكيانات
المشاركة.
 أعباء النشاطات األخرى :يشتمؿ ىذا البند عمى مجموع أعباء االستغالؿ البنكي باستثناء
تمؾ المسجمة في البنود  5 ،4 ،2و.6
 الناتج البنكي الصافي :يساوي ىذا البند الفرؽ بيف نواتج وأعباء االستغالؿ المدرجة فب
البنود مف ( )01إلى (.)08
 أعباء استغالؿ عامة :يشتمؿ ىذا البند خصوصا عمى( :الخدمات ،أعباء المستخدميف،
الضرائب والرسوـ والتسديدات المماثمة ،األعباء األخرى).
 مخصصات االىتالكات وخسائر القيمة عمى األصوؿ المادية وغير المادية :يغطي ىذا
البند مخصصات االىتالكات وخسائر القيمة المتعمقة باألصوؿ المادية وغير المادية
الموجية لالستغالؿ بالنسبة لممؤسسة الخاضعة.
 الناتج االجمالي لالستغالؿ :يساوي ىذا البند الفرؽ بيف الناتج البنكي الصافي والبنديف
( )10و(.)11
 مخصصات المؤونات ،وخسائر القيمة والمستحقات غير القابمة لالسترداد :يشتمؿ ىذا
البند خصوصا عمى( :المخصصات عمى خسائر القيمة لمسندات ذات العائد الثابت
والقروض والحقوؽ عمى الزبائف والييئات المالية ،بما فييا الحقوؽ المعاد ىيكمتيا،
مخصصات المؤونات عمى األمواؿ الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة ،مخصصات
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المؤونات عمى المخاطر واألعباء المرتبطة بخطر الجية المقابمة ،خسائر عمى
المستحقات غير القابمة لالسترداد).
 استرجاعات المؤونات ،خسائر القيمة واسترداد عمى الحقوؽ الميتمكة :يشتمؿ ىذا البند
خصوصا عمى( :استرجاعات خسائر القيمة لمسندات ذات العائد الثابت والقروض
والحقوؽ عمى الزبائف والييئات المالية بما فييا الحقوؽ المعاد ىيكمتيا ،استرجاعات
المؤونات عمى األمواؿ لممخاطر المصرفية العامة ،استرجاعات المؤونات عمى المخاطر
واألعباء المرتبطة بخطر الجية المقابمة ،االستردادات عمى الحقوؽ الميتمكة).
 ناتج االستغالؿ :يساوي ىذا البند الفرؽ بيف الناتج االجمالي لالستغالؿ والبنديف ()13
و(.)14
 أرباح أو خسائر صافية عمى أصوؿ مالية أخرى :يتضمف ىذا البند األرباح أو الخسائر
الصافية عمى تنازالت األصوؿ المادية وغير المادية الموجية لالستغالؿ بالمؤسسة
الخاضعة.
 العناصر غير العادية (نواتج) :يسجؿ ىذا البند وفي الظروؼ االستثنائية العناصر غير
العادية والتي ال صمة ليا بنشاط المؤسسة الخاضعة.
 العناصر غير العادية (أعباء) :يسجؿ ىذا البند وفي الظروؼ االستثنائية العناصر غير
العادية مثؿ حالة نزع الممكية وحالة الكارثة الطبيعية غير المتوقعة.
 ناتج قبؿ الضريبة :يساوي ىذا البند الفرؽ بيف ناتج االستغالؿ والبنود ( 16و 17و.)18
 ضرائب عمى النتائج وما يماثميا :يشمؿ ىذا البند العبء الصافي لمضريبة الواجب دفعيا
أو المؤجمة عمى األرباح.
 الناتج الصافي لمسنة المالية :يسجؿ ىذا البند الربح أو الخسارة لمسنة المالية.
والشكؿ التالي يوضح نموذج حسابات النتائج:
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الشكؿ رقـ ( :)03نموذج حسابات النتائج
مالحظة
1

 +فوائد ونواتج مماثمة.

2

 -فوائد وأعباء مماثمة.

3

 +عموالت (نواتج).

4

 عموالت (أعباء). -/+أرباح أو خسائر صافية عمى األصوؿ المالية

5

الممموكة لغرض المعاممة.

6

 -/+أرباح أو خسائر صافية عمى األصوؿ المالية متاحة
البيع.

7

 +نواتج النشاطات األخرى.

8

 -أعباء النشاطات األخرى.

9

الناتج البنكي الصافي.

10

 -أعباء استغالؿ عامة.

11

 مخصصات لالىتالكات وخسائر القيمة عمى االصوؿالثابتة المادية وغير المادية.

12
13

الناتج المحمي االجمالي لالستغالؿ.
 مخصصات المؤونات ،وخسائر القيمة والمستحقاتغير القابمة السترداد.

14

 +استرجاعات المؤونات ،خسائر القيمة واسترداد عمى
الحسابات الدائنة الميتمكة.
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15

ناتج االستغالؿ.

16

 -/+أرباح أو خسائر صافية عمى أصوؿ مالية أخرى.

17

 +العناصر غير العادية ( نواتج).

18

 -العناصر غير العادية (أعباء).

19
20

ناتج قبؿ الضريبة.
ػ ضرائب عمى النتائج وما يماثميا.

21

الناتج الصافي لمسنة المالية.

المصدر  :نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر  2009المتضمف إعداد الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية
ونشرىا ،الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الصادرة في  29أكتوبر  ،2009العدد  ،76ص.24

ثانيا /قائمة تدفقات الخزينة :يتـ في قائمة التدفقات النقدية تمخيص التدفقات النقدية الداخمة
الى المنشأة والخارجة منيا خالؿ فترة مالية معينة تمارس خالليا المؤسسة أنشطتيا العادية
مف أنشطة تشغيمية وتمويمية واستثمارية ،وبالتالي فيي توفر معمومات مفيدة عف التدفقات
النقدية المستقبمية المتوقعة.

1

اليدؼ مف جدوؿ تدفقات الخزينة ىو إعطاء مستعممي القوائـ المالية أساسا لتقييـ
مدى قدرة البنوؾ والمؤسسات المالية عمى توليد أمواؿ الخزينة ومعادالتيا وكذلؾ المعمومات
بشأف استخداـ ىذه السيولة ألمواؿ الخزينة حيث تشمؿ ىذه األخيرة عمى األمواؿ في
الصندوؽ والودائع عند االطالع ،حيث تعتبر معادالت أمواؿ الخزينة بأنيا التوظيفات المالية
ذات األجؿ القصير البالغة السيولة ،والتي تعتبر سيمة التحويؿ إلى مبمغ معروؼ مف أمواؿ
الخزينة والخاضعة لخطر ىيف بتغيير قيمتيا ،فالتدفقات المالية ىي دخوؿ وخروج األمواؿ
1

وجدي حامد حجازي " ،تحميؿ القوائـ المالية في ضؿ المعايير المحاسبية" ،دار التعميـ الجامعي ،االسكندرية،2011 ،

ص .69
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في الخزينة ومعادالتيا حيث يمثؿ جدوؿ تدفقات الخزينة التدفقات المالية لمفترة المصنفة
باألنشطة العممياتية وأنشطة االستثمار وأنشطة التمويؿ.
تعد األنشطة العممياتية مف أىـ األنشطة المولدة لنواتج المؤسسة الخاضعة وكؿ
األنشطة األخرى التي ال تعتبر أنشطة استثمار أو تمويؿ ،أما أنشطة االستثمار فتمثؿ
الحيازات والتنازالت عف األصوؿ طويمة األجؿ والتوظيفات األخرى غير المدرجة ضمف
معادالت أمواؿ الخزينة ،وأنشطة التمويؿ ىي أنشطة مصدرىا التغيرات في أىمية ومكونات
رأس الماؿ المقدـ واقتراضات المؤسسة الخاضعة.

1

والشكؿ التالي يوضح نموذج تدفقات الخزينة:
الشكؿ رقـ ( :)04نموذج تدفقات الخزينة (الطريقة غير المباشرة)

مالحظة

1

ناتج قبؿ الضريبة

2

 /+ػ مخصصات صافية لالىتالكات عمى األصوؿ الثابتة

3

المادية وغير المادية
 /+ػ مخصصات صافية لخسائر القيمة عمى فوارؽ الحيازة
واألصوؿ الثابتة األخرى

1

4

 /+ػ مخصصات صافية لممؤونات ولخسائر القيمة األخرى

5

 /+ػ خسارة صافية /ربح صافي مف أنشطة االستثمار

6

 /+ػ نواتج /أعباء مف أنشطة التمويؿ

7

 /+ػ حركات أخرى

نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر  ،2009مرجع سابؽ ،ص .30 ،29
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8

اجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج ضمف الناتج
الصافي قبؿ الضريبة والتصحيحات األخرى (اجمالي
العناصر  2الى )7

9

10

 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات مع الييئات المالية
 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات مع الزبائف
 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات المؤثرة في الخصوـ

11

واألصوؿ المالية

12

 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات المؤثرة في األصوؿ

13

14

والخصوـ غير المالية
ػ الضرائب المدفوعة

انخفاض ( /ارتفاع) صافي األصوؿ والخصوـ المتأتية مف
األنشطة العممياتية (اجمالي العناصر  9الى )13

15

إجمالي التدفقات الصافية لألمواؿ الناجمة مف النشاط
العممياتي (اجماي العنصريف  1 ،8و( )14أ)

16

 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة باألصوؿ المالية ،بما فييا
المساىمات

17

 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة بالعقارات الموظفة

18

 /+ػ التدفقات المالية المرتبطة باألصوؿ الثابتة المادية وغير
المادية.

11

إجمالي التدفقات الصافية لألمواؿ المرتبطة بأنشطة االستثمار
(اجمالي العناصر  16الى ( )18ب)
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20

 /+ػ التدفقات المالية المتأتية أو الموجية لممساىميف

21

/+ػ التدفقات الصافية األخرى لألمواؿ المتأتية مف أنشطة

22

التمويؿ
إجمالي التدفقات الصافية لألمواؿ المرتبطة بعمميات التمويؿ
(اجمالي العنصريف  20و( )21ج)

23

تأثير التغير في سعر الصرؼ عمى أمواؿ الخزينة
ومعادالتها (د)

24

ارتفاع( /انخفاض) صافي أمواؿ الخزينة ومعدالتها (أ +ب
 +ج  +د)
التدفقات الصافية لألمواؿ الناجمة عف النشاط العممياتي (أ)
التدفقات الصافية لألمواؿ المرتبطة بأنشطة االستثمار (ب)
التدفقات الصافية لألمواؿ المرتبطة بعمميات التمويؿ (ج)
تأثير التغير في سعر الصرؼ عمى أمواؿ الخزينة ومعادالتيا
(د)
أمواؿ الخزينة ومعادالتها

25

أمواؿ الخزينة ومعادالتها منذ االفتتاح (اجمالي العنصريف
 26و)27

26
27

صندوؽ ،بنؾ مركزي ،ح ج ب (أصؿ وخصـ)
حسابات (أصؿ وخصـ) وقروض /اقتراضات عند االطالع
لدى المؤسسات المالية

22

أمواؿ الخزينة ومعادالتها عند اإلقفاؿ (إجمالي العنصريف
 29و)30
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29

صندوؽ ،بنؾ مركزي ،ح ج ب (أصؿ وخصـ)

30

حسابات (أصؿ وخصـ) وقروض /اقتراضات عند االطالع
لدى المؤسسات المالية

31

صافي تغير أمواؿ الخزينة

المصدر  :نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر  2009المتضمف إعداد الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات
المالية ونشرىا ،الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الصادرة في  29أكتوبر  ،2009العدد ،76
ص ص . 29 - 27

المطمب الثالث :قائمة تغيرات األمواؿ الخاصة وممحؽ الكشوؼ المالية
أوال /قائمة تغيرات األمواؿ الخاصة 1:يشكؿ جدوؿ تغير األمواؿ الخاصة تحميال لمحركات
التي أثرت في كؿ فصؿ مف الفصوؿ التي تشكؿ رؤوس األمواؿ الخاصة لممؤسسة الخاضعة
خالؿ السنة المالية فالمعمومات الدنيا المقدمة في جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة تخص
الحركات المرتبطة بػ (النتيجة الصافية لمسنة المالية ،تغيرات الطرؽ المحاسبية وتصحيحات
ألخطاء األساسية المسجؿ تأثيرىا مباشرة كرؤوس أمواؿ خاصة ،النواتج واألعباء األخرى
المسجمة مباشرة كرؤوس أمواؿ خاصة ،عمميات الرسممة وتوزيع النتيجة والتخصيصات
المقررة خالؿ السنة المالية) ،أما فيما يخص عمميات الرسممة فيتعمؽ األمر خصوصا
بالزيادة واإلنقاص وبتسديد رأس الماؿ ،وتمثؿ مختمؼ المجاميع التي تحمميا أسطر وأعمدة
جدوؿ تغير األمواؿ الخاصة موضوع المالحظات المفصمة مف أجؿ شرح طبيعة وتركيبة ىذه
المجاميع.
والشكؿ التالي يوضح نموذج تغيرات األمواؿ الخاصة:

 1نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر  ،2009مرجع سابؽ ،ص .32
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الشكؿ رقـ ( :)05نموذج تغيرات األمواؿ الخاصة.
مالحظة

رأس ماؿ
الشركة

عالوة
االصدار

فارؽ التقييـ

فارؽ اعادة

االحتياطات

التقييـ

والنتائج

الرصيد في  31ديسمبر ف ػػ2
أثر تغيرات الطرؽ المحاسبية
أثر تصحيحات األخطاء
الرصيد المصحح في  31ديسمبر ف ػػ2
تغير فوارؽ اعادة تقييـ األصوؿ الثابتة
تغير القيمة الحقيقة لألصوؿ المالية المتاحة لمبيع

تغير فوارؽ التحويؿ
الحصص المدفوعة
عمميات الرسممة

صافي نتيجة السنة المالية ف 1-
الرصيد في  31ديسمبر ف1-
أثر تغيرات الطرؽ المحاسبية
أثر تصحيحات األخطاء اليامة
الرصيد المصحح في  31ديسمبر ف1-
تغير فوارؽ اعادة تقييـ األصوؿ الثابتة

تغير القيمة الحقيقية لألصوؿ المالية المتاحة لمبيع
تغير فوارؽ التحويؿ
الحصص المدفوعة
عمميات الرسممة

صافي نتيجة السنة المالية ف

الرصيد في  31ديسمبر ف
المصدر  :نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر 2009المتضمف إعداد الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية
ونشرىا ،الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الصادرة في  29أكتوبر  ،2009العدد  ،76ص
.31
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ثانيا /ممحؽ الكشوؼ المالية 1:يشتمؿ ممحؽ الكشوؼ المالية عمى التفسيرات والتعاليؽ
الضرورية لفيـ أفضؿ لمكشوؼ المالية ،ويتمـ كمما اقتضت الحاجة المعمومات المفيدة
لمستعممي ىذه الكشوفات ،كما يشتمؿ ممحؽ الكشوؼ المالية عمى معمومات ذات طابع بالغ
األىمية أو مفيدة لفيـ العمميات الواردة في الكشوؼ المالية وتتضمف:
 القواعد والطرؽ المحاسبية المعتمدة لمسؾ المحاسبة واعداد الكشوؼ المالية.
 مكمالت المعمومات الضرورية لمفيـ الجيد لمكشوؼ المالية.
 المعمومات التي تخص الكيانات المشاركة والمعامالت التي تمت مع ىذه الكيانات أو
مسيرىا.
 المعمومات ذات الطابع العاـ أو التي تخص بعض العمميات الخاصة.
ويجب أف ال يشتمؿ ىذا الممحؽ إال عمى المعمومات الميمة الكفيمة بالتأثير في الحكـ
الذي قد تحكـ بو الجيات التي ترسؿ إلييا الكشوؼ المالية عمى ممتمكات المؤسسة الخاضعة
ووضعيتيا المالية ونتيجتيا.
كما يجب أف تكوف مالحظات ممحؽ الكشوؼ المالية محؿ تقديـ منظـ ،ويجب أف يرسؿ
كؿ بند مف بنود الميزانية وخارج الميزانية ،حساب النتائج ،جدوؿ تدفقات الخزينة وجدوؿ
تغير األمواؿ الخاصة المعمومة الموافقة في المالحظات الممحقة ،ويجب أف يكوف محتوى
الممحؽ موافقا لنشاط كؿ مؤسسة خاضعة ،وأنـ يتضمف عمى الخصوص المذكرات التالية:
 المذكرة  :1القواعد والطرؽ المحاسبية.
 المذكرة  :2المعمومات المتعمقة بالميزانية.
 المذكرة  :3المعمومات المتعمقة بااللتزامات خارج الميزانية.
 المذكرة  :4المعمومات المتعمقة بحساب النتائج .
 المذكرة  :5المعمومات المتعمقة بجدوؿ تدفقات الخزينة.
1

نظاـ رقـ  05 - 09المؤرخ في  18أكتوبر  ،2009مرجع سابؽ ،ص .32
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
 المذكرة  :6المعمومات المتعمقة بجدوؿ تغير األمواؿ الخاصة.
 المذكرة  :7المعمومات المتعمقة بالفروع ،المؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة.
 المذكرة  :8تسيير المخاطر.
 المذكرة  :9معمومات متعمقة برأس الماؿ.
 المذكرة  :10العوائد واالمتيازات الممنوحة لممستخدميف.
 المذكرة  :11المعمومات ذات الطابع العاـ أو المتعمقة ببعض العمميات الخاصة.
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الفصؿ الثاني .......عرض القوائـ المالية البنكية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي
خالصة الفصؿ الثاني:
مف خالؿ ما تطرقنا اليو في ىذا الفصؿ اتضح أف مخرجات النظاـ المحاسبي لمبنوؾ
ال تختمؼ عف مخرجات أي نظاـ محاسبي آخر حيث تضمنت القوائـ المالية في النظاـ
المحاسبي المالي عمى :الميزانية ،جدوؿ حسابات النتائج ،جدوؿ تدفقات الخزينة ،خارج
الميزانية ،المالحؽ.
وىناؾ خصائص نوعية يجب أف تتوفر عمييا القوائـ المالية وىي :المالئمة،
الموثوقية ،القابمية لممقارنة والقابمية لمفيـ حتى تكوف قوائـ مالية صادقة ومالئمة الحتياجات
المستخدميف.
كما أف المنتج النيائي لمنظاـ المحاسبي المستخدـ في الصناعة المصرفية ال يختمؼ
عف غيره مف األنظمة األخرى الغير المصرفية ألف اليدؼ مف تسجيؿ األحداث المالية في
البنوؾ ىو التقرير عف نتائج العمميات المحاسبية في شكؿ قوائـ مالية ،ووجو االختالؼ في
البنوؾ يعود إلى طبيعة نشاط ىذه األخيرة وكذا طبيعة العمميات التي ينبغي تسجيميا.
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الفصل الثالث:
أثر تطبيق النظام المحاسبي
المالي على عرض القوائم المالية
لبنك سوسييتي جنرال الجزائر

الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
تمهيد:
إف توجو الجزائر نحو إقتصاد السوؽ الذي يستوجب ضرورة التأقمـ مع المستجدات
العالمية الجديدة جعؿ االقتصادي الجزائري مفتوح عمى العالـ الخارجي ،يتأثر بالتغيرات
والتطورات الخارجية ،كؿ ىذا أدى إلى تعزيز وتطوير مكانة القطاع المالي بصفة عامة
والبنوؾ بصفة خاصة ،فالنشاط الكبير لمبنوؾ جعميا أداة تستعمميا الدولة في تطبيؽ السياسة
االقتصادية والبرامج التنموية ،وىذا ما رفع مف مكانتيا سواء المحمية أو الدولية ،ليذا قامت
الجزائر بمواكبة التطورات الدولية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي بداية مف سنة 2010
والمستمد مف المعايير المحاسبية الدولية،
لذلؾ كاف مف نصيب مجمع سوسيتي جنراؿ الذي يمتاز بقوة مالية واستراتيجية كبيرة،
إمتالؾ فرع في الجزائر ويعد ىذا الفرع أحد أىـ البنوؾ التجارية في البالد ،والذي ىو
موضوع دراستنا ،وسنتناوؿ في ذلؾ تقاريره السنوية المنشورة ضمف موقعو الرسمي عمى
شبكة اإلنترنت.
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
المبحث األول :تقديم سوسيتي جنرال الجزائر
تحتؿ البنوؾ التجارية كغيرىا مف المؤسسات المالية األخرى مكانة ىامة في دفع
عجمة االقتصاد الوطني ،التي مف بينيا مجمع سوسيتي جنراؿ الذي يعتبر منذ نشأتو أحد
المجمعات الرائدة في قطاع الخدمات المالية عمى المستوى عالمي ،كما يتمتع ىذا المجمع
بقوة مالية واستراتيجية وىذا ما جعمو في نمو مستمر مع الطموح بأف يكوف ذو مرجعية في
أسواقو ،إختاره الزبائف ألنو يتسـ بالجودة وقدرة التحكـ وااللتزاـ بالموظفيف حتى يستطيع تقديـ
خدمات جيدة لمزبائف.
المطمب األول :عرض مجمع سوسيتي جنرال
سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى نشأة مجمع سوسيتي جنراؿ والى تعريفو:
أوال /نشأة مجمع سوسيتي جنرال :بنؾ سوسيتي جنراؿ بالفرنسية

1

)(Société Générale

ىو

ثاني أكبر بنؾ فرنسي ،تأسس في  04ماي  1864بعد أف وقع نابميوف الثالث عمى مرسوـ
إنشائو ،وقد تـ تأسيسو مف قبؿ مجموعة مف الصناعييف والمموليف بنية تعزيز وتنمية التجارة
والصناعة بفرنسا.
ثانيا /التعريف بمجمع سوسيتي جنرال :يحتوي مجمع سوسيتي عمى  148ألؼ موظؼ
متواجديف في  76بمد يقدموف الخدمات ألزيد مف  32مميوف زبوف مف أفراد وشركات
ومؤسسات في جميع أنحاء العالـ ،وتتمحور ىذه الخدمات في ثالث أقساـ كما يمي:
 بنؾ التجزئة في فرنسا مع فروع سوسيتي جنراؿ ،قرض الشماؿ وبورسوراما
)(Boursorama

(بنؾ الكتروني) والتي تقدـ مجموعة كاممة مف الخدمات المالية مع

عرض متعدد القنوات التي تقدـ في طميعة االبتكار الرقمي.
 1مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾ www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
تاريخ االطالع.10 :20 – 2015 /04/16 :
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
 بنؾ التجزئة العالمي ،مختمؼ الخدمات المالية وخدمات التأميف مع عدة شبكات ممثمة
في مختمؼ المناطؽ الجغرافية.
 بنؾ التمويؿ واالستثمار ،البنؾ الخاص ،إدارة األصوؿ وخدمات األوراؽ المالية ،إضافة
إلى خبرتيا المعترؼ بيا ،ومواقفيا الدولية الرئيسية وحموليا المتكاممة.
في  04مارس  ،2014تحصؿ مجمع سوسيتي جنراؿ عمى نقطة
وكالة التنقيط  ،DBRSونقطت بػ
 ،poor’sوتحصمت عمى

A2

A

مف طرؼ كؿ مف وكالتي

مف طرؼ وكالة

)AA (LOW

FitchRatings

و

مف طرؼ

& Standard

.Moody’s

كما يعد بنؾ سوسيتي جنراؿ أحد أىـ المؤشرات الرئيسية لمتنمية المستدامة.
المطمب الثاني :عرض بنك سوسيتي جنرال الجزائر
سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى نشأة البنؾ واستراتيجيتو وتطور شبكتو في الجزائر
واألحداث الرئيسة الداخمية التي ميزتو خالؿ سنة .2013

1

أوال /نشأة بنك سوسيتي جنرال الجزائر :سوسيتي جنراؿ الجزائر ممموؾ بنسبة  %100مف
قبؿ مجمع سوسي تي جنراؿ ،وىو يعد مف أوؿ البنوؾ الخاصة المنشأة في الجزائر منذ سنة
 2000حيث يتكوف مف  85وكالة منيا  08وكاالت تعتبر كمراكز لألعماؿ التجارية
)d'Affaires

 ،(centresبنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر يعرض ويوفر مجموعة متنوعة مف

الخدمات المصرفية ألزيد مف  335000عميؿ مف أفراد وشركات.
منذ سنة  1987الى غاية  2013تـ تطوير البنؾ عمى النحو التالي:
 سنة  :1987فتح مكتب التمثيؿ؛
 سنة  :1998الحصوؿ عمى الترخيص المصرفي؛

 1مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾ www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
تاريخ االطالع.10 :20 – 2015 /04/16 :
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
 سنة  :1999إنشاء فرع سوسيتي جنراؿ في الجزائر؛
 سنة  :2000فتح أوؿ وكالة لمزبائف في األبيار(الجزائر العاصمة) في مارس 2000؛
 سنة  :2004سوسيتي جنراؿ الجزائر أصبح فرع بنسبة  %100تابع لمجمع سوسيتي
جنراؿ بعد شراء حصص المساىميف األقمية؛
 سنة  :2007إنشاء مديرية كبريات المؤسسات العالمية؛
 سنة  :2008إنشاء مديرية كبريات المؤسسات الوطنية؛
 سنة  :2009إنشاء بنؾ التمويؿ واالستثمار ووكالة أصوؿ الزبائف (خدمة الزبائف)؛
 سنة  :2010إنشاء ( )04مراكز أعماؿ في الجزائر :الشراقة ،الدار البيضاء ،رويبة
وقسنطينة؛
 سنة  :2011إنشاء وكالة الزبائف ()ACP؛
 سنة  :2011إنشاء وضع جديد لالتصاؿ قائـ عمى أساس القيمة (روح الفريؽ)؛
 سنة  :2012إفتتاح  15وكالة جديدة عمى مستوى اإلقميـ الوطني؛
 سنة  :2013إفتتاح غرفة التجارة وانشاء قطاع البنوؾ التجارية العالمية ()GTB؛
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
الشكل رقم ( :)06الهيكل التنظيمي لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
المدير التنفيذي
إدارة المخاطر

إدارة مراجعة الحسابات
إدارة المالية

إدارة المخاطر التشغيمية

األمانة العامة

إدارة الموارد البشرية
قطب الدعم والمعمومات

قطب تجاري وشبكات
مدير الخزينة والغرف التجارية

المصدر :من وثائق البنك متاحة عمى الموقع  www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdfتاريخ االطالع/04/16:
.10:20 – 2015

ثانيا /استراتيجية بنك سوسيتي جنرال في الجزائر :في ظؿ البيئة االقتصادية المتغيرة وزيادة
المنافسة ،وجب عمى بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر التكيؼ مع ىذه التغيرات ،وذلؾ مف خالؿ
تسطير األىداؼ المرجو تحقيقيا واتباع استراتيجية تسعى إلى تقديـ خدمات ذات مستوى
عالي مف الجودة لصالح مختمؼ العمالء (الشركات ،األفراد والمينيف) ،وفي سنة 2013
ومف أجؿ التكيؼ مع االضطرابات الناجمة عف البيئة االقتصادية والتنظيمية ،فقد تقرر
االسراع في تنفيذ العديد مف التدابير التي مف شانيا أف تحد مف العجز الناجـ عف الغطاء
التنظيمي في النصؼ األوؿ مف سنة .2013
وتتمثؿ التدابير المتخذة فيما يمي:
 التصرؼ في الدخؿ عف طريؽ تشجيع القروض المقدمة لمشركات (الشركات الكبيرة،
الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة جدا) و تحسيف النفقات.
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
 العمؿ عمى تحسيف الخدمات المقدمة لمعمالء.
 االىتماـ بالموظفيف والعمؿ عمى تعزيز وتحسيف حياتيـ العممية.
 العمؿ عمى كسب متعامميف جدد مف خالؿ اختراؽ بعض القطاعات الجديدة والتي لـ
تعطى ليا األولوية في السابؽ.
كؿ ىذه التدابير التي تـ اتخاذىا عززت قدرة البنؾ عمى تقميؿ الخسائر في الناتج القومي
االجمالي وزيادة حجـ األعماؿ.
ثالثا /تطور شبكة سوسيتي جنرال في الجزائر :بعد تركيز جيود الوكاالت اإلنمائية في
المراكز الحضرية الكبرى كالجزائر العاصمة ووىراف وعنابة ،إمتد وجود بنؾ سوسيتي جنراؿ
الجزائر اآلف ليشمؿ مختمؼ المناطؽ وذلؾ مف أجؿ التقرب أكثر مف العمالء ،حيث أف
البنؾ يغطي  28والية مف البالد باإلضافة إلى  85وكالة و 08مراكز لألعماؿ ،إضافة إلى
كؿ ىذا فإف بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر يبدي اىتماما خاصا بالمنطقة الجنوبية مف البالد
حيث تـ الكشؼ عف الكثير مف الشركات المتوسطة والصغيرة الناشطة في أعقاب شركات
النفط الكبرى.
المطمب الثالث :أهم االحداث الرئيسية الداخمية لسنة 2013
مف أىـ األحداث المالية التي ميزت سنة  2013في بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر ما يمي:

1

 -1المعارض التجارية اليامة :المشاركة في الطبعة الثانية عشر ( )12مف معرض باتيماؾ
) (BATIMACالمنعقد في قصر المعارض بوىراف مف  20إلى  25مارس .2013
 -2بدأ المنتجات :إطالؽ الحؿ الجديد لمخدمات المصرفية االلكترونية وكاف ذلؾ في 07
جويمية .2013

 1مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾ www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
تاريخ االطالع.10 :20 – 2015 /04/16 :
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
 -3المشاريع الرئيسية :تـ وضع الممسات األخيرة عمى مشروع التقدـ مف نسخة ( ،)SIالذي
تـ إكمالو بنجاح في  2أوت  2013بعد  5أشير مف تعبئة فرؽ المشروع.
 -4الموارد البشرية والتكويف:
 تنظيـ تكويف وتدريب ثنائي بيف فروع سوسيتي جنراؿ الجزائر واالتحاد الدولي لمبنوؾ
)(IUB

بقيادة بنؾ التجزئة خارج فرنسا

)(BHFM/SGO

.

 عقد ندوة حوؿ استراتيجية التجزئة في مجمع األندلسييف الكائف في مدينة وىراف وكاف
ىدؼ الندوة يرمي إلى رفض ىذه االستراتيجية الجديدة.
 العمؿ عمى تنظيـ دورات لتشجيع االبتكار واألفكار المبتكرة مف طرؼ الموظفيف حيث تـ
التركيز عمى ثالث فئات( :نماذج العمؿ ،الموظفيف والعمالء).
 -5القياـ بالعديد مف األنشطة في مجاؿ المسؤولية االجتماعية لمشركات حيث قاـ البنؾ بػ:
 تقديـ الدعـ مف أجؿ مكافحة مرض السرطاف ،حيث قاـ بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر
بمنح مساعدات مالية إلى بعض الجمعيات كجمعية البدر الكائنة في البميدة وجمعية
مساعدة مرضى السرطاف.
 دعـ رياضة المعاقيف مف خالؿ تمويؿ بعض األندية كنادي بوفاريؾ لكرة السمة لذوي
االحتياجات الخاصة.
 التضامف والرعاية وتقديـ المساعدات المادية لبعض الجمعيات الخيرية الشعبية.
 شارؾ بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر في عممية الحفاظ عمى الثقافات وتشجيع المواىب
الشابة الصاعدة في مختمؼ مجاالت الفف المعاصر.
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
المبحث الثاني :بيان توافق القوائم المالية لبنك سوسيتي جنرال الجزائر والنظام
المحاسبي المالي
سنتناوؿ في ىذا المبحث بياف توافؽ القوائـ المالية لمبنؾ والنظاـ المحاسبي المالي
والتأكد مف مدى التزاـ البنؾ بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي الجديد.
المطمب األول :عرض القوائم المالية لبنك سوسيتي جنرال الجزائر لسنة 2013
العرض ىو ذلؾ األسموب أو الطريقة التي يتـ بيا تنظيـ عرض القوائـ المالية
لممؤسسة ،واظيار مختمؼ المعمومات والبيانات المتضمنة فييا.
يتـ عرض القوائـ المالية لبنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر لسنة  2013وفؽ قوانيف النظاـ
1

المحاسبي المالي كاآلتي:

1

مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾ www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
الجدول رقم ( :)01الميزانية المقفمة بتاريخ  31ديسمبر 2013

سنة 2013

سنة 2012

التغير

األصول

70 247 631

52 841 513

17 406 118

-

-

-

74 703

74 703

0

سمفيات وحقوؽ عمى الييئات المالية

32 979 224

39 635 781

-6 656 557

سمفيات وحقوؽ عمى الزبائف

112 917 823

102 966 504

9 951 318

-

-

-

الضرائب الجارية – أصوؿ

2 138 059

1 931 296

206 763

الضرائب المؤجمة – أصوؿ

1 272 419

1 420 352

-147 933

أصوؿ أخرى

261 628

161 267

100 361

حسابات التسوية -أصوؿ

909 028

1 605 367

-696 339

15 675

15 675

0

-

-

-

1 617 253

1 737 157

- 119 903

172 069

95 866

76 203

-

-

-

22 605 512

202 485 482

20 120 030

الصندوؽ ،البنؾ المركزي ،الخزينة
العمومية ،مركز الصكوؾ البريدية

أصوؿ مالية ممموكة لغرض التعامؿ
أصوؿ مالية جاىزة لمبيع

أصوؿ مالية ممموكة إلى غاية االستحقاؽ

المساىمات في الفروع ،المؤسسات

المشاركة ،أو الكيانات المشاركة
العقارات الموظفة
األصوؿ الثابتة المادية
األصوؿ الثابتة غير المادية
فارؽ الحيازة
مجموع األصول
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
سنة 2013

سنة 2012

التغير

الخصوم

0

0

0

40 803

132 101

-91 298

175 898 919

153 408 358

22 490 561

ديوف ممثمة بورقة مالية

6 237 234

7 821 607

-1 584 372

الضرائب الجارية  -خصوـ

1 124 983

2 375 621

-1 250 639

الضرائب المؤجمة  -خصوـ

57 287

0

57 287

خصوـ أخرى

3 878 173

2 549 461

1 328 712

حسابات التسوية -خصوـ

6 993 370

8 456 563

-1 463 192

647 375

622 624

24 751

4 332 778

4 444 638

-111 860

ديوف تابعة

0

0

0

رأس الماؿ

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

احتياطات

9 374 509

7 505 255

1 869 254

فارؽ التقييـ

0

0

0

ترحيؿ مف جديد ( ) -/+

0

0

0

4 020 080

5 169 254

-1 149 174

222 605 512

202 485 482

20 120 029

البنؾ المركزي
ديوف تجاه الييئات المالية
ديوف تجاه الزبائف

مؤونات لتغطية المخاطر واألعباء
أمواؿ لتغطية المخاطر المصرفية العامة

عالوات مرتبطة برأس الماؿ

نتيجة السنة المالية
مجموع الخصوم
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
الجدول رقم ( :)02خارج الميزانية في  31ديسمبر 2013
سنة 2013

سنة 2012

التغير

البيان

147 294 585

124 826 802

22 467 783

0

0

0

54 343 042

51 446 269

2 896 773

0

0

0

التزامات ضماف بأمر الزبائف

88 965 888

68 133 477

20 832 412

التزامات أخرى ممنوحة

3 985 654

5 247 057

-1 261 402

التزامات محصل عميها

19 665 458

12 464 092

7 201 366

0

0

0

19 043 021

11 617 851

7 425 170

622 437

846 241

-223 805

التزامات ممنوحة
التزامات التمويؿ لفائدة الييئات الممية
التزامات التمويؿ لفائدة الزبائف
التزامات ضماف بأمر مف الييئات المالية

التزامات التمويؿ المحصؿ عمييا مف الييئات

المالية

التزامات الضماف المحصؿ عمييا مف الييئات

المالية

التزامات أخرى محصؿ عمييا
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
الجدول رقم ( :)03حسابات النتائج في  31ديسمبر 2013
سنة 2013

سنة 2012

التغير

البيان
 +فوائد و نواتج مماثمة

9 034 060

8 765 695

268 365

 -فوائد وأعباء مماثمة

-724 724

-926 452

201 729

 +عموالت ( نواتج )

6 320 463

7 488 481

-1 168 018

 -عموالت ( أعباء )

-60 895

-77 835

16 940

 +نواتج النشاطات األخرى

180 891

307 878

-126 987

 -أعباء النشاطات األخرى

-84 397

-178 807

94 410

الناتج البنكي الصافي

399 665 399

15 378 961

-713 561

 -أعباء استغالؿ عامة

-6 293 475

-5 936 046

-357 430

-431 140

-486 675

55 535

7 940 784

8 956 240

-1 015 456

-5 278 802

-4 745 033

-533 769

2 688 302

2 816 993

-128 690

5 350 284

7 028 199

-1 677 916

 +العناصر غير العادية ( نواتج )

0

0

0

 -العناصر غير العادية ( أعباء )

0

0

0

ناتج قبل الضريبة

5 350 284

7 028 199

-1 677 916

 -ضرائب عمى النتائج وما يماثميا

-1 330 203

-1 858 945

528 742

الناتج الصافي لمسنة المالية

4 020 080

5 169 254

-1 149 174

 -مخصصات لالىتالكات وخسائر القيمة عمى

األصوؿ الثابتة وغير المادية
الناتج اإلجمالي لالستغالل

 -مخصصات المؤونات ،وخسائر القيمة

والمستحقات غير القابمة لالسترداد

 +استرجاعات المؤونات ،خسائر القيمة واسترداد

عمى الحسابات الدائنة الميتمكة
ناتج االستغالل

المصدر :من وثائق البنك متاحة عمى الموقع www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
تاريخ االطالع.14 :50 – 2015 /04/16 :

102

الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
الجدول رقم ( :)04تدفقات الخزينة في  31ديسمبر 2013
سنة 2013

البيان
ناتج قبل الضريبة

التغير

سنة 2012

5 350 284

7 028 199

-1 677 916

431 140

486 675

-55 535

0

0

0

2 590 500

1 928 041

662 459

0

0

0

 -/+نواتج  /أعباء مف أنشطة التمويؿ

0

0

0

 -/+حركات أخرى

-

-

-

8 371 924

9 442 915

-1 070 992

-92 420

-88 802

-6 618

9 767 643

36 374 369

-26 606 726

-1 584 372

-290 052

-1 294 320

-696 692

2 926 142

-3 622 834

-1 330 203

-1 858 945

528 742

6 063 955

37 062 712

-30 998 756

14 435 879

46 505 627

-32 069 748

0

15 675

-15 675

-/+مخصصات صافية لالىتالكات عمى
الثابتة المادية وغير المادية

األصوؿ

 -/+مخصصات صافية لخسائر القيمة عمى فوارؽ الحيازة
و األصوؿ الثابتة األخرى

 -/+مخصصات صافية لممؤونات ولخسائر القيمة األخرى
 -/+خسارة صافية  /ربح صافي مف أنشطة
االستثمار

=إجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج ضمف
الناتج الصافي قبؿ الضريبة و التصحيحات

الألخرى
التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات مع
-/+
الييئات المالية

 -/+التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات مع الزبائف
 -/+التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات
المؤثرة في األصوؿ و الخصوـ المالية

التدفقات المالية المرتبطة بالعمميات المؤثرة في

األصوؿ و الخصوـ غير المالية
 -الضرائب المدفوعة

= انخفاض  ( /ارتفاع ) صافي األصوؿ و الخصوـ
المتأتية مف األنشطة العممياتية

إجمالي التدفقات الصافية لألموال الناجمة عن

النشاط العممياتي

 -/+التدفقات المالية المرتبطة باألصوؿ المالية،
بما فييا المساىمات
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
 -/+التدفقات المالية المرتبطة باألصوؿ الثابتة
المادية وغير المادية

إجمالي التدفقات الصافية لألموال المرتبطة بأنشطة

-410 651

23 212

-387 439

-394 976

7 537

-3 300 000

-2 170 000

-1 130 000

6 800 000

-26 673 000

33 472 999

3 500 000

-28 843 000

32 342 999

-

-

-

17 548 439

17 267 651

280 788

-387 439

االستثمار
 -/+التدفقات المالية المتأتية أو الموجية لممساىميف
 -/+إجمالي التدفقات األخرى لألمواؿ المتأتية
مف أنشطة التمويؿ

إجمالي التدفقات الصافية لألموال المرتبطة بعمميات

التمويل

تأثير التغير في سعر الصرف عمى أموال
الخزينة و معادالتها

ارتفاع  ( /انخفاض ) صافي أمواؿ الخزينة و

معادالتيا ( أ  +ب  +ج  +د )
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البيان

الرصيد في 2011/12/31

رأس مال
الشركة

عالوة

اإلصدار

فارق

التقييم

10 000 000

فارق

إعادة

التقييم

االحتياطات و
النتائج

9 675 255

مجموع رأس مال
الخاص

19 675 255

تغير القيمة العادلة لألصوؿ
المالية المتاحة لمبيع

تغير فوارؽ التحويؿ
-2 170 000

الحصص المدفوعة

-2 170 000

عمميات الرسممة
صافي نتيجة السنة المالية
الرصيد في 2012/12/31

10 000 000
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5 169 254

5 169 254

12 674 509

22 674 509

الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
تغير القيمة العادلة لألصوؿ
المالية المتاحة لمبيع

تغير فوارؽ التحوبؿ
-3 300 000

الحصص المدفوعة

-3 300 000

عمميات الرسممة
صافي نتيجة السنة المالية
الرصيد في 2013/12/31

10 000 000

4 020 080

4 020 080

23 394 589

23 394 589
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المطمب الثاني :تغير الطرق المحاسبية

1

بموجب القانوف  11-07المؤرخ في  25نوفمبر  2007المتضمف النظاـ المحاسبي
المالي والذي أجؿ تطبيقو إلى غاية  01جانفي  2010وبمقتضى األمر رقـ 02-08
المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  ،2008تـ االنتقاؿ مف المخطط المحاسبي الوطني
إلى النظاـ المحاسبي المالي.
أصدرت و ازرة المالية ،المديرية العامة لممحاسبة ،المجمس الوطني لممحاسبة التعميمة
رقـ  02في  29أكتوبر  2009المتعمؽ بالتطبيؽ األوؿ لمنظاـ المحاسبي المالي 2010
الذي ييدؼ أساسا إلى شرح و تفسير التغيرات في الطرؽ المحاسبية.
سوسيتي جنراؿ الجزائر طبقت إجراءات االنتقاؿ المنصوص عمييا في التعميمة رقـ
 02مما نتج عنو إعداد وعرض قوائميا المالية وفؽ النظاـ المحاسبي المالي ،كما أف
المعطيات المقارنة لمسنة المختتمة في  31ديسمبر  2012والميزانية في  31ديسمبر 2012
1
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
يتـ إعادة معالجتيا بطريقة رجعية وذلؾ مف أجؿ ضماف إمكانية المقارنة مع المعمومات
المالية الخاصة بالسنة المقفمة .2013
المطمب الثالث :أهم الطرق المحاسبية األساسية
تتمثؿ أىـ الطرؽ المحاسبية فيما يمي:

1

 -1تحويؿ العمميات بالعممة الصعبة :الصفقات المسجمة بالعمالت األجنبية تحوؿ إلى
العممة الوطنية وذلؾ باستعماؿ معدؿ الصرؼ الجاري (المعموؿ بو) في تاريخ الصفقة،
خسائر وأرباح الصرؼ الناتجة عف عدة صفقات والناتجة عف عممية التحويؿ بالمعدؿ
الجاري عند تاريخ اإلقفاؿ لألصوؿ والخصوـ النقدية المسجمة بالعممة الصعبة نقوـ بمعالجتيا
محاسبيا عند النتيجة.
 -2التثبيتات المادية والمعنوية :يتـ تسجيؿ األصوؿ المعنوية عند اقتنائيا بشكؿ منفصؿ
بسعر تكمفتيا (التكمفة التاريخية) قبؿ التسجيؿ المحاسبي األولي.
مقيمة بالتكمفة المتناقصة (المتدنية) لتراكـ االىتالكات وخسائر
التثبيتات المعنوية تكوف ّ

القيمة ،أما التثبيتات المعنوية التي يتـ إنشاؤىا داخميا (داخؿ المؤسسة) ال يتـ رسممتيا،
والمصاريؼ الممتزـ بيا يتـ تسجيميا محاسبيا في النتيجة عند تحمميا.
التثبيتات المعنوية يتـ اىتالكيا حسب مدة المنفعة االقتصادية ويتـ إخضاعيا الختبار

خسارة القيمة في كؿ مرة وبالتالي يكوف ىذا مؤشر بأف التثبيتات المعنوية نقصت قيمتيا في
مدة االىتالؾ وطريقة االىتالؾ لمتثبيتات المعنوية يتـ إعادة فحصيا عمى األقؿ عند إقفاؿ
كؿ دورة.
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
التثبيتات المادية يتـ تسجيميا محاسبيا بتكمفة تاريخية منقصا منيا اإلىتالكات ،التكمفة
التاريخية تحتوي عمى كؿ التكاليؼ المباشرة عند االستحواذ عمى األصوؿ المعنية ،مصاريؼ
الصيانة والتصميح يتـ تسجيميا محاسبيا في حساب النتيجة خالؿ المدة التي تـ تحمميا فييا.
اإلىتالكات يتـ حسابيا حسب الطريقة الخطية وىذا مف أجؿ إعادة كؿ أصؿ إلى قيمتو
المتبقية أخذا بعيف االعتبار مدتو المنفعية التي يتـ تصنيفيا كاآلتي :
 برمجيات 5 :سنوات؛
 مباني 50 :سنة؛
 ترتيبات 10 :سنة؛
 أصوؿ مادية أخرى 10 :سنة؛
يتـ مراجعة القيـ المتبقية ومدة المنفعة لألصوؿ عند إقفاؿ (نياية) الدورة ،القيمة
المحاسبية لألصؿ يتـ تسجيؿ نقص قيمتيا فو ار وىذا إلرجاعيا إلى القيمة الواجب استردادىا
(تغطيتيا) عندما تكوف القيمة المحاسبية لألصؿ أكبر مف القيمة الواجب استردادىا المقدرة.
 -3األصوؿ المالية :تصنؼ سوسيتي جنراؿ الجزائر أصوليا المالية حسب المجموعات
التالية( :أصوؿ مالية ممسوكة حتى تاريخ استحقاقيا ،الديوف ،الحقوؽ ،األصوؿ المالية
األخرى) وىذا وفؽ ما جاء في النظاـ رقـ  05 - 09الصادر في  18أكتوبر ،2009
والمتضمف إعداد الكشوؼ المالية لمبنوؾ والمؤسسات المالية ونشرىا.
تكوف األصوؿ المالية مقيمة بتكمفة االقتناء (وىي القيمة العادلة) عند تسجيميا
المحاسبي األولي لمجية المقابمة المعطاة أو المستقبمة مف أجؿ االستحواذ عمى األصؿ وذلؾ
بدمج تكاليؼ الصفقات ماعدا العوائد المستحقة والفوائد المتراكمة في تاريخ االستحواذ.
بعد التسجيؿ األولي لألصوؿ المالية تقيـ حسب تصنيفيا أو حسب القيمة العادلة أو حسب
قيمتيا االىتالكية.
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مؤونة األخطار لمقرض تتبع أحكاـ التعميمة رقـ  94-74الصادر في 29
نوفمبر 1994المرتبطة بتثبيت الحذر والوقاية لتسيير البنوؾ والمؤسسات المالية.
 -4الخصوـ المالية :سوسيتي جنراؿ الجزائر تصنؼ خصوميا المالية في الخصوـ المالية
أخرى ،حيث ال تممؾ خصوـ مالية ممسوكة بغرض الصفقات ،الخصوـ المالية األخرى يتـ
تقيميا أوليا بتكمفتيا بالقيمة العادلة لمجية المقابمة المتبقية بعد خصـ كؿ التكاليؼ الثانوية
عند تسجيميا ،بعد التسجيؿ المحاسبي األولي يتـ تقيميا بالتكمفة الميتمكة.
تقسـ الخصوـ المالية األخرى بيف الديوف اتجاه المؤسسات المالية (الديوف الحالية
واآلجمة) ،الديوف اتجاه الزبائف (حسابات التوفير والديوف األخرى) والديوف الممثمة بأوراؽ
مالية (سندات الخزينة).
 -5الضريبة عمى الدخؿ :يتـ تقييـ األصوؿ والخصوـ لمضريبة المستحقة بموجب الفترات
الحالية والسابقة لمبمغ االسترداد أو الدفع المتوقع (المنتظر) مف السمطات الجبائية.
يعاد النظر في القيمة المحاسبية لألصوؿ الضريبية المؤجمة في تاريخ إقفاؿ كؿ دورة ويتـ
تخفيضيا في حالة ما إذا كاف الربح الخاضع كافيا ،سيكوف متاحا لمسماح لنا باالستفادة مف
جزء أو كؿ األصوؿ الضريبية المؤجمة.
 -6المؤونات :المؤونات يتـ تسجيميا محاسبيا عندما تكوف عمى عاتؽ البنؾ التزامات
قانونية ضمنية نتجت عف وقائع سابقة ،فمف المحتمؿ أف تتدفؽ موارد تتضمف منافع
اقتصادية مطموبة لتسوية ىذه االلتزامات أي أف مبمغ المؤونة يمكف أف يقدر بطريقة موثوقة.
أ) مؤونات مف أجؿ المخاطر واألعباء :ىذا البند يشمؿ جميع الخسائر المحتممة باإلضافة
إلى تمؾ المتعمقة بدعـ الزبائف ،فيما يتعمؽ باإلجراءات القضائية التي تـ القياـ بيا مف طرؼ
مصالح بنؾ الجزائر المركزي لـ ينتج عنيا مخصصات نظ ار لطبيعتيا االستثنائية ،وعدـ
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وجود قوانيف فيما يتعمؽ بيذه األرصدة (مخصصات الخسائر والمؤونات) وكذلؾ الطبيعة
والخاصية الغير مالية ليذه المخالفات.
ب) رؤوس األمواؿ مف أجؿ األخطار البنكية العامة ) :(FRBGحسب الفقرة ( )17مف
التعميمة رقـ  94-79الصادر في  29نوفمبر  1994فإنو :توجو ىذه األمواؿ مف طرؼ
البنؾ مف أجؿ تغطية المخاطر العامة عندما يتطمب ذلؾ وىذا باتجاه األخطار المالزمة
لمعمميات البنكية ،ىذا البند يحتوي أيضا عمى المؤونات النظامية التي تقدر بػ  %5لمقروض
المتوسطة والطويمة األجؿ (المادة  141الفقرة  05مف قانوف الضرائب المباشرة والرسوـ
المماثمة) التي تعتبر كاحتياطات.
 -7عقود التأجير ( :اعتبار البنؾ كمستأجر).
أ) اإليجار التشغيمي :يتـ تصنيؼ عقود اإليجار التي يتـ بموجبيا االحتفاظ بجزء كبير مف
المخاطر وعوائد الممكية مف قبؿ المؤجر عمى أنيا عقود تشغيمية .يتـ تسجيؿ مدفوعات العقد
التأجيري التشغيمي كأعباء في حساب النتيجة بطريقة خطية عمى مدة عقد اإليجار.
يتعمؽ ىذا األمر بتأجير أصوؿ عقارية بفعؿ الفصؿ بيف أسواؽ التأجير وأسواؽ
البيع ،شرط أف تكوف قيمة األصؿ المقدـ بالتدفقات المعنية لممؤجرات تكوف محققة ،وفي
نفس الوقت الممتمكات المؤجرة التي لـ يتـ تثبيتيا ال تدخؿ في األصوؿ ألف ىذه األخيرة ال
تعكس الواقع االقتصادي.
ب) اإليجار التمويمي :ال يمسؾ البنؾ اإليجار التمويمي كمستأجر.
 -8عقود اإليجار ( :اعتبار البنؾ كمؤجر).
أ) عقود اإليجار التشغيمية :ال يمارس البنؾ العقود التشغيمية كمؤجر.
ب) عقود اإليجار التمويمية :سوسيتي جنراؿ الجزائر تمارس التأجير التمويمي
كعقود إيجار تمويمية.
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البنؾ كمؤسسة غير مصنع وغير موزع ،األصوؿ المؤجرة يسجميا محاسبيا كحقوؽ تمثؿ
االستثمار الصافي الموافؽ لألصؿ المؤجر خالؿ العقد ألقساط اإليجار المحصمة مف طرؼ
البنؾ يتـ تسجيميا محاسبيا مع مراعاة اآلتي:
 الفوائد المالية و تسجؿ محاسبيا في النتيجة؛
 استرجاع قيمة األصؿ وتسجؿ محاسبيا في الحقوؽ؛
الحقوؽ الممتمكة عف طريؽ ىذه العقود ىي أصوؿ مالية وتتبع نفس قواعد التقييـ التي تـ
عرضيا سابقا.

المبحث الثالث :مطابقة القوائم المالية لبنك سوسيتي جنرال الجزائر مع معيار االبالغ
المالي رقم ( )07متطمبات اإلفصاح لألدوات المالية
يتضمف معيار اإلبالغ المالي رقـ (( )07األدوات المالية) إفصاحات حوؿ القيمة
العادلة والسياسات المحاسبية وكذا المخاطر الناشئة عف األدوات وسنتطرؽ في ىذا المبحث
إلى اإلفصاحات التي جاءت في ىذا المعيار.
المطمب االول :البنود بالقيمة العادلة
1

يتـ تقييـ البنود بالقيمة العادلة كاآلتي:

يتـ اإلفصاح عف القيمة العادلة لألصوؿ والخصوـ المالية في القوائـ المالية لبنؾ
سوسيتي جنراؿ الجزائر لسنة  2013بعد التسجيؿ األولي ليا وتبويبيا ضمف فئات ،ويتـ
تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية مف خالؿ أسعار منشورة في سوؽ مالي نشط )سوؽ
أوراؽ مالية أو بورصة( أو تاجر ،أو وسيط أو جية منظمة كالحكومة ،وبالتالي تعتبر آخر
1

مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾ www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
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قيمة قبؿ إعداد القوائـ المالية ىي القيمة العادلة ،إذا لـ يحدث تغير في الظروؼ االقتصادية
خالؿ ىذه الفترة.
المطمب الثاني :السياسات المحاسبية
تطرؽ بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر في تقريره المالي لسنة  2013لمعديد مف
المخاطر منيا:

1

خطر القرض ،خطر السوؽ ،أخطار ىيكمية ) المعدؿ ،الصرؼ ،السيوؿ)،

أخطار عدـ التطابؽ ،أخطار مرتبطة بتبييض رؤوس األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ،أخطار
جبائية ،أخطار قانونية ،أخطار المرتبطة باألمف المعموماتي أخطار مرتبطة بأمف األفراد
والقيـ والممتمكات.
يعتمد بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر عمى مبدأ الحيطة والحذر في تقييـ المخاطر
المختمفة وذلؾ بتخصيص مؤونات لألمواؿ الممنوحة لمغير )قروض لمغير( منيا مؤونة
المخاطر والمصاريؼ ،ورأس الماؿ مف أجؿ تغطية الخطر البنكي.
يخصص بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر ما يعادؿ  %05مف القروض المتوسطة
وطويمة األجؿ بيدؼ تغطية مختمؼ المخاطر المتوقعة (محاسبة التحوط).
كما أفصح البنؾ عمى الحد الزمني األعمى واألدنى لمقروض الممنوحة لمعمالء.

1

مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾwww.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf.
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المطمب الثالث :طبيعة المخاطر الناشئة.
لقد تطرؽ بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر في تقاريره المالية إلى المخاطر الناشئة مف
1

األدوات المالية حيث صنفيا إلى ( )07فئات رئيسية:

 -1خطر القرض (الطرؼ المقابؿ) :تتمثؿ الميمة األساسية إلدارة المخاطر لبنؾ سوسيتي
جنراؿ الجزائر في تسيير نظاـ التحكـ بالمخاطر دوف اإلخالؿ بالمبادئ والقواعد المنصوص
عمييا مف طرؼ السمطة الوصية والمتمثمة في السمطة الجزائرية ،حيث أنو جميع القروض
الموجية لمزبائف مف القطاع التجاري تكوف محؿ ممؼ قرض رسمي وموثؽ بشكؿ كافي
يتضمف تحميؿ مالئـ وتوصيات مبررة لمقرض عمى القاعدة التي يتـ مف خالليا إنتقاء
العمميات أو عدمو ،خطوط القرض الممنوحة لألطراؼ المقابمة ىي جيود البنؾ المبذولة فيما
يتعمؽ بالقروض الممنوحة بصفة عامة خالؿ فترة قدرىا سنة ،ىذه الخطوط يتـ مراجعتيا
بعناية كبيرة.
 -2خطر التركز :تتبع أخطار التركز لمجيات المقابمة عمى مستوى الجيات المقابمة
األساسية (الزبوف أو مجمع زبوف) ،وتكوف محؿ التصريح )لممنظمات الوصية الجزائرية
والتابعة لممجمع سوسيتي جنراؿ) ،فيما يخص المساعدات الممنوحة لفروع المجمعات
العالمية الكبيرة كؿ ممفات القروض ميما كاف مبمغيا يتـ تحميميا تحت زاوية خطر الجيات
المقابمة والتركز في  2013/12/31لـ يستفيد أي زبوف مف أي مساعدة تجاوزت حد %25
مف رأس ماؿ بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر .وأيضا في نفس التاريخ مبمغ األخطار المحتممة
فيما يخص المستفيديف والتي تجاوزت أخطارىـ  %15مف رأسماؿ الخاص ببنؾ سوسيتي
جنراؿ الجزائر كانت أقؿ بػ  10مرات مف رأسماليا الخاص الصافي.

1

مف إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائؽ البنؾwww.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf.
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 -3المخاطر التشغيمية :تتمثؿ في خطر الخسارة الناتج عف عدـ الكفاية أو العجز المحتمؿ
مف طرؼ الموظفيف والنظاـ الداخمي أو الناتج عف أحداث خارجية ،ىذا التعريؼ النظامي
يشتمؿ عمى المخاطر القانونية ويستبعد المخاطر االستراتيجية والسمعة.
في بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر يتـ تجميع المخاطر في  08مجموعات :منازعات
جارية ،منازعات مع السمطة ،األخطاء المتعمقة بتقييـ األخطار ،أخطاء التنفيذ ،الغش
ونشاطات أخرى إجرامية ،نشاطات غير مسموح بيا أو غير قانونية في األسواؽ ،خسائر
وسائؿ االستغالؿ و أخي ار ضعؼ أو عجز نظاـ المعمومات.
 نشاطات

()RCSA

(المخاطر ومراقبة التقييـ الذاتي) :حقؽ سوسيتي جنراؿ الجزائر التقييـ

الذاتي لممخاطر والضوابط في عامي  2008و 2010إف اليدؼ مف عممية

()RCSA

ىو

تحديد وقياس المخاطر التشغيمية المختمفة التي يتعرض ليا بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر
وىذا ما يسمح بإعداد خرائط الميف والنشاطات واألخطار المالزمة والمتبقية بعد األخذ
بعيف االعتبار جودة أنظمة الوقاية والرقابة )وجود اجراءات وضع مراقبة دائمة)،
والتدريب التالي تـ برمجتو في عاـ .2014
 مؤشرات الخطر الرئيسية

()KRI

(المؤشرات المفتاحية لمخطر) :ىي بيانات موضوعية

قابمة لمقياس تسمح بالتقييـ الدوري (كؿ ثالثة أشير) عمى مستوى الخطر بالمؤسسة كما
عمى سبيؿ المثاؿ المعدؿ الدوري لمعماؿ ،عدد شكاوي العمالء ،عدد التناقضات النقدية
(أخطاء الخزينة) ،عدد العمميات المعمقة...الخ .عند الوصوؿ إلى مستوى معيف يسمح
بإنذار البنؾ.
ما بيف  2010و 2013تـ إنشاء  08مؤشرات لمفتاحية لألخطار لتعزيز رصد المخاطر
المتعمقة باالحتياؿ وعدـ االمتثاؿ لمتطمبات المحاسبة واالتصاالت المالية.
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 تأميف أنظمة المعمومات :تأميف نظاـ المعمومات يحدد عف طريؽ مجمؿ المعطيات
والمصادر (المادية والبرمجية( لمبنؾ ،يشمؿ النظاـ الذي يسمح معالجة المعطيات،
ىاما يتوجب حمايتو.
تخزينيا ونشرىا ،وبالتالي فيو يمثؿ أصال ّ

األمف المعموماتي يقتضي تأميف مجموع المعطيات وىو يحدد  05أىداؼ رئيسية ىي:
 النزاىة :أي ضماف عدـ تغير البيانات أثناء االتصاؿ؛ السرية :ضماف أف األفراد المصرح ليـ فقط مف يمكنيـ الحصوؿ عمى موارد التبادؿ؛ التوافر :الحفاظ عمى حسف سير ( )ISعف طريؽ ضماف الوصوؿ إلى البياناتوالموارد؛
 عدـ التنصؿ :ضماف عدـ انكار الصفقات المنجزة؛ المصادقة :ضماف ىوية المستخدميف عمى موقع اإلنتاج وموقع النسخ االحتياطي؛ مخطط استمرار النشاط :أنشأت سوسيتي جنراؿ الجزائر لنفسيا آلية تحمييا مف مختمؼ
المخاطر ميما كاف مصدرىا طبيعيا أو إنسانيا )الفيضانات ،الزالؿ ،حريؽ ،عطؿ،
إضرابات ،أعماؿ شغب(  ،...والتي بإمكانيا إحداث اضطرابات كمية أو جزئية في
نشاطات البنؾ.
ولمواجية الخطر الثالثي مف عدـ إمكانية الوصؿ الى مقر الشركة وعدـ توفر الموارد
البشرية و التقنية تـ اتخاذ إجرائييف ميميف:
 خطط استم اررية العمؿ ( :)PCAأي تحديد وتنظيـ مسؤوليات الموظفيف في حالة وقوعاضطرابات ،ووضع خطط بديمة لضماف استمرار األنشطة الحيوية.
 إدارة األزمات ( :)GCيسمح ىذا اإلجراء بدراسة مستوى األزمة ومدى تطورىا مف أجؿاتخاذ االحتياطات الالزمة لمواجيتيا.
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 -4مخاطر التسوية :ىذا الصنؼ مف المخاطر يقيس قدرة الوسيط عمى الوفاء بالتزاماتيـ
في المعامالت المرتبطة باألسواؽ المالية عند األخذ بعيف االعتبار اإلطار النظامي ،ىذا
البنؾ معني فقط بأسواؽ الصرؼ ،أما صفقات العممة الصعبة ال يمكف القياـ بيا إال عف
طريؽ وسيط وحيد الذي ىو المنظـ نفسو )بنؾ الجزائر( وبالتالي ال تعتبر مخاطر التسوية
ممزمة لبنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر.
 -5مخاطر السيولة :تسيير خطر السيولة مؤمف مف طرؼ قسـ الخزينة الموضوعة مباشرة
تحت سمطة اإلدارة المالية لمبنؾ ،حالة السيولة يتـ تتبعيا يوميا مع عممية التنبؤ بوضع حالة
وقائية لألياـ القادمة ،حيث يتـ إعداد تقرير يومي ووثيقة شيرية شاممة لإلدارة العامة.
 -6األخطار المرتبطة بغسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب :وحدة مواجية غسؿ األمواؿ وتمويؿ
اإلرىاب ىي جزء مف إدارة المخاطر التشغيمية والمطبقة منذ ديسمبر  2009والتي ترتبط ىي
أيضا باإلدارة العامة ،وتتكوف وحدة مكافحة غسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب مف مديريف تحت
مسؤولية مكتب أخطار غسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب ىذه األخيرة التي تقدـ إلدارة الرقابة
الدائمة التي تكمف ميمتيا في وضع جياز لموقاية ضد غسيؿ األمواؿ وذلؾ مف خالؿ:
 مجموعة مف التعميمات والمالحظات الداخمية؛ تكويف الموظفيف وتنمية قدراتيـ؛ تطوير وتنويع الخدمات المقدمة في مختمؼ المراكز والوكاالت؛ -7جياز قياس مخاطر السوؽ :بالنظر إلى التغيرات المتكررة في األسواؽ المالية ،بنؾ
سوسيتي جنراؿ الجزائر ليس ممثؿ في السوؽ المالي ،وبالتالي يتـ معالجة العمميات لحساب
الغير سواء كاف ذلؾ باالعتماد المستندي ،التحويالت الموطنة في البنؾ أو عمميات الصرؼ
ويتـ تنظيـ ومراقبة ىذه العمميات المختمفة مف قبؿ مصمحة المراقبة والرقابة المحاسبية
المرتبطة ببرنامج

Back Office

الذي يرسؿ طمبات المعالجة ليذه العمميات.
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
منذ منتصؼ  2010وجدت مصمحة مرتبطة بإدارة الخزينة التي تيتـ بتتبع األوامر
السابقة لصادرة مف بنؾ الجزائر التي تعتبر الييئة الوحيدة المخولة ليا تسيير ىذا السوؽ.
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الفصل الثالث ..أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
لبنك سوسيتي جنرال الجزائر
خالصة الفصل الثالث:
لقد قمنا في ىذا الفصؿ بعرض التقرير السنوي لبنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر لسنة
 2013والذي تضمف مخرجات النظاـ المحاسبي المالي ،والمتكونة مف القوائـ المالية التالية:
الميزانية ،جدوؿ حسابات النتائج ،جدوؿ تدفقات الخزينة وجدوؿ تغير األمواؿ الخاصة،
باإلضافة إلى ممحؽ الكشوؼ المالية المرافؽ لمقوائـ المالية والذي يوضح الغموض فييا،
وتوصمنا إلى النتائج التالية:
 قياـ البنؾ بإعداد قوائمو المالية وفؽ قوانيف النظاـ المحاسبي المالي بعدما أفصح عفتغيير طرقو المحاسبية وانتقالو مف المخطط المحاسبي الوطني إلى النظاـ المحاسبي
المالي المستوحى مف المحاسبة الدولية والمعايير المتعارؼ عمييا دوليا (.)IAS/IFRS
 قياـ البنؾ بتطبيؽ معيار اإلبالغ المالي رقـ ( )07األدوات المالية :اإلفصاحات ،فياإلفصاح عف تقييمو لألصوؿ والخصوـ المالية بالقيمة العادلة وكذا المخاطر الناشئة
عف األدوات المالية ووضع المؤونة لمواجيتيا.
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إ ف التحوالت االقتصادية التي يمر بيا العالـ ،ألزمت مختمؼ الدوؿ خاصة النامية
منيا عمى تبني برامج اقتصادية إصالحية تمكنيا مف االندماج في األسواؽ العالمية ،إضافة
إلى تطور تكنولوجيا المعمومات ،كؿ ىذا كاف دعما كبي ار لتطور خدمات البنوؾ والمؤسسات
المالية سواء داخؿ الدولة أو اقميميا أو حتى عالميا ،ومع ىذه التغيرات التي أثرت في نشاط
البنوؾ نجد أف المحاسبة قد أخذت نصيبيا مف االىتماـ باعتبارىا نظاـ إلنتاج المعمومات
والتي يتـ ترجمتيا واختصارىا عمى شكؿ تقارير وقوائـ مالية تعكس الصورة المالية لمبنؾ ،ما
يساعد مستخدمي ىذه التقارير والقوائـ في اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية واالستثمارية.
ونظ ار ألىمية القوائـ المالية كمخرجات لمنظاـ المحاسبي القائـ في البنؾ ،فإنو يتوجب
إعداد ىذه القوائـ عمى أسس تتفؽ مع متطمبات اإلفصاح عف األمور الغامضة ذات التأثير
النسبي الياـ في عممية اتخاذ القرار إذ أف أي تضميؿ في المعمومات المتضمنة في ىذه
القوائـ مف شأنو أف يفقدىا مصداقيتيا وأىميتيا وبالتالي التأثير عمى قرار االستثمار الذي
يعتبر مف الق اررات اليامة والخطيرة مما يستمزـ توافر معمومات عمى درجة كبيرة مف الدقة
والموضوعية .وىذا ما اىتـ بو مجمس المحاسبة الدولية حيث عمد إلى إصدار معايير
محاسبية تشمؿ البيانات الواجب اإلفصاح عنيا في معيار التقرير المالي رقـ )(07
اإلفصاحات المالية والذي ركز عمى اإلفصاحات في مجاؿ البنوؾ والمؤسسات المالية.
أما في الجزائر فقد عرؼ الجياز المصرفي عدة مراحؿ ،حيث كانت الجزائر تسعى
دوما إلى إصالح النظاـ المصرفي خاصة بعد دخوليا إلى اقتصاد السوؽ األمر الذي أجبر
البنوؾ عمى التفكير السريع والعميؽ لمتحسيف مف خدماتيا وتنويعيا ،كما قامت السمطات
النقدية الجزائرية بإصدار مجموعة مف القوانيف والق اررات مف أجؿ عصرنة المحاسبة البنكية
حتى تواكب مختمؼ التغيرات االقتصادية ،وىو ما نتج عنو مجموعة مف القوانيف واألنظمة
والمراسيـ نذكر منيا :قانوف  00-22المتضمف المخطط المحاسبي البنكي والقواعد
المتضمنة لو ،و قانوف  11-00المتعمؽ بتعميـ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي عمى كؿ
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المؤسسات الجزائرية ،وقد أخذت المؤسسات بتطبيقو بداية مف  ،2010/01/01إضافة إلى
النظاـ رقـ  00-02المؤرخ في  10أكتوبر  2002المتعمؽ بإعداد وعرض القوائـ المالية
لمبنوؾ والمؤسسات المالية والنظاـ  00-02المتعمؽ بقواعد التقييـ والتسجيؿ لألدوات المالية
مف طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية.
وبيذا فإف الجزائر عمدت إلى تطبيؽ القوانيف التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي
عمى المحاسبة البنكية لتتماشى واقتصادىا الوطني وتغيراتيا حتى تضمف القوائـ المالية
مستوى عاؿ مف اإلفصاح المالي والمحاسبي و تكوف معدة وفؽ أسس واضحة ومفيومة لدى
متخذي الق اررات ،ألف ىذا النظاـ مستمد مف المعايير المحاسبية الدولية (.)IAS/IFRS

أوال /إختبار الفرضيات:
 مف خالؿ دراسة القوائـ المالية لبنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر يمكف إثبات صحة الفرضيةاألولى ،حيث أف النظاـ المحاسبي المالي مالئـ لنشاط البنوؾ ألنو أدي إلى تحسيف
الوضعية المحاسبية لمبنؾ ويتوافؽ مع احتياجاتو ،كما أف المعمومات التي يقدميا النظاـ
المحاسبي المالي في البنؾ مالئمة بالنسبة لألطراؼ المستعممة ليا،
 يتـ عرض القوائـ المالية لمبنوؾ وبالتحديد بنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر وفقا لقوانيفالنظاـ المحاسبي المالي ،نظ ار لمساىمتيا في إعطاء صورة واضحة عف المركز المالي
لمبنؾ ،ولقد اتضح أف ىذه الفرضية صحيحة ألف البنؾ قاـ بعرض كؿ القوائـ المالية كما
جاء في قوانيف النظاـ المحاسبي المالي :الميزانية ،خارج الميزانية ،جدوؿ حسابات النتائج،
جدوؿ تدفقات الخزينة ،جدوؿ التغير في األمواؿ الخاصة والمالحؽ.
 يقوـ البنؾ بتطبيؽ معيار اإلبالغ المالي ( )IFRS 07األدوات المالية :اإلفصاحات فياإلفصاح عف البيانات المالية في القوائـ المالية حيث يقوـ البنؾ باإلفصاح عف الخصوـ
واألصوؿ المالية بالقيمة العادلة ،أما األصوؿ المادية والمعنوية فيتـ اإلفصاح عنيا بالتكمفة
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التاريخية وكذا اإلفصاح عف المخاطر المحاسبية الناشئة مف األدوات المالية والمؤونات
المخصصة لمواجية ىذه المخاطر ،وىذا ما يثبت صحة ىذه الفرضية.
ثانيا /نتائج الدراسة :مف خالؿ مراجعة القوائـ المالية لبنؾ سوسيتي جنراؿ الجزائر
توصمنا إلى النتائج التالية والتي يمكف تعميميا عمى البنوؾ الجزائرية ألنيا تطبؽ نفس
القوانيف.
 كفاية المعمومات التي أفصح عنيا البنؾ في تقاريره المالية لتمبية احتياجات المستخدميفومساعدتيـ عمى اتخاذ الق اررات االقتصادية واالستثمارية السميمة ألنو تـ إعدادىا وفؽ ما
جاء في النظاـ المحاسبي المالي.
 عرض المالحظات واإليضاحات المرافقة لمقوائـ المالية لمبنؾ والتي يمكف أف توضحالكثير مف األمور الغا مضة فييا ،ال يمكف ذكرىا ضمف ىذه القوائـ بؿ تأتي في جداوؿ
مستقمة بعد عرض القوائـ المالية مما يزيد مف درجة اإلفصاح عف المعمومات المالية في
ىذه القوائـ.
ثالثا /التوصيات :بناءا عمى النتائج المتوصؿ عمييا في ىذه الدراسة نقترح التوصيات
التالية:
 تكثيؼ البرامج التعميمية والتدريبية لمعامميف في البنؾ لمتعريؼ بمفاىيـ المحاسبة وأىدافياوكذلؾ بمعايير اإلفصاح المحاسبي ،وىذا سيؤدي إلى زيادة المحاسبيف المؤىميف القادريف
عمى التطبيؽ األمثؿ لممبادئ والسياسات والمتطمبات المحاسبية.
 تطوير عمؿ البنؾ مف خالؿ إدخاؿ النظـ االلكترونية إلى العمؿ المصرفي وتحسيفمستوى الخدمات المصرفية والسعي لتقديـ منتجات جديدة كالصراؼ اآللي وبطاقات
االئتماف ،وبذلؾ يصبح البنؾ قادار عمى مواكبة التطورات االقتصادية المتسارعة وتحسيف
أداء المصرؼ مف خالؿ تقميؿ الروتيف والخطأ إلى أدنى حد.
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 التقميؿ مف القيود المفروضة عمى عمميات منح القروض والخدمات ألف ذلؾ يساعد عمىزيادة عدد المتعامميف مع البنؾ ،وكذلؾ القيود المفروضة عمى إمكانية الحصوؿ عمى أية
معمومات تفصيمية تخص القوائـ المالية الخاصة بالبنؾ.
رابعا /آفاق البحث :حاولنا مف خالؿ ىذه الدراسة اإللماـ بجوانب الموضوع النظرية
والميدانية قدر اإلمكاف ،ونرجو أف يكوف بمثابة انطالقو لدراسات أخرى أكثر تعمقا تيتـ بػػ:
 الثغرات المحاسبية في القوانيف الجزائرية التي أدت إلى الفضائح المالية في القطاعالبنكي.
 أىمية البيانات المالية واإلفصاح عنيا في القوائـ المالية وكيفية تداركيا في القطاعالبنكي.
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ق ائمة المصادر
والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
 - Iالكتب:
 )1أبو المكارم وصفي عبد الفتاح  ،دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية ،دار
الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2002 ،
 )2اسماعيل مدحت محمد ،محاسبة البنوك التجارية وشركات التأمين ،دار األمل لمنشر
والتوزيع ،األردن.2010 ،
 )3بوعتروس عبد الحق ،المدخل لالقتصاد النقدي والمصرفي ،مطبوعات جامعة منتوري ،
قسنطينة 2003 ،ـ .2004
 )4حجازي وجدي حامد ،تحميل القوائم المالية في ضل المعايير المحاسبية ،دار التعميم
الجامعي ،االسكندرية.2011 ،
 )5الحدرب زىير ووديان لؤي ،محاسبة البنوك ،الطبعة األولى ،دار البداية ،األردن،
.2010
 )6حموة رضوان ،مدخل النظرية المحاسبية (اإلطار الفكري-التطبيقات العممية) ،الطبعة
األولى ،دار وائل لمنشر ،جامعة حمب-جامعة عمان األىمية.2005 ،
 )7حماد طارق عبد العال ،تحميل القوائم المالية ألغراض االستثمار ومنح االئتمان  ،الدار
الجامعية ،مصر.2006 ،
 )8شحادة عبد الرزاق ،محاسبة المنشأة المالية ( البنوك التجارية)  ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،مصر.1998 ،
 )9شقير فائق وآخرون ،محاسبة البنوك ،الطبعة األولى ،دار المسيرة ،األردن.2000 ،
 )10الصيرفي محمد ،إدارة المصارف ،الطبعة األولى ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
االسكندرية.2007 ،
 )11ضيف خيرت ،محاسبة البنوك ،دار النيضة العربية ،لبنان ،دون سنة النشر.
124

 )12عبد اهلل خالد أمين ،العمميات المصرفية ،الطبعة السادسة ،دار وائل لمنشر والتوزيع،
األردن.2009 ،

 )13عطية عبد الرحمان ،المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي ،الطبعة الثانية،
دار النشر جيطمي ،الجزائر.2010 ،

 )14العناتي رمضان محمد ،مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ،الجزء األول ،الطبعة األولى،
دار الصفا لمنشر والتوزيع ،األردن.2000 ،
 )15كراجة عبد الحميم محمود ،محاسبة البنوك ،الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
األردن.2000 ،
 )16لطرش الطاىر" ،تقنيات البنوك ،الطبعة السابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.2003
 )17محمد نور أحمد ،مبادئ المحاسبة المالية ،شركة جالل لمطباعة ،االسكندرية،
.2002
 )18مطر محمد و السويطي موسي ،التأصيل النظري لمممارسات المحاسبية ،الطبعة
الثانية ،دار وائل لمنشر ،األردن.2008 ،
 )19ىاللي محمد جمال عمي و شحادة عبد الرزاق ،محاسبة المؤسسات المالية (البنوك
التجارية وشركات التأمين)  ،دار المناىج ،األردن.2009 ،

 - IIالبحوث الجامعية:
 )1بكاري جميمة  ،القوائم المالية البنكية في ظل النظام المحاسبي المالي ،مذكرة ماستر
غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،قسم العموم التجارية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقمة.2012 ،
 )2بن بمقاسم سفيان ،النظام المحاسبي المالي وترشيد عممية اتخاذ القرار في سياق
العولمة واألسواق المالية ،أطروحة دكتوراه ،كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ،جامعة
الجزائر.2010 -2009 ،
125

 )3دادة دليمة ،االفصاح المحاسبي لمقوائم المالية لمبنوك وفق النظام المحاسبي المالي،

مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،قسم العموم
التجارية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة.2010 ،
 )4دغوم ىشام ،اعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية لممحاسبة ()IAS-IFRS

ودوره في تحقيق التنمية ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،معيد العموم االقتصادية والتجارية
وعموم التسيير ،قسم عموم التسيير ،جامعة الدكتور يحي فارس ،المدية.2009 ،
 )5زىذي الشمتوني فايز ،مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعمومات
الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،تخصص

محاسبة وتمويل  ،لمجامعة اإلسالمية بغزة.2005 ،
 )6صبايحي نوال ،االفصاح المحاسبي في ظل المعايير المحاسبية الدولية ،مذكرة
ماجستير غير منشورة ،قسم العموم التجارية ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية ،جامعة
الجزائر  ،3الجزائر.2011 ،
 )7صغير موح مريم ،القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية ،مذكرة ماجستير
غير منشورة ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،قسم العموم التجارية ،جامعة سعد
دحمب ،البميدة.2010 ،
 )8عايشي عبد المالك ،دراسة تحميمية لتطبيق النظام المحاسبي المالي في البنوك ،مذكرة
ماستر غير منشور ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،قسم العموم التجارية،
جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة.2013 ،
 )9كاسر اليقة روال  ،القياس واالفصاح المحاسبي في القوائم المالية لممصارف ودورها
في ترشيد ق اررات االستثمار ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد ،قسم المحاسبة،
جامعة تشرين ،سوريا.2007 ،
 )10مشري حسناء ،دور وأهمية القوائم المالية في اتخاذ الق اررات ،مذكرة ماجستير غير
منشورة ،كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ،جامعة فرحات عباس سطيف.2008 ،
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 )11ىني محمد فؤاد ،طرق التقييم المحاسبي لعناصر القوائم المالية ،مذكرة ماجستير،

كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف.2013 ،

 - IIIالمؤتمرات والممتقيات:
 )1آيت محمد مراد و أبحري سفيان" ،النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر تحديات
وأهداف" ،ممتقى دولي حول اإلطار المفاىيمي لمنظام المحاسبي المالي الجديد وآليات تطبيقو
في ظل المعايير المحاسبية الدولية  ،IAS-IFRSالجزائر 15-13 ،أكتوبر .2009
 )2بن عمارة نوال" ،محاسبة البنوك االسالمية" ــ دراسة حالة بنك البركة الجزائري ــ ممتقى
المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد ،كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير ،جامعة ورقمة 23-22 ،أفريل .2003
 )3بن فرج زوينة" ،االتجاهات العالمية لإلفصاح في البنوك التجارية" ،الممتقى الوطني
األول مستجدات األلفية الثالثة :المؤسسة عمى ضوء التحوالت المحاسبية الدولية ،جامعة
باجي مختار عنابة 22 – 21 ،نوفمبر ،2007ص .07 ،06
 )4سامح مختار" ،النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد ،واشكالية تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل" ،الممتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي
الجديد  NSCFفي ظل معايير المحاسبة الدولية ،معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم
التسيير ،القطب الجامعي الجديد الشط ،الوادي 18 - 17 ،جانفي .2010
 )5شنوف شعيب" ،الممكن وغير الممكن في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
(االشكاالت والتحديات) " ،الممتقى العممي الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي الجديد
في ظل معايير المحاسبة الدولية ،معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،القطب
الجامعي الجديد الشط ،الوادي 18 -17 ،جانفي .2010
 )6صديقي مسعود ومرزوقي مرزوقي" ،التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول و
الموجود" ،ممتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة

الدولية ،معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،المركز الجامعي بالوادي-17 ،

 18جانفي .2010
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 )7مخموف أحمد" ،دور معايير اإلبالغ المالي في توحيد النظام المحاسبي العالمي وايجاد

لغة مشتركة" ،ممتقى دولي حول اإلطار المفاىيمي لمنظام المحاسبي المالي في ظل المعايير
المحاسبية الدولية ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة سعد دحمب
البميدة ،أيام 13و 14و  15أكتوبر.2009 ،
 )8مراد ناصر" ،االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي"،
ممتقى دولي حول اإلطار المفاىيمي لمنظام المحاسبي المالي الجديد و آليات تطبيقو في ظل
المعايير المحاسبية الدولية ) ،(IAS–IFRSمعيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم
التسيير ،القطب الجامعي الجديد الشط ،الوادي 18 -17 ،جانفي .2010
 )9نقماري سفيان و بميادف رحمة" ،واقع تكيف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي

المالي" ،الممتقى الدولي حول النظام المحاسبي في الجزائر وعالقتو بالمعايير الدولية
) ،(IAS/IFRSكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة عبد الحميد بن
باديس ،مستغانم 14-13 ،جانفي .2013

 – IVالقوانين والق اررات والمراسيم:
 )1القانون  11-07المؤرخ في  25نوفمبر  2007المتضمن النظام المحاسبي المالي،
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد .74
 )2القانون  156-08المؤرخ في  28ماي  2008المتضمن تطبيق أحكام القانون -07
 ،11الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد .27
 )3القرار المؤرخ بتاريخ  29ديسمبر  ،2009الذي يحدد المخطط المحاسبي البنكي والقواعد
المحاسبة المطبقة عمى البنوك و المؤسسات المالية ،الجريدة الرسمية العدد .76
 )4القرار المؤرخ في  26جويمية سنة  2008المتضمن قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى
الكشوف المالية وعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرىا ،الجريدة الرسمية لمجميورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد .19
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 )5نظام رقم  05-09المؤرخ في  18أكتوبر  ،2009المتضمن اعداد الكشوف المالية
لمبنوك والمؤسسات المالية ونشرىا ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الصادرة في  29أكتوبر  ،2009العدد .76

 -Vالجرائد والمجالت العامة:
 )1بمعور سميمان" ،دوافع وأثر االنتقال الى النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر"،
العدد رقم  ،06مجمة رؤى اقتصادية ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،قسم
التسيير ،جامعة الوادي ،جوان .2014
 )2زغدار أحمد و سفير محمد " ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطمبات االفصاح وفق
المعايير المحاسبية الدولية ( ،" )IAS/IFRSالعدد  ،07مجمة الباحث.2009 ،
 )3زيود لطيف و قيطيم حسان و مكية نغم أحمد فؤاد " ،دور اإلفصاح المحاسبي في سوق
األوراق المالية في ترشيد قرار االستثمار " ،المجمد  ،29العدد األول ،مجمة جامعة تشرين
لمدراسات والبحوث العممية ،سوريا.2007 ،
 )4صبري ثائر الغبان محمود كاظم " ،تكييف اإلفصاح المحاسبي لممصارف التجارية عمى
وفق متطمبات المعايير الدولية ذات الصمة باألدوات المالية وعرضها دراسة تطبيقية "،
العدد  ،27المجمة العراقية لمعموم االدارية ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء ،العراق،
.2010
 )5العيسى ياسين أحمد " ،مدى تطبيق المعيار الدولي السابع إلعداد التقارير المالية "،
المجمد  ،08العدد ،01المجمة األردنية في إدارة األعمال.2012 ،

 -VIالموقع االلكترونية:
01) www.societegenerale.dz/pdf/rapport_annuel_2013.pdf،2015 /04/16
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:ممخص
توضح هذه الدراسة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى عرض القوائم المالية
 من خالل إظهار إسهامات النظام المحاسبي في تحقيق فعالية العرض في القوائم،البنكية
.المالية ودوره في توفير بيانات مالية أكثر وضوح ومصداقية
ومن كل ما عرض اتضح لنا ضرورة إعداد القوائم المالية لمبنوك وفق قوانين النظام
 اإلفصاحات:) األدوات المالية70( المحاسبي المالي وتطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم
والمتعمق باإلفصاح عن البيانات واألدوات المالية لمبنوك حتى تكون المعمومات موثوق بها
وقابمة لممقارنة تساعد المستخدمين عمى تقييم المركز المالي لمبنوك وأدائها بشكل يفيدهم في
.اتخاذ الق اررات االقتصادية واالستثمارية
 معيار اإلبالغ، النظام المحاسبي المالي، القوائم المالية البنكية، البنوك:الكممات المفتاحية
.)70( المالي رقم
Résumé:
Cette étude a son objet de démontre les effets de l' application du système
comptable financier sur l'étalement des états financiers des banques, et ce, à
travers la démonstration des contributions du système comptable pour
garantir l'efficacité de la présentation des états financiers et son rôle a fournir
voir des données financiers avec plus de clarté et de crédibilité.
Après tous ce qu'on vient on remarque l'exigence de la préparation des
états financiers selon les Lois du système comptable financier et l'application de
la norme de déclaration financière n° (07) Les instruments financiers:
concernant la divulgation des données et Les instruments financiers utilisés par
les banques présentant une source sure permettant aux utilisateurs de faire des
comparaisons pour évaluer le centre financier des banques et leurs rôle d'une
façon à leurs permettre de prendre des décisions économiques et financiers.
Mots clés: les banques, les états financiers, système comptable financier, la
norme de déclaration financière n° (07).

