
 

 
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج

 والتجارية وعلوم التسيري االقتصاديةكلية العلوم 

 : العلوم التجارية قسم

 متطلبات شهادة ماسرت أكادميي الستكمالمشروع مذكرة مقدمة 

 احملاسبية العلوم املالية و الشعبة: 

 جباية حماسبة و  التخصص:

 :العنوان
 

 

 

 

 

 

 

 الطلبة:                                                                      إشراف األستاذ)ة(: من إعداد  

 هبلويل نور اهلدى د. –                                                                       سعدي نوال-

 سعيد حداد أيوب  -

 

 

 

0202/0202: اجلامعيةالسنة 

معاجلة عمليات التأمني وفق النظام احملاسيب املايل يف شركات 
 الضمان االجتماعي

 CASNOSالصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري األجراء : دراسة حالة



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

هداءإ  



 

 
 

 إهداء
دا محريب، ومهما  هللا أوال لك احلمد ريب على كثري فضلك ومجيل عطائك وجودك، احلمد

 فلن نستويف محدك والصالة والسالم على من نيب بعده.

حتميت، وبدفئها ا ارتويتإىل ذلك الالمتناهي من احلب والرقة واحلنان، إىل اليت حبناهنا 
رفرف ، إىل من يشتها اللسان نطقها، وتما وفيتوببصرها اهتديت وحبقها وبنورها اهتديت 

العني من وحشتها، واليت كانت تتمىن رؤييت وأا أحقق هذا النجاح، وشاء هللا أن أييت هذا 
 اليوم، أهدي هذا العمل إىل أمي.

يل حبر العلم والتعلم، إىل من  ، والذي شقتافتدي، ويف احلياة به احتميتإىل درعي الذي به 
لنا درب النجاح، ركيزة عمري، وصدر أماين وكربايئي وكراميت، أيب  ليضيءمشوعه  احرتقت

 ال هللا يف عمره.أط

إىل من يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم، إىل من قامسوين حلو احلياة ومرها، حتت سقف 
يس، أدم، عمر، أاي الكتاكيت:إىل كامل،   ليداي حنبكم: كرمية، سهام، كهينة، أخوايتواحد 

كل إىل  ، و عمرها أطال هللا يف يتجدإىل من حتييين بسمتها ومتيتين دمعتها، إىل مسك البيت 
ا، سراب، ينصديقايت: هاجر، ل هبم القدر وجعلهم أعزأحسن من عرفين  ، إىلاألهل واألقارب

قلمي، أقول بعدمت ومل يبعد عن القلب حبكم،  إىل كل من مل يدركهرااين، خليدة، وأحالم، 
 وأنتم يف الفؤاد حضور.

 نوال

 



 

 
 

 إهداء

 عمرك يف ميد أن هللا من أرجوا ،افتخار بكل امسه أمحل منأهدي هذا العمل املتواضع إىل كل 
 إىل الغد يفم و اليو  هبا أهتدي جنوم كلماتك ستبقىو  ،انتظار طول بعد قطافها حان قد مثارا لرتى
 بسمة إىل والتفاين، احلنان معىن وإىل احلب، معىن إىل احلياة، يف مالكي إىل ،العزيز والدي األبد
 أمي احلبايب أغلى إىل جراحي بلسم وحناهنا جناحي سر دعائها كان من إىل الوجود، وسر احلياة

 كل إىل خويت،ا إىل والعطاء، ابلوفاء ومتيزوا ابإلخاء حتلو من إىل العائلة، أفراد كل إىل احلبيبة،
 العمل. هذا أهدي والنصح املساعدة يد قدم من كل إىل واألصدقاء، األحباب

 املوفق. وهللا
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 شكر وعرفان



 

 
 

 وعرفانشكر 

 ،إليه وصلنا فيما ووفقنا العلم بنعمة علينا أنعم الذي وجل عز هللا فهو نشكره من هناك كان إن
 شكره.نو  هللا فنحمد لنا عوا وكان

 :ابلذكر أخصر و آبخو أبسلوب العون يد لنا قدم ملن الشكر جزيل مث
األستاذة املشرفة اليت أحاطتنا ابلرعاية الكاملة واملساعدة والتوجيهات القيمة إلجناز هذا العمل 

 .األستاذة هبلويل نور اهلدىاحملرتم 

لتسخريهم وقتا  امواالحرت واألعضاء اللجنة املوقرين بفائق التقدير  لرئيس جلنة املناقشةكما أتوجه 
 غري يسري لقراءة وتقييم هذا العمل وتثمينه فلهم أفضل اجلزاء.

والتجارية  صاديةاالقتوعميد كلية العلوم  ،ول لسيد رئيس جامعة برج بوعريريجالثناء والشكر موص
 واملساعداتذة على نصحهم وإرشاداهتم ومجيع األسرة اجلامعية من أسات ،التسيريوعلوم 

 .ا العمل األكادميي يف أحسن الظرفوالتسهيالت املقدمة إلجناز هذ

 هم الدائم يف تقدمي أحسنأن أشكر كل عمال اإلدارة وعمال املكتبة على سهر  ال يفوتينكما 
 .اخلدمات

لبة ابلذكر كل طوأخص  ،قريب أو بعيد يف إمتام هذا العملويف األخري أشكر كل من ساهم من 
 .0202/0202ماسرت دفعة 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص



 

 
 

 :ملخص

 ،الجتماعيا الضمان شركات يف املايل احملاسيب النظام وفق التأمني عملياتإىل الوقوف معاجلة سة رالداهذه هدفت 
 ية.دإلقتصاة احلياالكبري يف ور الداله ي لذاحماسبيا لتأمني ت اتوضيح عمليال لك من خالوذ

 فعاجلت ملايلا حملاسيبا ملنظاا ىلإ نتقاليةإ مرحلة تشهد ليتا جتماعياإل نلضماا حماسبة ولتتنا ليتا ضيعاملوا مهيةأ تظهر
 ؟الجتماعياوفق النظام احملاسيب املايل يف شركات الضمان  التأمنيمعاجلة عمليات  تتم كيفشكاليةإ سةرالدا هذه

 اهذو لتأمنيا تعمليا سةدرا يف ألفضليةا له ملايلا حملاسيبا ملنظاا تطبيق أن ىلإ سةرالدا توصلت لتطبيقيةا ستنادرا بعدو
 .جتماعيإلا نلضماا مؤسسة يف ملصاحلا بني تخلدماا تنسقو حملاسبيةا تلعملياامعاجلة  يسهل ملنظاا

 .اجتماعيضمان ، عمليات أتمني: الكلمات املفتاحية

Abstract : 

 This study aims to study the treatment of insurance operations according to the 
financial accounting system in social security companies، by explaining the accounting 
operations of insurance that have a major role in economic life. 
The importance of the topics dealing with social security accounting، which is in the 
transition phase of the financial accounting system، appears. 
 This study deals with the problem of how to deal with insurance operations according 
to the financial accounting system in social security companies. 
After our practical study، the study concluded that the application of the financial 
accounting system has an advantage in studying insurance operations، and this 
system facilitates dealing with accounting operations and coordinates services 
between interests in the Social Security Institution. 
Key words: insurance operations، social security. 
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 متهيد:
 هفإن ولذلك ،لتهلكةا ىلإ به ديؤ ت أن ميكن ليتوا جهرخا أو عمله نكام يف اءسو  ملخاطراب مليئة اإلنسان حياة نإ  

ة أو ما ياالجتماعات التأمينيرتكز نظام ، حيث التأمنيظهر نظام  هحيات مواصلة جلأ من األمان على للحصول حباجة
 ، حيث ينظم ذلك جمموعة من القوانني والتشريعاتاالجتماعيعلى مبدأ التضامن  االجتماعييصطلح عليه ابلضمان 

ة ابلطبيع هلا عالقة ة احملتملة الوقوع واليتاالجتماعيترسيخ هذا املبدأ ومحاية الفرد وأسرته ودخله من األخطار  علىتعمل كلها 
نفسه جمربا  ومقابل ذلك جيد الفرد، ، العجز وغريهاالشيخوخة، حوادث العمل، البطالة ،منها املرضالفيزيولوجية لإلنسان 

من  الستفادةامعني حيدده هذا النظام وفق قواعد مضبوطة تتوافق مع إمكانياته، وبذلك يتسىن للمؤمن  مبلغعلى دفع 
 خمتلف احلقوق واملزااي. 

ل العمليات إىل تطبيق نظام حماسيب يف تنظيم وتسجي االجتماعيالضمان أو ما يعرف بشركات  التأمنيختضع شركات و  
م املعلومة املالية يسمح هو نظام لتنظيو ، النظام احملاسيب املايلإىل تطبيق شركات هذه الاليت تقوم هبا، ويف اجلزائر ختضع 

ية تسجيلها وعرض الكشوف لتعكس صورة صادقة عن الوضعية املالبتخزين املعطيات القاعدية، تصنيفها، تقييمها، 
يطبق النظام احملاسيب املايل على كل شخص طبيعي أو معنوي مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك  ، حيثواملمتلكات

 .  لعموميةااحملاسبة املالية مع مراعاة األحكام اخلاصة هبا، ويستثىن األشخاص املعنويون اخلاضعون للقواعد احملاسبة 
 :الدراسة إشكالية-2 

اجلزائرية إىل إجراء تغري  ابلشركاتأدى مما ، 0222 سنة من ابتداءكان ن تطبيق النظام احملاسيب املايل يف اجلزائرية  إ
لالزمة ا جذري على نظامها احملاسيب من خالل إدراج مبادئ وقواعد النظام احملاسيب املايل، والقيام ابلرتتيبات واإلجراءات

 من هنا ميكن طرح التساؤل األساسي التايل: ، و "االجتماعي، ومن بني هذه الشركات "شركات الضمان الستيعابه
 ؟االجتماعيوفق النظام احملاسيب املايل يف شركات الضمان  التأمنيمعاجلة عمليات  تتم كيف - 

 :شكالية ميكن طرح األسئلة التاليةتسهيل اإلجابة على اإلل 
 اإلطار النظري للنظام احملاسيب املايل هو ما) (scf؟ 
  واليت متيزها عن ابقي الشركات؟ االجتماعيفيما تتمثل العمليات اليت تقوم هبا شركات الضمان 
  ؟احملاسيب املايل النظام حسب االجتماعيالضمان شركات  يف احماسبيالعمليات تلك كيف يتم تسجيل 
 :فروض الدراسة  2-
 رضيات التالية:الفاالنطالق من ذكورة أعاله ميكن لإلجابة على األسئلة امل      
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 ؛هو الوعاء الضرييب االشرتاكوعاء  -
 املعاجلة احملاسبية لعمليات الضمان االجتماعي تقوم على عمليات االثبات والتسديد؛ -
 اليت واملعلومات البياات توفري على االجتماعي الضمان مؤسسات بينها من مؤسسة أي يف احملاسيب النظام يعمل -

 .صادقة بصورة األداء مراقبةو  النتائج تقييم على تساعد

 :دراسةأمهية ال 3-
اسبة يف قطاع احملمتثله هذه الدراسة كوهنا حلقة وصل يف سلسلة البحوث اليت هتدف إىل معاجلة موضوع  إن أهم ما    

 ماعياالجتودورها يف حتقيق أهداف شركات الضمان  التأمنيفقضية وظيفة حماسبة  ،ة يف اجلزائراالجتماعيات التأمين
تعترب هذه و  االجتماعيضمان حاولنا إسقاط دراستنا على عينة من شركات ال كما والدراسة االهتمامتستدعي الكثري من 

 األمهية أداة إرشاد للباحثني املقبلني الذين يرودون التعمق يف هذا اجملال.
 لدراسة:اف اأهد 4-
 يل يف شركات الضماناحملاسيب املاوفق النظام  التأمنيمعاجلة عمليات  يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف الوقوف على    
 ، كما هتدف إىل ما يلي: الجتماعيا

  ؛ابلنسبة للفرد واجملتمع االجتماعيبراز أمهية الضمان إ -
 ؛االجتماعيالضمان شركات  هباقوم تالتعرف على اإلجراءات احملاسبية اليت  -
 ت االجتماعية؛ااإلحاطة ابجلوانب القانونية والتقنية لقطاع التأمين -
 تقييم النظام احملاسيب لقطاع التأمينات االجتماعية. -

 الدراسة: منهج-1
 التحليلي؛فيه املنهج الوصفي  استخدمنااجلانب النظري:  -
 .فيه منهج دراسة احلالة اعتمدااجلانب التطبيقي:  -

 :املستعملة يف الدراسة فتمثلت يف أما األدوات
 الغرض منه الوقوف على ما تتناوله املراجع واملصادر املختلفة؛املسح املكتيب و  -
 .على الدراسات السابقة االطالع -

 الدراسة: حدود-6
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ية تطبيق النظام كيفو  االجتماعيالضمان  احملاسبية لشركاتملكان بينا املعاجلة ففي ا راستنا حمدودة يف املكان والزمان،د 
رية للفرتة أما يف الزمان قمنا إبسقاط الدراسة النظلوالية برج بوعريريج كعينة،  االجتماعيالضمان شركات احملاسيب يف 

 .0202إىل سنة  0222املمتدة من سنة 
 صعوابت الدراسة: -7

 اعداد هذا البحث نوردها فيما يلي:واجهتنا مشاكل وعراقيل عديدة يف سبيل 
 حمدودية الوقت الجناز هذه الدراسة؛ -
 قلة الدراسة واألحباث حول هذا املوضوع رغم أمهيته يف اجلزائر؛ -
صعوبة احلصول على املعلومات يف الدراسة امليدانية، نظرا لثقافة احلفاظ على سرية املعلومات السائدة يف املؤسسة  -

 تفي المع الباحث إال يف حدود ضيقة  ال يتعاونونل سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسني العما ما جيعلالعمومية، 
 أبغراض البحث.

  الدراسة:حمتوى - 8
الفصل  ،صلنيفإىل تقسيم موضوع الدراسة مت البحث الرئيسية  ومعاجلة اإلشكاليةلغرض اإلجابة على التساؤالت 

 للدراسة كماامليداين و ب العملي التطبيقي يتضمن اجلان والفصل الثاين ،والنظري للدراسةاألول يتضمن اجلانب العلمي 
 يلي:

 لتامنياالنظري لعمليات التامني وفق النظام املايل احملاسيب يف شركات  اإلطاريتم من خالله عرض  الفصل األول -    
 تعلقالثاين ماملبحث و احملاسيب،  األول مفاهيم عامة حول نظام التامني ونظام املايل املبحث يتناول حيث قسم اىل مبحثني:

  ابلدراسات السابقة.
دينة برج بوعريريج ضم اليت تنشط يف م التأمنيإىل الدراسة التطبيقية لعينة من شركات طرق فيه مت الت ينالفصل الثا-    

أما  ،لنتائجايف الدراسة ومناقشة  دمتاستخاألدوات اليت الطريقة و  مت التطرق فيه إىل األول املبحث مبحثني:هذا الفصل 
عمليات التسوية.و املصاحل مستوى على  التسجيالت احملاسبيةمت التطرق فيه إىل الثاين  بحثامل



 

 
 

 

 

 

   

طار األول: اإللفصل ا
 النظري للدراسة
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  متهيد:
وإلبعاد  معا، كالهلما أو مادية أو نفيسة خسائر يف تسببت حتققت إن أخطار إىل اليومية حياته يف اإلنسان تعرض  
 املستقبل حوادث من واحلذر االحتياط إىل هتدف وهي بتطوره وازدهرت التأمني فكرة تصيبه ظهرت اليت املخاطر هذه

 .نهاالنتائج املرتتبة عمقدارها و  حيدد أن أو اهل يتصدى أن لإلنسان ميكن ال اليتو  املتوقعة، اخلسائر تفاديو 
 لتقوم التأمني شركات ظهرت خاطر،امل جملاهبة كاف بعدد األفراد يتجمع أن احلديثة اجملتمعات يف الصعب من كانملا  و  

 اقتصادي دفهلنظام التامني  فأصبح ،وممتلكاهتم األفراد على احملافظةو  التعويضات دفعو  اخلسائر رد خالل من حبمايتهم،
 .اجملاالت شىت يفأمواهلم  توظيفو  الشركات،األفراد و  مدخرات تعبئة طريق عن وذلك
 العمليات بطبيعة هاأتثر  درجة يف األخرى االقتصادية األنشطة من ختتلف عن غريها التأمني شركات يف احملاسبة إن 

 قطاع على والرقابة لإلشراف الدولة تصدرها اليت واألنظمة ابلقوانني ارتباطها مدىو  ،الشركاتهذه زاوهلا  تاليت يةالتأمين
 .التأمني

 :التاليني هذا الفصل إىل مبحثني وسنتطرق يف
 ؛التأمنياملبحث األول: عموميات حول النظام احملاسيب املايل ونظام  -
 .السابقةاملبحث الثاين: الدراسات  -
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 التأمنياملبحث األول: عموميات حول النظام احملاسيب املايل ونظام 
القرار من طرف  اذالختيعمل النظام احملاسيب املايل يف مؤسسات التأمني على توفري جمموعة من املعلومات املالية الالزمة 

مؤسسات التأمني هي مؤسسات سيادية ختضع لوصااي مباشرة من الدولة، تسعى العديد من مستخدمي التقارير املالية، ف
للمحافظة على سالمتها املالية وحتقيق توازهنا املايل، تتميز مبجموعة من اخلصائص متيزها عن ابقي األنشطة يف االقتصاد 

وعرض هذه املعلومات، ليل حتبتسجيل و يقة حماسبية تتصف ابلتحليل حىت تساعد على القيام يتطلب اتباع طر  الوطين، ما
 ويف هذا املبحث سنتطرق اىل تقدمي النظام احملاسيب املايل ونظام التأمني.

 املطلب األول: تقدمي النظام احملاسيب املايل
اقتصاد السوق  اسبية الدولية يف اجلزائر يف ظل متطلباتيشكل النظام احملاسيب املايل خطوة هامة لتطبيق املعايري احمل     

والذي  وطين للمحاسبةعكس املخطط ال ،االقتصاديةأن هذه املعايري تستجيب ملتطلبات العوملة  ابعتبار االقتصادايتوعوملة 
 .1املخطط واالقتصادجبائية يستجيب ملتطلبات إدارية و 

 نظام احملاسبة املالية ماهية :أوال   
" هي حملاسبة املالية ن اأبمنه  23النظام احملاسيب املايل يف املادة رقم  0220نوفمرب  05املؤرخ به  22-20عرف القانون 

ا، وعرض كشوفات وتسجيلهوتقييمها وتصنيفها  نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة
 .2تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان، وجناعته ووضعية خزينته يف هناية السنة املالية"

 جمموعة من اإلجراءات والنصوص التنظيمية اليت تنظم األعمال املالية النظام احملاسيب املايل هومن الناحية القانونية  -
نظام احملاسيب ويهدف قانون احملاسبة اجلديد إىل حتديد ال القانون،جملربة على تطبيقه وفقا ألحكام واحملاسبية للمؤسسات ا

 4على:توي وحي، 3وكذا شروط وكيفيات تطبيقه ،املايل الذي يدعى يف صلب النص القانوين ابحملاسبة املالية
 ؛جمال تطبيق النظام احملاسيب اجلديد -
وقواعد تقييم األصول واخلصوم، األعباء والنواتج واملعلومات الواجب إظهارها يف القوائم املالية اخلاصة  مفاهيم  -

 ؛بكل من هذه األصناف
 ؛أشكال القوائم املالية -

                                                             

 .002ص ،26مشال إفريقيا، جامعة الشلف، اجلزائر، العدد اقتصادايتيف اجلزائر، جملة IAS / IFRS))املوحد كنوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب 1 
 .23، ص23ملادةا، 04العدد ،جلريدة الرمسيةا، 0220نوفمرب 05يف املؤرخ املتضمن النظام احملاسيب املايل،  20-22القانون2 
 .23، ص22مرجع سابق، املادة، 0220نوفمرب 05يف املؤرخ ملتضمن النظام احملاسيب املايل، ا 07-22القانون3
 .002، مرجع سابق، ص يف اجلزائر IFRS (IAS /) متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحدكنوش عاشور، 4 
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 ؛مدونة احلساابت -
 ؛قواعد استعمال احلساابت  -
 .النظام الواجب تطبيقه على الوحدات املصغرة -
 مبادئ وجمال تطبيق النظام احملاسيب املايل اثنيا:

 جاء النظام احملاسيب املايل مبجموعة من املبادئ كما حتدد جمال تطبيقه فيما يلي:   
 مبادئ النظام احملاسيب املايل:  -2

راعتها عند ممن قانون املتضمن النظام احملاسيب املايل، أهم املبادئ احملاسبية املتعارف عليها والواجب  26حددت املادة 
 1لدى إعداد الكشوف املالية والسيما:

 مل تتم تسويتها املالية؛ إذاوحىت : أي تسجيل العمليات بتاريخ حدوثها حماسبة التعهد -
 لقادمة؛يف نشاطها خالل السنوات ا أن املؤسسة مستمرة افرتاضتعد الكشوف املالية على  استمرارية االستغالل: -
 حمتوى الكشوف املالية؛مكان املطلع الذي له مبادئ عامة حول احملاسبة فهم أي أنه إب قابلية الفهم: -
 شوف؛ر على قرارات مستخدمي هذه الكجيب أن تظهر الكشوف املالية كل البياات اهلامة واليت قد تؤث :الداللة -
 صحيحة؛لبياات اليت يراها املسري الكشوف املالية إال ا ال تظهر :املصداقية -
 تعلى املؤسسة تطبيق نفس الطرق وأساليب تقييم األصول حىت تكون بياات الكشوف املالية للسنوا :املقارنةقابلية  -

 خمتلفة، منسجمة وقابلة للمقارنة؛
 ها على أساس قيمتها بذلك التاريخ؛ت عند حدوثتسجل العمليا :التكلفة التارخيية -
ىت حإظهار الكشوف املالية لكل األصول املراقبة من قبل املؤسسة  :أسبقية الواقع االقتصادي على الواقع القانوين -    

 ولو مل تكن مالكة هلا قانوا.
من املرسوم التنفيذي لقانون النظام احملاسيب املايل، هذا  25إىل 5بعض املبادئ أعاله قد جاء يف املواد منإن شرح      

 2املرسوم الذي أضاف بعض املبادئ منها:
 ؛ة عن الذمة املالية للمالكني هلاللمؤسسملالية الذمة ا استقاللية -
 ينار اجلزائري؛جلزائرية تسجل ابلدأي أن أي تعامالت املؤسسة اخلاضعة للقوانني ا :الوحدة النقدية اتفاقيةاحرتام  -

                                                             

 .20، ص0220عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل )املخطط احملاسيب اجلديد(، دار النشر جيطلي، 1 
 .20، ص مرجع سابقعبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل )املخطط احملاسيب اجلديد(، 2 
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 تطبق الأأي أن الكشوف املالية جيب أن تربز كل معلومة مهمة، وأن املعايري احملاسبية ميكن  مبدأ األمهية النسبية: -
 على العناصر األقل أمهية؛

نواتج كما يف تقدير قيمة األصول وال أال نبالغ: إلعداد الكشوف املالية وحساب نتيجة الدورة، جيب مبدأ احليطة -
 جيب أن ال نقلل من قيمة اخلصوم واألعباء.

 تطبيق النظام احملاسيب املايل جمال-2
على أنه املتضمن النظام احملاسيب املايل  20-22من القانون  20املادة نصت يف جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل    

 الية، معأو تنظيمي مبسك حماسبة ممعنوي ملزم مبوجب نص قانوين  أو تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي
 .1اسبة العموميةلقواعد احملمراعاة األحكام اخلاصة هبا، يستثىن من جمال تطبيق هذا القانون األشخاص املعنويون اخلاضعون 

 2:م الكياات األتية مبسك حماسبة ماليةاتز املتضمن النظام احملاسيب املايل ال 20-22القانون  من 24املادة وفق و 
 ؛الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري -
 ؛التعاونيات -
األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع واخلدمات التجارية والغري التجارية إذا كانوا ميارسون نشاطات  -

 ؛مبنية على عمليات متكررة اقتصادية
 .وكل األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي  -

 العلى أنه ميكن الكياات الصغرية اليت  املتضمن النظام احملاسيب املايل 20-22من القانون  25كما نصت املادة 
يات تطبيق حتدد شروط وكيف ،عني، أن متسك حماسبة مالية مبسطةرقم أعملها وعدد مستخدميها ونشاطها احلد امل يتعدى

 .3هذه املادة عن طريق التنظيم
 وأهداف النظام احملاسيب املايل  أمهيةاثلثا: 

 النظام احملاسيب املايلأمهية -1
 4:يلي فيماتتمثل أمهية النظام احملاسيب املايل 

                                                             

 .23، ص20، ملادة، مرجع سابق20-22لقانون1 
 .23، ص24، ملادةمرجع سابق ،20-22لقانون2 

 .23، ص25، مرجع سابق، املادة20-22لقانونا3 

صادين اجلزائريني، تشعيب شنوف، أمهية توحيد النظام احملاسيب العاملي ابلنسبة للشركات الدولية، جملة جديد االقتصاد، جملة تصدر عن اجلمعية الوطنية لالق4 
 .65،ص 0226، اجلزائر، 22العدد
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 ؛الصادقة للوضعية املالية للمؤسسةيسمح بتوفري معلومات مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة  -
 توضيح املبادئ احملاسبية ومراعاهتا عند التسجيل احملاسيب والتقيد وكذا إعداد القوائم املالية مما يقلص  -

 ؛حاالت التالعبمن 
 كما أنه يسمح إبجراء املقارنة، ويساهم يفمستثمرين احلاليني واملستقبليني،  لل االحتياجاتيستجيب  -

  ؛رالقرا اختاذحتسني تسيري املؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات اليت تشكل أفضل أساليب 
 ؛ة للمؤسسةويدعم القدرة التنافسي االستثماريسمح ابلتحكم يف التكاليف مما يشجع  -
 ؛يسهل عملية مراقبة احلساابت اليت ترتكز على مبادئ حمددة بوضوح -
 ؛للمستثمرين األجانب االحتياجات الستجابةاألجنيب املباشر نظرا  االستثماريشجع  -
 ؛حتسني تسيري القروض من طرف البنوك من خالل توفري وضعية مالية وافية من قبل املؤسسة -
 املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى بنفس القطاع سواء داخل املؤسسة أويسمح مبقارنة القوائم  -

 ؛املعايري احملاسبية الدوليةخارجها أي مع الدول اليت تطبق 
 ؛يؤدي إىل زايدة ثقة املسامهني حبيث يسمح هلم مبتابعة أمواهلم يف املؤسسة -
 .يسمح للمؤسسة الصغرية بتطبيق حماسبة مالية مبسطة -

  احملاسيب املايلالنظام  أهداف -0
 1:يلي يسعى النظام احملاسيب املايل على حتقيق جمموعة من األهداف تتمثل فيما 

  ؛يعاجلها املخطط احملاسيب الوطين إجياد حلول حماسبية للعمليات اليت مل -
 ؛على املعايري احملاسبية الدولية ممارستنا احملاسبية من املمارسات الدولية القائمة تقريب -
 ؛أكثر شفافيةتقدمي معلومات مالية ذات نوعية و من  االقتصاديةمتكني املؤسسات  -
 ."تقييم عناصر امليزانية وفق مبدأ "الصورة الوفية والعادلة -
ة أهداف كما إىل حتقيق مجليهدف االنتقال من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد أن  كما  

 2:يلي
  ؛فق مع األنظمة احملاسبية الدوليةاحملاسيب اجلزائري ليواكب ويتوا ترقية النظام -

                                                             

 .20، ص0222للطباعة، اجلزائر  مجال لعشيشي، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديد، متيجة1 
يسانس، ختصص لشعيب قلبو واألخرون، أليات التنسيق بني النظام الضرييب اجلزائري والنظام احملاسيب اجلديد، مذكرة حترج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة 2 

 .52-52، ص0222-0220حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغامن،  
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 ؛يسهل خمتلف املعامالت املالية واحملاسبية بني املؤسسات االقتصادية الوطنية واألجنبية -
 ؛العمل على حتقيق العقالنية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات -
  األجنبية؛جعل القوائم احملاسبية واملالية واثئق دولية تتناسب مع خمتلف الكياات  -
 ؛إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية واألداء وتغريات الوضعية املالية عن املؤسسة -
 ؛قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عرب الزمن وبني املؤسسات على املستوى الوطين والدويل -
يت تشرتط واحملاسبية ال االقتصاديةاملساعد على منو مردودية املؤسسات من خالل متكينها من معرفة أحن اآلليات  -

 التسيري؛نوعية وكفاءة 
 ؛املسامهني األخرين حول مصداقيتها وشرعيتها وشفافيتهابة احلساابت بكل ضمان للمسريين و يسمح مبراق -
 ؛ املخاطر لكل الفاعلني يف السوقسريسيساعد يف فهم أحسن الختاذ القرارات وتي -
 ثمرين وتسمح هلم مبتابعة أمواهلم.إعطاء معلومة صحيحة وكافية موثوق هبا وشفافة تشجع املست -

ص هلا تنقسم اجملموعات إىل حساابت رئيسية خصيب املايل قسمت إىل سبعة أصناف و إن احلساابت يف النظام احملاس  
 كما يلي:عمود يتكون من رقمني  

 الثانية حساابت اجملموعة األوىل و  -2
 :الثانية( حساابت اجملموعة األوىل و 22م )اجلدول رق                         

 حساابت رؤوس األموال :اجملموعة األوىل
 احلساب اسم رقم احلساب

 ما مياثلها.و  واالحتياطاترأمسال  22
 الرتحيل من جديد. 22
 نتيجة الدورة. 20
 ستغالل.خارج دورة اال –واألعباء املؤجلة النواتج  23
 متاح. 24
 اخلصوم الغري اجلارية.–املؤوات لألعباء  25
 الديون املماثلة.القروض و  26
 الديون املرتبطة ابملسامهات. 20
 الشركات يف شكل مسامهة.اخلاصة ابملؤسسات و  االرتباطابت حسا 20
 متاح. 20

 التثبيتاتحساابت  :اجملموعة الثانية  
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 التثبيتات املعنوية. 02
 التثبيتات العينية. 02
 .امتيازالتثبيتات يف شكل  00
 التثبيتات اجلاري إجنازها. 03
 متاح. 04
 متاح. 05
 الديون الدائنة امللحقة مبسامهات.املسامهات و  06
 التثبيتات املالية األخرى. 00
 التثبيتات. اهتالك 00
 التثبيتات.خسائر القيمة عن  00

  (scf). على النظام احملاسيب املايل استنادامن إعداد الطلبة  املصدر:
ألصول الغري ا حساابت التثبيتات تعترب من األصول الثابتة كما جاء هبا النظام احملاسيب املايل عن تلكجيب اإلشارة أن   

 .1املالية واليت تكون حبوزة املؤسسة ألكثر من سنة العينية واملعنوية و اجلارية  

 الرابعة اجملموعة الثالثة و  حساابت-0

 الرابعةحساابت اجملموعة الثالثة و  : (20) اجلدول رقم                             

  هبا واجلاري العملحساابت املخزوانت  اجملموعة الثالثة: 
 احلساب اسم رقم احلساب

 املخزوات من البضائع.  32
 .واللوازماملواد األولية  32
 التموينات األخرى. 30
 .سلع قيد اإلجناز 33
 خدمات قيد اإلجناز. 34
 خمزوات املنتجات. 35
 املخزوات املتأتية من التثبيتات. 36
 املخزوات يف اخلارج. 30
 املشرتايت املخزنة. 30
 املنتجات قيد التنفيذ.خسائر القيمة عن املخزوات و  30

                                                             

 .03، ص0222، كنوش عاشور، احملاسبة العامة )أصول و مبادئ وأليات سري احلساابت( وفقا للنظام احملاسيب املايل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر1 



 الفصل األول                                                                                     اإلطار النظري للدراسة

 

8 
 

 حساابت الغري اجملموعة الرابعة:  
 .واحلساابت امللحقةاملوردون  42
 .واحلساابت امللحقةالزابئن  42
 .واحلساابت امللحقةاملستخدمون  40
 .واحلساابت امللحقةة االجتماعياهليئات  43
 اهليئات الدولية.الدولة واجلماعات العمومية و  44
 الشركاء.اجملتمع و  45
 تلف املدينني.خمتلف الدائنني وخم 46
 .ةاالنتظاريو  االنتقاليةاحلساابت  40
 املنتوجات املعاينة.األعباء و  40
 خسائر القيمة عن حساابت الغري. 40

 (.scf) املايل احملاسيب النظام على استنادا الطلبة إعداد من: املصدر

 ااكتسبتهالديون اليت ، أما حساابت الغري تشمل على 1املشرتايت ابستثناءساابت األصول إن حساابت املخزوات هي ح

دفع إىل أو الديون مستحقة ال االلتزاماتاملؤسسة من تعاملها مع الغري واليت مل حتصل بعد )عمالء، أوراق القبض...(، 

 2موردون، أوراق الدفع، الضرائب...(.)الغري 

 اجملموعة اخلامسة  حساابت-1

 امسةاجملموعة اخل حساابت (:21اجلدول رقم )                             

 احلساابت املالية  اجملموعة اخلامسة:  
 احلساب اسم رقم احلساب

 القيم املنقولة للتوظيف. 52
 ما ميثلها.البنوك املؤسسات املالية و  52
 األدوات املالية املشتقة. 50
 الصندوق. 53
 .االعتماداتو وكاالت التسبيقات  54

                                                             

 .46عبد الرمحن عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل )املخطط احلاسيب اجلديد(، مرجع سابق، ص1 
 .223احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل )املخطط احلاسيب اجلديد(، مرجع سابق، ص محن عطية، عبد الر 2 
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 متاح. 55
 متاح. 56
 متاح. 50
 التحويالت الداخلية. 50
 خسائر القيمة عن األصول املالية اجلارية. 50

 (.scf) املايل احملاسيب النظام على استنادا الطلبة إعداد من: املصدر

 السابعةاجملموعة السادسة و  حساابت-4

 السابعةسادسة و ال اجملموعة حساابت (:24) رقم اجلدول                       

 حساابت األعباء اجملموعة السادسة:
 احلساب اسم رقم احلساب

 املشرتايت املستهلكة. 62
 دمات اخلارجية.اخل 62
 اخلدمات اخلارجية األخرى. 60
 أعباء املستخدمني. 63
 الضرائب و الرسوم املدفوعة املماثلة. 64
 األخرى. العملياتاألعباء  65
 األعباء املالية. 66
 .-األعباء–العناصر الغري العادية  60
 متاح. 60
 الضرائب على النتائج وما مياثلها. 60

 : حساابت املنتجات.اجملموعة السابعة  
 احلساب اسم رقم احلساب

 امللحقةاملنتوجات واملنتوجات املصنعة واخلدمات املقدمة و  املبيعات من البضائع 02
 متاح. 02
 إنتاج خمزن أو املسحوب من التخزين. 00
 اإلنتاج املثبت. 03
 .االستغاللإعاات  04
 األخرى. العملياتاملنتوجات  05
 املنتوجات املالية. 06
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 -املنتجات– العادية العناصر الغري 00
 التموينات.عن خسائر القيمة و  اسرتجاعات 00
 متاح. 00

  .(scf) املايل احملاسيب النظام على استنادا الطلبة إعداد من: املصدر

 القوائم املالية اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايلخامسا: 

ام احملاسيب املايل وفقا للمادة والنظ هي الوسيلة الرئيسية لتوصيل املعلومات احملاسبية إىل املستفيدين منها،القوائم املالية   
تعد الكياات اليت تدخل يف جمال تطبيق هذا القانون، الكشوف املالية سنواي على األقل، " 22/20من القانون  05

خلزينة، : امليزانية، جدول حساب النتائج، جدول سيولة اوتتضمن الكشوف املالية اخلاصة ابلكياات عدا الكياات الصغرية
تغريات األموال اخلاصة، ملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب جدول 
 2:، وفيما يلي شرح لكل قائمة1"النتائج

يلها يف املؤسسة تعترب امليزانية بياا لكافة األحداث اليت يتم تسج قائمة امليزانية وفق النظام احملاسيب املايل:  -2
وقد جرى العرف إلعدادها يف شكل يتضمن اجلانب األمين منه عناصر األصول ويتضمن اجلانب األيسر 

 ؛األول(امللحق  )أنظر االلتزامات
ربز املالية، حيث يهو عبارة عن بيان ملخص لألعباء والنواتج خالل السنة  جدول حساابت النتائج: -0

 ؛امللحق الثاين( )أنظرالنتيجة الصافية للسنة املالية مميزا بني الربح واخلسارة 
ينة وهو يوضح حركة التدفقات النقدية خالل فرتة مع جدول التدفقات املالية )جدول تدفقات اخلزينة(: -3

م طاء مستعملي القوائهدف جدول تدفقات اخلزينة إىل إع سواء كانت تدفقات نقدية داخلة أو خارجة،
 ؛املالية أساس لتقييم مدى قدرة املؤسسة على توليد سيولة اخلزينة وما يعادهلا )أنظر امللحق الثالث(

يعرب عن حتليل احلركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل  جدول تغري األموال اخلاصة: -4
املعلومات الدنيا املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول منها رؤوس األموال اخلاصة للكيان خالل السنة املالية و 

إىل امللحق  انظر)الية، املتتمثل يف: النتيجة الصافية للسنة املالية، توزيع النتيجة واملخصصات خالل السنة 
 ؛الرابع(

                                                             

 .00، ص05، مرجع سابق، املادة 20-22قانون 1 
لوم التسيري، حتصص ماجستري يف عساملي حممد الدينوري، قائمة التدفقات يف ظل إعتماد اجلزائر معايري احملاسبة الدولية )دراسة حالة مؤسسة إقتصادية(، مذكرة 2 

 .00، ص 0220ة،نحماسبة جامعة ابت
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حيتوي ملحق القوائم املالية على معلومات أساسية ذات داللة، فهو يسمح بفهم معايري التقييم : لحقامل -5
ويشمل  ية،لفهم وقراءة القوائم املالاملستعملة املستعملة من أجل إعداد القوائم املالية، وكذا الطرق احملاسبية 

 1امللحق على معلومات تتضمن النقاط التالية:
ية املعتمدة ملسك احملاسبة وإعداد القوائم املالية )املطابقة للمعايري القواعد والطرق احملاسب -

 موضحة وكل خمالفة هلا مفسرة ومربرة(؛
مكمالت اإلعالم الضرورية حسن فهم امليزانية وحساابت النتائج، وجدول سيولة اخلزينة  -

 وجدول تغريات األموال اخلاصة.

  التأمنياملطلب الثاين: ماهية 

يف حد ذاهتا بسيطة لكنها حتمل أهداف قوية من حيث أن اجلماعة تتحمل نتائج األخطار اليت  التأمنيتعد فلسفة      
 قد يقع فيها الفرد بدال من أن يتحملها الفرد لوحده.

 تطوره و  التأمنينشأة أوال: 
  بنشوء فكرة التعاون أو التضامن يف حتمل املخاطر اليت قد يتعرض هلا األفراد واجلماعات، وذلك  التأمنينشأت فكرة      

على أساس توزيع النتائج  يقوم التأمنيأن  بتوزيع اخلسائر اليت تلحق ابلفرد على اجلماعة ابملشاركة فيما بينهم، حيث جند
تطور وتطورت هذه الفكرة ب به هذا اخلطر العبء وحدها، من حل الضارة للخطر على مجاعة من األفراد حىت ال يتحمل

توجد مجعيات لتقدمي  كانتحيث  ، واهلند كالصني اجملتمعات، فقد حدثنا التاريخ القدمي أنه يف جمتمعات احلضارات القدمية
 التأمنيمن أنواع  أول نوعأن  ،على احلياة التأمنياإلعاات واملساعدات املادية لألسرة اليت تفقد عائلتها، وهو نوع من أنواع 

على وثيقة أتمني  الفرد أن حيصل استطاعضد الوفاة ومبوجبه  التأمنيكان  يف العصور الوسطى يف أورواب على احلياة ظهر
ويف ، فإذا ما تنيالتأمعلى حياته مببلغ معني ملدة سنة واحدة، وذلك مقابل أن يدفع قسط يساوي نسبة معينة من مبلغ 

ون احلصول على د التأمني انتهى قيمة الوثيقة، وإذا مل حتدث الوفاة خالل السنةعائلته  السنة يصرفهذا الشخص خالل 
 .2ةاالجتماعيو  قتصاديةتطورت الفكرة، ومشلت جماالت واسعة من حياة اجملتمع اال التأمنيومن هذا النوع من  أي مبلغ،

                                                             

، 0220، 20ها، العدداجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سري 1 
 .00ص

  .26، ص، 0226رتاك للطبع والنشر والتوزيع، مصر، ثناء حممد طعيمة، حماسبة شركات التأمني، إي2 



 الفصل األول                                                                                     اإلطار النظري للدراسة

 

12 
 

البحري،  لتأمنيففي إطار نشاط النقل نشأ ما يعرف ابات غطت شىت جماالت احلياة، التأمينوظهرت أنواع عديدة من 
حيث كان حيصل مالك السفن على قروض من رجال املال بقيمة السفينة وما عليها من بضائع، وذلك مقابل فوائد ابهظة، 

ية، ر وقد كانت هذه القروض وفوائدها تسدد عند وصول السفينة ساملة، أما يف حالة غرقها أو تعرضها لعمليات قرصنة حب
قل وتطورها كما أدى تقدم الصناعة ووسائل الن فإن القرض وفوائده يعترب من حق مالك السفينة وال يتم سدادها إىل املقرض

ت أول مؤسسة احلوادث اليت أتخرت نسبيا يف الظهور، حبيث أتسس على التأمنيتتابع ظهور فروع خمتلفة أخرى للتأمني، ك
م، ومن مث عقبتها أنواع أخرى 2003م، ويف فرنسا أتمينات املسؤولية عام 2042 لضمان أتمينات احلوادث يف لندن عام

ة العهد وقد ات اجلوية فهي حديثالتأمين، أما اإلصاابت، أتمني النقل والسياراتمن  التأمنيالسرقة،  من التأمنيمن أمهها، 
 .1مع ظهور الطائرات ظهرت
 التأمنيمفهوم اثنيا: 
على جمموعة من  التأمنيوم يقيم املنافع للفرد واجملتمع و التطبيقي يقوم على مبدأ تعظ االقتصادأحد فروع  التأمنييعترب 

 ،2التأمنيد صورهتا عقن له موضوعها اخلطر املؤمن ضده و املؤموجود عالقة قانونية بني املؤمن و األسس من بينها ضرورة 
 واألساليب اليت من شأهنا أن تضيق ابلنسبة للفرد حدودهو من الوسائل : كلمة مشتقة من األمن واألمان و لغة التأمنيف

مها حدأبنه عقد يتم بني طرفني أ اصطالحا التأمني، كما يعرف 3اخلسائر الناجتة عن هذه املخاطر إىل أدىن نسبة ممكنة
 .4اآلخر يسمى املؤمن لهيسمى املؤمن و 

 الفنية:و  واالقتصاديةمن احية القانونية  التأمنيقد تعددت تعريفات 
عقد مبقتضاه يلتزم املؤمن أن يؤدي إىل املؤمن له أو املستفيد مبلغا من املال أو إيراد مرتبا أو أي التعريف القانوين:  -

آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقيق اخلطر املبني يف العقد، وذلك نظري قسط أو أية دفعة مالية أخرى  عوض مايل
  ؛5يؤيدها املؤمن له للمؤمن

عمل من أعمال التنظيم واإلدارة وذلك ألنه يقوم بتجميع أعداد كافية من احلاالت املتشابكة  هو :االقتصاديالتعريف  -
 ؛6لتقليل درجة عدم التأكد ألي حد مرغوب فيه

                                                             

 .02، ص0222 ،ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، 2ج ا، التأمني يف القانون اجلزائري،إبراهيم أبو الناج1 

 .50، ص2006 ، التأمني الدويل، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،سامي عفيفي حامت2 
 .0-6، ص0224 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،4قانون التأمني اجلزائري، طجديدي معراج، مدخل لدارسة 3 
 .32، ص 0225 نشر والتوزيع، األردن،لل األكادمييون، 2كمال حممد جربا، التأمني وإدارة اخلطر، ط4 
 .20، ص2000جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 5 
 .50سامي عفيفي حامت، التأمني الدويل، مرجع سابق، ص6 
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 ؛1هو وسيلة لتعويض الفرد عن اخلسارة اليت حتل بيها نتيجة لوقوع اخلطر التأمني التعريف الفين: -
بق بني طرفني، مس اتفاقأسلوب ينطوي على هو  تعريفا شامل للتأمني: استخالصومن خالل هذه التعريفات ميكن 

  .لقياس املايلميكن من تغطية اخلسارة احملتملة والقابلة ل يدفعه،املؤمن مقابل مبلغ  له يتم من خالله حتويل اخلطر املعرض
 ووظائفه التأمني اثلثا: أنواع

 يلي:  كما حيتوي على وظائف نوضحها كمايوجد عدة أنواع للتأمني  
 :التأمنيأنواع  -2

 2:عدة أنواع حسب عدة معايري كما يلي إىل التأمنيميكننا تقسيم 
 من حيث طبيعة الغرض؛ -
 من حيث املوضوع التأمني واخلطر املؤمن منه؛ -
 ؛والتعويض الالزم من حيث إمكانية حتديد اخلسائر -
 ؛عقد التأمنيمن حيث طبيعة  -
 من حيث العمل؛ -
 التأمني على احلياة؛ -
 التأمني على البطالة؛ -
 التأمينات العامة. -

 نوع:وفيما يلي شرح لكل 
 إىل قسمني: التأمني  ينقسم :من حيث طبيعة الغرض -

 )ن اليت يكون مبوجبها للشخص احلرية يف أ التأمنييشمل مجيع أنواع : أتمني خاص )اختياري
 ؛احلياة( )أتميناتيؤمن دون أي إلزام 

 اليت يكون فيها الشخص معرض للخطر وهو  التأمنيفيشمل أنواع : )إلزامي( اجتماعي أتمني
 .صحي( )أتمني لتأمنيملزم اب

  إىل ثالثة أنواع وهي:ينقسم  :واخلطر املؤمن منه التأمنيمن حيث موضوع  -

                                                             

 .30، ص0220ألردن، ا، دار وائل للنشر، 2حريب حممد عريقات، سعيد مجعة عقل، التأمني وإدارة اخلطر، ط1 
 .00،02، ص ص0220شر والتوزيع، عمان، األردن، ، مكتبة اجملتمع العريب للن2إيهاب نظمي إبراهيم، حماسبة املنشات املالية)البنوك و شركات التأمني(، ط2 
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ملسؤولية ، أتمينات ا(ضد السرقة التأمني)أتمينات الشخصية )أتمني سالمة اجلسم(، وأتمينات املمتلكات 
 ؛املدنية )أتمني إصابة العمل(

التعويض  سبح التأمنيحسب هذا التقسيم ميكن تقسيم  الالزم: والتعويض من حيث إمكانية حتديد اخلسائر -
 إىل املؤمن له، ويف هذه احلالة التعويض املدفوع يكون عينا أو نقدا، ويتم هذا النوع التأمنياملدفوع من قبل شركة 

 ؛إلعادة املؤمن له إىل الوضع الذي كان عليه قبل وقوع اخلطر املؤمن ضده التأمنيمن 
م من اويكون للفرد احلرية يف أن يقوم ابلعقد دون أي إلز  االختياريةالعقود  منها: التأمنيمن حيث طبيعة عقد  -

 ؛لعقود اإللزامية وهي تلزم الفرد أن يقوم بعقدها حبكم القانون أو أبي حكم آخرا على عكس ،أي جهة
من يف إىل أتمينات احلياة ومبوجبه يتعهد املؤ  التأمنيحسب العمل يف شركات  التأمنييقسم  من حيث العمل: -

 ؛مقابل قسط حمدد أبن يدفع للمؤمن له أو املستفيد مبلغ من املال عند الوفاة أو عند بقائه حيا بعد مدة معينة
بدفع مبلغ  لتأمنياوبني الشخص املؤمن له، تتعهد مبوجبه شركة  التأمنيبني شركة  اتفاقهو  :على احلياة التأمني -

من املال للمؤمن له، كدفعة مرة واحدة أو بصفة دورية عند حصول خطر معني يتعلق حبياة الشخص املؤمن عليه 
شكل ملرة واحدة أو ب التأمنيأو جمموعة األشخاص، خالل فرتة حمددة، لقاء قيام املؤمن له بدفع قسط لشركة 

  ؛1التأمنيأقل من قيمة مبلغ ة القسط دوري وخالل فرتة حمددة، حبيث تكون عادة قيم
 أنواع عقد التأمني على احلياة: -

 2النوع من التأمني إىل عدة أنواع:  ينقسم هذا 
  هذا العقد، يضمن املؤمن له دفع مبلغ التأمني املتفق عليه واملبني يف  ومبوجب :املختلطعقد التأمني

بوليصة التأمني لورثته إذا تويف خالل مدة سراين العقد، ويضمن أيضا أن يدفع له نفس املبلغ إذا بقي 
 حيا إىل محاية املدة املتفق عليها؛

  غ التأمني ( إىل ورثة املؤمن له مبل)املؤمنهذا العقد، تدفع شركة التأمني  ومبوجبالنسيب: عقد التأمني
ة مدة بوليصة على قيد احلياة حىت هناي بقياملتفق عليه، إذا تويف خالل مدة سراين بوليصة التأمني وإذا 

 وتدفع له شركة التأمني نسبة مئوية معينة من مبلغ التأمني؛

                                                             

 .260، ص2000، دار جمدالوي، األردن، 2حممد جودت اصر، إدارة أعمال التأمني بني النظرية والتطبيق، ط1 
 .320-320، ص0223، دار الكندي، األردن،2األسس واملبادئ(، ط)حسني بن هاين، اقتصادايت البنوك والنقود 2 
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  ة وفاته، ( مبلغ التأمني يف حالمن)املؤ عقد التأمني املضاعف: ومبوجب هذا العقد، تدفع شركة التأمني
 .له( حىت هناية مدة بوليصة تدفع له شركة التأمني ضعف مبلغ التأمني )املؤمنوإذا بقي على قيد احلياة 

مبقتضى  2004، حيث أنه أسس يف ماي ن التأمني حديث العهد يف اجلزائريعترب هذا النوع م :التأمني على البطالة-
الذي أحدث التأمني على البطالة لفائدة األجراء الذين قد  2004ماي  06املؤرخ يف  22-04املرسوم التشريعي رقم 

يفقدون عملهم بصفة ال إرادية ألسباب اقتصادية، إما يف إطار التقليص من عدد العمال أو إمناء نشاط املستخدم، وهو 
ل به يف فرنسا منذ مدة طويلة ونسبيا، أو مبعىن آخر التسريح اجلماعي للعمال واالضطرار إىل فصل أو النظام املعمو 

 قتصاديةاالتسريح جمموعة منهم دفعة واحدة أو وقف جدول زمين معني، وقد مت إنشاء هذا النظام يف إطار التوجيهات 
سات لية إعادة هيكلة املؤسسات من جهة وتصفية املؤسالرأمسايل، حيث تفرز عم االقتصادياجلديدة اليت تعتمد النظام 

يف الوجود من جهة اثنية، وهكذا تعرض جمموعة كبرية من العمال إىل التسريح وفقدان مناصب  االستمرارالعاجزة عن 
أتمني خاص أبخطار البطالة لدى الصندوق الوطين للتأمينات على  اكتسابعملهم، ويتلخص هذا النظام اجلديد يف 

 1؛من الدخل أو الراتب %35التأمينات االجتماعية املقدرة حاليا ب  اشرتاكاتمن جمموع  %2.05الة بنسبة البط

ها: أتمينات نذكر أمهاحلياة، ات على التأمينفهي كل األنواع األخرى اليت ال ينطبق عليها وصف ات العامة التأمين -
 قتحاماضد السرقة ) التأمنيضد احلريق،  التأمني(، اصطدام(، أتمني السيارات )حادث أعجزاحلوادث الشخصية )وفاة 

مانة البحري، أتمني املسؤولية املدنية، أتمني ضد خيانة األ التأمنيضد إصاابت العمل، أتمني الطريان،  التأمنيمباين(، 
  (.االختالسأو  )ابلسرقة

 التأمني:وظائف 

 2يلي:  حيتوي التأمني على عدة وظائف كما

احلماية واألمان ضد األخطار الذي قد يتعرض هلا املؤمن له، وحتميه من اخلسائر  التأمنيتوفر شركة  واألمان:احلماية  -
 ؛اليت قد تصيبه وذلك بطريقة تعويضه عن ذلك

                                                             

يف مؤسسة الضمان االجتماعي، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت اكادميي، حتصص تدقيق حماسيب، كلية علوم SCFتطبيق شوقي كريدي، واقع1 
 .02، ص0220-0226اقتصادية وعلوم التسري والعلوم التجارية، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، 

 .330، ص0222، منشورات كلية احملاسبة، اجلزائر، صاحل سليمان عيد وأخرون، حماسبة املصارف وشركات التأمني2 
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طيع أن على الشيء املرهون ضد السرقة أو احلريق، حىت يست التأمنيغالبا ما يشرتط املقرض  :االئتمانتنشيط عملية  -
 ؛يف حالة تعرض املال املرهون إىل اخلطر التأمنييستويف دينه من مبلغ 

ايل تقوم ، وابلتالتأمنييؤدي تراكم األقساط إىل تكوين رؤوس األموال لدى شركة  وسيلة لتجميع رؤوس األموال: -
 ؛يعمل على مجع مدخرات مث توظيفها التأمنيفالوطين،  االقتصادلتدعيم  ابستثمارها

 يرتكز عليها واملخاطر اليت يغطيها، واألسس الفنية اليت التأمنيتشابه يف نظم يؤدي  :وسيلة ربط وتقارب بني الدولة -
 التأمنيلتأمني سواء والشركة الدولية ل إىل تشابه كثري من القواعد بني الدول، مما يساعد على التقارب بني الشركة احمللية

 .الشحن( )خماطرمعها يف تغطية املخاطر مثل  االشرتاك لديها أو
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  الدراسات السابقةاملبحث الثاين: 

 استطاعليت ا قوم بتقدمي الدراسات السابقة من خالل عرض الدراسات احمللية والدراسات األجنبيةيف هذا املبحث سن   
 الباحثون الوصل إليها وهلا عالقة مبوضوع الدراسة احلالية.

 املطلب األول: الدراسات احمللية

ضمان وفق النظام احملاسيب املايل يف شركات ال التأمنيمعاجلة عمليات  موضوع اليت تتطرق إىلالدراسات  من بنب    
  ، ما يلي:االجتماعي

 االجتماعي الضمان لصندوق حتليلية دراسة اجلزائر يف االجتماعية احلماية" هوارية دمهة بندراسة الباحثة  -2
 كلية امة،الع املالية ختصص منشورة غري ماجيستري مذكرة ،"تلمسان االجتماعي الضمان صندوق دراسة حالة

 الدراسة تناولت ،0225-0224 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم
 الضمان صندوق عليها يقوم اليت واملعايري األسس حتليل خالل من اجلزائر يف االجتماعية احلماية موضوع

 هو الدراسة ليهإ ما خلصت أهم و ،اهليئة هلذه الداخلية التوازات وإبراز هبا، تقوم اليت التغطية وكذا االجتماعي
 االقتطاعات هذه وتلعب للتمويل، كمصدر املؤمنني اقتطاعات على يعتمد اجلزائري االجتماعي الضمان نظام أن

 ؛القطاع هذا ملؤسسات املايل التوازن على احلفاظ يف هاما دورا
 وكالة CNAS حالة دراسة اجلزائر يف االجتماعي الضمان صناديق تسيري" كرمية سعدة بندراسة الباحثة  -0

 العلوم كلية لعامة،ا املالية تسيري ختصص اجيستريرسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة امل ،"تلمسان
 موضوع تناولت ولقد ،0222-0222 تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة التسيري، علومو  والتجارية االقتصادية

 عمومية هيئاتعترب ت أهنا استنتجت حيث اجلزائر، يف االجتماعي الضمان لصناديق واحملاسيب اإلداري التسيري واقع
 مع تعاملها يف جاريةالت الصفة وحتمل املالية، واالستقاللية املعنوية ابلشخصية تتمتع أهنا إذ خاص، تسيري ذات

 ؛الصناديق ذهه تعدها اليت امليزانية تنفيذ التطبيقي اجلانب يف وتناولت جتارية، حماسبة ومتسك الغري،
 لصندوقا حالة الوطين دراسة االقتصاد حركية على االجتماعي الضمان نظام أثر»عياش  دراردراسة الباحث  -3

 حتليل ختصص ماجيستري مذكرة ،"بومرداس شبكةCASNOS األجراء لغري االجتماعية للتأمينات الوطين
 تناول ،0225-0224 اجلزائر، خدة، بن يوسف جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،اقتصادي

 ا خلصتم وأهم ألخرى، سنة من تطورها نسب واستعرض االجتماعي، الضمان مؤسسات ونفقات إيرادات حتليل
 ؛الجتماعيةا اخلدمات متويل متطلبات تضمن حىت البنوك يف الصندوق أموال توظيف ضرورة هو الدراسة إليه
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 ،"اعياالجتم الضمان جمال يف املنازعات فض وآليات املضمونة املخاطر " کشيدة ابديسدراسة الباحث  -4
-0220 تنة،اب خلضر، احلاج جامعة والسياسية، القانونية العلوم كلية األعمال، قانون ختصص ماجيستري مذكرة

 لضمانا وهيئات جهة من احلقوق ذوي أو له املؤمن بني القائمة واملنازعات اخلالفات دراسة تناولت ،0222
 والقوانني ماعيةاالجت اتالتأمين قوانني تطبيق عن املرتتبة وااللتزامات احلقوق حول اثنية، جهة من االجتماعي

 القانونية اجلوانب خمتلف عرض نأ هو الدراسة إليه ما خلصت وأهم ،هلا املكملة أو هبا، امللحقة األخرى
 وخمتلف، اجلزائري التشريع يف االجتماعي الضمان منازعات تسوية آليات وتنظم حتكم اليت واإلجراءات

 ملنازعات الداخلية التسوية نظام جعل يف الصرحية املشرع إرادة عند بالوقوف تسمح عليها طرأت اليت التعديالت
 له املؤمن على لتسيري ذلك ،القضاء أمام اللجوء يف تفكري أي قبل األصل هي عامة بصفة االجتماعي الضمان

 .حقوقه حتصيل من حقوقه ذوي أو

 املطلب الثاين: الدراسات األجنبية

رسالة مقدمة  ،"ةات االجتماعيالتأميننظم  اقتصادايتحتليلية دراسة "ين إبراهيم حممود إبراهيم مدراسة الباحثة  -2
، 0220،، مصركلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوناالقتصاد )دراسة مقارنة(،  لنيل درجة املاجستري يف 

يف  االجتماعيةات التأمينيف مصر مقارنة بنظام  االجتماعيةات التأمينتقييم الوضع احلايل لنظام تناولت الدراسة 
 الدراسة هإلي ما خلصت تواجه هذا النظام، وأهم اليتشيلي والسويد، كما تطرح تساؤل عن التحدايت  دوليت

نظام  ابقرتاحر يف مص االجتماعيةات التأمينتواجه نظام  اليتوجوب رسم سياسة واضحة للتغلب علي التحدايت 
من حتوالت على  تماعيةاالجات التأمين، ويف ضوء ما شهدته نظم املقارنة دوليتة  يف ضوء جتربيت أتميين أكثر كفاء

 مستوي العامل .
الة مقدمة رس ،" االجتماعي يف مصر وأاثره االقتصادية التأمنيمحد حممد عادل عبد العزيز "أدراسة الباحث  -0

، تناولت 0220مصر،  ،كلية التجارة بنني، جامعة األزهر  لنيل درجة العاملية)دكتوراه( الفلسفة يف االقتصاد،
ن االجتماعي اإلسالمي م التأمنياإلجباري( وخلو  االدخاراالجتماعي الوضعي ) التأمنيالدراسة مزااي وعيوب 

وجوب  الدراسة هإلي ما خلصت وأهم ابإلضافة إىل تطبيق مصر نظام وضعي للتأمينات االجتماعية، تلك العيوب،
 .دة يف ضوء خصوصية اجملتمع املصرياحملد اتاالشرتاكدام أسلوب خإصالح النظام احلايل إبست

، "مصر ات االجتماعية يفالتأمينأموال  استثماردراسة حتليلة لعوائد »فرج وائل حممد علي  دراسة الباحث -3
رة، ، مدرسة اإلحصاء التطبيقي كلية التجارة، جامعة املنصو التأمنيرسالة مقدمة للحصول على درجة ماجستري يف 
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 إليه صتما خل وأهمأمثل  استثماراات االجتماعية التأمينأموال  استثمار، تناولت الدراسة كيفية 0224 ،مصر
 اليت جتعل تثماراالسعن طريق تكوين حمفظة  وذألك استثماريالتوصل ألفضل الطرق لتحقيق أعلى عائد  الدراسة

 طويلة األجل. التزمتهااهليئة قادرة على مواجهة 
رسالة  ،"جتماعياالللهيئة القومية للتأمني  االستثماريةتقييم السياسة  "أمحد سيد حممود عطا، دراسة الباحث -4

، 0220مقدمة للحصول على درجة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عني الشمس، مصر، 
لعاملني للهيئة القومية للتأمني االجتماعي ابلتطبيق على الصندوق ا االستثماريةتقييم السياسة تناولت الدراسة 

وق ملالية لصندا االستثماراتوجود أتثري معنوي لتوزيع  الدراسة إليه ما خلصت وأهمبقطاع األعمال العام واخلاص، 
 ابهليئة القومية للتأمني االجتماعي. االستثماراتاخلاص ومعدل العائد على العاملني بقطاع أعمال العام و 

ية النظرية تالف من الناحخواالالسابقة يتم حتديد أوجه التشابه ويف إطار مقارنة الدراسة احلالية مع الدراسات  -
 التطبيقية كما يلي:و 

 :ابلنظام م املتعلقة من حيث املفاهيية مع الدراسات السابقة احمللية تتشابه الدراسة احلال من الناحية النظرية
ألجنبية الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة ا اختالف، ويكمن وأهدفه التأمنيكذا مفهوم ايل و احملاسيب امل

والدراسة  ريف مص ابقتصادات االجتماعية التأميننظام  ارتباطحيث أهنا هذه األخرية ركزت على مدى 
الضمان  النظام احملاسيب املايل يف شركاتوفق  التأمنيتركز على املعاجلة احملاسبية لعمليات  احلالية

 ؛يف اجلزائر االجتماعي
  و الوصفي التحليلي، هالدراسة السابقة من حيث املنهج و : تتشابه الدراسة احلالية مع التطبيقيةمن الناحية

الحصائيات اسيب املطبق و حيث النظام احملاالسابقة األجنبية من تلف الدراسة احلالية عن الدراسة ختو 
لدراسة ن اإليها أل املتواصلئج ااملكاين، والنتالزماين و  اإلطارمن حيث املقدمة، كما يكمن االختالف 

لضمان وفق النظام احملاسيب املايل يف شركات ا التأمنياملعاجلة احملاسبية لعمليات احلالية ركزت على 
 االجتماعي.
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 الفصل:خالصة 

لك الدليل وكذ ،التأمنيلو بشكل بسيط وظيفة النظام احملاسيب املايل يف هذا الفصل فهم و ن من خالل قراءة ميك      
قواعد ا إطار مفاهيمي و هل التأمنيظومة كما أن من  ، احملاسيب املايل ، وكذا الركائز اليت يقوم عليها النظاماحملاسيب هلذه األخرية

التضامن بني لسالم و الذي يؤدي إىل توفري اي وسيلة لتحقيق التماسك االجتماع ابعتبارهقانونية مميزة للتغطية االجتماعية 
ن خالله حتويل اخلطر مسبق بني طرفني، يتم م اتفاقينحصر يف كونه عبارة عن أسلوب ينطوي على  التأمنيف ،راد اجملتمعأف

عايري احملاسبية املايل خطوة هامة لتطبيق املاملعرض له املؤمن له مقابل مبلغ يدفعه هذا األخري، كما يشكل النظام احملاسيب 
يب ملتطلبات العوملة أن هذه املعايري تستج ابعتبار االقتصادايتالسوق وعوملة  اقتصادالدولية يف اجلزائر يف ظل متطلبات 

شابه ونقاط تمع حتديد نقاط ال الدراسات احلاليةة مقارنة بني الدراسات السابقة و االقتصادية، كما تناول هذا الفصل دراس
 .بينهما االختالف
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  متهيد:

 التأمني  نظامكما تطرقنا اىل املقومات اليت يقوم عليهاو  اىل النظام احلاسيب املايليف الفصل النظري  لقد تطرقنا     
ل يف هذا الفصل سنتطرق إىل إسقاط املفاهيم النظرية على الواقع التطبيقي من خال ،ة فهم الوظيفة بني النظامنيوحماول

، ولقد مت تقسيم هذا الفصل إىل CASNOSاالجراء  للعمال غريدراسة حالة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
 مبحثني: 

 اء لوالية برجتقدمي عام للصندوق الوطين الضمان االجتماعي للعمالء لغري األجر املبحث األول:  -
 ؛بوعريريج

 .دراسة وتطبيق عمليات الضمان االجتماعي حسب النظام احملاسيب املايلاملبحث الثاين:   -
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 غري األجراء لوالية برج بوعريريجلوطين الضمان االجتماعي للعمالء املبحث األول: تقدمي عام للصندوق ا

ومل  2004إىل غاية سنة  2050غري األجراء كنظام إجباري من سنة صندوق الوطين  الضمان االجتماعي أتسس ال      
انسحبت التغطية لتشمل التأمينات االجتماعية )املرض، األمومة،  2005يكن يغطي إال أداءات التقاعد، وابتداء من سنة 

ي لغري األجراء عند إعادة إصالح منظومة الضمان االجتماعي ادمج الضمان االجتماع 2003 العجز، الوفاة(، ويف سنة
يف نظام واحد واملوحد حيث أوكلت مهام تسيري التقاعد للصندوق الوطين للتقاعد ومهام التسيري للصندوق الوطين للتأمينات 

 هوغري األجراء لصندوق الوطين للضمان االجتماعي اف(، CNASATاالجتماعية وحوادث العمل واألمراض املهنية )
-00املرسوم التنفيذي رقم مت إنشاؤه وفقا ( CAVNOSغري األجراء سابقا)خوخة دوق الوطين للضمان على الشيالصن
واملتضمن الوضع القانوين لصناديق الضمان االجتماعي والتنظيم اإلداري و املايل للضمان  2000يناير  4املؤرخ يف  20

طية تعويضات لتغمن غري األجراء  االشرتاكعن طريق حتصيل غري األجراء عية وذلك من خالل التغطية االجتما االجتماعي
طرق اىل التعريف سنت، ويف هذا املبحث 2005ى استقاللية الصندوق عام مت احلصول علاالجتماعية، حيث  االدعاءات

 التزاماتافة اىل ، ابإلضواملخاطر اليت يغطيها لوالية برج بوعريريج ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري األجراء
 املنتسبني اليه.

 لوالية برج بوعريريجغري األجراء لصندوق الوطين للضمان االجتماعي اتعريف  :ولاملطلب األ

وكانت فرع اتبع للمؤسسة ، 2000سنة  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري األجراء بربج بوعريريج أتسسلقد  
واملوقع اجلغرايف للوكالة الوالئية للضمان االجتماعي ، 0226من سن  ابتداءاألم بوالية سطيف وقد مت تعيينها كمركز والئي 

اىل  0220ومت نقل املقر يف سنة  0م440لغري األجراء برج بوعريريج يف شارع مقدمي حممد طريق جمانة وتبلغ مساحته 
 .0م562هكتار وتبلغ مساحته  20شارع  562قسم 

 لوالية برج بوعريريج األجراء أوال: شباك الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري

 للوكالة شبابيك متفرعة على أربعة دوائر:

 ؛0222أتسس سنة  0م52شباك رأس الواد: حي احلديقة دائرة رأس الواد تبلغ مساحته  -

 ؛0222أتسس سنة  0م352شباك عني اتغروت: شارع ريغي  إمساعيل دائرة عني اتغروت تبلغ مساحته  -

 ؛0226أتسس سنة  0م222موحي اهلادي وسط دائرة املنصورة تبلغ مساحته شباك دائرة منصورة: شارع  -
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 .0220-20-20أتسس  0م04شباك برج الغدير: احلي اإلداري لربج الغدير تبلغ مساحته  -

 اهليكل التنظيمي الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري األجراء لوالية برج بوعريريجاثنيا: 
يات أنه التصميم الذي تضعه املؤسسة لضمان التحكم يف التسيري احلسن وحتديد املسؤول يعرف اهليكل التنظيمي على     

و لك توضيح خمتلف العالقات على أن يالزم أهداف املؤسسة وهل إدارة أو هيئة يف املؤسسة، وكذوالوظائف اليت ختص ك
 يوضع من طرف اإلدارة العليا.
 : رسم ختطيطي للهيكل التنظيمي01))الشكل رقم                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  غري االجراءلصندوق الوطين للضمان االجتماعي علومات مقدمة من طرف اعلى م ناءمن اعداد الطلبة ب املصدر:

  CASNOSمديرية الوكالة الوطنية للضمان االجتماعي لغري األجراء

مصلحة 

المالية 

 والمحاسبة

مصلحة االتحصيل،المراقبة،  مصلحة األداءات

 المنازعات

 

 مصلحة الترقيم

مصلحة 

 اإلتصال

مصلحة 

الموارد 

البشرية   

والوسائل 

 العامة

مصلحة 

المراقبة 

 الصحية

الخلية 

السمعية 

للمساعدة 

 االجتماعية

الشباك 

 الجواري

مصلحة 

 التقاعد
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الذي  رج بوعريريجبغري االجراء يف والية وكالة الوطنية للضمان االجتماعي لاهليكل التنظيمي  يوضح الشكل السابق     
 يتكون من:

: الرتقيم هو رقم أو ترقيم لكل منخرط جديد يقوم بتصريح نشاطه لدى الصندوق وتتمثل مهامه ووظائفه مصلحة الرتقيم-2
 يلي: فيما

 ؛املنخرطني اجلدد(: ويكون عن طريق ترقيم االنتساب) االخنراط

 ؛الشطب: يكون يف حالة توقف املنخرط عن نشاطه-

 ؛التعديل: يكون يف حالة تعديل املنخرط لعنوانه أو نشاطه-

 ؛جتديد الرتقيم: يكون يف حالة عودة املشطوب إىل نشاطه-

  .ابالخنراطالغاء الرتقيم: يكون يف حالة حدوث خطأ يف ترقيم شخص غري ملزم -

 يف:وتتمثل : املراقبة، املنازعات التحصيل، مصلحة-0

 رعني:ف وتنقسم اىل، ات السنويةاالشرتاك: هي املصلحة املكلفة بتحصيل مبالغ مصلحة التحصيل (أ

يقوم ابالعتماد  السنوي، كما االشرتاكاالستقبال: يقوم أعوان التحصيل ابستقبال وتوجيه املنخرطني وإرسال استدعاء -
 ؛دفع اشرتاكه السنوي للمنخرط الذي يريد االشرتاكاملستخدم بعملية احلساب والتحقق من مبلغ  يلاآلعلى برامج االعالم 

الصندوق: يقوم املنخرطون بدفع مبالغ اشرتاكاهتم السنوية لدى أمني الصندوق ويقوم هذا األخري إبعطائهم وصل عن -
 املبلغ املدفوع.

 من مهامها: مصلحة املراقبة (ب

مراقبة القوائم ابستغالل القوائم االمسية للتجار واحلرفيني واألطباء وأصحاب املهن احلرة وذالك إبرسال استدعاء لغري -
 ؛املنخرطني بصفة دورية وإرسال إنذارات للمنخرطني املدينني

 واملكان.املراقبة والتفتيش اخلارجي عن طريق القيام حبمالت مراقبة منظمة مسبقا حمددة الوجهة والزمان -
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وص خيوله هلا القانون من مواد ونص تعد من أهم املصاحل يف الصندوق حيث تستعمل كل مامصلحة املنازعات:  (ت
راءات التحصيل وذالك عن طريق إج الشرتاكاهتمالديون املرتتبة عن دفع املنخرطني  ابسرتجاعقانونية تسمح هلا 

 كطرف نزاع. اجلربي احملدد قانوا، وهي متثل الصندوق يف احملكمة  

 الديون نذكر منها: السرتجاعومن أهم الطرق القانونية املستعملة 

إرسال اإلنذارات: قبل أي متابعة قضائية تقوم املصلحة إبرسال إنذارات تدعوا من خالهلا املنخرط بدفع ديونه يف أجل -
 ؛اإلنذار استعماليوم من اتريخ 32مدته 

 التحصيل اجلربي:-

 ويتمثل فيما يلي: 

 ؛جتميد احلساابت البنكية 

 ؛احلجز التحفظي على املمتلكات 

 .يف حالة شيك بدون رصيد تقوم املصلحة إبيداع طلب لدى وكيل اجلمهورية 

ي أداءات عينية كانت أو نقدية وه : يتمثل دور هذه املصلحة يف التكفل بكل حقوق املؤمن منمصلحة األداءات-3
 اصة نذكر منها على النحو التايل:تنقسم اىل ثالث فروع ولكل فرع مهامه اخل

)التعويضات( مصلحة الضمان االجتماعي: يتمثل دورها يف استقبال الوصفات الطبية وتقدمي وصل إيداع املنخرطني، -
ملفات  ستقبالابوبعد ذلك يقوم األعوان مبراقبة كل الوصفات الطبية املودعة وحتويلها إىل مصلحة احملاسبة كما تتكفل أيضا 

 لوفاة؛امنحة 

ل امللفات الطبية املودعة من ك  ابستقبالاملراقبة الطبية: تتكون هذه املصلحة من طبيبني وأمينة طبيب هذه األخرية تتكفل -
طرف املنخرطني وحتويلها إىل الطبيب لغرض مراقبتها واختاذ القرار بقبول أو رفض امللف الطيب املودع من طرف املريض الغري 

بيب بعملية فحص ومراقبة طبية للمرضى املنخرطني الذين يودعون ملفات طلب االستفادة من كذلك يقوم الط،  األجري
 ( ابلنسبة للمصابني أبمراض مزمنة أو للحصول على عتاد طيب.%222تعويض كلي )
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: تتكفل بشرحية املتقاعدين، حيث تقوم املكلفة هبذه املصلحة ابستقبال ملفات املنخرطني الذين مصلحة التقاعد-6
 ريدون االستفادة من منحة التقاعد.ي

 ؛اد الكشوف ومرتبات العمالفيها يتم إعد مصلحة املوارد البشرية والوسائل العامة:-7

: فيها يتم كل العمليات احملاسبية حيث يتم تسجيل وحساب كل العمليات الصادرة والواردة مصلحة املالية واحملاسبة-8
 ؛ات من املنخرطني يف الوكالة وأيضا مرتبات عمال هذه األخريةاالشرتاكتقدمي  مكتب،من الوكالة مثل: شراء معدات 

: تقوم على تنمية املعلومات والفهم اجليد بني مجيع املوظفني حيث هتدف إىل حتسني العالقات بني مصلحة االتصال-9
 ؛العمال واإلدارة ابحملافظة على قنوات االتصال املفتوحة

عته من احية أصابه مكروه ومتاب إذا: تتكون من جلان تقوم مبراقبة احلالة الصحية للمؤمن مصلحة املراقبة الصحية-22
 ؛العالج

تقوم بشرح اخلدمات املقدمة من طرف الوكالة لألشخاص املنخرطني يف  اخللية السمعية للمساعدة االجتماعية:-22
 ؛االخنراطهذه األخرية أو الراغبني يف 

 الشباك اجلواري.-20

 املنتسبني اليه والتزاماتاملخاطر اليت يغطيها الصندوق الوطين لغري االجراء  الثاين:املطلب 

 املخاطر اليت يغطيها الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري االجراء: (أ

 تغطي التأمينات االجتماعية يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء كل من األخطار التالية:

: خيول احلق للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، يف األداءات العينية من التأمني على واألمومة املرضالتأمني على  .2
 ( يوما25يف الضمان االجتماعي قد قدم قبل مخسة عشر ) االنتساباملرض واألمومة شريطة أن يكون طلب 

اص عن نشاطا حلسابه اخل، عندما يتوقف الشخص غري األجري الذي ميارس على األقل من اتريخ تلقي العالج
وجب بعنواهنا، يبقى احلق يف األداءات املنصوص عليها ساراي، ب االشرتاكنشاطه خالل السنة املدنية اليت مت دفع 
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وحسب قوانني الضمان االجتماعي هناك نسبتني لتعويض مصاريف األمراض 1،هذه املادة إىل غاية هناية هذه السنة
 ."%222و %02واألمومة"

)القرار الوزاري املشرتك احملدد للقيمة املالية ملختلف األعمال الطبية  : تطبق على األسعار احملددة قانوا%02ل ابلنسبة  -
 لألطباء، اجلراحني، الصيدليات، واألعوان الشبه الطبية(، وهي ختص أيضا األدوية ومصاريف األمومة.

 يف كثري من احلاالت نذكر منها: %222من التعويض : يستفيد العمال الغري األجراء %222ل ابلنسبة  -

  ؛السكري، السرطان....( مرض)مزمن عند اإلصابة مبرض 
 يف حالة األمومة؛ 
  الكبري، التأهيل املهين، جراحة القلب والشرايني(؛ )التجهيزعندما تكون املصاريف 
  ي أو أقل من املبلغ األجر الوطينعندما يكون املؤمنون أصحاب املعاشات ومنح الضمان االجتماعي مبلغا يساو 

 األدىن املضمون.

خيول احلق يف معاش العجز للشخص الغري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص ويصاب  :التأمني على العجز .0
نشاط مهين يؤدي  أي استئنافبعجز كلي وهنائي جيعله غري قادر مطلقا على االستمرار يف ممارسة مهنته، غري أن 

من معاش العجز، كل شخص ميارس يف أن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غري مأجور حلسابه  االستفادةإىل توقيف 
 22-03اخلاص، له احلق يف معاش العجز بعنوان نشاطه املأجور يف حدود اجلمع املنصوص عليه يف القانون رقم 

مل تتوفر له شروط منح احلق يف التأمني  واذا، 2003يو سنة يول 20املوافق ل 2423رمضان عام  02املؤرخ يف 
أجور، حسب منه بعنوان نشاطه غري امل االستفادة، االقتضاءعلى العجز بعنوان نشاطه املأجور، فإنه إبمكانه، عند 

 كلالشرتامن الدخل السنوي اخلاضع  %02فاملبلغ السنوي ملعاش العجز يساوي 24،2الشروط املذكورة يف املادة 
 (مرات املبلغ السنوي لألجر األدىن املضمون.20أما احلد األقصى هو مثان)

رمضان عام  02املؤرخ يف  20-03من القانون  02و 20أبحكام املادة : دون املساسالتقاعدالتأمني على  .1
سنة للرجال  65 واملتعلق ابلتقاعد الن اليت ختول احلق يف معاش التقاعد هي: 2003يوليو  20املوافق ل 2423

                                                             

يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغرياألجراء الذين ميارسون نشاطا حلساهبم اخلاص، اجلريدة الرمسية،  0225نوفمرب24مؤرخ يف  000-25املرسوم 1 
 .26، ص20، املادة62العدد

 ،مرجع سابق يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغرياألجراء الذين ميارسون نشاطا حلساهبم اخلاص، 0225نوفمرب24مؤرخ يف  000-25املرسوم 2 
 .26، ص23املادة
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ويتكون األساس الذي يعتمد حلساب معاش التقاعد من املعدل احملسوب ألسس  1سنة للنساء، 62وسن 
مبلغ التقاعد حسب  ويتحدد أداه، 24كما هو منصوص عليه يف املادة  ( سنوات22ات ألفضل عشر )االشرتاك

 ثالث معايري:
 أقصى؛سنة كحد 30عدد سنوات النشاط تكون من سنة حىت  -
 ؛%0.5كل سنة عمل تضرب يف نسبة قدرها  -
املعاش والذي هو متوسط أفضل املداخيل لعشر سنوات خالل كل حياة مهنية على أن  احتسابوعاء  -

صى من املبلغ األق %02 وأال يتعدىمن األجر الوطين األدىن املضمون  %05يقل مبلغ املعاش عن
 .لالشرتاكللدخل السنوي اخلاضع 

غري أن مبلغ  أداه، 24 املنصوص عليه يف املادة االشرتاك: يساوي مبلغ رأمسال الوفاة مبلغ أساس الوفاة التأمني على. 4
ري مأجور يف ممارسة نشاط غ استمررأمسال الوفاة املمنوح لذوي حقوقه احلاصل على معاش تقاعد لنظام غري األجراء الذي 

املصرح به بعنوان نشاطه غري املأجور، عندما يكون أساس هذا  االشرتاكبعد إحالته على التقاعد، يساوي مبلغ أساس 
  .2أكثر نفعا من املبلغ السنوي ملعاش التقاعد االشرتاك

: ختصص الدولة يف إطار ميزانية الدولة كل سنة، إعاات مالية تتمثل يف منح تكميلية لألداءات . املنح التكميلية1 
 املادة ، وتكون هذه املنح وفق نصلتقاعد والعجز املقدمة من طرف الصندوقا معاشات منحالنقدية واملتمثلة أساسا يف 

 3يلي: كما  0220املالية لسنة  من قانون 65وذلك مبوجب املادة 
يوليو  25املوافق  2400مجادى الثاين عام  20املؤرخ يف  24-26من األمر رقم  00تعدل وتتمم أحكام املادة"

 وحترر كما أييت: 0226واملتضمن قانون املايل التكميلي لسنة 0226سنة
(.......)بدون ICPRIتؤسس عالوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب التقاعد وأصحاب املعاشات العجز ): 00املادة

 الجتماعية.تغيري حىت( التأمينات ا
 دج(.22.222متنح هذه العالوة.......)بدون تغيري حىت( عشرة أالف دينار)

                                                             

 ،مرجع سابقاص، يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغرياألجراء الذين ميارسون نشاطا حلساهبم اخل 0225نوفمرب24مؤرخ يف  000-25املرسوم 1 
 .20ص، 20املادة

 ،مرجع سابقيتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغرياألجراء الذين ميارسون نشاطا حلساهبم اخلاص،  0225نوفمرب24مؤرخ يف  000-25رسوم امل2 
 .20ص، 20املادة

 .20، ص65، املادة04الرمسية، العدد، اجلريدة 0220يتضمن قانون املالية لسنة 0220ديسمرب 32املؤرخ يف  02-20القانون رقم 3 
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( نظام األجراء اليت يقل مبلغها الشهري عن ICARتؤسس عالوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد )
 دج(.0.222سبعة أالف دينار)

( على املنحة املدفوعة أو املتحصل عليها ICARنظام التقاعد )تسري العالوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح 
 عن طريق األيلولة وحتدد كما يلي:

وفق اجلدول احملدد عن طريق التنظيم املعمول به ابلنسبة ملنح التقاعد واملنح األساسية لتقاعد األيلولة اليت يرتواح مبلغها -
 دج(.6.000ف وتسعمائة وتسعة وتسعني دينار )دج( وستة أال3.522بني ثالثة أالف ومخسمائة ودينار )

دج( ومبلغ منحة التقاعد أو املنحة األساسية لتقاعد األيلولة 3.522ابحتساب الفارق بني ثالثة أالف ومخسمائة دينار)-
 دج(3.522املتحصل عليها أو الذي يتم حتويله ويقل مبلغه الشهري عن ثالثة أالف ومخسمائة دينار)

كما هي مبينة يف هذه املادة، على منح  (ICAR)ميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعدتطبق العالوة التك
 التقاعد لنظام غري األجراء.

يتها ، على املعاشات ومنح التقاعد املباشرة واألساسية لأليلولة من نظام األجراء، اليت متت تصفاستثنائيةتطرأ الزايدة بصفة 
 أو صايف مبلغ األيلولة. على الصايف املدفوع %5دج( بنسبة 22.222عشر ألف دينار)ويقل مبلغها الشهري عن أحد 

تسري الزايدة املنصوص عليها يف الفقرة أعاله على مبلغ املعاشات ومنح التقاعد املباشرة واألساسية لأليلولة اليت متت 
 دج(.22.222دينار)تصفيتها من نظام غري األجراء الذي يقل مبلغه الشهري عن أحد عشر ألف 

 ICPRIتتحمل ميزانية الدولة العالوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز 
  والزايدات املقررة يف هذه املادة." ICARوالعالوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد 

 التزامات املنتسبني إىل الصندوق: (ب
 يلي:تقع على عاتق املكلف جمموعة من االلتزامات، نذكرها فيما 

يتعني على كل صاحب عمل أن يوجه إىل هيئة الضمان االجتماعي املختصة إقليميا تصرحيا : . التصريح ابلنشاط2
ا مرفق االنتساب، حيث يتقدم هذا األخري إىل الصندوق بطلب 1( أايم التالية للشروع يف النشاط22ابلنشاط يف ظرف )

 2مبلف حيتوي على:
 شهادة امليالد؛ -

                                                             

 .2020، اجلريدة الرمسية، صجتماعييتعلق ابملنازعات يف جمال الضمان اال 2003يوليو20املؤرخ يف  24-03القانون 1 
2 www.casnos.com.dz, l’affiliation a la CASNOS, op cite. 

http://www.casnos.com.dz/
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 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطين؛  - 
 نسخة من السجل التجاري إذا كان التاجر شخصا طبيعيا، أما إذا كان معنواي فيقدم أيضا نسخة -

 من القانون األساسي للشركة، ويعترب كل شريك مؤمن لدى الصندوق؛ 
 الحية ابلنسبة للفالحني؛ شهادة انتساب للغرفة الف -
 نسخة من بطاقة احلريف ابلنسبة للحرفيني؛ -
 ابلنسبة ألصحاب املهن احلرة.  االعتمادنسخة من قرار  -

، تضاف (دج5.222دينار)قدرها مخسة أالف غرامة التصريح ابلنشاط من طرف املكلف دفع  احرتامعدم يرتتب على 
  .1هيئة الضمان االجتماعي هذه الغرامة وحتصلها، توقع عن كل شهر أتخري %02إليها نسبة 

من  نتسابيتم توجيه طلب اال "عندما ال هليئة الضمان االجتماعي، 24-03من القانون  20ولإلشارة فقد نصت املادة 
اء نجال احملددة، جيرى هذا االنتساب حكما من قبل هيئة الضمان االجتماعي أو مببادرة منها، وإما بقبل املكلفني يف اآل

على طلب من املعين أو من ذوي حقوقه أو املنظمة النقابية أو أي شخص اخر ، ميكن هليئة الضمان االجتماعي أن تعمل 
 .على إجراء كل التحرايت إذا مل تتوفر املربرات أو املعلومات الكافية"

ربح اجلبائي السنوي، الذي ميثل ال االشرتاكجيب على املكلف التصريح بوعاء  السنوي: االشرتاكالتصريح بوعاء . 0
و عرب ، أاالشرتاكجانفي من كل سنة، بواسطة مأل استمارة التصريح ابلنشاط ووعاء  32املصرح به إلدارة الضرائب، قبل 

على  صفة مؤقتة بناءب االشرتاكالبوابة اإللكرتونية، ويف حالة عدم التصريح ميكن اهليئة الضمان اإلجتماعي حتديد أساس 
  .2للسنة السابقة االشرتاك مبلغ

يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغري  000-25من املرسوم التنفيذي رقم  25وفق املادة  ات :االشرتاك. دفع 1
ويدفع قبل  ناير من كل سنة،أول يمن  مستحقا ابتداء االشرتاكغ يكون مبل"األجراء الذين ميارسون نشاطا حلساهبم اخلاص 

السنة، غري أن اشرتاك األشخاص الغري األجراء، الذين ميارسون حلساهبم اخلاص حصراي نشاطا فالحيا، يوليو من نفس 32
االنتساب،  وممستحقا ي االشرتاكإذا وقع االنتساب خالل السنة املدنية، يكون قبل أول أكتوبر من كل سنة مدنية،  عيدف

                                                             
واملتعلق إبلتزامات املكلفني يف جمال الضمان  2003يوليو  20املؤرخ يف  24-03يعدل ويتمم القانون رقم 0224نوفمرب 22مؤرخ يف  20-24القانون 1

 .20، ص20، املادة 00االجتماعني اجلريدة الرمسية، العدد 
2 https://www.mtess.gov.dz/ar/التصريح-بوعاء-االشرتاك-السنوي / 



 اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                                   الفصل الثاين

 

31 
 

ندما يقع هذا األخري عه أو خالل ثالثني يوما املوالية لالنتساب جال احملددة يف الفقرتني األوىل والثانية أعالويدفع يف اآل
 1 جال".بعد هذه اآل

 املبحث الثاين: دراسة وتطبيق عمليات الضمان االجتماعي حسب النظام احملاسيب املايل
 عرضالل من خ املايل احملاسيب النظام حسب االجتماعي الضمان عمليات وتطبيق دراسةبيف هذا املبحث سنقوم 

مان تقدمي املعاجلة احملاسبية لنشاط الصندوق الوطين الضوكذا ، االشرتاكيف أساس  ةمدخالت النظام احملاسيب واملتمثل
 .االجتماعي لغري األجراء بوالية برج بوعريريج

 املطلب األول: مدخالت النظام احملاسيب يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء
، االشرتاكعاء و يعرف ب فيما ام احملاسيب يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراءمدخالت النظ تتمثل

ام احلقيقي والنظام ابلنسبة للنظ االشرتاك، لذا سيتم التطرق إىل طريقة حتديد وعاء شبه اجلبائيالابلوعاء أيضا يسمى و 
 اجلزايف.

 لنظام الربح احلقيقيابلنسبة للمنخرط اخلاضع  االشرتاكأوال: حتديد وعاء 
والتصريح  شرتاكاالعملية حتديد وعاء يف صندوق الضمان االجتماعي غري األجراء، ف االشرتاكميثل أساس  االشرتاكوعاء 

ة على الدخل بعنوان الضريبو  ،به تتم أساسا من طرف املنخرط، و يتكون هذا األساس من الدخل السنوي اخلاضع للضريبة
( مرات املبلغ السنوي لألجر 20لنظام الربح احلقيقي، يف حدود السقف السنوي املقدر بثماين ) ابلنسبة للمنخرط اخلاضع

غري  شرتاكاالثبت هلا أن التصريح بوعاء  إذا ما االشرتاككما ميكن لإلدارة إعادة تقومي وعاء ،  املضمون الوطين األدىن
كليف مراقب حملف معتمد لدى الصندوق للقيام متناسب مع طبيعة النشاط الذي يزاوله املنخرط، وذلك من خالل ت

ل معطيات أو من خال ، بذلك سواء من خالل واثئق حماسبية مثل امليزانية اجلبائية، السجالت التجارية، الفواتري ...
 .االشرتاكث يتحدد من خالهلا وعاء حي، موضوعية مثل املعاينة امليدانية للنشاط

 اجلزايفابلنسبة للمنخرط اخلاضع لنظام الربح  االشرتاك: حتديد وعاء اثنيا
لى هو رقم األعمال اجلبائي، أما يف حالة عدم القدرة ع االشرتاكلنسبة للمنخرط اخلاضع للنظام اجلزايف فإن أساس اب

الوطين وي لألجر نحيدد مؤقتا ابملبلغ الس االشرتاكحتديد الدخل اخلاضع للضريبة وال رقم األعمال اجلبائي، فإن أساس 
ابلرغم من اعتبار اشرتاكات الضمان االجتماعي لغري األجراء من بني التكاليف اليت يتم خصمها من و  ،األدىن املضمون

                                                             

، 25، مرجع سابق، املادة يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغري األجراء الذين ميارسون نشاطا حلساهبم اخلاص 000-25التنفيذي رقم  املرسوم1 
 .20ص
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لعامة للضرائب على ما نصت عليه التعليمة املشرتكة بني املديرية ا د مصدر إلعادة تقومي ضرييب، بناء  الضريبة، و هبذا ال تع
، إال أننا جند أن املكلف يسعى إىل ختفيض 0220ضمان االجتماعي لغري األجراء الصادرة سنة املديرية العامة لصندوق الو 

، 0225ة لسنة قد تضمن قانون املاليو ل، ضرائب، وكذا الرسوم شبه اجلبائيةالربح اجلبائي قدر اإلمكان من أجل ختفيض ال
رتاكاهتم، من خري، كانت سببا يف هترهبم من دفع اشتسهيالت للمنخرطني الذين يعانون من تراكم ديون سابقة، وزايدات أت

ايدات ز من األداءات اليت يقدمها الصندوق، وكذا اإلعفاء الكلي من ال واالستفادةخالل طلب إعداد جدول دفع ابلتقسيط 
ءات اخر قسط مستحق، بشرط تسديد اشرتاك السنة اجلارية مث طلب إعداد اجلدول، هذه اإلجر آوغرامات التأخري عند دفع 

صريح أبنشطتهم، ، وتشجيع املكلفني غري املنتسبني أصال للتديوهنمجاءت الستقطاب األشخاص املدينني وحتفيزهم لتسديد 
إال أن تضارب القوانني على مستوى الصندوق أدت إىل عدم استجابة املكلفني هلا، أو حىت توقيف النشاط للتهرب من 

 .1وأصحاب املداخيل القليلةااللتزام خاصة فيما يتعلق بفئة احلرفيني 

 لعمليات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء احملاسبة املعاجلة املطلب الثاين:
 وتقدمي اتالشرتاكاعن طريق حتصيل تتم  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراءاملعاجلة احملاسبية لعمليات  إن

 .االجتماعي شركات الضمانالتعويضات وفق حساابت 
 أوال: تقدمي حساابت شركات الضمان االجتماعي

عي، مع لصناديق الضمان االجتمامها من يقرران املخطط احملاسيب  الوزيران املكلفان ابملالية والضمان االجتماعي، إن   
 نفس الضمان االجتماعي هي شركاتوعليه جند أن مدونة احلساابت يف ، تفصيل احلساابت كلما دعت الضرورة لذلك

 ساابت اليت تتناسب معاحل وتصنيف بعض، إال يف تبويب االقتصاديةمدونة حساابت النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات 
، وفيما يلي اتاالشرتاك اجملموعة السادسة تضم التعويضات واجملموعة السابعة تضم التسيري مثل: حساابتأنشطتها، 

 :لضمان االجتماعيجدول حساابت شركات ا

        
 

 

                                                             

 .0202الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية لغري االجراء برج بوعريريج، مصلحة التحصيالت،  1 



 اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                                   الفصل الثاين

 

33 
 

 شركات الضمان االجتماعي حساابت: (21جدول رقم)

 احلساب اسم رقم احلساب

 هي نفسها حساابت النظام احملاسيب املايل :والثانية والثالثةاجملموعة األوىل 
 الغري الرابعة: حساابتاجملموعة 

 .احملزوات واخلدمات موردو 422
 .التثبيتات موردو 424
 .التأمني اشرتاكات املؤمنون، 420
 .التقييد انتظار يف شرتاكاتا 420
 منح وتعويضات خاصة مسرتجعة من تقسيماته:  443

 .الصغرية املعاشات ألصحاب التكميلي التقاعد ، ح/االجتماعية التعاضدايت اشرتاكات، ح/ عائلية منحح/ 
 .(FNPOS، CNAC ، CNR) االجتماعي الضمان صناديق ديون 45
 .للدفع تعويضات 46
 .الغري حلساابت القيمة خسارة 40

  املايل احملاسيب النظام حساابت يف نفسها هي و املالية احلساابت: اخلامسة اجملموعة
  األعباء حساابت :السادسة اجملموعة

 : كالتايل املقدمة التعويضات نوعية حسب ويقسم املقدمة، األداءات و التعويضات 622
 مومة.عطل األال، ح/ تعويضات عن التقاعد منحة/ ح ،الوفاة منحة/ ح، العجز منحة/ ح ،املرضية العطل عن تعويضات/ ح

 مل تتغري النظام احملاسيب املايلهي نفسها حساابت ابقي احلساابت 
  اجملموعة السابعة: حساابت املنتجات

 املغطاة كالتايل: املسددة من طرف املكلفني، ويتم تقسيمه حسب األخطار اتاالشرتاكأقساط  02
، الدولية ياتاالتفاقموجهة لتطبيق  اشرتاكاتح/، موجهة للتقاعد اشرتاكاتح/، موجهة للتأمينات االجتماعية اشرتاكاتح/ 
، لطبيةموجهة للمراقبة ا شرتاكاتاح/، موجهة للتسيري اإلداري اشرتاكاتح/، واإلغاثةموجهة لصندوق املساعدة  اشرتاكاتح/

 . موجهة للعمل الصحي و االجتماعي اشرتاكاتح/ 
 مل تتغري حساابت النظام احملاسيب املايلنفسها  يهابقي احلساابت 

 .غري األجراء لضمان االجتماعيالصندوق الوطين ل على حساابت ااملصدر: من اعداد الطلبة استناد  

 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراءالتأمني يف  اشرتاكات: تسجيل عمليات اثنيا
 :وفق املراحل املواليةالتأمني  اشرتاكاتبتسجيل  يقوم الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء

  :كما يلي  السنوي، ويتم تقييده الشرتاكاببعد التصريح  االشرتاكمرحلة إثبات تتم : االشرتاكمرحلة إثبات  -2
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 االشرتاكالتسجيل احملاسيب إلثبات : (22)الشكل رقم
  اتريخ العملية         

 

 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءاملقدمة من و من إعداد الطلبة اعتماد على املعطيات املصدر: 

أقساط -املؤمنونح/ 420222والذي جيعل احلساب  االشرتاكيوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب لقسط 
 .االشرتاكمببلغ قسط  اشرتاكات حمل االسرتداد دائنا-ح/املؤمنون 424222مقابل جعل احلساب  ات مدينااالشرتاك
 لي:ي ، تقيد كماحسب مبلغ التصريح االشرتاكيقوم صاحب العمل بتسديد قسط مرحلة التسديد  -2

 .االشرتاك: التسجيل احملاسيب لتسديد (20)الشكل رقم 
 اتريخ العملية

520222 
 

 
420222   

 ح/البنك
 اتاالشرتاك أقساط-ح/املؤمنون

*** 
 

 
 

*** 
   وصل رقم:.... أو شيك رقم:.......  

 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

أو ح/البنك،  520222والذي جيعل احلساب  االشرتاكقساط أيوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب لتسديد 
جعل ح/الصندوق مدينا مقابل  532222أو ،ح/حساب جاري بريدي 520222أو  ،ح/اخلزينة العمومية 525222

 .االشرتاكدائنا مببلغ قسط  االشرتاكأقساط -ح/املؤمنون420222احلساب 
الصندوق  اشرتاكات وفق نسب توزيع االشرتاكيقوم الصندوق بتوزيع مبلغ يف هذه املرحلة  ات:االشرتاكتوزيع  -3

 لغري األجراء، ويتم تقيده كما يلي: االجتماعيالوطين للضمان 
 من حساب املؤمنون إىل حساب التوزيع اتاالشرتاكلتحويل  : التسجيل احملاسيب(21)الشكل رقم 

 اتريخ العملية

420222  
424222 

 

  اتاالشرتاكأقساط -ح/املؤمنون
   االسرتدادحمل  اشرتاكات-ح/املؤمنون  

 االشرتاكإثبات 

***  
*** 

420222  

406222 

 التأمني االشرتاكات-املؤمنونح/

 اتاالشرتاكتوزيع حساب  ح/       

***  

*** 
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 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

 االشرتاكات-املؤمنونح/ 420222احلساب ات والذي جيعل االشرتاكيوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب لتوزيع 
 ات.االشرتاكات دائنا مببلغ توزيع االشرتاكتوزيع حساب  ح/ 406222التأمني مدينا مقابل جعل احلساب 

 :ويتم توزيع حصة الصندوق كما يلي
 : التسجيل احملاسيب لتوزيع حصة الصندوق(24)الشكل رقم 

 اتريخ العملية

 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

ح/ حساب توزيع  406222يوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب لتوزيع حصة الصندوق والذي جيعل احلساب 
، أو موجهة للتأمينات االجتماعية اشرتاكاتح/ 022322ات مدينا مقابل جعل احلساب االشرتاك

، أو الدولية االتفاقياتموجهة لتطبيق  اشرتاكاتح/022302أو ، موجهة للتقاعد اشرتاكاتح/0222322
، أو موجهة للتسيري اإلداري اشرتاكاتح/022522، أو موجهة لصندوق الدعم والطوارئ اشرتاكاتح/022332
مببلغ توزيع  دائناح/غرامة التأخري 050522، أو موجهة للعمل الصحي واالجتماعي اشرتاكاتح/022542

 .االشرتاك

 ات من حساب املؤمنون إىل حساب التوزيعاالشرتاكحتويل  

 

406222 

 

 

022322 

022322 

022302 

 022332 

022522 

022542 

050522 

 

 اتاالشرتاكح/حساب توزيع 

 موجهة للتأمينات االجتماعية اشرتاكاتح/           

 موجهة للتقاعد اشرتاكاتح/            

 الدولية االتفاقياتموجهة لتطبيق  اشرتاكاتح/      

 موجهة لصندوق الدعم والطوارئ اشرتاكاتح/    

 موجهة للتسيري اإلداري اشرتاكاتح/             

 موجهة للعمل الصحي واالجتماعي اشرتاكاتح/      

 ح/غرامة التأخري   

                      CASNOS اشرتاكاتتوزيع        

*** 

 

 

 

 

 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 
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 الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراءالصندوق  يف للتعويضات احملاسبة املعاجلة: اثلثا
يقوم حيث  ،نقدية وتعويضات عينية تعويضات ميبتقد يقوم الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء

املشرتك بتقدمي طلبه عن طريق وثيقة مقدمة من طرف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي كضمان عن طلبه واستالمه 
 والشكل املوايل يوضح منوذج هلذه الوثيقة: التعويض،

 بطاقة طلب تعويض :(21شكل رقم)ال    

 بطاقة طلب تعويض

25/23/0202حررت يف  022003652رقم التسجيل:   

 االسم:          

 اللقب:        

 25/23/0202يف: ت أنشأ       

 اخلزينة املعنية مبلغ التعويض  الطبيعة فرتة االنشاء

0202 R01 32400.00 N3114B00323 

   اآليلامضاء وختم: مهندس الدولة يف االعالم        

 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر:      

، اسم ولقب املشرتك، يف: رقم التسجيليوضح الشكل السابق البياات اليت حتتوي عليها بطاقة طلب التعويض واملتمثلة 
 اتريخ االنشاء والتحرير، مبلغ التعويض واخلزينة املعنية.

ترفق بوثيقة أخرى تبني تسديد مبلغ التعويض، هذه الوثيقة حترر من أجل احتفاظ الوكالة هبا كدليل اثبات على تقدمي 
، اخللية املرفقة العنوان الشخصي والتجاري، الصياغة، التاريخرقم التسجيل، االسم واللقب،  التعويض وتضم البياات التالية:

 جبدول ينب السنة ومبلغ التعويض.
 بطاقة تسديد مبلغ التعويض :(26)الشكل رقم  

 T4318B000اخلزينة رقم:  

 022003652رقم التسجيل: 

 االسم: 
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 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

 يتم تقييد التعويضان العينية والنقدية حماسبيا كما يلي:
 التعويضات العينية: (أ

 يلي : املصاريف كمايتم تسجيل قيد إثبات التعويضات و  :املصاريفإثبات التعويضات و -2
 : التسجيل احملاسيب لقيد اثبات التعويضات واملصاريف(27)الشكل رقم

 العمليةاتريخ 

 اللقب: 

 SARL N36D IMP EXPالتسمية: 

 بوعريريجأكتوبر برج  20العنوان الشخصي: حي 

 هكتار شارع ك برج بوعريريج 20العنوان التجاري: حي

 TP ENC N331C51326الصياغة: 

 25/23/0202التاريخ: 

 اخللية: البنك

 املبلغ رقم التشغيل الطبيعة السنة 

0202 R01  -32400.00 

 32400.00-  اجملموع

 

 .اآليلختم وتوقيع: مهندس دولة يف االعالم 

600108 
600109 
600110 
600112 
600113 
600114 

 
 
  

 
 
 

          %02-الطبية  العقود مصاريف /ح
      %02-األدوية  شراء تعويضات /ح
   %02-الطبية ابألجهزة التداوي مصاريف /ح
 %222-الطبية العقود مصاريف /ح
 %222-األدوية تعويضات شراء /ح
 %222-الطبية ابألجهزة التداوي مصاريف /ح

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
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 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

 /ح 622220والذي جيعل احلساابتيوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب الثبات التعويضات واملصاريف 
 التداوي مصاريف /ح622222 ،%02- األدوية شراء تعويضات /ح622220، %02-الطبية  العقود مصاريف
-األدوية تعويضات شراء /ح622223، %222-الطبية العقود مصاريف /ح622220، %02-الطبية ابألجهزة

، الطيب النقل مصاريف/ح622225، %222-الطبية ابألجهزة التداوي مصاريف /ح622224، 222%
، %222-الصحية اخلدمات موردو/ح622220، %02-الصحية اخلدمات موردو/ح622226
، خاصة صيدليات /ح426222مدينة مقبل جعل احلساابت  فياتشابملست اإلقامة مصاريف/ح622220
 426422،الطبية مراكزاألجهزة/ح426252، خاصة عيادات/ح426202، عمومية صيدليات/ح 426202

دائنة مببلغ  متنقلون صحيون اقلون/ح426622، متعاقدون صانعوا نظارات/ح426522، متعاقدون أطباء/ح
 التعويضات.

يتم تقيد الديون املسددة الناشئة عن املصاريف الطبية : للمؤمنني الطبية املصاريف عن الناشئة الديون تسديد -
 يلي: للمؤمنني كما

 للديون املسددة الناشئة عن املصاريف الطبية للمؤمنني: التسجيل احملاسيب (28)الشكل رقم 
 العمليةاتريخ 

 

600115 
600116 
600117 
600119 

 
 
 
 

406010 
406020 
406120 
406150 
406400 
406500 
406600 

 الطيب النقل مصاريف/ح
   %02-الصحية اخلدمات موردو/ح
 %222-الصحية اخلدمات موردو/ح
 فياتشابملست اإلقامة مصاريف/ح

 خاصة صيدليات /ح 
 عمومية صيدليات/ح         

 خاصة عيادات/ح 
 الطبية مراكزاألجهزة/ح 
 متعاقدون أطباء/ح 
 متعاقدون صانعوا نظارات/ح 
 متنقلون صحيون اقلون/ح 

 ... طبية وصفات ...رقم فاتورة

*** 
*** 
*** 
*** 

 
 

 

 
 
 
 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
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 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراءعلى املعطيات املقدمة من و  اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

 ذي جيعل احلساابت وال للمؤمنني الطبية املصاريف عن الناشئة الديون تسديدالتسجيل احملاسيب ليوضح الشكل السابق 
، خاصة عيادات/ح426202، عمومية صيدليات/ح 426202 ،خاصة صيدليات/ح426222
، متعاقدون صانعوا نظارات/ح426522، متعاقدون أطباء/ح426422، الطبية مراكزاألجهزة/ح426252
ح/حساب 520222، البنك /ح520222مدينة مقابل جعل احلساابت  متنقلون صحيون اقلون/ح426622

 .املصاريف الطبية للمؤمنني دائنة مببلغ الديون الناشئة عن ح/اخلزينة العمومية525222، جاري بريدي
 النقدية التعويضات بتسجيل CASNOSالصندوق الوطين للضمان االجتماعي م يقو  التعويضات النقدية: (ب

 يلي: كما مرحلتني على للمؤمنني مينحها اليت
 :اثبات التعويضات -

 : التسجيل احملاسيب الثبات التعويضات(29)الشكل رقم               
 اتريخ العملية

406010 
406020 
406120 
406150 
406400 
406500 
406600 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

520222 
520222 
525222 

 خاصة صيدليات /ح
 عمومية صيدليات/ح
 خاصة عيادات/ح
 الطبية مراكزاألجهزة/ح
 متعاقدون أطباء/ح
 متعاقدون صانعوا نظارات/ح
 متنقلون صحيون اقلون/ح

 البنك /ح
 ح/حساب جاري بريدي              
 ح/اخلزينة العمومية        

 ...رقم حتويل ... رقم شيك

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
*** 
*** 
 

600050 
600144 
600145 
600146 
600147 
600300 

 
 
 
 
 
 

 التقاعد منحة /ح
 الناشط املؤمن - العجز منحة /ح
 املتقاعد املؤمن - العجز منحة /ح
 الناشط املؤمن - الوفاة منحة /ح
 املتقاعد املؤمن - الوفاة منحة /ح
 الدولية اإلتفاقيات يف عليها املنصوص اخلدمات /ح

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
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 على املعطيات املقدمة من والصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراء اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

، التقاعد منحة /ح 622252والذي جيعل احلساابتالثبات التعويضات  يوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب
 منحة /ح622246، املتقاعد املؤمن - العجز منحة /ح622245، الناشط املؤمن - العجز منحة /ح622244

 يف عليها املنصوص اخلدمات /ح622322، املتقاعد املؤمن - الوفاة منحة /ح622240، الناشط املؤمن - الوفاة
 ألصحاب التكميلي التقاعد/ح443220، اإلغاثة و املساعدة صندوق يف املسامهة/ح622422، الدولية اإلتفاقيات

 منح ألصحاب التكميلية العالوة/ح443243، الريوع للمعاش التكميلي التعويض/ح443240، املعاشات الصغرية
 يف للدفع تقاعد منح /ح462222، اجلزائر يف للدفع تقاعد منح /ح462222مدينة مقابل جعل احلساابت التقاعد
 املتقاعد املؤمن - الوفاة منحة /ح462242، للدفع وفاة منح /ح462203، للدفع العجز منح /ح462200، اخلارج

 دائنة مببلغ التعويضات.
 :التعويضات تسديد -

 : التسجيل احملاسيب لتسديد التعويضات(22)الشكل رقم           
 العمليةاتريخ 

600400 
443102 
443142 
443143 

 

 
 
 
 

461010 
461011 
461022 
461023 
461040 

 اإلغاثة و املساعدة صندوق يف املسامهة/ح
 املعاشات الصغرية ألصحاب التكميلي التقاعد/ح
 الريوع للمعاش التكميلي التعويض/ح
 التقاعد منح ألصحاب التكميلية العالوة/ح

 اجلزائر يف للدفع تقاعد منح /ح                   
 اخلارج يف للدفع تقاعد منح /ح                   
 للدفع العجز منح /ح                   
 للدفع وفاة منح /ح                   
 املتقاعد املؤمن - الوفاة منحة /ح                   

 للمؤمنني املقدمة النقدية التعويضات إثبات  
 

*** 
*** 
*** 
*** 

 
 
 
 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

461010 
461011 
461022 
461023 
461040 

 
 
 
 
 

517000 

 اجلزائر يف للدفع تقاعد منح /ح
 اخلارج يف للدفع تقاعد منح /ح
 للدفع العجز منح /ح
 للدفع وفاة منح /ح
 املتقاعد املؤمن - الوفاة منحة /ح

 ح /حساب جاري بريدي                           

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 
 
 
 
 

*** 
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 على املعطيات املقدمة من والصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراء اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

، اجلزائر يف للدفع تقاعد منح /حيوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب لتسديد التعويضات والذي جيعل احلساابت 
، للدفع وفاة منح /ح462203، للدفع العجز منح /ح462200، اخلارج يف للدفع تقاعد منح /ح462222
ح/حساب جاري بريدي دائنا مببلغ 520222مدينة مقابل جعل احلساب  املتقاعد املؤمن - الوفاة منحة /ح462242

 التعويض.
 الوطين الصندوق يقوم هبا األخرى اليت النشاطات بعض هناك التعويضات، تقدميو  اتاالشرتاك حتصيل إىل ابإلضافة

 مبلغ ويسدد بضياعها ابلتصريح يقوم فإنه للمؤمن الشفاء بطاقة ضياع فمثال عند األجراء لغري اإلجتماعية للتأمينات
 التايل: القيد بتسجيل الصندوقأخرى، ويقوم  إجناز إعادة من أجل دج00. 400

 : التسجيل احملاسيب لتحصيل ايراد الناتج عن ضياع بطاقة شفاء املؤمن(22)الشكل رقم 
 اتريخ العملية

 على املعطيات املقدمة من والصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراء اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

جيعل احلساب  والذييوضح الشكل السابق التسجيل احملاسيب لتحصيل ايراد الناتج عن ضياع بطاقة شفاء املؤمن 
 ح/إيرادات دائنا مببلغ 050022دج مقابل جعل احلساب 422.22ح/حساب جاري بريدي مدينا مببلغ520222
  .دج 422.22

لوالية برج بوعريريج، ميارس  CASNOSلدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء  يح مكلفر تص: مثال
 نشاط إنتاج اخلبز.

 0222: االشرتاكسنة 

 صك حساب اجلاري الربيدي رقم ............... 

520222 

 

 

050022 

 

 

 حساب جاري بريدي/ح

 إيرادات أخرى ح/           

 .................وصل رقم 

422.22 
 

 

 

422.22 
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 املصرح به لدى اإلدارة اجلبائية الدخل السنويدج مت تقديره حسب  322.222.22: االشرتاكوعاء 

 دج X 25  =452222.22 %322.222.22السنوي:  االشرتاكمبلغ 

من الدخل السنوي املصرح به لدى اإلدارة اجلبائية، ويتم  25 %االشرتاك حيدد على أساس حساب أساس أنحيث 
 خمصصة لتمويل شعبة التقاعد. %0.5ختص لتمويل التأمينات االجتماعية،  %0.5كما يلي:  %25 توزيع نسبة

 يتم تقييده احملاسيب كما يلي:

 مرحلة اثبات االشرتاك:-

0222 

 مرحلة التسديد:-
2010 

 مرحلة توزيع االشرتاك:-
 

 كما يلي:  االشرتاكمث يتم توزيع مبلغ 
0222 

420222  

424222 

 

  اتاالشرتاكأقساط -املؤمنونح/

 حمل اإلسرتداد           اشرتاكات-املؤمنونح/       

 0202لسنة الشرتاكالتصريح اب

452222.22  

452222.22 

520222 

 

 

420222       

 

 ح/البنك

 اتاالشرتاكأقساك -ح/املؤمنون

 CPA BBA 4523437شيك رقم:

452222.22  

 

 

452222.22 

420222  

406222 

 التأمني اتاالشرتاك -ح/املؤمنون

 اتاالشرتاكح/حساب توزيع        

452222.22  

452222.22 



 اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                                   الفصل الثاين

 

43 
 

 

0222 

 من صيدلية خاصة ، أصيب املؤمن مبرض السكري حيث بلغت مصاريف شراء األدوية0222يف سنة  
 ، حيث يتم تقييد العملية كمايلي:دج02222.22
 مرحلة اثبات التعويضات العينية: -

0222 

   
0222 

دج كاشرتاك سنوي،يتم تقييد العملية حماسبيا   542222.22تويف املؤمن مع العلم أنه دفع مبلغ  0202يف سنة  
 كمايلي:

 مرحلة اثبات التعويضات النقدية: -

 ات من حساب املؤمنون إىل حساب التوزيعاالشرتاكحتويل  

 

406222  

022322 

022322 

 

 ات االشرتاكح/حساب توزيع 

 موجهة للتأمينات االجتماعية اشرتاكاتح/   

 موجهة للتقاعد اشرتاكاتح/            

                      CASNOS اشرتاكاتتوزيع   

452222.22 

 

 

 

33052.22 

33052.22 

600113 

 

 

426222 

 %222-األدوية شراء تعويضات /ح

 خاصة صيدليات /ح 

     2000رقم: فاتورة

02222.22 

 

 

 

02222.22 

426222 

 

 

520222 

 خاصة صيدليات /ح

 ح /حساب جاري بريدي                  

  03566حتويل رقم:  

02222.22 

 

 

 

02222.22 



 اإلطار التطبيقي للدراسة                                                                                   الفصل الثاين

 

44 
 

0202 

 

                                                    0202 

 .على املعطيات املقدمة من والصندوق الوطين للضمان االجتماعي غري االجراء اعتمادامن إعداد الطلبة املصدر: 

 

ماعي لغري ان االجت، عدد سنوات اشرتاك يف الصندوق الضممقيم يف اجلزائر ميارس مهنة التجارة متزوج شخص: 20مثال
 ب:حلساب مبلغ التقاعد نقوم  واستفاد ذوي حقوقه من معاش 0220تويف سنةسنة، 32األجراء 

النسبة، حيث ان الوعاء ميثل أحسن عشر سنوات  Xحساب التعويض األساسي اخلام = الوعاء  -2
 X 0.5% االشرتاك، والنسبة هي عدد سنوات االشرتاك

) اقتطاع الضمان االجتماعي + اقتطاع  –حساب التعويض األساسي الصايف = التعويض األساسي اخلام  -0
 الضريبة على الدخل اإلمجايل(

حساب املبلغ السنوي = التعويض األساسي الصايف + الزايدة على الزوج املكفول واملقدرة  -3
 دج32222.22ب

 20حساب األجر الشهري = املبلغ السنوي/ -4

 حساب مبلغ التقاعد:

 % X0.5 %  =05سنة 32حساب النسبة : 

622246 

 

 

462203 

 منحة الوفاة  /ح

 ح /منح وفاة للدفع                  

 للمؤمنني املقدمة النقدية التعويضات إثبات

542222.22 

 

 

 

542222.22 

462203  

520222 

 ح /منح وفاة للدفع 

 ح/حساب جاري بريدي            

 36000صك حساب اجلاري الربيدي رقم

 

542222.22 

 

 

 

542222.22 
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 كانت كما يلي:  أحسن عشر سنوات اشرتاك

 دج2250222.22: 0222لسنة  االشرتاكوعاء 

 دج2442222.22: 0222لسنة االشرتاكوعاء 

 دج2442222.22: 0220لسنة االشرتاكوعاء 

 دج2000222.22: 0223لسنة االشرتاكوعاء 

 دج2000222.22: 0224لسنة االشرتاكوعاء 

 دج2000222.22: 0225لسنة االشرتاكوعاء 

 دج2000222.22: 0226لسنة االشرتاكوعاء 

 دج4302222.22: 0220لسنة االشرتاكوعاء 

 دج4300222.22: 0220لسنة االشرتاكوعاء 

 دج4302222.22: 0220لسنة االشرتاكوعاء 

 دج0302422.22ر سنوات = شوعاء أحسن ع

 دجX 05%  =20000222.22 0302422.22التعويض األساسي اخلام = 

 دجX 0 %  =35056.22 2000022.22إقتطاع الضمان االجتماعي = 

 دجIRG :464000.22الضريبة على الدخل اإلمجايل  إقتطاع

 دج2000200.22( = 464000.22+35056.22)-2000022.22التعويض األساسي الصايف: 

 دج2300200.22=  322222.22+  2000200.22املبلغ السنوي: 

 دج222230.52=  20/ 2300200.22األجر الشهري: 
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 خالصة الفصل: 

يث قمنا الضمان االجتماعي، ح شركاتمن خالل هذا الفصل حاولنا تسليط الضوء على واقع املعاجلة احملاسبية يف     
يقوم األخطار اليت و  من خالل التعريف به برج بوعريريجلغري األجراء بوالية الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بتقدمي 
ا إىل النظام احملاسيب املايل املالية اليت تستند يف تعامالهتمصلحة احملاسبة و احملاسيب يف ، مث استعرضنا طريقة العمل بتغطيته
اسبة املستعملة هلا من اختاذ القرارات املن الذي تسعى من خالله إىل إنتاج معلومات مالية تساعد األطراف، و SCFاجلديد 

 .ةاملتعلقة بتحقيق التوازن املايل هلذه املؤسس
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 امتة:اخل

 احلمايةو  السالم توفري إىل يؤدي فهو أبكمله، واجملتمع وأسرهم العاملني لصاحل الضمان االجتماعي دورا كبريا لعبي 
 اجملتمعات تطورت كلماف واجلماعية الفردية األخطار مواجهة هو االجتماعي للضمان األساسي ملبدأاهلم، و  االجتماعية

 .اخلطر ضد التأمنيو  االحتماء إىل احلاجة زادت كلما األفراد عدد ازدادو 
 قوانني إصدار طريق عن االجتماعي للضمان املتقدمة املسرية مواكبة االستقالل منذ اجلزائر حاولت لقدو      

 توىليالضمان االجتماعي  صندوق إنشاء مت الغرض وهلذا الشعب، جلميع تعميمهو  أهدافه حتقيق إىل تصبو  وتشريعات
 من املؤمنون يستفيد ذلك مقابل ويف ،هإلي املنتسبني اشرتاكات طريق عن هومتويل هحساابت تغذية يتم النظام، هذا تطبيق
 .هلم خدمة لنظاما هبا سديي   اليت لتعويضاتاو  املزااي خمتلف
 للقيام الكافية املالية املوارد توفري مستوى على املشاكلو  الصعوابت من العديد االجتماعية التأمينات قطاع يعرفكما      
 ذات لألطراف تسمح معلومات إلنتاج املالية، الوضعية معرفة على ساعدي نظام وجود يتطلب ما وهو ،لتزاماتهاال بكافة

ك احملر النظام احملاسيب املايل الذي يعترب  ا النظام هوهذ التمويل، مصادر تنويع أجل من املناسبة القرارات اختاذ من العالقة
وة، وهلذا الغرض لوصول اىل حتقيق األهداف املرجخمتلف جوانب األعمال احملاسبية املالية لالقلب النابض لتسيري األساسي و 

لوالية برج بوعريريج، حيث تطرقنا لدراسة النظام احملاسيب هلذه  casnosمنا بدراسة حالة الصندوق الوطين لغري األجراءق
اجر يف تاملؤسسة اليت تعترب هيئة عمومية ذات تسيري خاص، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، حتمل صفة ال

 الدولة أولته ابهتمام حظي التأمني قطاعو الوزير املكلف ابلضمان االجتماعي، تعاملها مع الغري، موضوعة حتت سلطة 
 القطاع خلصوصية ونظرا التأمينية، األنشطة كافة ورقابة بتنظيم الكفيلة التشريعات من العديد إصدار نتائجه من وكان إايه

 حساابت وجود خالل من األخرى واملؤسسات التأمني شركات يف احملاسبة بني اإلختالفات بعض وجدت فقد التأميين
 .به تقوم الذي النشاط لطبيعة وذلك التأمني بقطاع خاصة
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 :اختبار الفروض

 هو الوعاء الضرييب؛ االشرتاكوعاء : وىلالفرضية األ -
تلف حتديده وخيييم يف الصندوق الضمان االجتماعي هو أساس التق االشرتاكصحيحة: من خالل دراستنا تبني أن وعاء 

 ؛من النظام الربح احلقيقي اىل النظام الربح اجلزايف
 ؛: املعاجلة احملاسبية لعمليات الضمان االجتماعي تقوم على عمليات االثبات والتسديدنيةالفرضية الثا -

قدمي عي تقوم بعملية اثبات اشرتاكات املنتسبني اليها وتمؤسسات الضمان االجتماصحيحة: من خالل دراستنا تبني أن 
 ؛من قبل املشرتكني يف الصندوق الضمان االجتماعي غري األجراء تعويضات اليهم عن طريق تسديد التعويضات

 على االجتماعي الضمان مؤسسات بينها من مؤسسة أي يف احملاسيب النظام يعملالفرضية الثالثة:  -
 .صادقة بصورة األداء مراقبةو  النتائج تقييم على تساعد اليت واملعلومات البياات توفري

صحيحة: يعمل النظام احملاسيب يف مؤسسات الضمان االجتماعي على إنتاج قوائم مالية تتضمن معلومات عن الوضعية 
حداث ‘على  أجل العمل يسمح للسلطة الوصية من مراقبة أدائها ومعرفة كيفية تسيريها، من املالية هلذه املؤسسات، ما

 توازن مايل هلا، لضمان استمرارها ودميومتها.
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 الدراسة:نتائج 

 هلذا املوضوع تناولنا مجلة النتائج التالية:من خالل تناولنا 

يعترب عنصر الضمان االجتماعي عنصرا هاما يف املنظومة االقتصادية واالجتماعية للدولة، على اعتبار أنه  -
االنسان حياته اليومية، لذلك أعطت السلطات اجلزائرية أمهية كبرية له من خالل إصدار مجلة ميس صحة 

 ؛من القوانني والتشريعات حملاولة تنظيمه وتطويره، والعمل على توسيع تغطيته، ومشوله لكافة فئات اجملتمع
ب عدد املؤمنني حس غياب حماسبة حتليلية تسمح بتقدير إيرادات ونفقات املؤسسات الضمان االجتماعي -

زاد من الالتوازنيات اليت تعيشها هذه الشركات اليوم  وحسب نوع اخلطر املؤمن منه، وهذا ما اجتماعيا
   على املستوى املايل؛

عدم استثمار املسامهات االجتماعية بشركات الضمان االجتماعي جعلها تعاين من حمدودية مصادر  -
ط بعدد املؤمنني، وهو ما جيعل توازهنا املايل مرتب واشرتاكاتمتويلها، فهي تعتمد أساسا على اقتطاعات 

 املؤمنني لديها؛
 قوائمها رضبع، وتقوم املايل اسيباحمل النظام حسب جتارية حماسبة االجتماعي الضمان مؤسسات متسك -

 بتمويل يقومون لذينا االجتماعيني للشركاء كبرية أمهية تعطي فهي الدولية، احملاسبة معايري حسب املالية
 .أمواهلم بوضعياتعلم  على يكونوا أن حقهم فمن وابلتايل نظامها،
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 التوصيات:

ذا النظام يف سيسهم أبمهية هحالقيام بربامج التوعية للمستفيدين من مزااي الضمان االجتماعي وذالك بت -
ب إىل يلهم وأجورهم وكذلك االنتساخحياهتم االجتماعية وحتفيزهم للقيام ابلتصريح بنشاطهم ومدا

 الضمان االجتماعي؛
يسمح  ما وتقدير إيرادات ونفقات هذه املؤسسات يةإضافة احملاسبة التحليلية كأداة ملساعدة احملاسبة املال -

 التدابري الالزمة إلحداث التوازن املايل؛ ابقرتاح
 ضرورة تكوين إطارات علميا وعمليا من أجل ممارسة احملاسبة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية؛ -
 إنشاء مراكز خاصة لتكوين إطارات متخصصة يف حماسبة شركات التأمني؛ -
وابلتايل توسيع وعاء  أجل خلق مناصب شغل جديدة، من ابالستثماراتة القيام جيب على الدول -

 .الدولة من متويل هذه املؤسسات وانسحابات مما يؤدي إىل زايدة املوارد، االشرتاك
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 : قائمة املراجع

 الكتب:

يف اجلزائر، جملة إقتصادايت مشال إفريقيا، IAS / IFRS)كنوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد) -
 .26جامعة الشلف، اجلزائر، العدد

عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل )املخطط احملاسيب اجلديد(، دار النشر جيطلي،  -
0220. 

شعيب شنوف، أمهية توحيد النظام احملاسيب العاملي ابلنسبة للشركات الدولية)جملة جديد اإلقتصاد( جملة تصدر  -
 . 0226، اجلزائر،22ددعن اجلمعية الوطنية لإلقتصادين اجلزائريني، الع

 .0222مجال لعشيشي، حماسبة املؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديد، متيجة للطباعة، اجلزائر  -
كنوش عاشور، احملاسبة العامة )أصول و مبادئ وأليات سري احلساابت( وفقا للنظام احملاسيب املايل، ديوان  -

 .0222املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .0226د طعيمة، حماسبة شركات التأمني، إيرتاك للطبع والنشر والتوزيع، مصر، ثناء حمم -
 .0222، ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، 2جإبراهيم أبو الناجا، التأمني يف القانون اجلزائري،  -
 .2006سامي عفيفي حامت، التأمني الدويل، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،  -
 .0224، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 4ل لدارسة قانون التأمني اجلزائري، طجديدي معراج، مدخ -
 .0225، األكادميون للنشر والتوزيع، األردن، 2كمال حممد جربا، التأمني وإدارة اخلطر، ط -
 .جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر -
 .0220، دار وائل للنشر، األردن، 2ريقات، سعيد مجعة عقل، التأمني وإدارة اخلطر، طحريب حممد ع -
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر 2إيهاب نظمي إبراهيم، حماسبة املنشات املالية)البنوك و شركات التأمني(، ط -

 .0220والتوزيع، عمان، األردن، 
 .2000، دار جمدالوي، األردن، 2والتطبيق، طحممد جودت اصر، إدارة أعمال التأمني بني النظرية  -
 .0223، دار الكندي، األردن،2حسني بن هاين، إقتصادايت البنوك والنقود)األسس واملبادئ(، ط -
 .0222صاحل سليمان عيد وأخرون، حماسبة املصارف وشركات التأمني، منشورات كلية احملاسبة، اجلزائر،  -

 الرسائل اجلامعية:
أليات التنسيق بني النظام الضرييب اجلزائري والنظام احملاسيب اجلديد، مذكرة حترج تدخل  شعيب قلبو واألخرون، -

ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسري، جامعة 
 .0222-0220مستغانيم،  
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ئر معايري احملاسبة الدولية )دراسة حالة مؤسسة ساملي حممد الدينوري، قائمة التدفقات يف ظل إعتماد اجلزا -
 .0220 ة،نإقتصادية(، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، حتصص حماسبة جامعة ابت

يف مؤسسة الضمان االجتماعي، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة SCFشوقي كريدي، واقع تطبيق -
هيد محة ة وعلوم التسري والعلوم التجارية، جامعة الشماسرت اكادميي، حتصص تدقيق حماسيب، كلية علوم اقتصادي

 .0220-0226خلضر، الوادي، 
 القوانني:

يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغرياألجراء الذين  0225نوفمرب24مؤرخ يف  000-25املرسوم  -
 .ميارسون نشاطا حلساهبم اخلاص

 .0220ملالية لسنةيتضمن قانون ا 0220ديسمرب 32املؤرخ يف  02-20القانون رقم  -
 .يتعلق ابملنازعات يف جمال الضمان االجتماعي 2003يوليو20املؤرخ يف  24-03القانون  -
 2003يوليو  20املؤرخ يف  24-03يعدل ويتمم القانون رقم 0224نوفمرب 22مؤرخ يف  20-24القانون  -

 .واملتعلق إبلتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعني 
يتعلق ابلضمان االجتماعي لألشخاص الغري األجراء الذين ميارسون نشاطا  000-25رقم  املرسوم التنفيذي -

 .حلساهبم اخلاص
 .0220نوفمرب 05يف  املتضمن النظام احملاسيب املايل، املؤرخ  20-22القانون -

 املواقع االلكرتونية: 
 

- https://www.mtess.gov.dz/ar/ السنوي-االشرتاك-بوعاء-التصريح  / 
- www.casnos.com.dz, l’affiliation a la CASNOS, op cite. 
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 املالحق:قائمة 

 املايل( زاملرك قائمةجدول امليزانية ) ولامللحق األ

 حصيلة السنة املقفلة..............
 

الصايف 
N-1 

 الصايف 
N 

 اهتالك
 الرصيد

 اإلمجايل
N 

 األصل املايل املالحظة

      
 أصول غري جارية 

 ()املنتوج إجيايب أو سليب-فارق اإلقتناء
 أصول اثبتة معنوية 

 عينيةأصول اثبتة 
 أراضي 

 مباين
 أصول اثيتة مادية أخرى
 أصول اثبة جيري إجنازها

 أصول مالية
 سندات موضوعة موضع معادلة

مسامهات أخرى وحساابت دائمة 
 ملحقة هبا
 سندات أخرى مثبتة

 قروض وأصول مالية أخرى غري جارية
 ضرائب مؤجلة عن األصول

      
 

 جمموع األصول الغري جارية 

     
  

 جاريةأصول 
 التأمنيمؤوات فنية لعمليات 
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Source  : ministere de finances,CNC, avis n° 89, ibel, Algerie, 2011, p78. 

 

 

 

 

 

 

 املسندة التأمنيحصة      

 املسندة التأمنيحصة إعادة  

 إستخدامات مماثلةحساابت دائنة و 

 املدينون ،التأمنيوسطاء  املؤمنون، املتنازل،

 الضرائب وما شاهبها

 حساابت دائنة أخرى وإستخدامات مماثلة

 املوجودات وما شاهبها

األصول املالية اجلارية املوظفة و األموال 
 األخرى

 اخلزينة

 جمموع األصول اجلارية      

 اجملموع العام لألصول     
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 اخلصوم املالية ملالحظةا Nالسنة  N-1السنة 

 رؤوس أموال خاصة   

 إصدارهرأمسال مت 

 رأمسال املكتتب الغري املدفوع

 عالوة وإحتياطات)إحتياطات مدجمة(

 فوارق إعادة التقييم    

 رق املعادلةفوا

 النتيجة الصافية    

 رؤوس أموال خاصة أخرى/ترحيل من جديد   

 حصة الشركة املدجمة

 حصة ذوي األقلية

 اجملموع   

 اخلصوم الغري اجلارية   

 قروض وديون مالية

 ضرائب مؤجلة

 ديون أخرى غري جارية

 مؤوات ومنتجات اثبتة مسبقا
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 مؤوات تقنية

 جمموع اخلصوم الغري اجلارية   

 اخلصوم اجلارية   

 التأمنيأموال أو قيم مستلمة من إعادة 

 التأمنيمؤوات فنية لعمليات 

 عمليات مباشرة 

 املوافقات

 ديون وموردو احلساابت امللحقة

 احلساابت امللحقةاملتنازل له و 

 وسطاء أتمني دائنون املؤمنون،

 ضرائب 

 ديون أخرى

 خزينة سلبية

 جمموع اخلصوم اجلارية   

 جمموع عام للخصوم   

 حصيلة السنة املقفلة يف...........................

Sourse: ministere des finances, op-cit, p79. 

 



 قائمة املالحق

 

57 
 

 : جدول حساابت النتيجة امللحق الثاين

-Nاملالية السنة Nالسنة املالية املالحظة البيان
1 

 أقساط مكتبية على العمليات املباشرة

 أقساط مقبولة

 أقساط مكتبية مؤجلة

 أقساط مقبولة مؤجلة

 أقساط مكتبية للسنة

 خدمات )مطالبات (على العملية املباشرة

 خدمات )مطالبات ( ابملوافقة

 خدمات )مطالبات ( السنة

 التأمنيعموالت مقبولة إلعادة 

 التأمنيعموالت مدفوعة إلعادة 

 التأمنيعموالت إعادة 

 عموالت مدفوعة

 التأمنيلنشاط  االستغاللإعاات 

 الصايف  التأمنيهامش -2

 اخلدمات واإلستهالكات األخرى
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 أعباء املستخدمني

 الرسوم واملدفوعات املماثلةالضرائب و 

 اإلنتاج املثبت

 التشغيلية األخرىاملنتوجات 

 خسائر القيمةاملؤوات و  ،خمصصات اإلهتالك

 املؤواتاإلسرتجاعات عن خسائر القيمة و 

 النتيجة التشغيلية-0

 املنتوجات املالية

 األعباء املالية

 النتيجة املالية-3

 (1+0النتيجة العادية قبل الضريبة)-4

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 املؤجلة حول النتائج العاديةالضرائب 

 جمموع منتجات األنشطة العادية

 جمموع أعباء األنشطة العادية

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية-5

 ا(املنتجات)يطلب بياهن-العناصر الغري العادية
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 النتيجة الغري العادية-6

 النتيجة الصافية للسنة املالية-7

 حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف
 النتيجة الصافية

 النتيجة الصافية للمجموع املدمج-0

 حصة ذوي األقلية منها:

 حصة اجملمع

 .32ص ،ا وكذا مدونة حساابت قواعد سريهاعرضهحيدد قواعد تقييم احملاسبة وحمتوى الكشوف املالية و  ،0220يوليو06: القرار املؤرخ يف املصدر

 جدول تدفقات اخلزينة )الطريقة املباشرة ( :امللحق الثالث

 من الفرتة .................إىل...............

السنة  املالحظة البيان 
 Nاملالية

السنة 
 N-1املالية

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة التشغيلية

 التحصيالت املقبوضة من التأمني وإعادة التأمني

 املستخدمنيين و املبالغ املدفوعة للمورد

 املبالغ املدفوعة للدولة واهليئات املختلفة

 املصاريف املالية األخرى املدفوعةالفوائد و 

 تدفقات اخلزينة قبل العناصر غري العادية
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 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة ابلعناصر غري العادية

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة 
 التشغيلية)أ(

   

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة اإلستثمار

 املسحوابت عن إقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

 املسحوابت عن عملية التنازل عن التثبيتات املالية

 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوصيات املالية

 األقساط املقبوضة  عن النتائج املستلمةاحلصص و 

   

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة 
 اإلستثمار)ب(

   

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية منأ نشطة التمويل

 التحصيالت الناجتة عن إصدار األسهم

 احلصص وغريها من التعويضات اليت مت القيام هبا

 التحصيالت املتأتية من القروض

 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

   

    تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل)ج(
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 أتثري تغريات سعر الصرف على السيوالت

 تغري اخلزينة للفرتة)أ،ب،ج(

 معدالهتا عند إفتتاح السنة املاليةأموال اخلزينة و 

 معدالهتا عند إقفال السنة املاليةأموال اخلزينة و 

   

    أموال تغري اخلزينة خالل الفرتة

    املقارنة مع النتيجة احملاسبية

 عرض القوائم املالية ملؤسسات التأمني وإعادة التأمني.احملدد لقواعد احلساابت و  00رقم ، األمر وزارة املالية، اجمللس الوطين :راملصد

 جدول تدفقات اخلزينة )الطريقة الغري املباشرة(

 من الفرتة .....إىل الفرتة..............

السنة  املالحظة البيان
 Nاملالية

السنة 
 N-1املالية

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة التشغيلية

 صايف نتيجة السنة املالية

 :تصحيحات)تسوايت(

 املؤواتاإلهتالكات و 

 تغري الضرائب املؤجلة

 ات(االشرتاكتغري املؤوات التقنية)احلوادث و 

 املتنازلنيو  التأمني وسطاء تغري احلقوق املستأمن،
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 املتنازلنيو  التأمنيوسطاء  املستأمن، ديونتغري 

 نقص أو زايدة قيمة التنازل الصافية من الضرائب

    تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط )أ(

تدفقات عمليات اخلزينة املتأتية من عمليات 
 اإلستثمار

 مسحوابت عن إقتناء تثبيتات

 التثبيتاتحتصيالت التنازل عن 

 أتثر تغري حميط اإلدماج )التجميع(

 

   

    تدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات اإلستثمار )ب(

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من عمليات التمويل

 احلصص املدفوعة للمسامهني

 زايدة رأمسال النقدي

 إصدار القروض 

 تسديد القروض
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 (التمويل)جتدفقات اخلزينة املرتبطة بعمليات 

 تغري اخلزينة للفرتة )أ،ب،ج(

 معادلتها عند إفتتاح السنة املاليةاخلزينة و 

 معادلتها عند إقفال السنة املاليةاخلزينة و 

 أتثري تغريات سعر املعامالت األجنبية

   

    تغري اخلزينة خالل الفرتة

 عرض القوائم املالية ملؤسسات التأمني وإعادة التأمني.احملدد لقواعد احلساابت و 00رقم  ، األمراملالية، اجمللس الوطين وزارة :املصدر

 : جدول تغريات األموال اخلاصةرابعامللحق ال

رأمسال  املالحظة البيان
 الشركة

عالوات 
 اإلصدار

فارق 
 التقييم 

فارق إعادة 
 التقييم

اإلحتياطات 
 النتيجةو 

       N-2ديسمرب12الرصيد 

 التغريات يف السياسة احملاسبية

 تصحيح األخطاء اهلامة

 إعادة تقييم التثبيتات

 األرابح أو اخلسائر الغري املدرجة يف حساابت النتائج

 احلصص املدفوعة

 زايدة رأمسال

 صايف نتيجة السنة املالية
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 N-1ديسمرب  12الرصيد يف 

 التغريات يف السياسة احملاسبية

 اهلامةتصحيح األخطاء 

 إعادة تقييم التثبيتات

 األرابح أو اخلسائر الغري املدرجة يف حساابت النتائج

 احلصص املدفوعة 

 زايدة رأمسال

 صايف نتيجة السنة املالية

      

       Nديسمرب 12الرصيد يف 

.235،  234ص ص  ،املتضمن النظام احملاسيب املايل 20-22رقم املصدر: القانون 
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