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  :الملخص

يف  )املودعني واملقرتضني(احملاسبية حلسابات الزبائن  اتالتعرف على املعاجلهدفت هذه الدراسة إىل 

، ومن أجل ذلك مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، والقيام بدراسة حالة البنك الوطين البنوك التجارية

، مث مت إجراء مقابلة يف وكالة البنك 2019-2015ة من خالل االطالع على القوائم املالية للفرت  BNAاجلزائري 

 BNAك الوطين اجلزائري البنيف املعاجلات احملاسبية ، وقد توصلت الدراسة إىل أن )705( الوطين بربج بوعريريج

فق يف أقسام خاصة و  للودائع والقروضعاجلة احملاسبية تتم املكما والنظام احملاسيب املايل،   04- 09النظام تتوافق مع 

  .والنظام احملاسيب املايل 04-09النظام قيود وتقنيات حماسبية جاء �ا 

  .البنوك التجارية، الزبائن، الودائع، القروض، النظام المحاسبي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aimed to identify the accounting treatments for the accounts of customers 

(depositors and borrowers) in commercial banks, and for that, the descriptive analytical 

approach was adopted, and a case study of the Algerian National Bank BNA was carried out 

by reviewing the financial statements for the period 2015-2019, then an interview was 

conducted. In the agency of the National Bank in Bordj Bou Arreridj (705), the study found 

that the accounting treatments in the National Bank of Algeria BNA are in line with the 09-04 

system and the financial accounting system, as well as the accounting treatment of deposits 

and loans in special departments according to the accounting restrictions and techniques that 

came in System 09- 04 and the financial accounting system.  

Key words: commercial banks, customers, deposits, loans, accounting system. 
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 أي دولة القتصاديعترب القلب النابض  فهو ،يعد القطاع املصريف مبختلف أجهزته من أهم القطاعات االقتصادية     

يلعب دورا أساسيا يف ختطيط وتنفيذ خمتلف السياسات كما أنه  حيث يضمن تنشيط واستمرار املعامالت االقتصادية،

ومتثل ؛ أو تأخرهالدول اقتصاد  فهو يعترب املرآة العاكسة لتقدم التنمية،دفع عجلة املالية واالقتصادية خاصة فيما خيص 

جميع املدخرات وإعادة بتطار نشاطها الرئيسي إخرية يف حد أهم مكونات هذا القطاع حيث تقوم هذه األأالبنوك التجارية 

ذلك من املعامالت املالية اليت ال  والقيام بأنشطة الوساطة املالية كاالئتمان مبختلف أنواعه وغرياستثمارها يف شىت ا�االت، 

  .غىن عنها ألي اقتصاد

م تتمكن من التالؤ  للمؤسسات البنكية، كان البد عليها أن حتافظ على وضعيتها املالية حىتونظرا لألمهية البارزة         

شريعات القانونية األنظمة والت املعرض ملتغريات متعددة، ولعل من أهم هذه املتغريات،مع وضعية نشاطها الذي متارسه و 

 .من ضمنها التنظيم احملاسيبو 

 وذلك بتطبيق النظام منظومتها احملاسبية بإصالح اشرت اجلزائر كغريها من الدولهاته التغريات، ب ساروعلى م        

اسيب حيث االعتماد يف العمل احمل دف تقريب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر من املمارسات العاملية من�، احملاسيب املايل

مجيع املؤسسات  سعت أن يشمل هذا النظام احملاسيب، كما على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد املعاصر

عن باقي القطاعات إال أن هناك بعض القطاعات ينفرد نشاطها بطابع خاص يفصلها  بغض النظر عن طبيعة نشاطها،

احملاسبة يف تسجيل ومعاجلة معامال�ا املصرفية لكن بطريقة تستخدم ارية البنوك التجمن أمهها القطاع البنكي، ف األخرى

 أهممن  منح القروض للزبائنقبول الودائع و  ويعترب ،اجليد واملالئم من أجل حتقيق أهدافها املسطرة لضمان التسيري خاصة

 .هذه املعامالت

 :لرئيسي التايلعلى ضوء ما سبق متحورت مشكلة البحث يف السؤال ا: إشكالية الدراسة 

 ؟BNAك الوطني الجزائري لحسابات الزبائن في البن ةالمحاسبي اتكيف تتم المعالج

 : من أجل معاجلة وحتليل هذه املشكلة وبغية الوصول إىل فهم واضح هلا، مت طرح األسئلة الفرعية التالية

  ؟مع النظام احملاسيب البنكي BNAري ك الوطين اجلزائالبنيف لزبائن تتوافق املعاجلات احملاسبية حلسابات اهل  - 

   ؟BNAك الوطين اجلزائري البنن يف حبسابات الزبائقصود ما امل - 

  ؟BNAك الوطين اجلزائري البنيف  للودائععاجلة احملاسبية يف تتم املك  - 

 ؟BNAك الوطين اجلزائري البنيف  للقروضعاجلة احملاسبية يف تتم املك - 

سئلة املطروحة السابقة ومن مث اإلجابة على مشكلة البحث متت صياغة الفرضيات لإلجابة عن األ :فرضيات الدراسة 

 : التالية
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ناتج عن النظام  مع نظام حماسيب بنكي BNAك الوطين اجلزائري البنيف تتوافق املعاجلات احملاسبية حلسابات الزبائن  - 

  ؛والنظام احملاسيب املايل 09-04

واملقرتضني ) أو معنويني أشخاص طبيعيني(كل من املودعني   BNAك الوطين اجلزائري البنن يف حبسابات الزبائقصود امل - 

  ؛)أو معنويني أشخاص طبيعيني(

يف قسم الودائع وفق قيود وتقنيات حماسبية جاء �ا  BNAك الوطين اجلزائري البنيف  للودائععاجلة احملاسبية تتم امل - 

  ؛والنظام احملاسيب املايل 04-09النظام 

يف قسم القروض وفق قيود وتقنيات حماسبية جاء �ا  BNAك الوطين اجلزائري البنيف  للقروضعاجلة احملاسبية امل تتم - 

  .والنظام احملاسيب املايل 04-09النظام 

عرفة املمارسات احملاسبية مبراز الدور الذي تلعبه احملاسبة يف البنوك و إهذه الدراسة يف  أمهيةتتجسد  :أهمية الدراسة 

مارسات ملبا معرفتهممع الزبائن يف القطاع البنكي، مما جيعله موضوع مهم يفيد الطلبة والباحثني ويساهم يف رفع مستوى 

 .قطاع البنكي اجلزائرياحملاسبية يف ال

يف ) تلف أنواعهممبخ(ىل التعرف على املعاجلة احملاسبية حلسابات الزبائن إيهدف هذا البحث  :أهداف الدراسة 

 .البنوك التجارية واكتساب معلومات جديدة فيما خيص احملاسبة البنكية

املنهج الوصفي موضوع الدراسة مت االعتماد على  إشكاليةجل معاجلة أهذا البحث ومن  إطاريف  :الدراسة منهج 

خالل حتديد أنواع الزبائن بالبنك  وقد مت االعتماد على أسلوب دراسة احلالة يف معاجلة الفصل التطبيقي من، التحليلي

ملقابلة ا، وقد مت تدعيم هذا األسلوب بأسلوب 2019-2015الوطين اجلزائري وحتليل احلسابات املتعلقة �م خالل الفرتة 

، الذي قدم لنا بعض األمثلة عن املعاجلات )705( مع أحد حماسيب وكالة البنك الوطين اجلزائري يف والية برج بوعريرج

 .بية املتعلقة مبختلف زبائن البنكاحملاس

 :حدود الدراسة 

-2015يف بداية اجلانب التطبيقي قمنا بدراسة القوائم املالية للبنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة  :الحدود الزمنية -

 .22/09/2020غاية  إىل 02/08/2020 من ابتداء، بعدها قمنا بإجراء مقابلة يف وكالة برج بوعريريج 2019

عند االطالع على القوائم املالية للبنك الوطين اجلزائري مت االستعانة باملوقع االلكرتوين للبنك، يف  :حدود المكانيةلا -

 .عند إجراء الدراسة يف فرع برج بوعريريج مت التوجه هلذا الفرع يف بلدية برج بوعريرج

فيما  هاو موضوعي نوجز هو ذايت وما ه وضوع منها ماذا املهناك عدة أسباب الختيار ه :دوافع اختيار الموضوع 

  :يلي

  :الدوافع الذاتية -



 .....................................................................................................مقدمة 

 ~ ج  ~

رتبطة بالتخصص؛واضيع املالرغبة الشخصية يف دراسة امل  

هنية؛خاصة يف احلياة امل هوضوع لالستفادة باختيار امل 

  :الدوافع الموضوعية -

 مستقبال؛ ه بتمنيهالبحث أمام امل جمالوضوع بغية فتح ذا املهالتطرق إىل  

هنية حالياطروحة يف الساحة االقتصادية واملواضيع املكون الدراسة من امل. 

  :صعوبات الدراسة 

؛راجع اجلزائريةراجع وخاصة املنقص امل  

شرقية؛راجع املوضوع استنادا إىل املصعوبة دراسة امل  

البالد خاصة إىل الوضع الصحي الذي يشهده العامل و البنك نتيجة  منعلومات امل صعوبة احلصول على)covid-19( 

 .سرية العملحتججهم ب باإلضافة إىل

طار إىل فصلني، الفصل األول يتضمن اإلذا البحث هطروحة قسمنا لإلجابة على اإلشكالية امل :خطة الدراسة 

ما املبحث أ مدخل حملاسبة البنوك التجارية،ول تضمن ىل ثالث مباحث، املبحث األإالنظري للموضوع، حيث قسم 

 يف حول الدراسات السابقة، أمافقد كان  لثمبحث الثالل ، وبالنسبة تضمن املعاجلة احملاسبية للودائع والقروضالثاين

 سيتم، حيث ك الوطين اجلزائريالزبائن يف البن قسماحملاسبية ل عاجلةللم تطبيقيةىل الدراسة الإتطرق سنالفصل الثاين ف

الودائع اليت القروض و  فيضم تشكيلةما املبحث الثاين أ ،البنك تقدميمت فيه ول ثالث مباحث، املبحث األ إىلتقسيمه 

 .الودائع يف البنكو  احملاسبية للقروضة املعاجلفيعرض مبحث الثالث بالنسبة للو  يقدمها البنك الوطين اجلزائري،
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 :تمهيد

وهي مؤسسات  تشكل املؤسسات املالية وبصفة خاصة البنوك التجارية أهم متعامل اقتصادي يف الدورة االقتصادية،

إال أ�ا هي أيضا تستخدم احملاسبة كلغة  ،األخرىذات طبيعة خاصة خيتلف نشاطها املايل عن باقي األنشطة االقتصادية 

لذلك سعت جلنة معايري احملاسبة الدولية سابقا ، مع خصوصية نشاطها تتماشىلرتمجة نشاطها وعمليا�ا لكن بصورة 

حتتل هاته املكانة  كو�ارها  يوضع معايري �تم �اته الصناعة املتخصصة وتطو  إىلوجملس معايري احملاسبة الدولية حاليا 

 واملؤسسات للمصارف املالية البيانات عن واملتعلق باإلفصاح 30 رقم الدويل احملاسيب عياراملويعد  ،الكبرية يف االقتصاد

 القوائم على املعيار هذا طبقوي، 1989املتخصصة الذي صدر سنة  يف الصناعات اللجنة خمرجات أوىل هلا املماثلة املالية

 يةالدول احملاسبة معايري جملس أصدر 2005 ، ويف سنةبالبنوك إليها ويشار املالية املشا�ة واملؤسسات للمصارف املالية

  .30 رقم الدويل احملاسيب املعيار ليعوض) اإلفصاحات -املالية األدوات( 7 رقم املالية إلعداد التقارير الدويل املعيار

يف نظامها احملاسيب  إصالحاتمواكبة التغريات االقتصادية وإحداث  إىلواجلزائر كغريها من الدول اليت سعت دائما 

سعت أن يشمل هذا النظام مجيع  2010إ�ا منذ تبين النظام احملاسيب املايل سنة فمتاشيا مع معايري احملاسبة الدولية، 

يقوم بشكل رئيسي على استالم الودائع من والذي منها نشاط البنوك  ن مالئما لطبيعة نشاطهاو املؤسسات وأن يك

  .عمالئها وتقدمي القروض هلم والذين يشكلون شرحية الزبائن لديها

كما سنعرض بصفة خاصة املعاجلة احملاسبية ،  نظام احملاسيب البنكيى العللبنوك التجارية و ايف هذا الفصل سنتعرف 

  .واإلقراضيداع ك مع زبائنها فيما خيص اإللعمليات هاته البنو 

  ؛مدخل للمحاسبة في البنوك التجارية: المبحث األول

  ؛القروضالمعالجة المحاسبية للودائع و : المبحث الثاني

 .سابقةالدراسات لا: المبحث الثالث
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  مدخل للمحاسبة في البنوك التجارية: المبحث األول

نستعرض يف هذا املبحث احملاسبة البنكية يف البنوك التجارية من خالل تقدمي ماهية هاته البنوك وعرض النظام 

معايري احملاسبة الدولية اليت  إىلكما سنتطرق  احملاسيب داخلها والركائز اليت تقوم عليها عملية التسجيل احملاسيب فيها،

  .تناولت احملاسبة يف البنوك التجارية

  ماهية البنوك التجارية: المطلب األول

 ،مل تنشأ يف صور�ا الراهنة ومل تظهر دفعة واحدةكما أ�ا تعترب البنوك التجارية من أقدم البنوك من حيث النشأة،  

يف  نة من النظم البدائية السابقة اليت كانت تتوىل عملية االئتماأنقاض جمموع منا مرت مبراحل تطور طويل قام علىوإ

 وصوال إىل البنوك احلديثة اليت قضت على الصورة القدمية وحلت حملها، )كبار التجار واملرابني والصياغ(صورته األوىل 

رجة الثانية بعد البنوك  الديفو أهم مكونات مؤسسات اإليداع املالية وركيزة من ركائز النظام املصريف من اليوم تعد وهي 

  .املركزية

  هاصائصخو  تعريف البنوك التجارية: أوال

 أصل ذات كلمة وهي بنك كلمة أصل معرفة التجارية البنوك عن احلديث يستدعي: تعريف البنوك التجارية .1

لشراء  الوسطى لقرونا يف ايطاليا مشال مدن يف الصرافون عليها جيلس كان اليت اخلشبية املنضدة وتعين" banco"ايطايل

  :يلي فيما بعضها نوجز تعاريف عدة التجارية للبنوك أعطيتلقد  1 ؛واستبداهلا العمالت وبيع

 وأ الطلب حتت )ةاملعنوي األشخاص(ت واهليئا األفراد من الودائع تقبل مالية مؤسسة عن عبارة وه التجاري البنك - 

 2؛الربح بقصد )االئتمانية( القروض وتقدمي احلسابات فتح يف الودائع هذه تستخدم مث ألجل،

 14يف  املؤرخ 90/10 رقم والقرض النقد خالل قانون من البنوك التجارية تعريف إىل اجلزائري املشرع تعرض ولقد - 

 العمليات إجراء والرئيسية العادية مهمتها معنوية أشخاص البنوك :ما يلي على تنص واليت 114 مادته يف  1990أبريل

، منح القروض والتسهيالت، تلقي الودائع من اجلمهور 3:يف وتتمثل القانون هذا من 113 إىل 110 ملوادا يف املوصوفة

 .توفري وسائل الدفع الالزمة حتت تصرف الزبائن

  تقوم بصفة  ن البنوك التجارية هي عبارة عن مؤسسات ائتمانية غري متخصصةأالسابقة ب اتريفنستخلص من التع

  .وتقدمي القروض املختلفة بعد أجل حمدد ال يتجاوز السنة وواليت تدفع عند الطلب أمعتادة بقبول الودائع 

                                                           
  .15 ص ،2011، ، اليمنالتدريب املهينو الطبعة األوىل، وزارة التعليم الفين  ، البنوك التجارية،وآخرونيوسف عبده راشد الرباعي،  -1

2- sylvie de coussergues، et al، gestion de la banque, 8°édition, dunod, paris, 2017, page  4. 

  .533 ص، 114املادة  اجلزائر، ،16العدد  ،14/04/1990 الصادرة يفاجلزائرية ، اجلريدة الرمسية رضقالنقد والب المتعلق 10-90القانون  - 3
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 1 :يلي فيما ندرجها خصائص بعدة التجاري البنك يتميز :خصائص البنوك التجارية .2

خالل  من املصارف على رقابته املركزي البنك ميارس :عليه تؤثر وال المركزي البنك برقابة التجارية البنوك تتأثر - 

 ؛املركزي البنك على تأثري وأ رقابة أية متارس أن ميكنها ال جمتمعة التجارية البنوك أن حني يف ،بذلك مكلف هازج

الوطن  يف االئتمانية السوق حلاجات تبعا وتتنوع التجارية البنوك تتعدد :واحد المركزي والبنك التجارية البنوك تعدد - 

 ؛واحدا يبقى املركزي البنك أن غري

البنك  يصدرها اليت القانونية النقود عن التجارية البنوك تصدرها اليت املصرفية النقود ختتلف :المصرفية قودالن إصدار - 

 ؛الثانية �ائية بقوة التشريعو غري �ائية، و برائية إ األوىلاملركزي، 

 تكلفة بأقل الربح نم ممكن قدر أكرب حتقيق األساسي هدفها ،رأمسالية مشاريع التجارية البنوك تعترب :الربح تحقيق - 

  .الشركات وأ األفراد من مملوكة تكون ما غالبا وهي ممكنة

  البنك التجاري أقسام: ثانيا

 مرتبط وه ما فمنها للعمالء يقدمها اليت واخلدمات الوظائف وتنوع باختالف للبنك الداخلية األقسام ختتلف

 وتراقبها الفنية األقسام عمليات تنظم اليت فهي اإلدارية اماألقس أما للبنك الفنية األقسام وهي بالعمالء مباشرا ارتباطا

 2.للبنك الفنية األقسام يف حتصل اليت اليومية للعمليات احملاسبية القيود حسابا�ا وتسجل إمجاليات ومتسك

 ؛)...موالاأل تلقي، اإلقراض، اإليداع( املعروفة أعماله خالهلا من البنك يؤدي اليت األقسام وهي: يةدار اإل األقسام .1

 مبا اإلدارية األقسام خبدمة وتقوم البنك، يف العمل سري تنظيم عن مسئولة تكون اليت األقسام هي: يةفنال األقسام .2

  .املصرفية العمليات تنفيذ يف الدقة والسرعة حيقق

 هذه متثلت حيث البنك، عمالء لصاحل اخلدماتو  األعمال من مجلة بتقدمي على مستوى األقسام الفنية املصاحل تقوم

  3:كاأليت مصلحة كل حسب األعمال

 يف تتم اليت النقدية العمليات مجيع عن املسئول القسم وفه البنك، أقسام أهم من اخلزينة قسم يعترب: قسم الخزينة - 

 ى؛األخر  البنك أقسام يف مصرفية عمليات عن أتنش واليت )املدفوعات وأ املقبوضات( الفرع

                                                           
ختصص دراسات ذكرة ماسرت أكادميي، ، م(scf)النظام المحاسبي المالي تقييم الممارسات المحاسبية في البنوك الجزائرية في ظل سليماين العيد،  - 1

  .7 ، ص2017- 2016اجلزائر،  –جامعة قاصدي مرباح، ورقلة حماسبية وجبائية معمقة، 
  .42 ، ص2006األردن، -، دار وائل للنشر، عمان01ط ، -المحلية والدولية  – إدارة العمليات المصرفيةني عبد اهللا، إمساعيل إبراهيم الطراد، أمخالد  -2
  .65، ص2008األردن، -، دار وائل للنشر، عمانالطرق المحاسبية الحديثة-العمليات المصرفية اإلسالميةني عبد اهللا، حسني سعيد سعيفان، خالد أم-3
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كانوا أشخاص   سواء للعمالء اجلارية احلسابات بفتح عام بشكل القسم ذاه خيتص: الجارية الحسابات قسم - 

 )الشيكات( الصرف أوامر وينفذ بشيكات، وأ نقدا أشكاهلا، كانت مهما بقبول إيداعا�م وذلك معنويني، وأ طبيعيني

 ،�مالتزاما بتسديد ميقو و  عنهم نيابة املهامو  الوظائف من بالعديد والقيام الشيكات حتصيل يتوىل كما عنهم الصادرة

 ة؛اجلاري احلسابات من للسحب الشيكات تستخدمو 

 وأ لديه جارية حسابات على مسحوبة شيكات عمالئه قبل من لديه يودع أن الواحد البنك يستطيع: المقاصة قسم - 

 فيتم رىأخ بنوك لدى جارية حسابات على مسحوبة تكونو  بالبنك تودع اليت الشيكات إىل فبالنسبة أخرى، بنوك لدى

 قسم يسمى املركزي بالبنك خاص قسم يف التبادل هذا يتمو  ها،حتصيل ليتم املختلفة البنوك بني تبادهلا يتمو  يوميا جتميعها

 الشيكات كل معه حامال اعليه متفق ساعة ويف يوميا املقاصة إىل عنه مندوب بإرسال بنك كل يقوم حيث املقاصة

 يقدم حيث الشيكات هذه تبادل يتم حيث رى،أخ بنوك على واملسحوبة نوكالب وبتلك اجلارية باحلسابات املودعة

 ؛ببنكه املتعلقة شيكات وحيمل األخرى البنوك شيكات

 التجار ودائع( الغري من يستلمها اليت باألموال بل فحسب ماله برأس يعمل ال البنك نإ: رالتوفيو  الودائع قسم - 

ه ، تتم على مستوى هذا القسم خمتلف العمليات املتعلقة �اتالدفع موعد باختالف سعرها تلفخي فوائد مقابل) األفرادو 

 مبا فيها الفوائد املمنوحة عليها؛الودائع 

 اليت االستخدامات أهم حدأ لعمالئها البنوك تقدمها اليت االئتمانية التسهيالت تشكل: والقروض السلف قسم - 

 لوضعهم شاملة بدراسة القيام من له البد القروض منح طلبات نأبش املناسب القرار البنك يأخذ لكي�ا البنوك،  تقوم

 ؛البنك عمليات أنظمة يف احملددةو  توافرها الواجب الشروطو  األسس من جمموعة إىل استنادا وذلك املايل

 خصم ؛العمالء حلساب الكمبيالة حتصيل: التالية بالعمليات القسم هذا يقوم): ةالكمبيال( التجارية األوراق قسم - 

  ؛الكمبيالة بضمان التسليف ة؛الكمبيال

 حدأ طلب على بناءا البنك من يصدر تعهد بأنه الضمان خطاب يعرف: )لكفاالتا( الضمان خطاباتقسم  - 

 حيددو  اخلطاب يف املعينة املدة خالل ذلك منه طلب إذا شرط وأ قيد دون آخر لشخص معني مبلغ بدفع معه املتعاقدين

 ؛وكذا دفع قيمتها و إلغاؤهاتعديلها أو يتم على مستوى هذا القسم إصدار الكفالة أ ،جلهأ من صدرأ الذي الغرض فيه

 إىل املشرتي من والدفع املشرتي إىل البائع من البضائع تدفق تتطلب الدولية التجارة: المستندية االعتمادات قسم - 

 يف يرغب املشرتيو  ة،البضاع هذه قيمة دتسدي له تضمن وسيلة إىل حيتاج نهأ إال بضاعته تصدير يف يرغب فالبائع ع،البائ

 ، يتم على مستوى هذا القسمصحيح بشكل بالتزاماته البائع وفاء له تضمن وسيلة إىل تاجحي نهأ إال البضاعة هذه استرياد

 ؛واملوافقة عليه وتسديد قيمته االعتمادمنح 
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 العقار يف يضع نأب البنك به يلتزم دعق على احلديدية اخلزائن تأجري خدمة تطلق: ةالحديدي الخزائن تأجير قسم - 

  .به االنتفاع ومدة الصندوق حجم باختالف ختتلف أجرة مقابل وذلك العميل تصرف حتت حديدية خزائن يشغله الذي

  التجاري البنك أقسام يوضح البنوك ألحد الهيكل التنظيمي: 01الشكل رقم 

   

  

  

    

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .43 ص ،2006األردن،  -، دار وائل للنشر، عمان1ط، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية إمساعيل إبراهيم الطراد،  ،مني عبد اهللاأخالد : المصدر

  البنوك التجارية وأهدافوظائف : ثالثا

 إىل تقسيمها ميكن واليت النقدية وغري النقدية منها وظائف عدة التجارية البنوك تؤدي :وظائف البنوك التجارية .1

  .حديثة وأخرى كالسيكية تقليدية

 

 مدير الفرع

 مساعد المدير

 المراقب

ام الفنيةاألقس  األقسام اإلدارية 

 قسم اللوازم

 قسم التصوير

قسم المراسالت 

 واألرشيف

 قسم الخزينة قسم الديون

 قسم الودائع

 التسهيالت قسم

والتحصيل قسم الصيرفة  

 قسم المقاصة 

 قسم بوالص التحصيل

 قسم الحسابات الجارية

 قسم الكمبياالت

 قسم المحاسبة العامة

 قسم األوراق المالية

 قسم الخزائن اآلمنة

 قسم الحواالت 
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 1 :يلي فيما الوظائف هذه وتتمثل :التقليدية الوظائف .1.1

  الدائنة؛ اجلارية باحلسابات )ألجل ودائع االدخار، ودائع الطلب، حتت( املختلفة العمالء بودائع االحتفاظ - 

   للعمالء؛ والسلف القروض منح - 

   التجارية؛ وراقألا حتصيل وأ خصم - 

  .األجنبية بالعمالت التعامل - 

 2 :يلي فيما الوظائف هذه وتتمثل :الحديثة الوظائف  .2.1

 إعداد يف تشرتك البنوك أصبحت :ومشاريعهم بأعمالهم يتعلق ما في للعمالء االستثمارية الخدمات تقديم - 

 األمثل احلجم حتديد يتم الدراسات هذه ضوء لىوع املشروعات إنشاءهم لدى معها للمتعاملني املطلوبة املالية الدراسات

 ؛مشرتكة مصلحة هي البنك ومصلحة املشروع مصلحة نإف ومنه السداد طريقة وكذلك ،للتمويل املطلوب

 من وهذا الشخصي لإلسكان متويلية خدمات بتقدمي البنوك تقوم :العقاري باإلقراض الشخصي اإلسكان تمويل - 

 ؛معها لنياملتعام للعمالء قروض منح خالل

 مبنحهم وذلك معينة، مناسبات ملواجهة وهذا باالدخار القيام على معها املتعاملني البنوك تشجع :المناسبات ادخار - 

 ؛مدخرا�م مع تتناسب خاصة ائتمانية وتسهيالت فوائد

 صةخا معلومات على وحتتوي عمالئها خلدمة البنوك تصدرها شخصية بطاقات هي :االئتمانية البطاقات خدمات - 

  .النقود بدل مدفوعاته لتسوية يستعملها حباملها

  :األمهيةعلى درجة كبرية من  أهدافعدة  حتقيق إىل التجارية البنوك تسعى: البنوك التجارية أهداف .2

هذه  عن هلم عوائد دفع األفراد من الودائع قبوله لدى البنك عمل طبيعة تقتضي: Profitabilityالربحية  هدف - 

 الرحبية من درجة أقصى لتحقيق العمل على البنك يفرض الوضع هذا لذلك حيقق، مل أم إيراداً  لبنكا حقق سواء الودائع

  3؛النفقات وتقليص اإليرادات تعظيم خالل من

                                                           
  .23ص، 2013 ،، كلية التجارة اجلامعة اإلسالمية، غزةواإلسالميةمحاسبة العمليات المصرفية في المصارف التجارية علي عبد اهللا شاهني،  - 1
ختصص دراسات حماسبية وجبائية ، مذكرة ماسرت أكادميي، scfالممارسات المحاسبية للبنوك التجارية على ضوء النظام المحاسبي المالي ناقري محيدة، د -2

  .6 ، ص2015- 2014اجلزائر،  –جامعة قاصدي مرباح، ورقلة معمقة، 
  .24 علي عبد اهللا شاهني، مرجع سبق ذكره، ص -3
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املال ألن أية  رأسالعمل على تعظيم قيمة  إىل يهدف البنك من خالل مباشرة نشاطه: Safety هدف األمان - 

جزء من أموال املودعني مما قد يؤدي إىل إفالس البنك، األمر الذي يدفعه إىل توفري  يقع فيها البنك يعين التهام خسارة

 ؛ل املشروعات ذات اخلطورة العاليةممكن من األمان للمودعني من خالل جتنب متوي أكرب قدر

 متكنه رفلدى املص كافية سيولة توفر املودعني مع والعالقة املصريف العمل طبيعة تفرض: Liquidityهدف السيولة  - 

  .زمنية لفرتة )املودعني( للغري التزامات من عليها ما سداد تأجيل ميكنها ال التجارية فالبنوك آين، بشكل التزاماته أداء من

 فمثال املصرفية، لإلدارة مشكلة مما يشكل املذكورة األهداف حتقيق بني تعارض وجود يالحظ سبق ما على بناء

 نفس الرحبية، ويف هدف اخنفاض يعين مما خزائنه، يف كبرية بنقدية باحتفاظه السيولةمن  عالية درجة حتقيق للبنك ميكن

 عرض قد يكون بذلك ولكنه الرحبية زيادة املخاطر لغرض عالية 1،تاستثمارا وحن أمواله توجيه ميكنه البنك فإن الوقت

 حتقيق والثاين وه اهلدف تدمري إىل يؤدي الذي األمر كثرية، رأمسالية خسائر عنه ينجم مما قد عالية خماطر إىل أمواله

 وأما املسامهني خيدم األول اهلدف أن جند هذه األهداف بني التعارض وعدم التوازن ولتحقيق املودعني، ألموال األمان

 هذه حلسم التشريعي التدخل إىل ويدع الذي األمر 2،املودعني وتشريعات البنك املركزي والثالث فيخدم الثاين اهلدف

  .اخلصوص هذا يف وتعليمات ضوابط من النقدية السلطة تصدره ما خالل من سألةامل

  نبذة عن البنوك التجارية في الجزائر  :رابعا

لقد عملت اجلزائر منذ االستقالل على النهوض مبختلف القطاعات خاصة القطاع االقتصادي جلعله قادرا على 

ومبا أن ، مصريف فعال من أجل الرفع من وترية التطور االقتصادي لذلك أقدمت على بناء نظام، تلبية مجيع االحتياجات

املصاحل اليت خيدمها قامت الدولة بإضفاء  وهذا األخري كان تابعا لالستعمار الفرنسي سواء من حيث اإلشراف والرقابة أ

يف تاريخ حدة نقدية جزائرية وأقرت الدينار كو  ،1962سنة يف حيث بادرت بإنشاء البنك املركزي اجلزائري ، سياد�ا املالية

ومن أجل دعم عملية التنمية الوطنية اليت تتطلب رؤوس أموال كبرية لتمويل االستثمارات عززت قطاع 3 ،1964- 10-04

يف إطار النظام االشرتاكي الذي تبنته الدولة آنذاك قامت بتأميم البنوك األخرى اليت  و ، 1963البنوك ببنوك أخرى سنة 

  مبثابة فكان ذلك ،1971طرأت عليه إصالحات سنة  كما ،1966 لنظام االستعماري بداية من سنةكانت حتت وصاية ا

                                                           
جامعة ختصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري، ، مذكرة ماسرت أكادميي، المحاسبي الماليمحاسبة القطاع البنكي من وجهة نظر النظام  دوبة حفصة أمساء، -1

  .53 ص، 2018- 2017اجلزائر،  –عبد احلميد بن باديس، مستغامن 
  .18 ، ص1991 مصر،-ملنصورة، ا، مكتبة اجلالء اجلديدةمحاسبة البنوك التجاريةكمال عبد السالم،   - 2
، مد بوضيافـحمجامعة ختصص مالية ونقود، مذكرة ماسرت أكادميي،  ،إصالحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات، فايزةقلمني  -3

  .59- 58 ص ، ص2015 - 2014 اجلزائر، –سيلة امل
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األزمات االقتصادية ما بني وحتت ضغط ؛ تأسيس للنظام املصريف اجلزائري بعيدا عن التبعية لالقتصاد الفرنسيو والدة 

التفتح االقتصادي وعملت على  وزائر حناجتهت اجل، وما تبعه من تراجع ملداخيل الدولة من الصادرات 1983-1984

إصالح نظامها املصريف مبا يتماشى مع التطورات احلاصلة داخليا وخارجيا فقامت بتطبيق مجلة من اإلصالحات �دف 

-88 ، القانون1986يف إطار اإلصالح النقدي العام لسنة  86/12قانون البنوك والقرض ( ا املصرفيةعصرنة أجهز�و تطوير 

املايل و مبثابة االستقالل احلقيقي للنظام املصريف  1990 سنة 10-90ويعترب قانون النقد والقرض ) 1988لسنة  06-88و 01

قد  كانت �االت بوضوح حيث تعرض، اقتصاد السوق والبنكي كونه املالئم للتوجه حن اإلصالحوخطوة فعالة يف 

 الصالحيات، ونزع كامل أعطاهو املركزي  البنك ستقالليةاألجنبية وأقر با البنوكو األجنيب  كاالستثمار قبل من أمهلت

وجعلها ذات ملكية  التجارية اليت كانت تستعمل لتغطية مصاريف املؤسسات العاجزة البنوك عن الدولة صناديق صبغة

  1.البنوك وحتديثها وذلك يف إطار تبين اقتصاد السوق هذه نشاط بعث خاصة من أجل إعادة

  المحاسبي في البنوك التجاريةام النظ: المطلب الثاني

جمموعة من العمليات غري موجودة ز بوجود تميحماسبة البنوك نوعا من أنواع احملاسبة اخلاصة، فنشاط البنك يتعترب 

ورغم خصوصية النظام احملاسيب البنكي إال أنه ال حييد يف مفهومه عن احملاسبة العامة وال خيتلف يف ، خرىاألنشطة األيف 

  .األساسية هاوقواعد هابادئنفس ميقوم على  إال يف ما اقتضته طبيعة نشاط البنوك، إضافة إىل أنه عناصره عنها

  مكوناته و  لنظام المحاسبي للبنوك التجاريةا مفهوم: أوال

 :أنه على التجارية للبنوك احملاسيب النظام تعريف ميكن: للبنوك التجاريةالمحاسبي  النظام تعريف .1

وتكون هذه  ،لتسجيل البيانات تستخدم اليت والسجالت احملاسبية للبيانات مصدر هي اليت املستندات من جمموعة - 

 2؛املالية وآثارها طبيعتها حيث من متجانسة جمموعات يفب تبو  مث ،حدوثها لرتتيب وفقا تارخيية تسجيالتال

 لتحضري التناسق املنطقي أساس على بطريقة عملية املستخدمة الوسائل من جمموعةعن  عبارة هو احملاسيب النظام - 

 3؛جلهأ من شئأن الذي للغرض هحتقيق درجة على والتعرف املشروع إدارة تسيري �دف واألساسية اهلامة البيانات

                                                           
  .107- 69ص ص ، مرجع سبق ذكره، فايزةقلمني  -1
اجلزائر،  –جامعة منتوري، قسنطينة ختصص بنوك و تأمينات، مذكرة ماسرت أكادميي، ، استعمال المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابةفعالية توفيق زرمان،  - 2

  .29 ، ص2005-2006
جامعة صص حماسبة، ختماسرت أكادميي، رة مذك ،scfفق النظام المحاسبي المالي و المعالجة المحاسبية للعمليات المصرفية سهيلة دريش، ضاوية تايت،  -3

  .12ص ،2018- 2017اجلزائر،  –الشهيد محة خلضر، الوادي
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 القانون من نفس 03، فحسب املادة 2007 نوفمرب 25املؤرخ يف  11-07صدر النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون  - 

كذلك تقارير و م بتنظيم املعلومة املالية وذلك بكتابة وتسجيل معلومات قاعدية باألرقام ن احملاسبة املالية نظام يقو إف

 1.تعكس الصورة احلقيقية للحالة املالية واملادية للمؤسسة

 :المحاسبي التنظيم في المتبعة األساليب .2

 الفروع عمليات وكذلك العامة باإلدارة اخلاصة العمليات فيها تتجمع واحدة وجود أي العامة اإلدارة يف مركزية حماسبة - 

 ؛حمددة زمنية خالل فرتة

 البنك من فروع فرع لكل أنه أي، معينة فرتة خالل أعماله نتائج تظهر التجاري البنك يف فرع لكل مستقلة حماسبة - 

 لشك على شهر كل �اية أعماله يف نتائج الفرع �ذا يرسل مث عملياته فيها يسجل، خاصة أصول وفق به خاصة حماسبة

 ؛اخلاصة حماسبتها مع بتوحيدها لتقوم العامة اإلدارة إىل ميزان مراجعة

 اخلاصة الفروع كاحلسابات ختص واليت، أرصد�ا وتوحد احلسابات مسك العامة اإلدارة يف املركزية احملاسبة تتوىل - 

 �دف احلسابات هذه برتصيد ملاليةا �اية السنة يف والسيما دورية وبصفة املركزية احملاسبة تقوم حيث، باخلارج باملراسلني

 2 .اخلتامية واحلسابات للبنك العامة األوضاع تنظيم

 النظم ختتلف لذا، تقوم به املؤسسات اليت العمليات طبيعة ختتلف: التجارية للبنوك المحاسبي النظام مكونات. 3

  3:وهي النظم مجيع يف مشرتكة عوامل تبارهااع ميكن أساسية عناصر توفر من البد نهإ إال كل منها يف تتبع اليت احملاسبية

 ذات جتارية عملة كل أن تعين واليت، املزدوج القيد نظرية أساس على البنكي احملاسيب يقوم النظام: المحاسبية النظرية - 

 ؛القيمة بنفس دائنا واألخر مدينا أحدمها طرفني على تؤثر مايل أثر

 ةاملساعد تشمل الدفاتر اليت الفرنسية الطريقة استخدام ىلع بنكيال احملاسيب النظام يقوم: المحاسبية الطريقة - 

 ؛)ذأستا ودفرت يوميات (املركزية الدفاتر وأ العامة والدفاتر) أستاذ ودفرت يوميات(

البنكية  العمليات عن البيانات جتميع يتم وبواسطتها، النظام احملاسيب مدخالت أهم من وهي :المستندية المجموعة - 

 ،نظام أييتجزأ من  ال وجزء يف النظام احملاسيب األويل القيد مصدر هي واملستندات، املختلفة البنك مبأقسا اخلاصة

 ؛اخل...األماناتواستالم ، الشيكات ،واإليداع القبض إيصاالت، )ودائن نمدي (اخلصم إشعارات املستندات تشمل هذه

                                                           
  .3 ص، 03املادة  اجلزائر، ،74، العدد 25/11/2007الصادرة يف اجلزائرية اجلريدة الرمسية ، المتضمن النظام المحاسبي المالي، 11- 07القانون  -1
جامعة قاصدي مرباح، ختصص دراسات حماسبية وجبائية معمقة، ماسرت أكادميي، ة مذكر  ك التجارية،تطبيق النظام المحاسبي المالي في البنو بلعباس ماريا،  - 2

  .20 ص ،2014-2013اجلزائر،  –ورقلة 
 مدـجامعة حمجباية، ختصص مالية و مذكرة ماسرت أكادميي، ، ر تطبيق النظام المحاسبي المالي على عرض القوائم المالية البنكيةأثرميطة عبد احلليم،  - 3

  .35ص ، 2015- 2014اجلزائر،  –سيلة املبوضياف، 



  للمحاسبة في البنوك التجارية النظرياإلطار ............................................. :الفصل األول

 

~ 14 ~ 
 

 يتم ومنها، املساعدة اليومية دفاتر يف أوال بأول نكيةالب للعمليات الدفاتر هذه يف القيد ويتم: الدفترية لمجموعةا - 

 اليوميات تسجيل جماميع يتم يوم كل �اية ويف ،املساعدة األستاذ بدفاتر املختصة حسابا�ا إىل العمليات ترحيل

 ؛بالبنك العامة احلسابات قسم يف املركزية اليومية دفرت يف واحد مركزي بقيد املساعدة

، معينة ألغراض تعد كشوفات إىل باإلضافة النتائج، حسابات وجدول امليزانية قائمة من كل شملوت :المالية القوائم - 

 ؛حتتويها اليت واملعلومات إليها تقدم اليت واجلهة ،تنظيمها وكيفية، أنواعها حيث من ختتلف وهي

 ؛النظام يف البيانات إلدخال احملاسبية األنظمة يف اآلالت تستخدم: والمعدات آلالتا - 

 وطرق والدفاتر املستندات يف املعلومات لتسجيل الالزمة واحملاسبية الكتابية العمليات حتدد: المحاسبية إلجراءاتا - 

 ؛املوضوعة التعليمات إتباع من والتحقق القيود مراجعة عمليات إىل باإلضافة، ومواعيدها العمليات تلك إجراء

 األعمال وصحة دقة لضمان مجيعا تعمل ،داخلي وضبط ريةوإدا حماسبية رقابة وسائل تشمل: الرقابية اإلجراءات - 

 موازين ،التفتيش، الداخلي التدقيق: ومنها اإلدارية التعليمات ذتنفي من والتأكد ،األصول خمتلف وسالمة ،احملاسبية

 ؛اخل....األداء رقابة ،املمتلكات علىأمني الت، الدورية املراجعة

 .وإجراءاته النظام خطوات وفهم استيعاب عليهم فيجب ،النظام تنفيذ مهام إليهم توكل الذين وهم: الموظفون - 

  ائص النظام المحاسبي للبنوك التجاريةخص:ثانيا

 واخلصائص القواعد من جمموعة على يقوم سليم، حماسيب نظام إطار يف لنشاطاته التجاري البنك مزاولة إن

  1:يف أمهها تلخيص وميكن له، املميزة

  جيعل  البيانات، بشكل وعرض واملعاجلة القيد وطرق احلسابات وتقسيم والتسميات صطلحاتامل يف والوضوح الدقة -

  ؛الفعلية أعماله ونتائج للبنك احلقيقية الصورة ممكن قدر بأكرب تعكس البنك حماسبة

  تعدد مراأل يتطلب ومن هنا والسحب، اإليداع عمليات مثل تكرارها ومعدل وكثر�ا بتشا�ها املصارف عمليات تتميز - 

 بالعمليات منها كل خيتص كشوف يف املتشا�ة العمليات هذه وتفريغ اإلحصائية والسجالت والدفاتر الكشوف

  املتجانسة؛

 2؛خاص بشكل عمليات الصندوق وبالذات البنك عمليات باقي عن احملاسبة وظيفة فصلو  العمل تقسيم ضرورة - 

 ؛وآخر قسم وأ وآخر موظف بني التكرار اشىحيت بشكل احملاسبية املستندية الدورة تصميم - 
                                                           

العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، علوم،  دكتوراهأطروحة  ،تحديات التطبيقو المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية ن فرج زوينة، ب -1

  .115 ص ،2014- 2013اجلزائر،  –سطيف 
على موثوقية البيانات المالية المنشورة الصادرة عن تلك  أثرهاو نظم المحاسبية في البنوك التجارية اليمنية مدى فاعلية الحمد عمر باذيب، ـخالد م -2

  .16 ص، 2011 – 2010األردن، -، عمانحماسبة، جامعة الشرق األوسط، ختصص ماجستريرسالة ، البنوك
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 وأ برسم التأمني املودعة الكمبياالت مثل مملوكة غري ولكنها بالبنك موجودة قيم وإثبات تسجيل البنك يف يتم - 

 ؛النظامية بالقيود الستعانةا اقتضى احلال وهذا العمالء تعهدات يفو أ املالية األوراق يف احلال وكذلك التحصيل

 البيانات إعداد على وقادرا مرنا للبنك احملاسيب النظام يكون أن جيب وبالتايل، واملرونة بالسرعة لبنكا عمل ميتاز - 

  ؛ةميالسل اختاذ القرارات يف للمساعدة املناسب الوقت يف تستخدمها اليت اإلدارية للجهات وتقدميها والكشوفات

  بني وطبيعة العالقة الداخلية، وتقسيماته للبنك، اإلداري التنظيم االعتبار بعني احملاسيب النظام تصميم يأخذ أن جيب - 

 .جهة أخرى من وللفروع لإلدارة املختلفة واألقسام الدوائر وبني جهة، من والفروع املركزية إلدارةا

 ظام المحاسبي في البنوك التجاريةمبادئ الن: ثالثا

  1:ميكن تلخيصها فيما يلياسبة العامة و يها احملتقوم حماسبة البنوك على املبادئ األساسية اليت تقوم عل

سنة  إىلسنة من  السياسات احملاسبية املتبعةيف تطبيق الطرق و  االستمرارأن البنك عليه يعين : قمبدأ ثبات الطر  - 

  ؛ذلك على القوائم املاليةثر وأ أسباب التغري هذا املبدأ جيب اإلفصاح عن ذلك مع بيان نأخرى، ويف حالة اخلروج ع

الالزمة للحصول  يقوم هذا املبدأ على أساس تسجيل األصول بالدفاتر احملاسبية لكل تكاليف :ةالتكلفة التاريخيمبدأ  - 

أو  ارتفاعالنظر عن  على األصل منذ شراءه إىل غاية التنازل عنه ويضل األصل يف دفاتر البنك بتكلفة الشراء بغض

  ؛ثبات قيمة النقود يرتبط مبدأ التكلفة التارخيية بفرضو  األسعار، اخنفاض

التبادل بأشياء  عمليات �اتقوم احملاسبة بتسجيل العمليات املالية، وميكن تعريف العمليات املالية بأ: مبدأ الموضوعية - 

شيك والكفاتورة الشراء،  دليل موضوعي على باالعتمادهلا قيمة مالية وحيرص احملاسب عند تسجيل عمليات التبادل 

على  االعتمادالتحيز وبالتايل  حيث يعمل هذا الدليل على تعزيز القياس احملاسيب وجعله بعيدا عن الذي مت مبوجبه الدفع

 ؛احلقيقية للبنك الوضعية املالية والنتائج بدأ جيعل التسجيالت احملاسبية أكثر شفافية حيث تعكس بصورة صادقةهذا امل

أن يكون متحفظ يف قياس الربح وذلك بعدم إثبات أي ويعين هذا املبدأ أنه على احملاسب : مبدأ الحيطة والحذر - 

حىت ولو كانت  االعتبارإيراد إال بعد حتققه بشكل فعلي، أما التكاليف أو اخلسائر فهي على العكس متاما تأخذ بعني 

  حمتملة فقط تكوين خمصص أو مؤونة تدين األسهم والسندات املوجودة يف حمفظة البنك؛

الفرتة  ذه� يقتضي هذا املبدأ مقابلة إيرادات كل فرتة مالية باملصروفات اخلاصة :تيرادامبدأ مقابلة النفقات باإل - 

 ؛وصوال لنتيجة نشاط املشروع من أو ربح خسارة

                                                           
اجلزائر،  –جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ختصص دراسات حماسبية وجبائية معمقة، البنوك،  عبد املالك عايشي، دراسة حتليلية لتطبيق النظام احملاسيب املايل يف -1

  .10- 9ص  ص ،2012-2013
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 )سنة مالية( شهرا 12هتم هذا املبدأ بتقسيم حياة املشروع إىل من عدد الفرتات الزمنية متثل كل فرتة ي :مبدأ الدورية - 

إعداد القوائم املالية السنوية ب يرتتب على هذا املبدأو  ،ديسمرب هو كما احلال يف اجلزائر 31جانفي إىل  1تبدأ عادة من و 

يرتتب على جتاهل هذا املبدأ عدم و  ربح أو خسارة، للتعرف على النتيجة السنوية من ية كل سنة مالية�ا للبنك يف

  ؛اية السنة املالية�م توزيع األرباح للمسامهني يف عدالضرائب املستحقة للدورة و  عدم دفعخسائر و حساب أرباح و 

  .ا�دااوتقبض إر  �ااملقصود به إن كل دورة حماسبية تتحمل نفقا :تمبدأ استقاللية الدورا - 

  في الجزائرالمحاسبة البنكية : المطلب الثالث

مت تطبيقه يف البنوك  والذي 1992- 12-11الصادر بتاريخ  92/8 إعداد أول خمطط حماسيب بنكي وفقا للنظام مت

جلعله يتماشى  2007ام احملاسيب املايل سنة لنظام مت تعديله مؤخرا بصدور النظ، هذا ا1993- 01-01 التجارية ابتداءا من

؛ 2010من سنة  ولقد مت تطبيق أحكامه يف البنوك ابتداء 1،احملاسبة الدوليةمع التطورات االقتصادية احلاصلة ومع معايري 

مبا  مدونة احلساباتاملالية و تكييف القوائم من أجل  احملاسبة البنكية خاصة بتنظيم وتشريعات نني عدة قواوهناك 

  .للنظام احملاسيب املايل األساسية قواعدالو  املبادئلبنوك مع احلفاظ على نشاط ايتناسب مع طبيعة 

 التشريعات القانونية المتعلقة بتنظيم المحاسبة البنكية في الجزائر: أوال

  ما يلي أهم التشريعات املتعلقة بتنظيم احملاسبة يف البنوكفي

 المحاسبة البنكية في الجزائرلوائح  :01 الجدول رقم

  المصدر  الموضوع  النص القانوني

المؤرخ  04-09 النظام رقم

  23/07/2009 في

يتضمن خمطط احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك 

  .واملؤسسات املالية

، 76اجلريدة الرمسية العدد 

  .29/12/2009: الصادر يف

المؤرخ  05-09 النظام رقم

  18/10/2009 في
  .يتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك واملؤسسات املالية ونشرها

، 76اجلريدة الرمسية العدد 

  29/12/2009: الصادر يف

المؤرخ  06- 09 النظام رقم

  26/10/2009 في

 والصعبة املتعلق باالستثمارات األجنبية املباشرة أيتضمن ميزان العملة 

  .عن طريق الشراكة

، 76اجلريدة الرمسية العدد 

  29/12/2009: الصادر يف

المؤرخ  08-09 النظام رقم

  29/12/2009 في

يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف 

  .البنوك واملؤسسات املالية

، 14العدد  اجلريدة الرمسية

  25/02/2010الصادر يف 
  الطالبتنيمن إعداد : المصدر

                                                           
  .239- 238، ص ص سبق ذكره، مرجع ن فرج زوينةب -1
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القواعد و عبارة عن قانون يتضمن خمطط احلسابات البنكية  وه :23/07/2009المؤرخ في  04-09النظام رقم . 1

  1:سيمات مدونة احلسابات املكونة من، حيث أنه يقدم لنا تقاملؤسسات املاليةو ة على البنوك احملاسبية املطبق

 اخل؛....الصندوق، البنوك املركزية، : عمليات ما بني البنوك، مثلو حسابات عمليات اخلزينة  :الصنف األول -

 اخل؛...اقرتاضات، و قروض للزبائن، سلفيات : حسابات العمليات مع الزبائن، مثل :الصنف الثاني -

 ،السندات، أدوات شرطية عمليات على: سندات وحسابات التسوية، مثل –حسابات احلافظة  :الصنف الثالث -

 ؛اخل.....ديون مكونة من سندات،

 اخل؛....جيار البسيط، غري املادية، اإلو القيم الثابتة املادية : حسابات القيم الثابتة، مثل :الصنف الرابع -

 ؛املخاطر البنكية مؤونات منظمة، أموال ملواجهة: العناصر املماثلة، مثلو رؤوس األموال اخلاصة : الصنف الخامس -

 اخل؛....أعباء االستغالل البنكي، أعباء املستخدمني، : حسابات األعباء، مثل :الصنف السادس -

 اخل؛.....املؤونات، ، االسرتجاعات على خسائر القيمةنواتج متنوعة: حسابات النواتج، مثل :الصنف السابع -

  .اخل...ضمان، التزامات التمويل، التزامات ال: حسابات خارج امليزانية، مثل :تاسعالصنف ال -

املؤسسات و عبارة عن قانون يتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك  وه :18/10/2009المؤرخ في  05-09 النظام رقم .2

خارج امليزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات اخلزينة، جدول تغري األموال اخلاصة، و املتمثلة يف امليزانية و نشرها و املالية 

2.يف اجلزء الثاينمنها قائمة كل   حمتوىعرض بم نقو اليت سو امللحق، 
  

املتعلقة مبيزان  2009يتضمن هذا النظام قانون املالية التكميلي لسنة  :26/10/2009المؤرخ في  06-09النظام رقم  .3

 واألجنبية املباشرة أ لالستثماراتذلك بالنسبة و ، ئر، خالل كامل فرتة حياة املشروعالعملة الصعبة الفائض لصاحل اجلزا

كذا التقارير و مراقبتها و معاجلتها و طريق الشراكة، حيث يوضح كيفيات مجع املعطيات املتعلقة مبيزان العملة الصعبة،  عن

 3.املرتبطة بإعدادها عن طريق تعليمات من بنك اجلزائر

املالية التسجيل احملاسيب لألدوات و يتضمن هذا النظام قواعد التقييم  :29/12/2009المؤرخ في  08-09النظام رقم  .4

صل مايل لدى كيان، املؤسسات املالية، حيث أن األداة املالية هي عبارة عن كل عقد ينتج عنه أو من طرف البنوك 

                                                           
اجلريدة الرمسية  الية،مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات الم 23/07/2009المؤرخ في  04-09لنظام ا - 1

  .14- 13، اجلزائر، ص ص 76، العدد 2009 ديسمرب 29الصادرة يف اجلزائرية 
 29الصادرة يف اجلزائرية اجلريدة الرمسية ، إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها 18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام  - 2

  .32- 18ص ص اجلزائر، ، 76، العدد 2009 ديسمرب
الرمسية  اجلريدة ،الميزان العملة الصعبة المتعلق باالستثمارات األجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة 26/10/2009 المؤرخ في، 06-09 لنظاما - 3

   .35- 34ص ص اجلزائر، ، 3-2- 1، املواد 76، العدد 2009 ديسمربالصادرة يف اجلزائرية 
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مالية، خصوم مالية، أصول : إىلالية تصنف أداة أموال خاصة لدى كيان آخر، مما يعين أن األدوات امل وأخصم مايل و 

  1.حقوق امللكية

احل املؤسسة تظهر يف أصول امليزانية قد تكون يف شكل أداة حقيقية، نقدية، حقوق هي حقوق لص :األصول المالية -

 ؛مالية بأسهم شركات أخرى استثمارات: تعاملية، ومشتقات، مثل

مالية  التزاماتو تبادل أصول مالية  وأصل مايل للمنشاة أخرى، أ وتعاقدي لتسليم نقد أ التزامهي  :الخصوم المالية -

  ؛أخرى مؤسسةقروض حمصلة من  ى، مثلأخر  مؤسسة مع

 .، مثل األسهم املمتازةالتزاما�اكافة   اقتطاعهي عقود تبني احلصة املتبقية ألصول منشئة معينة بعد  :حقوق الملكية -

  التجارية الجزائرية المالية في البنوك القوائم: ثانيا

 شروط حتديد إىلو ، املالية ونشرهاالكشوف املالية للبنوك واملؤسسات  إعداد واملتضمن 05- 09ينص النظام رقم 

 :نم اخلاضعة للمؤسسات للنشر القابلة املالية الكشوف تتكون؛ املالية واملؤسسات للبنوك املالية الكشوف ونشر إعداد

  2.وامللحق اخلاصة األموال تغريات وجدول اخلزينة، تدفقات النتائج، وجدول حساب امليزانية وخارج امليزانية

 لدرجة تنازيل لرتتيب وفقا ،)املالية واملؤسسات البنوك( اخلاضعة املؤسسات ميزانية إعداد يتم نأ جيب: الميزانية .1

  .أخرى ميزانية أي مثل جانبني من تتكون بدورها وهي السيولة،

  نموذج الميزانية جانب األصول: 02الجدول رقم 

  األصول المالحظة السنة ن 1-السنة ن

  العمومية، مركز الصكوك الربيدية؛ زينةالصندوق، البنك املركزي، اخل   

  ؛أصول مالية مملوكة بغرض التعامل

  ؛أصول مالية جاهزة للبيع

  ؛سلفيات وحقوق على اهليئات املالية

  ؛سلفيات وحقوق على الزبائن

  ؛أصول مالية مملوكة حىت االستحقاق

  ؛أصول –الضرائب اجلارية 

  ؛أصول –الضرائب املؤجلة 

  ؛أصول أخرى

  ؛ويةحسابات التس

1 

2 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

                                                           
اجلريدة الرمسية  قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي لألدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 29/12/2009 المؤرخ في 08-09 النظام - 1

  .20ص  اجلزائر، ،5- 4- 3، املواد 14، العدد 2010فيفري  25اجلزائرية الصادرة يف 
  .17ص، مرجع سبق ذكره، 18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  - 2
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  ؛الكيانات املشرتكة واملسامهات يف الفروع، املؤسسات املشرتكة أ

  ؛العقارات املوظفة

  ؛األصول الثابتة املادية

  ؛األصول الثابتة غري املادية

  .احليازةفارق 

  مجموع األصول

11  

12  

13  

14  

15 

الصادرة يف  اجلزائرية اجلريدة الرمسية، شوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرهاإعداد الك 18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام  :المصدر

  .18 ص ، اجلزائر، 76، العدد 2009 ديسمرب 29

  الخصومنموذج الميزانية جانب : 03الجدول رقم 

 1-السنة ن السنة ن  المالحظة  الخصوم  

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08 

09  

10  

11  

12  

13  

14  
15  
16  

17  
18  
19  
20  

  ؛البنك املركزي

  ؛ديون اجتاه اهليئات املالية

  ؛ديون اجتاه الزبائن

  ؛ديون ممثلة بورقة مالية

  ؛أصول –الضرائب اجلارية 

  ؛خصوم –الضرائب املؤجلة 

  ؛خصوم أخرى

  ؛حسابات التسوية

  ؛مؤونات لتغطية املخاطر واألعباء

  ؛إعانات أخرى لالستثمار –إعانات التجهيز 

  ؛خاطر املصرفية العامةأموال لتغطية امل

  ؛ديون تابعة

  ؛رأس املال

  ؛عالوات مرتبطة برأس املال

  ؛احتياطات

  ؛فارق التقييم

  ؛فارق إعادة التقييم

  ؛)-(+/ترحيل من جديد

  .نتيجة السنة املالية

  مجموع الخصوم

      

  .19 ص مرجع سبق ذكره، ،18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  :المصدر

 من ويتكون ،)املالية واملؤسسات البنوك( اخلاضعة املؤسسات ميزانية خارج إعداد يتم أن جيب :الميزانية خارج .2

  .عليها متحصل والتزامات ممنوحة التزامات هي من االلتزامات جمموعة
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  نموذج قائمة خارج الميزانية: 04 رقم الجدول

  .23 ص مرجع سبق ذكره، ،18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  :المصدر

  .)املالية واملؤسسات البنوك( اخلاضعة ؤسساتلمل النتائج حساب إعداد يتم أن جيب :النتائج حساب .3

  نموذج جدول حساب النتائج: 05 رقم الجدول

  البيان المالحظة السنة ن 1-السنة ن

  ؛فوائد ونواتج مماثلة+    

  ؛فوائد وأعباء مماثلة -

  ؛)نواتج (عموالت + 

  ؛)أعباء (عموالت  -

  ؛ة لغرض املعاملةاملالية اململوك خسائر صافية على األصولو أرباح أ -+/

  ؛على األصول املالية متاحة للبيع خسائر صافيةو أرباح أ -+/

  ؛نواتج النشاطات األخرى+ 

  .أعباء النشاطات األخرى -

  الناتج البنكي الصافي

  ؛أعباء استغالل عامة -

  .ول الثابتة املادية وغري املاديةخمصصات االهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة على األص -

  ج المحلي اإلجمالي لالستغاللالنات

  ؛وخسائر القيمة واملستحقات غري القابلة لالسرتداد، خمصصات املؤونات -

  .املهتلكة وخسائر القيمة واسرتداد على احلسابات الدائنة، اسرتجاعات املؤونات+ 

  ناتج االستغالل 

  ؛سائر صافية على أصول مالية أخرىخو أرباح أ-+/

  ؛)تج نوا(العناصر غري العادية+ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

  

15  

16  

17  

   حظةالمال السنة ن 1-السنة ن

  التزامات ممنوحة   

  ؛التزامات التمويل لفائدة اهليئات املالية

  ؛التزامات التمويل لفائدة الزبائن

  ؛التزامات ضمان بأمر من اهليئات املالية

  الزبائن؛ التزامات ضمان بأمر من

  .التزامات أخرى ممنوحة

  صل عليهاحالتزامات م

  ؛اليةالتزامات التمويل احملصل عليها من اهليئات امل

  ؛التزامات الضمان احملصل عليها من اهليئات املالية

 .التزامات أخرى حمصل عليها

  أ

1  

2  

3  

4  

5  

  ب

6  

7  

8 
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  .)أعباء (العناصر غري العادية  -

  ناتج قبل الضريبة

  .ضرائب على النتائج وما مياثلها

 الناتج الصافي للسنة المالية

18  

19  

20  

21 

 .24 ص مرجع سبق ذكره، ،18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  :المصدر

لتقييم مدى  أساس إعطاءاخلاضعة، اهلدف منه  املؤسسات جدول تدفق اخلزينة إعداد يتم أن جيب: تدفق الخزينة .4

  .ن استخدام هذه السيولة ألموال اخلزينةأمعادال�ا وكذلك املعلومات بشاخلزينة و  أموالقدرة املؤسسة اخلاضعة على توليد 

  )الطريقة غير المباشرة(تدفقات الخزينة نموذج : 06رقم  الجدول

  البيان المالحظة السنة ن 1-السنة ن

 1 ناتج قبل الضريبة   

  ؛ول الثابتة املادية وغري املاديةخمصصات صافية لالهتالكات على األص -+/   

  ؛احليازة واألصول الثابتة األخرى خمصصات صافية خلسائر القيمة على فوارق -+/

  ؛للمؤونات وخلسائر القيمة األخرى يةخمصصات صاف -+/

  ؛من أنشطة االستثمارربح صايف / خسارة صافية -+/

  ؛أعباء من أنشطة التمويل/نواتج -/+

 .حركات أخرى -+/ 

2  

3  

4  

5  

6  

7 

إجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج ضمن الناتج الصافي قبل الضريبة    

 )7 إلى 2إجمالي العناصر (والتصحيحات األخرى 

8 

  ؛املاليةالتدفقات املالية املرتبطة بالعمليات مع اهليئات  -+/   

  ؛ة املرتبطة بالعمليات مع الزبائنالتدفقات املالي -+/

  ؛ؤثرة يف اخلصوم واألصول املاليةالتدفقات املالية املرتبطة بالعمليات امل -+/

  ؛صوم غري املاليةة يف األصول واخلالتدفقات املالية املرتبطة بالعمليات املؤثر  -+/

 .الضرائب املدفوعة -

9  

10  

11  

12  

13 

إجمالي (صافي األصول والخصوم المتأتية من األنشطة العملياتية ) ارتفاع(انخفاض    

  )13إلى 9العناصر من

14 

إجمالي (إجمالي التدفقات الصافية لألموال الناجمة من النشاط العملياتي    

 )أ) (14و1، 8العنصرين

15 

  ؛صول املالية، مبا فيها املسامهاتالتدفقات املالية املرتبطة باأل -+/   

  ؛التدفقات املالية املرتبطة بالعقارات املوظفة -+/

  .ول الثابتة املادية وغري املاديةالتدفقات املالية املرتبطة باألص -+/

16  

17  

18 

 16الي العناصر إجم( إجمالي التدفقات الصافية لألموال المرتبطة بأنشطة االستثمار   

  )ب( )18إلى 

20 
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  ؛املوجهة للمسامهني والتدفقات املالية املتأتية أ -+/   

  .التدفقات الصافية األخرى لألموال املتأتية من أنشطة التمويل  -+/

21  

22 

إجمالي ( التدفقات الصافية األخرى لألموال المرتبطة بعمليات التمويل - +/   

  )ج) (21و20العنصرين

23 

  )د+ ج + ب + أ( أثير تغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعدالتهات   

  ؛)أ(التدفقات الصافية لألموال النامجة عن النشاط العمليايت 

  ؛)ب(التدفقات الصافية املرتبطة بأنشطة االستثمار 

  ؛)ج(التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات التمويل 

  .)د(خلزينة ومعدال�ا تأثري التغري يف سعر الصرف على أموال ا

24  

25  

26  

27  

28 

 29  )27و 26إجمالي العنصرين (أموال الخزينة ومعدالتها منذ االفتتاح    

  ؛)أصل وخصم(ح ج ب صندوق، بنك مركزي،    

  .ند االطالع لدى املؤسسات املاليةاقرتاضات ع/ وقروض )أصل وخصم(حسابات 

26  

27 

 28  )30و 29ي العنصرين إجمال(أموال الخزينة عند اإلقفال    

  ؛)أصل وخصم(ح ج ب صندوق، بنك مركزي،    

  .ند االطالع لدى املؤسسات املاليةاقرتاضات ع /وقروض)أصل وخصم(حسابات 

29  

30 

  31  صافي تغير الخزينة   

  .29- 27ص  ص ق ذكره،مرجع سب ،18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  :المصدر

 واملؤسسات البنوك( اخلاضعة املؤسسات جدول تدفق اخلزينة إعداد يتم أن جيب: الخاصة األموال تغيرات .5

اخلاصة للمؤسسة اخلاضعة  األمواليف كل فصل من الفصول اليت تشكل رؤوس  أثرت،يقدم حتليال للحركات اليت )املالية

  .يةخالل السنة املال

  تغيرات األموال الخاصة جدول: 07الجدول رقم 

 مال رأس  مالحظة  

  الشركة

 عالوة

  اإلصدار

 فارق

  التقييم

 فارق

  التقييم إعادة

 االحتياطات

  النتائجو 

              2–ن ديسمبر 31 في الرصيد

 ؛احملاسبية قالطر  تغريات أثر

  .اهلامة األخطاء اتحيحتص أثر

            

              2–ن ديسمبر 31 في المصحح الرصيد

 ؛الثابتة األصول تقييم إعادة قفوار  تغري

  ؛للبيع املتاحة املالية صولاأل احلقيقية القيمة تغري

 ؛ويلحالترق فوا تغري

 ؛املدفوعة احلصص
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 مسلة؛الر  عمليات

  .1-ن املالية السنة نتيجة صايف

               1-ن ديسمبر 31 في الرصيد

  ؛احملاسبيةق الطر  تغريات ثرأ

  .اهلامة األخطاء اتحيحتص أثر

            

              1-ن ديسمبر 31 في المصحح الرصيد

 ؛الثابتة األصول تقييم إعادة قفوار  تغري

  ع؛للبي املتاحة املالية صولتغرب القيمة احلقيقية األ

 ؛ويلحالت قفوار  تغري

  ؛املدفوعة احلصص

  ؛مسلةالر  عمليات

  .1-ن يةاملال السنة نتيجة صايف

            

              ن ديسمبر 31 في الرصيد

 .29 ص مرجع سبق ذكره، ،18/10/2009 المؤرخ في 05- 09رقم النظام اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  :لمصدرا

  1:الملحق .6

ت املفيدة احلاجة املعلوما اقتضتيتمم كلما و التعاليق الضرورية  لفهم أفضل للكشوف املالية و يشتمل على التفسريات  -

 ؛ملستعملي هذه الكشوفات

 :تتضمنو  مليات الواردة يف الكشوف املاليةمفيدة لفهم لع وأمعلومات ذات طابع بالغ األمهية  يشتمل على -

  إعداد الكشوف املالية؛و الطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة و القواعد  - 

  للفهم اجليد للكشوف املالية؛مكمالت املعلومات الضرورية  - 

  بعض العمليات اخلاصة؛ املعامالت اليت ختصو املعلومات اليت ختص الكيانات املشاركة  - 

 .اليت ختص بعض العمليات اخلاصة واملعلومات ذات الطابع العام أ - 

لحق إال على املعلومات اهلامة الكفيلة بالتأثري يف احلكم الذي قد حتكم به اجلهات اليت ترسل املجيب أال يشتمل  -

 نتيجتها؛و املالية إليها الكشوف املالية على ممتلكات البنوك ووضعيتها 

 جيب أن تكون مالحظات ملحق الكشوف املالية حمل تقدمي منظم، كما جيب على كل بند من بنود امليزانية وخارج - 

 املالحظاتوجدول تغريات األموال اخلاصة أن يرسل املعلومة املوافقة يف  امليزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات اخلزينة

 امللحقة؛

                                                           
  .32 مرجع سبق ذكره، ص ،18/10/2009 المؤرخ في 05 -09نظام رقم مهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجل -1
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 :ن يتضمن على اخلصوص املذكرات التاليةأو ى امللحق موافقا لنشاط كل بنك جيب أن يكون حمتو  -

 القواعد والطرق احملاسبية؛: 01المذكرة  -

 املعلومات املتعلقة بامليزانية؛: 02المذكرة  -

 جخار  بااللتزاماتاملعلومات املتعلقة : 03المذكرة  -

 امليزانية؛

 املعلومات املتعلقة حبساب النتائج؛: 04المذكرة  -

 املعلومات املتعلقة جبدول تدفقات اخلزينة؛ :05مذكرة ال -

املعلومات املتعلقة جبدول تغري األموال  :06المذكرة  -

  اخلاصة؛

املعلومات املتعلقة بالفروع  :07المذكرة  -

 واملؤسسات املشرتكة والكيانات املشاركة؛

 تسيري املخاطر؛: 08المذكرة  -

 املال؛  برأسمعلومات متعلقة  :09المذكرة  -

املمنوحة  واالمتيازاتالعوائد  :10مذكرة ال -

 للمستخدمني؛

 وأاملعلومات ذات الطابع العام  :11المذكرة  -

  ؛املتعلقة ببعض العمليات اخلاصة

 1مدونة الحسابات: ثالثا

 بالصندوق، والقيم النقود الصنف هذا حسابات تسجل :البنوك ما بين وعمليات الخزينة عمليات :01 الصنف -

 على والعمليات واالقرتاضات السلفيات اخلصوص على اخلزينة عمليات تشمل؛ البنوك ما بني وعمليات ةاخلزين وعمليات

 واخلزينة املركزي البنك مع تتم اليت العمليات تلك هي البنوك بني ما العمليات؛ السوق النقدية يف املنجزة األمانة سبيل

 ؛الدولية املالية املؤسساتو  األجانب املراسلني ذلك يف مبا اليةامل واملؤسسات والبنوك الصكوك الربيدية ومراكز العمومية

 تشمل؛ عالودائ وكذا للزبائن املمنوحة القروض كل على شملي :حسابات العمليات مع الزبائن :02 الصنف -

 حسابات تتضمن؛ استحقاقا�ا آجال عن النظر بغض للزبائن املمنوحة القروض كل على )20 احلساب( للزبائن القروض

 تنتمي؛ ...)الصندوق قسائم ألجل، ودائع، الطلب حتت ودائع( الزبائن من املتلقاة املوارد جممل )22 احلساب( الزبائن

 وكذا التأمني والتقاعد وشركات االستثمار وشركات املاليني الزبائن مع واالقرتاضات القروض الصنف، هذا إىل أيضا

 ؛بسندات ا�سدة واملوارد االستخدامات الصنف، هذا من تستثىن؛ ظممن سوق يف كمتدخلة املقبولة األخرى املؤسسات

 تسجل املالية، األوراق حبافظة املتعلقة العمليات على زيادة: المالية وحسابات التسوية األوراقحافظ  :03 الصنف -

 وأوراق املعامالت أوراق على املالية األوراق حافظة حتتوي؛ مالية بأوراق ا�سدة الديون أيضا الصنف هذا حسابات

 ا�سدة الديون تشمل؛ مايل عائد اكتساب قصد املالية األوراق هذه حيازة تتم؛ االستثمار شهادات وكذا التوظيف

 السيما وسندات، للتفاوض قابلة مديونية شهادة مالية بأوراق ا�سدة اخلاضعة، املؤسسة ديون جمموع على مالية بأوراق

                                                           
  .16-13، ص ص مرجع سبق ذكره ،23/07/2009المؤرخ في  04- 09لنظام ا ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية - 1
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 األخرى واالستعماالت الغري مع والعمليات التحصيل عمليات الصنف، هذا يضم كما؛  يلللتحو  القابلة السندات قسائم

 ؛اخلاضعة املؤسسات عمليات مبجموع املتعلقة والتسوية االنتقالية احلسابات وكذا

 يضم كما؛  دائمة بصفة اخلاضعة املؤسسة نشاط خلدمة املوجهة االستخدامات سجلي :القيم الثابتة :04 الصنف -

 ؛بسيط إجيار شكل يف مادية؛ مبا فيها تلك املقدمة وكانت مالية أ سواء الثابتة واألصول التابعة القروض نفالص هذا

 التمويل وسائل جمموع الصنف، هذا حسابات يف ُجتمع: الخاصة والعناصر المماثلة األموالرؤوس  :05 الصنف -

 لصنفا هذا يف أيضا تظهر كما؛  مستمرة وأ دائمة بصفة اخلاضعة املؤسسة تصرف حتت املوضوعة وأ حصص شكل يف

 األصول على املؤجلة والضرائب احململة واألموال العمومية كاإلعانات( االستغالل دورة خارج - املؤجلة واألعباء النواتج

 ؛املالية السنة نتيجة ،)املؤجلة األخرى واألعباء والنواتج اخلصوم على املؤجلة والضرائب

؛ السنة خالل اخلاضعة املؤسسة تتحملها اليت األعباء مجيع الصنف هذا حسابات تسجل: األعباء :06 الصنف -

 العامة املصاريف الصنف هذا حسابات تتضمن احملض، البنكي بالنشاط املتعلقة البنكي االستغالل أعباء على زيادة

 ضد األموال تخمصصا أيضا الصنف هذا يف تظهر كما؛  القيمة وخسائر واملؤونات االهتالكات خمصصات وكذلك

 بالفوائد يتعلق األمر كان إذا ما وحسب العمليات نوع حسب البنكي االستغالل أعباء متييز يتم؛ العامة البنكية املخاطر

 ؛املماثلة والعناصر النتائج على والضرائب األعباء - العادية غري العناصر أخريا تظهر كما؛  بالعموالت وأ

 االستغالل نواتج على زيادة؛ السنة خالل احملققة النواتج جمموع الصنف اهذ حسابات تشمل: النواتج :07 الصنف -

 ضد األموال اسرتجاعات تسجل؛ واملؤونات القيمة خسائر عن االسرتجاعات الصنف هذا حسابات تتضمن البنكي،

 نوع حسب البنكي االستغالل نواتج متييز يتم لألعباء، بالنسبة احلال وه كما؛  الصنف هذا يف العامة البنكية املخاطر

 .النواتج - العادية غري العناصر أخريا تظهر كما ؛بالعموالت وأ بالفوائد يتعلق األمر كان إذا ما وحسب العمليات

 وأ معطاة كانت سواء اخلاضعة املؤسسة التزامات جمموع الصنف هذا بنود تشمل :خارج الميزانية :09الصنف -

 مناسبة حسابات ختصص السياق، هذا ويف؛ املقابل والطرف االلتزام طبيعة اللخ من االلتزامات خمتلف متييز يتم؛ متلقاة

 التمويل التزامات تتوافق؛ الصعبة بالعمالت والتزامات األوراق املالية على والتزامات الضمان والتزامات التمويل اللتزامات

 عمليات هي اخلصوص، على كفالة شكل يف متت اليت الضمان التزامات؛ مستفيد لصاحل مقدمة باملسامهة وعود مع

 الوفاء يستطع مل إذا األخري، هذا طرف من املكتتب العبء لتأمني آخر طرف لصاحل اخلاضعة املؤسسات أجلها من تلتزم

 التزامات " بند يتضمن؛ بالقبول والتزامات املكفولة السندات "الضمان التزامات "بند يف اخلصوص على يظهر؛ بنفسه به

 التزامات البند هذا يف أيضا تظهر كما؛  اخلاضعة باملؤسسة اخلاص للحساب والبيع الشراء عمليات" اليةامل األوراق على

 : الصعبة العمالت عمليات على االلتزامات تتضمن؛ الوساطة عمليات يف النافذ األخذ
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  نافذة؛ تزال ال اإلجراء آجال أن طاملا نقدا الصرف عمليات - 

   الصعبة العمالت وشراء بيع عمليات: ألجل الصرف ملياتع - 

  .بعد تنقض مل التصرف حتت األموال وضع آجال أن طاملا الصعبة، بالعمالت واالقرتاض اإلقراض عمليات - 

  القروضالمعالجة المحاسبية للودائع و : المبحث الثاني

هاته ا�موعة عن  وعة الثانية من املخطط احملاسيب البنكي، وتعرب حساباتمتصنف العمليات مع الزبائن ضمن ا�

النشاط احليوي الذي تعتمد عليه البنوك التجارية يف حتقيق الرحبية واملتمثل يف قبول الودائع وتقدمي القروض، ويف هذا 

املبحث سنتعرف على زبائن هاته البنوك، كما سنقوم بعرض  املعاجلة احملاسبية للعمليات املتعلقة باستقبال الودائع يف هاته 

  .تلك املتعلقة مبنح القروض مبختلف أنواعها البنوك وكذلك

  ومستخدمي القوائم المالية  زبائن البنوك التجارية :األولالمطلب 

ن الزبائن مودعون تقوم البنوك جبمع الودائع وإعادة توزعيها على شكل قروض، لذلك فإن للبنوك نوعني م

ن املؤسسات أيضا فإن للبنوك عالقات مع أطراف نواعهم باختالف طبيعتهم القانونية؛ وكغريها مومقرضون ختتلف أ

الذين تعتمدون بشكل أساسي على القوائم املالية يف احلكم على املركز املايل للبنك داخل وخارج وحد�ا االقتصادية، و 

  .واختاذ قرار�م التمويلية وفقا لذلك، هاته األطراف تعرف مبستخدمني أو املستفيدين من القوائم املالية

  زبائن البنوك التجارية: أوال

) املودعني( بني أصحاب الفائض املايلاملالية يقوم البنك التجاري بدور الوساطة  :التعريف بزبائن البنوك التجارية .1

 1:)املقرتضني(صحاب العجز املايل أو 

فضلوا  يتالو املعنويني الذين ميلكون حسابات يف البنك إليداع أمواهلم، و جمموع األشخاص الطبيعيني : المودعين -

 ؛زم البنك بردها إليهم لدى الطلبمستقبال، على أن يلت استخدامها، احملافظة عليهاو آنيا  استعماهلاالتنازل عن حق 

تلبية و للبنك للحصول على التمويل الالزم،  يلجئوناملعنويني الذين و جمموع األشخاص الطبيعيني م ه :المقترضين -

العموالت و الوفاء بالدين، مضافا إليه قيمة الفوائد و نك مع تسديد املبلغ املالية بضمانات يشرتطها الب احتياجا�م

 2.على أقساط يف تواريخ حمددة أواملستحقة إما دفعة واحدة 

  :يصنف زبائن البنوك التجارية إىل :التجاريةالبنوك  في زبائنالأنواع  .2
                                                           

، جامعة 16 علوم التسيري، العددو ، جملة العلوم االقتصادية على رضا العمالء) بنك- عميل( جودة العالقة و ة جودة الخدمة البنكية عالقأمحد بن مويزة،  -1

  . 300، ص 2016- 2015، اجلزائر-1سطيف

 –م البواقي أجامعة العريب بن مهيدي،  ،اخلدمات ، ختصص تسويقادمييأكمذكرة ماسرت ، دور التسويق البنكي في تحسين العالقة مع الزبونلبنا زناجيي،  - 2

  .55ص  ،2017- 2016اجلزائر، 
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بقصد إيداع  بني البنك عالقة تفاعليةو نهم يتمثل يف جمموع األشخاص الطبيعيني الذين تنشأ بي: )األفراد( الجمهور -

  1سحب األموال؛ وأ

الفكرية �دف نقل و عبارة عن جتمع من األشخاص يستخدم جمموعة من الوسائل املالية : االقتصاديةالمؤسسات  -

 ؛االقتصاديةاملنافع و السلع بناءا على أهداف حتددها اإلدارة حىت حتقق األرباح و توزيع اخلدمات و حتويل و 

هم بدور  اليت تساو تعاجل املعامالت املالية لعمالئها، و هي مؤسسات وسيطة تقدم خدمات مالية  :سسات الماليةالمؤ  -

 2.كبري يف تنشيط سوق املال

ميكن تلخيص األسباب اليت تدفع بالزبائن إىل اإليداع يف أو االقرتاض من  :االقتراض من البنكو  اإليداعأسباب  .3

  :البنوك التجارية إىل

  أسباب اإليداع واالقتراض من البنك): 08(قم ر  الجدول

  المقترضين  المودعين  

  الجمهور

 ؛)االستفادة من الفوائد(حتقيق األرباح -

  .نعلى أمواهلم يف مكان آماحملافظة -

صية مثل شراء منزل، إشباع احلاجات الشخ-

 ؛اخل....أثاث،

  .نتسديد الديو -

  يةدالمؤسسات االقتصا

 ؛ستفادة من نواتج الفوائدالسيولة واالاحلفاظ على -

 ؛تسهيل معامال�ا املالية مع الزبائن واملوردين-

  .قيق معدل معني من الربححت-

 ؛تغطية العجز املايل-

 ؛االستثمارية ويل املشاريعمت-

 ؛متويل املشاريع التشغيلية-

   .تلبية طلباتهو العناية با�تمع -

  المؤسسات المالية

 ؛ةالرحبيو احلصول على السيولة -

 ؛اهاخلدمات لعمالئ أحسنتقدمي -

  .االقتصاديةاملسامهة يف خطط التنمية -

 ؛االستثمار وحن االدخارتوجيه -

 ؛توفري األموال الالزمة-

  .من الربح قيق معدل معنيحت-

  من إعداد الطالبتني: المصدر

  مستخدمين القوائم المالية للبنوك التجارية: ثانيا

 3 :إىلائم املالية البنكية ميكن تقسيم املستفيدين من القو 

                                                           
  .57ص  أمحد بن مويزة، مرجع سبق ذكره، - 1
، جامعة تأمينات وتسيري خماطر التخصص مالية ،كادمييأماسرت  مذكرة،  دور القروض المصرفية في تحقيق الربحية للبنوك التجاريةسارة بن عبد احلليم،  -2

  .16ص ، 2012-2011اجلزائر،  –البواقي  أمي، العريب بن مهيد
اسبة ، ختصص حمماجستريرسالة  ،االستثماردورها في ترشيد قرارات و المحاسبي في القوائم المالية للمصارف  القياس واإلفصاحروال كاسر اليقة،  -3

  .51ص ، 2007-2006جامعة تشرين، سوريا،  مصرفية،
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ودائع ادخار، (يقوم املودعني بإيداع أمواهلم يف البنوك بأشكال وصور عديدة وألغراض خمتلفة  :المودعين والمقرضين -

حيصلون مقابلها على فوائد، إضافة إىل ذلك قد يقوم البنك بإصدار سندات متثل قروضا ) ودائع توفري، ودائع ألجل

 ؛نك مقابلها فوائد معينة بصفة دوريةطويلة األجل يسدد الب

يعترب املسامهني أحد أكثر األطراف املرتبطة بالبنك عرضة للمخاطر، كما أ�م أكثر األطراف اليت جتين  :المساهمين -

 ؛حتمال للخسائر يف حالة فشل البنكاملكاسب يف حالة جناح البنك ويف الوقت نفسه أكثر األطراف 

إن مصلحة اإلدارة يف الوضع املايل للبنك ورحبيته وتقدمه وتطوره متداخلة وشاملة ويتاح لإلدارة جمموعة من  :اإلدارة -

 .ليل القوائم والبيانات املاليةالطرق واألدوات والوسائل ملراقبة ومسايرة وضع البنك دائم التغيري، ومن بينها حت

إىل املعلومات احملاسبية إلمكان رسم بعض السياسات على  حتتاج اجلهات احلكومية بصفة عامة :الجهات الحكومية -

، البنك املركزي وذلك املستوى القومي ومن أهم اجلهات اليت حتتاج إىل معلومات عن تلك البنوك املكونة للجهاز البنكي

 ؛اإلشرايف والرقايب على أكمل وجه بدوره قيامال ه من نيمكلت

إلبداء رأيه الفين  واإليضاحات الكافيةإىل احلصول على كافة املعلومات  حيتاج مراقب احلسابات :الحسابات ومراقب -

مدى إظهار القوائم املالية للمصرف لكافة احلقائق واملعلومات بعدالة وموضوعية وأ�ا قد أعدت يف ضوء  ناحملايد ع

  .ملالية اليت يعدها البنكاملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وميثل تقرير مراقب احلسابات عنصر ثقة يف القوائم ا

  لقسم الودائع المعالجة المحاسبية: الثانيالمطلب 

لذلك فهي تدرج يف ميزانية  وارد البنك التجاري،م ا من مصادررئيسيمصدرا متثل الودائع مبختلف أشكاهلا 

ودعني قد حيق هلم حتصيله يف اخلصوم، وتتميز حسابا�ا بالطبيعة الدائنة أي أ�ا متثل التزاما على البنك لصاحل الزبائن امل

 .احملاسبية املتعلقة �ا تللودائع ونعرض أهم أنواعها والتسجيالأي وقت أو باتفاق مسبق، يف هذا املطلب سنقدم تعريفا 

  البنكيةالودائع ماهية  :أوال

  :على أ�ا تعرف الوديعة :البنكية تعريف الودائع .1

نه، أما يف االقتصاد فيقصد �ا السيولة املسلمة للبنك من أشخاص صا أي أودع الشيءو  الوديعة لغة هي ما استودع، -

1؛معنويني وطبيعيني أ
 

املتعلق بقانون النقد والقرض تعترب أموال متلقاة من اجلمهور األموال اليت  11- 03 من األمر 1 لفقرةا 67وحسب املادة  -

2؛تلقاها بشرط إعاد�ا يتم تلقيها من الغري السيما يف شكل ودائع مع حق استعماهلا حلساب من
 

                                                           
  .9 صمرجع سبق ذكره،  ،سليماين العيد-1

  .11، ص 67املادة  اجلزائر،، 53العدد  ،2003 سنة الصادرةاجلزائرية اجلريدة الرمسية  قانون النقد والقرض، علقلمتا 11-03األمر -2
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وفقا للشروط املتفق و عقد مبقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود إىل املصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أ أ�اكما  -

1.عليها
  

العميل يف إطار عقد  وإذا فالوديعة هي عبارة عن ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال يف حساب خاص بالزبون أ

  .دة معينة وآلجال حمددةبني الطرفني مقابل فائ

  2:ختتلف أنواع الودائع البنكية تبعا حلق املودع يف السحب منها وتصنف إىل :أنواع الودائع البنكية .2

 مىت جزئيا وأ كليا سحبها إىل اللجوء كنهمميو  أصحا�ا تصرف حتت دائما تكون هذه الودائع :الطلب تحت ودائع -

 للمصرف حيق وال، لصاحبها ملطلقا التصرف حتت فهي صرفملا حبوزة كانت وإن فالوديعة ق،مسب إشعار ودون واشاء

 الفوائد من االستفادة الودائع من النوع ذاه ألصحاب نكمي وال ،السحب أثناء صاحبها أمام شروط وأ قيود يفرض أن

   بعض احلاالت اليت حيددها البنك؛إال يف

 حيصل احلالة هذه ويف متفق عليه معني أجل انقضاء بعد إال سحبها ميكن ال اليت الودائع هي :ثابت ألجل ودائع -

 هذه استخدام يف املصرف حرية تزداد وهناف، مصر  كل تعليمات وحسب الوديعة قيمة على معينة فائدة على املودع

  ؛االئتمانية والتسهيالت القروض منح يف الودائع

 على من الفائدة أقل ولكنها نسبيا عالية ئدةبفا املصرف لدى العمالء يودعها اليت الودائع هي: مسبق بإخطار ودائع -

 معينة بفرتة بذلك للمصرف إشعار خالل من منها جزءا وأ الوديعة سحب العميل بإمكانو ت، الثاب األجل ذات الودائع

  ؛البنك مع االتفاق حسب

 بإخطار وديعةال من أقل فائد�ا معدل ولكن وقت أي يف يطلبو�ا أصحا�ا ألمر الطلب حتت يهو  :التوفير ودائع -

  .دخرينملا لصغار بأ�ا وتتميز ،ألجل الوديعة من وأ

  اإليداعالتسجيل المحاسبي عند : ثانيا

حىت يتمكن الزبون من فتح حساب لإليداع يف البنك التجاري عليه أن يتمتع باألهلية القانونية لذلك، كما عليه 

على حسب نوع مة احلد األدىن هلذا املبلغ من بنك آلخر و أن يقدم مبلغا رمزيا كمسامهة أولية لفتح احلساب، وختتلف قي

، اإليداع النقدياإليداع فيها بإحدى الطريقتني، إما عن طريق  وأيتم فتح حساب الوديعة الوديعة املراد فتحه؛ حساب 

  .اإليداع بشيكات عن طريق وأ

                                                           
  .39 ص، مرجع سبق ذكره، ضاوية تايت سهيلة دريش،-3
   .39ص  املرجع نفسه،-2
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 يف مجيعها اإليداع قسائم وتثبت الدائن نباجلا يف العميل بطاقة يف اإليداع قسيمة نم املبلغ يثبت :اإليداع النقدي  .1

 يف النقدية بإمجايل اإليداعات مدين مستند بتنظيم القسم يقوم اليومية احلركة خالصة كشف من، و العمليات كشف

  1:العامة كالتايل دفرت اليومية يف القيد يكون؛ دائنة اجلارية احلسابات جتعل اآلخر الطرف وعلى ةاخلزين حساب

  المبلغ  المبلغ  م الحساباس  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  )الصندوق(اخلزينة / حـ

  )العميل(سابات اجلارية الدائنة احل/ حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

 :يلي ما إىل املودعة الشيكات تفرز :اإليداع بشيكات .2

  ؛البنك نفس يف عمالء على مسحوبة شيكات - 

 ؛كالبن فروعيف  عمالء على مسحوبة شيكات - 

  .أخرى بنوك على مسحوبة شيكات - 

) املستفيد من اإليداع(الساحب  يف هذه احلالة يكون 2 :اإليداع بشيكات مسحوبة على عمالء في نفس البنك. 1.2

بعد التحقق من تواقيع ومعلومات الشيك وقسيمة ؛ عمالء لنفس البنك ونفس الفرع) حمرر الشيك(واملسحوب عليه 

سل إدخاهلا إىل احلسابات اجلارية للساحبني بواسطة جهاز الكمبيوتر تر اإليداع املقدمة من طرف العميل املسحوب عليه و 

  .لدورة املستندية للنظام املصريفاإطار  إىل قسم احملاسبة بعد ختمها يف

  :تثبت عملية اإليداع بالقيد التايل

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  )عليه العميل املسحوب(ساب اجلارية الدائنة احل/ حـ

  )الساحبالعميل (سابات اجلارية الدائنةاحل/ حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

ذه احلالة يكون الساحب عميال للبنك واملسحوب يف ه3 :كالبن فروع في عمالء على مسحوبة شيكاتاإليداع ب. 2.2

 يف اجلارية باتاحلسا قسم يف اإلثبات يتم بالفروع واخلاصة املعدة الكشوف خالل ومن عليه عميال لفرع آخر من فروعه،

 اإليداع بعمليات ملخص اجلارية احلسابات قسم يعد، اجلارية احلسابات مساعد األستاذ دفرت إىل ترحل واليت اليومية دفرت

  .العامة احملاسبة لقسم نسخة منه ويرسل واملقاصة

                                                           
  .34 سهيلة دريش، ضاوية تايت، مرجع سبق ذكره، ص-1

  .50 ص ،2014 ،، مطبعة وحدين احلديثة، الطبعة األوىل، مصرالمحاسبة في المنشئات المالية، الجزء األولري، فقسامل مـحمد ب - 2
  .87مرجع سبق ذكره، ص ، خيف عبلة - 3
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  :القيد التايلب ذلك يثبت - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  ) العميل(ت اجلارية الدائنةسابااحل/ حـ

  ....)فرع (الفروع  /حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

 عميل عليه للبنك واملسحوب عميل الساحب يكونيف هذه احلالة  1 :أخرى بنوك على مسحوبة شيكاتب اإليداع.3.2

أي أن الشيكات،  هذه إلثبات النقد مؤسسة يف املقاصة غرفة إىل الشيكات هذه إرسال األمر يتطلب وهنا آخر لبنك

   :البنك ال يضيف قيمة الشيكات املقدمة إليه إال بعد ظهور نتيجة املقاصة ومن مث يتم إجراء القيود التالية

  :للشيكات البنك استالم يثبت نظامي قيد يتم تسجيل - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  شيكات للتحصيل / حـ

  أصحاب شيكات للتحصيل/حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  :فقط املقبولة الشيكات بقيمة املقاصة غرفة مديونية تثبت املقاصة نتيجة ظهور عندمث  - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  غرفة املقاصة/ حـ

  شيكات للتحصيل/حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  :اجلارية للحسابات املقبولة الشيكات قيمة تضاف - 

  غالمبل  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  
  
  

  
  

Xxx  
  

Xxx  

  أصحاب شيكات للتحصيل/حـ

  )إن وجدت(عمولة التحصيل/حــ

  )العميل(احلسابات اجلارية الدائنة /حـ

Xxx  
  

  
  

Xxx  
  

Xxx  

  :وجدت إن املرفوضة الشيكات بقيمة الرفض عملية تثبتو تسجل  - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  شيكات للتحصيل أصحاب/حـ

  كات للتحصيلشي/حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

                                                           
1  - www.elmohaseb.com, consulte le: 23/06/2020 à 10:34 h 
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 مبوجب وأ خرىأ بنوك على ةمسحوب شيكات مبوجب وأ نقدا واعهاأن اختالف على الودائع حساب يف اإليداع يتم - 

 اجلارية احلسابات وأ اخلزينة وفه املدين اجلانب ماأ اندائ نوعه حسب لوديعةا حل جيعل احلاالت مجيع ويف ،ويلحت طلبات

  1:يكون التسجيل احملاسيب كاآليتو  التحصيل برسم شيكاتو أ

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  )شيكات برسم التحصيلو احلسابات اجلارية أ وأ(اخلزينة /حـ

  الودائع ألجل/حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  والتحويل التسجيل المحاسبي عند السحب :ثالثا

 وأ بشيك سواء اجلاري حسابه من نقدية بالغم أي بسحب العميل قيام عند :التسجيل المحاسبي عند السحب .1

  2:كالتايل  القيد يكون اآليل الصراف بطاقة باستخدام وأ دفع بإذن

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  )العميل(احلسابات اجلارية املدينة /حـ

  )وقالصند(اخلزينة /حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  :3 دائنا اخلزينة وحساب الوديعة مدينا حساب أنواعها جيعل اختالف على الودائع حسابسحب من ال يتم - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  ودائع ألجل /حـ

  )الصندوق(اخلزينة /حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

 من نوعني بني التفرقة جيب وهنا العميل حساب ىلإو  من التحويل يتم قد 4 :التسجيل المحاسبي عند التحويل .2

  .حتويالت صادرة من عمالء البنك وأ، حتويالت واردة إىل عمالء البنك، تالتحويال

فروع البنك،  من عمالء، )الفرع نفس( البنك نفس يف وقد تكون من عمالء: تحويالت واردة إلى عمالء البنك. 1.2

  :يلي كما احلالة هذه يف القيد ويكون أخرى، بنوك عمالء

  

  

  
                                                           

  .90 خيف عبلة، مرجع سبق ذكره، ص - 1

  .37 سبق ذكره، صسهيلة دريش، ضاوية تايت، مرجع  - 2

  .90 خيف عبلة، مرجع سبق ذكره، ص - 3
4  - www.elmohaseb.com, consulte le: 23/06/2020 à 11:05 h 
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  لغالمب  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

Xxx  

  

Xxx  

  

  

  

  

  

  

Xxx  

  ) نفس البنك(احلسابات اجلارية الدائنة /حـ

  .....)الفرع(الفروع /حـ أو

  البنوك األخرى/حـأو 

  )حمول له(احلسابات اجلارية الدائنة /حـ

Xxx  

  

Xxx  

  

Xxx  

  

  

  

  

  

  

Xxx  

من  عمالء ،)الفرع نفس( كالبن نفس يف قد تكون لصاحل كل من عمالء :تحويالت صادرة من عمالء البنك. 2.2

  :يلي كما احلالة هذه يف القيد ويكون ى،أخر  بنوك عمالء فروع البنك،

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  )حمول(احلسابات اجلارية الدائنة /حـ

  )يف نفس البنك حمول هلم(احلسابات اجلارية الدائنة/حـ                        

  .....)الفرع(الفروع /حـ أو                              

  البنوك األخرى/حـ أو                              

Xxx  

  

  

  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  والعموالت إثبات الفوائد المدينة: رابعا

احلاجة بنوك فوائد على الودائع حتت الطلب للمودعني كو�م يقومون بالسحب منها عند ال تدفع ال: إثبات الفوائد .1

إال أ�ا تدفع  ،للغري مينحها البنك يف عملية استثمارها يف شكل قروض ويف أي وقت مما جيعلها غري قابلة لالستغالل

تعترب هذه الفوائد من وجهة نظر البنك مصروفا وتسجل و الفوائد على أرصدة حسابات الودائع ألجل كودائع التوفري، 

  1:ب املدين بالقيد التايلعند احتسا�ا يف �اية كل فرتة يف اجلان

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

 الفوائد املدينة/حـ

  احلسابات اجلارية الدائنة/حـ

Xxx  

  

  

  

Xxx  

 والسحب بعمليات اإليداع قيامهم نظري مبصروفات فرتة كل �اية العمالء يف بتحميل البنك يقوم: إثبات العموالت .2

تثبت بالقيد  عموالت تسميتها يفضل وهلذا دائنة تكون مث ومن إيراد البنك نظر وجهة ناملصروفات م هذه وتعترب

 2:التايل

  

                                                           
1  - www.elmohaseb.com, consulte le: 23/06/2020 à 11:12 h. 
2.-Ibid. 
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  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  احلسابات اجلارية الدائنة  /حـ

             العموالت/حـ         

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  لقسم القروض المعالجة المحاسبية: الثالثالمطلب 

  ماهية القروض البنكية :أوال

 البنكية عريف القروضت .1

  من اقرتض، واقرتض من املصرف أي تسلف، أما بلغة االقتصاد فيعين تسليف املال لتشغيله يف اإلنتاجو القرض لغة ه -

 1؛الثقة واملدة: يقوم على عنصرين أساسيني مها وواالستهالك، وه

يف مفهوم هذا األمر   ،يشكل عملية قرضلق بقانون النقد والقرض املتع 11-03من األمر  1الفقرة  68وحسب املادة  -

يأخذ مبوجبه لصاحل  وأ ،يعد بوضع أموال حتت تصرف شخص آخر وكل عمل لقاء عوض يضع مبوجبه شخص ما أ

 2؛الضمان والكفالة أ والشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أ

أحد عمالئه يسلم مبقتضاه األول إىل الثاين نقودا على أن يلتزم العميل و  كما أ�ا تعرف على أ�ا عقد بني املصرف -

 3؛بردها يف الوقت احملدد مع فائدة متفق عليها

، ويثق يف االستحقاق دائن املايل ائتمانًا مببلغ حمددمينح ال، ، خيضع تشغيله للقانون بصرامةالقرض هو عقد رمسي -

  4.ومعدل الفائدة باإلضافة إىل شروط السداد

حيث  ،الالزمةتمثل يف تزويدهم بالسيولة عملية مالية يقدم من خالهلا البنك خدمات لزبائنه ت وذا فالقرض هإ

يتضمن كل من ضمانات منح القرض،  املقرتض مبوجب عقد ويضع البنك أي املقرض مبلغ مايل حتت تصرف الزبون أ

  .ة التسديدطريقاملدة اليت يلتزم فيها الزبون بتسديده، معدل الفائدة، 

  5:تصنف القروض حسب عدة معايري إىل األنواع التالية: أنواع القروض البنكية .2

                                                           
-2014 ،راجلزائ- عة قاصدي مرباح، ورقلةمجا الية وبنوك،ختصص م ،أكادميي مذكرة ماسرت ،دارة مخاطر القروض البنكية دراسة حالةإ ،سيداوي فتيحة - 1

    .07ص، 2015

  .11ص ، 68 املادةمرجع سبق ذكره،  ،11- 03األمر ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية- 2

 ،أيب بكر بالقايد ،ختصص مالية وبنوك، دكتوراهحة أطرو  ،االقتصادية البنكية للمؤسسات القروض منح قرار اتخاذ على المؤثرة لعواملا واضح نعيمة، -3

  .26 ص ،2017- 2016 جلزائر،-تلمسان
4- Cécile Kharoubi, Philippe Thomas, Analyse Du Risque De Crédit, Banque & Marchés, 2e édition, RB édition, 

Paris, 2016, p 19. 

  .42 مرجع سبق ذكره، ص ،ضاوية تايت سهيلة دريش،- 5
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   :المدة حيث من. 1.2

  سنة؛و  يوم 30 ب مد�ا اوحترت  األجل قصرية وقروض سلف - 

  ؛سنوات سمخو  سنة نيب مد�ا اوحترت  األجل متوسطة وقروض سلف - 

  .واتسن سعن مخ مد�ا تزيد األجل طويلة وقروض سلف - 

  :غاياتها حيث من. 2.2

  ؛نشاطها مارسةمل ،هلا السيولة توفري وأ إنتاجية مشاريع يف سعو الت وأ لتأسيس ختصص اليت يهو  إنتاجية وقروض سلف - 

  ؛التجارية العمليات تسهيلو  السلع تداول إىل �دف اليت يهو  جتارية وقروض سلف - 

  .يةعالصنا وأ التجارية غري االستهالكية محاجا� لتمويل فرادلأل نحمت استهالكية وقروض سلف - 

  :الضمانات حيث من. 3.2

 ؛الثقة من اليةع درجة ىلع ايلملا ومركزه العميل عةمس أن أي ضمانات بدون وقروض سلف - 

  ؛البنك لدى ضمانات مهلو أ صرفملا لدى نيمعروف أشخاص بضمانة أي شخصية بضمانات وقروض سلف - 

  .إخل)....آالت قارات،ع ضائع،ب( ينيةع بضمانات وقروض سلف - 

اختلفت تصنيفات القروض املذكورة أعاله واملعايري اليت صنفت على أساسها إال أننا جندها متعلقة ببعضها، فاملدة 

عنصر أساسي ألي قرض مهما كان نوعه وغاياته، والبنوك تستند يف منحها للقروض على الضمانات اليت يقدمها الزبون 

  .رتجاع أمواهلا مهما بلغت مدة القرض ومهما كان الغرض منهاملقرتض حىت تضمن اس

  1لقروض الممنوحة بدون ضماناتل التسجيل المحاسبي: ثانيا

  :أية مصاريف أخرى إن وجدتو العموالت و الفوائد  احتسابذلك بعد و يتم منح القروض للعميل دون تقدمي ضمانات 

  :كالتايل  عند منح القرض يكون القيد - 

  المبلغ  المبلغ  الحساب اسم  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

  

Xxx  

  )صول البنكأصل من أ(القروض و السلف / حـ

  )احلسابات اجلارية الدائنة(اخلزينة / حـ             

  )معدل العمولة×مبلغ القرض(العمولة / حـ             

  ) 365/االيام وأ 12/الشهور*الفائدة معدل×مبلغ القرض( الفائدة/حـ             

  املصاريف/ حـ                

Xxx    

  

Xxx  

Xxx  

Xxx  

  

Xxx  

                                                           
  .92جع سبق ذكره، ص مر ، خيف عبلة -1
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 :كالتايل  فيكون القيد عند التسديدأما  - 

  المبلغ  المبلغ  اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  

  اخلزينة احلسابات اجلارية الدائنة/ حـ

  القروض دون ضماناتو السلف / حـ

Xxx    

  

Xxx  

  نوحة بضمانات المملقروض ل التسجيل المحاسبي: ثالثا

 سداد لضمان وذلك كرهن) البنك( املقرض إىل ميتلكها اليت األصول أحد تقدمي )العميل(املقرض  يلتزم ومبقتضاها

على شكل رهن يف حالة عدم قدرته ) املقرتض(يقصد بالضمانات القيم املادية واملعنوية اليت يقدمها العميل ؛ القرض قيمة

  1.قيمعلى التسديد فالبنك يأخذ هذه ال

 مادي بل يعتمد البنك عن مكانة نح هذه القروض دون ضمان عيين أومت: يةشخصالقروض الممنوحة بضمانات  .1

 وفيه يتدخل شخص أخر خبالف املقرتض بتعهد السداد يف حالة عجزه ويشرتط البنك يف هذه للمقرتض ركز املايلامل

 2 .احلالة على متتع الشخص الضامن بالقدرة على الوفاء

 :يكون القيد كاآليت قرضمنح ال عند - 

  المبلغ  المبلغ  اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  بضمانات شخصيةالقروض / حـ

  العمولة/ حـ

  الفائدة/ حـ

  املصاريف/ حـ

  )احلسابات اجلارية الدائنة(اخلزينة/ حـ                       

Xxx    

  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

 .قد ال يسددو أيمة القرض االستحقاق قد يسدد العميل ق عند حلول ميعاد - 

 كالتالي  يكون القيد قرضالي حالة تسديد ف: 

  إنهف حالة عدم تسديد العميل لقيمة القرضفي:  

                                                           
1

  .71، ص 2015، مؤسسة النقد العريب السعودي، الرياض، 01 ، طالقروض إجراءاتمقدمة في املعهد املايل،  - 

  .205 مد يافقري، مرجع سبق ذكره، صـسامل حم -2

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  
  

  اخلزينة احلسابات اجلارية الدائنة/ حـ

  القروض بضمانات شخصيةو السلف / حـ

Xxx    
  

Xxx  
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 : )الكفالء(الضامنني  األشخاصتتم مطالبة  - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  

  األشخاص الضامنني/ حـ

  القروض بضمانات شخصيةو السلف / حـ

Xxx  
  

  
  

Xxx  

  : يرصد حسا�م كالتايل )الكفالء(شخاص الضامنني حتصيل قيمة القرض من األوعندما يتم  - 

  المبلغ  المبلغ  حسابسم الا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  

  احلسابات اجلارية الدائنة واخلزينة أ/ حـ

  األشخاص الضامنني/ حـ

Xxx    
  

Xxx  

 1 :أوراق مالية/ القروض الممنوحة بضمان كمبياالت أوراق تجارية  .2

  :للضمانات كما يلي مسيةاالقبل منح القرض جيب إيداع الضمانات بقيد نظامي بالقيمة  - 

  المبلغ  المبلغ  الحساب سما  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  

  أوراق مالية برسم التأمني  ووراق جتارية أأ/ حـ

  األشخاص الضامنني/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

  :يكون القيد كالتايل الذي غالبا ما تكون قيمته أقل من قيمة الضماناتو منح القرض للعميل عند  - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  جتارية والقروض بضمان أوراق مالية أ/ حـ

  العمولة/ حـ

  الفائدة/ حـ

  املصاريف/ حـ   

  اخلزينة/حـ

Xxx    

  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  .قد ال يسددو قد يسدد العميل قيمة القرض أ االستحقاقوعند حلول ميعاد  - 

 نسجل في حالة التسديد:  

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  

  اخلزينة احلسابات اجلارية الدائنة/ حـ

  القروض بضمان أوراق ماليةو السلف / حـ

Xxx    
  

Xxx  

  :بالقيد إعادة الضمانو نقوم بإلغاء القيد النظامي للضمانات و  - 
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  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  

  منيأجتارية برسم التـ/ أصحاب أوراق مالية/ حـ

  منيأرية برسم التـجتا/ أوراق مالية/ حـ

Xxx    
  

Xxx  

  من املبالغ ا�تمعة يتم تسديد القرض و حتصيل األوراق التجارية  ويتم بيع األوراق املالية أ: إذا لم يتم التسديدأما

  :يكون القيد احملاسيب كما يليو تكبدها البنك  أية مصاريف إضافية اقتطاعبعد 

  :التجارية وحتصيل األوراق املالية أ/بيععند  - 

  المبلغ  المبلغ  اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  

  اخلزينة / حـ

   وراق مالية حمصلةأ وأوراق مالية مباعة أ/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

 :تسديد القرضعند و  - 

  المبلغ  المبلغ اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  
  

Xxx  
 

Xxx  

  راق مالية حمصلةو أوراق مالية مباعة أ/ حـ

  ف بيعمصاري ومصاريف حتصيل أ/ حـ

  أوراقالقروض بضمان و السلف / حـ

  احلسابات اجلارية الدائنة/ حـ

Xxx    

  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  :كالتايل  لغاء القيد النظامي للضماناتإبعد التسديد يتم  - 

  المبلغ  المبلغ  اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  منيأجتارية برسم الت/ اب أوراق ماليةأصح/ حـ

  منيأبرسم التجتارية / أوراق مالية/ ـح

Xxx    

  

Xxx  

يبقى رصيده مدينا بباقي اجلزء و إذا كان املبلغ ال يكفي لتسديد القرض فهذا يعين أن القرض سوف يسدد جزئيا  ماأ - 

 .غري املسدد

روض بضمانات عينية مثل العقارات يف كثري من األحيان تقوم البنوك مبنح الق :القروض الممنوحة بضمانات عينية .3

يف و غريها، على تغطي قيمة هذه الضمانات قيمة القرض مع قيمة الفوائد املستحقة على ذلك القرض،  والسيارات أ وأ

  1 :هذه تكون املعاجلات احملاسبية كالتايل

  :اخلاصة بالقرض تقدمي الضماناتيتم أوال  - 
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  المبلغ  المبلغ  اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  

  ضمانات عينية/ حـ

  عينية تأمني قرضصحاب الضمانات الأ/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

  :منح القرض للعميلمث عند  - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  القروض بضمانات عينيةو السلف / حـ

  احلسابات اجلاريةو اخلزينة أ/ حـ

  الفائدة/ حـ                                                     

  العمولة/ حـ                                  

  املصاريف/ حـ                                                    

Xxx    
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  :أوال يسدد القرض القرض قد يسدد استحقاقبتاريخ  - 

  لقرضاتسديد في حالة ما تم:  

 :عند التسديد نسجل القيد التايل - 

  المبلغ  بلغالم  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  

  احلسابات اجلارية واخلزينة أ/ حـ

  القروض بضمانات عينيةو السلف / حـ

Xxx    
  

Xxx  

 :إلغاء القيد النظامي للضماناتيتم  بعد تسديد القرض - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  

  صحاب ضمانات عينية تأمني قرضأ/ حـ

  ضمانات عينية تأمني قرض/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

  من حصيلة البيع يسدد القرضو إذا لم يتم السداد يتم بيع الضمانات:  

  :يكون القيد احملاسيب لبيع الضمانات كاآليت - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx    

  

Xxx  

  اخلزينة/ حـ

  ضمانات عينية مباعة/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

  :لبيعمصاريف ا اقتطاعد القرض من حصيلة البيع بعد سدي - 
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  المبلغ  المبلغ  اسم الحساب  دائن  مدين

Xxx    
  

Xxx  
  

Xxx  
 

Xxx  

   ضمانات مباعة/ حـ

  عموالت البيعو مصاريف بيع الضمانات / حـ

  القروض بضمانات عينيةو السلف / حـ                               

  احلسابات اجلارية/ حـ              

Xxx    
  

Xxx  
  

Xxx  
  

Xxx  

  :إلغاء القيد النظامي للضماناتقوم البنك بيس قرضوبعد تسديد ال - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

    أصحاب ضمانات عينية تأمني قرض/ حـ

  ضمانات عينية تأمني قرض/ حـ                     

Xxx    

  

Xxx  

ص حيث يتم الرجوع بذلك على إذا مل يكن مثن البيع كاف لتسديد القرض فسوف يبقى رصيد القرض مدينا بالنق - 

  .العمالء

  1التسجيل المحاسبي للفوائد على القروض : رابعا

 :عند خصم الفوائد من قيمة القرض مباشرة يكون القيد :خصم الفوائد من قيمة القرض مباشرة .1

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  
  

  
  

Xxx  
  

 Xxx  

  القروض/ حـ

  احلسابات اجلارية وة أاخلزين/ حـ                   

  فوائد قروض حمصلة مقدما/ حـ                   

Xxx  
  

  
  

Xxx  
  

Xxx  

  :يف �اية السنة يتم تسوية الفوائد بالقيد التايلو  - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  
 

  
  

Xxx  

  فوائد قروض حمصلة مقدما/ حـ

  فوائد القروض الدائنة/ حـ         

Xxx    
  

Xxx  

  :مث يتم إغالق هذه الفوائد يف ملخص الدخل بالقيد التايل - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  فوائد دائنة على القروض/ حـ

  ملخص الدخل/ حـ

Xxx    

  

Xxx  
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كل ثالثة و كل شهر أب الفائدة  على القروض يف �اية  حتتس :استحقاقهاإثبات الفوائد على القروض في تاريخ  .2

  :تسجل الفوائد بالقيد التايلو يف �اية السنة حبسب نظام البنك  ور أأشه

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  فوائد مستحقة على القروض/ حـ

  فوائد القروض الدائنة/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

  : فوائد القروض يتم تسجيل القيد التايل قيمة عند حتصيلو  - 

  المبلغ  بلغالم  الحساباسم   دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  اخلزينة احلسابات اجلارية/ حـ

  فوائد مستحقة على القروض/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

  :يف �اية السنة يتم إغالق حساب الفوائد الدائنة يف حساب ملخص الدخل بالقيد التايل - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

  

Xxx  

  فوائد القروض الدائنة/ حـ

  دخلملخص ال/ حـ

Xxx    

  

Xxx  

 :عند إضافة قيمة الفوائد إىل قيمة القرض يكون القيد - 

  المبلغ  المبلغ  سم الحسابا  دائن  مدين

Xxx  

  

  

Xxx  
  القروض/ حـ

  فوائد مستحقة على القروض/ حـ

Xxx    

Xxx  

 سابقةالدراسات ال: المبحث الثالث

سيتم  لعمليات الزبائن يف البنوك التجاريةاسبية بعد تطرقنا ألهم اجلوانب النظرية اليت تناولت موضوع املعاجلة احمل

إضافة إىل حماولة إجراء ، انت هلا عالقة بهك  وأموضوع املذكرة  الدراسات اليت تناولت بعضالتطرق يف هذا املبحث ل

  .ادة منهاوكيفية االستف من حيث أوجه التشابه واالختالف يف ما بينهاوالدراسة اليت قمنا �ا بني هاته الدراسات  مقارنة

  المذكرات العملية باللغة العربية: األولالمطلب 

المعالجة المحاسبية للعمليات المصرفية وفق النظام المحاسبي المالي " ، بعنوانوضاوية تايت دراسة سهيلة دريش .1

scf" ،2018-2017ختصص حماسبة، جامعة محة خلضر، الوادي، السنة الدراسية ، مذكرة ماسرت.
1  
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ذلك نظرا للطبيعة اخلاصة اليت تتميز و كيفية معاجلتها و ة إىل تسليط الضوء على العمليات املصرفية هدفت هذه الدراس

دراسة حالة لوكالة  من خاللاستعملت املنهج الوصفي التحليلي األمهية الكبرية ألقسام البنوك، و و �ا البنوك التجارية، 

  :بنك اجلزائر اخلارجي، وتلخصت نتائجها

  ؛عادة املراقبة لعملياته وتسجيلهااحملاسبة مبختلف أقسام املصرف يف إ تكمن عالقة قسم - 

 .تتم املعاجلة يف املصارف باالعتماد الكلي تقريبا على النظام املربمج على جهاز اإلعالم اآليل القائم بعمليات احملاسبة - 

، مذكرة م المحاسبي الماليوفق النظاالمعالجة المحاسبية للعمليات البنكية  ، بعنوان ملياء بوطبةدراسة  .2

 2013.1-2012 السنة الدراسية ختصص فحص ومراقبة وحاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،س، انليسال

 صورةالبنكية، وإعطاء  للعمليات احملاسبية املعاجلة يف املتبع احملاسيب النظام فعالية من التأكدهدفت هذه الدراسة إىل 

 واستعملت املنهج الوصفي التحليلي كأداة من خالل دراسة حالة لدى، املختلفة البنك أقسام يف األعمال سري عن دقيقة

 للنشاط األساسية الركيزة وه البنكي النظاموخلصت هذه الدراسة إىل أن  ؛البنك اجلزائري اخلارجي بوكالة حاسي مسعود

 البنكيو  املايل احملاسيب النظام بتطبيق ذلكو  به مامتهاال جيب لذا ككل للمجتمع االقتصادية والتنمية االقتصادي الوطين

 معاجلتها وكيفية احملاسبية للعمليات الدورة نشاءإو  ,البنكية العمليات تسيري يف البنكية احملاسبة على االعتماد وكذلك

  :، وكانت أهم النتائج كالتايلاملعتمدة واملعايري املقاييس وفق حماسبيا

 يقوم �ا البنك حماسبيا؛ اليت املالية العمليات مجيع لتسجيل يةاألساس الركيزة احملاسيب النظاميعد  -

 يقوم �ا كل قسم؛ اليت العمليات طبيعة حبسب وذلك به خاصة ومستندات دفاتر له البنك أقسام من قسم كل -

 ؛األقسام أعمال مجيع فيه صبت الذي القسم العامة احملاسبة قسم يعد -

 النظام احملاسيب على تعتمد العامة واملديرية الوطين احملاسيب حملاسبية على النظاميف تسجيال�ا للعمليات ا الوكالة تعتمد -

  .احلسابات يف املشاكل بعض وثدح إىل يؤدي ما هذا اجلديد املايل

ماجستري،  رسالة"القوائم المالية البنكية في ظل معايير المحاسبة الدولية " دراسة مرمي الصغري موح، بعنوان .3

.2010-2009يق، جامعة سعد دحلب، البليدة،تدقو ختصص حماسبة 
2

 

تبيان ما إذا كانت البنوك واملؤسسات املالية قد قامت بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ومعايري هدفت هذه الدراسة إىل 

نك اخلارجي املايل، حيث أن الباحثة يف هذه الدراسة قامت بإسقاط معايري احملاسبة الدولية على القوائم املالية للبغ اإلبال

                                                           
اسبة، جامعة حم، مذكرة الليسانس، ختصص فحص ومراقبة و المعالجة المحاسبية للعمليات البنكية وفق النظام المحاسبي الماليملياء بوطبة، دراسة  - 1

  .  54، ص 2013-2012 قاصدي مرباح، ورقلة،

، اجلزائر ماجستري، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة سعد دحلب، البليدة، رسالة ،القوائم المالية البنكية في ظل معايير المحاسبة الدولية ،مرمي الصغري موح - 2

  . 91-90ص  ،2009-2010
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 هي دراسة حالة القوائم املالية ا�معة للبنك اخلارجي اجلزائري،ف األداةأما  ،وصفي حتليليواستعملت املنهج ، اجلزائري

  : فيما يليوتلخصت نتائجها 

 أن تطبيق معايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل سوف متكن مستخدمي القوائم املالية من اختاذ قرارات - 

  رشيدة على أسس سليمة؛ استثمارية

  .ضرورة تطبيق معايري احملاسبة الدولية ومعايري اإلبالغ املايل لتصبح عملية مقارنة أداء البنوك الوطنية والدولية صحيحة - 

أما فيما خيص أوجه الشبه واالختالف بني الدراسات السابقة الذكر ومذكرتنا فهي موضحة يف اجلدول املوايل،    

  .يوضح فيما فادنا االطالع على هذه الدراساتكما أنه 

  المقارنة بين دراستنا ومذكرات الدراسات السابقة: )9(الجدول رقم 

  كيفية االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

 ،دريش سهيلة

  2018 ضاوية تاتي،

التطرق إىل النظام احملاسيب  -

  البنكي؛

عرض املعاجلة احملاسبية  -

  عمليات املصرفية؛لل

األداة عبارة عن دراسة حالة  -

  .على مستوى بنك جتاري

ركزت دراستنا على املعاجلة احملاسبية يف قسم املعامالت  -

مع الزبائن فيما خيص الودائع والقروض فقط، فيما تناولت 

الدراستني السابقتني املعاجلة احملاسبية للعمليات املختلفة 

  ك؛اليت تتم على مستوى البنو 

تناولت الدراستان السابقتان حتديد مدي توافق احملاسبة  -

البنكية مع النظام احملاسيب املايل كموضوع رئيسي، يف ما 

  .تناولنا يف دراستنا املعاجلة احملاسبية

فادتنا هاتان الدراستان يف 

التعرف على النظام احملاسيب 

البنكي، واملعاجلة احملاسبية 

لقسم الزبائن يف ما خيص 

  .ودائع والقروضال

  2013 لمياء بوطبة،

 ،مريم الصغير موح

2010  

  التطرق إىل البنوك التجارية؛ -

القوائم املالية للبنوك عرض  -

  واملستفيدين منها؛ التجارية

  .دراسة حالة هياألداة  -

، ركزت الدراسة اجلة احملاسبيةعفيما ركزت دراستنا على امل

القوائم املالية داخل على عرض موح السابقة ملرمي صغري 

البنوك التجارية ومدى تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف 

  .إعدادها واإلفصاح عنها

ية التعرف على القوائم املال

واملستفيدين من البنكية 

  .استخدامها

  نيمن إعداد الطالبت :المصدر

  ةباللغة العربي المقاالت العلمية: المطلب الثاني

 العدد، املاليةو التجارة و لة دراسات يف االقتصاد جم ،"المحاسبة البنكية في الجزائر" عنوانب ،حمدـبومساحة م دراسة .1

 2017.1 ،اجلزائر العاصمة ،3 اجلزائرجامعة ، 02

  إظهار مدى أمهية القطاع البنكي يف االقتصاد وارتباطه مع كل القطاعات خصوصا يف ظل  هدفت هذه الدراسة إىل

فروع  أهمتعترب  وأ�اتنوعه لذا وجب تسليط الضوء على واقع احملاسبة البنكية خاصة و وك التزايد اهلائل لنشاط البن

  . فقد كانت عبارة عن دراسة نظرية فقط األداةأما بالنسبة  ،الوصفي واستعملت املنهجاحملاسبة يف إطارها العام، 

                                                           
 ،اجلزائر العاصمة ،3 اجلزائرجامعة ، 02العدد ، لتجارة واملاليةجملة دراسات يف االقتصاد وا ،"المحاسبة البنكية في الجزائر" بعنوان ،بومساحة مـحمد دراسة - 1

  .771- 770 ، ص ص 2017
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  :يلي ما يف تلخصت نتائجها

ية قطاع كبري ضمن باقي التخصصات احملاسبية ألمه  باهتمامهي حتظى و ي، ترتبط احملاسبة البنكية بطبيعة النشاط البنك - 

  البنوك يف االقتصاد؛

 .ن طرق املعاجلة احملاسبية ملختلف العمليات باتت تشهد تطورا متسارعا بشكل هائلنظرا لتعدد نشاط البنوك، فإ - 

لقطاع البنكي الجزائري في ظل النظام واقع الممارسة المحاسبية في ا"عبد اهللا سايب وآخرون، بعنوان دراسة  .2

   2015.1، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ديسمرب 03، العدد ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، "المحاسبي المالي

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على واقع املمارسة احملاسبية يف القطاع البنكي، 

حيث مت االعتماد يف اجلانب التطبيقي على تصميم استمارة  تمثلة خصوصا يف كل من القياس واإلفصاح احملاسيبوامل

استبيان مت توزيعها على عينة من البنوك يف اجلزائر للتعرف على آراءهم حول املوضوع، كما مت استخدام برنامج الرزم 

  :ضيات، وقد توصلت هذه الدراسة �موعة من النتائج أمههاأجل حتليل البيانات واختبار الفر  منSPSS  اإلحصائية

  البنوك يف اجلزائر تلتزم بقواعد القياس واالعرتاف احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل؛ - 

  البنوك يف اجلزائر تلتزم بقواعد اإلفصاح احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل؛ - 

  .صعوبات والتحديات عند تطبيق النظام احملاسيب املايليواجه القطاع البنكي اجلزائري بعض ال - 

 اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وفقا للمعيار الدولي رقم" بعنوان ،وآخرونلطيف زيود،  دراسة.3

  2006.2 ،سوريا البحوث العلمية،و جامعة تشرين للدراسات  ،02 العدد، القانونيةو ا�لة سلسلة العلوم االقتصادية ، "30

   وصول إىللل مدخًال ضرورياً أل�ا تعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املصارف إظهار أمهية هدفت هذه الدراسة إىل 

  املميزات  مهوف ا املصارفاملايل واألعمال واإلجنازات اليت تقوم � ى تقومي املركزلتساعد متخذي القرار ع اليت وماتلعامل

السابقة،  املراجع واألحباث والدراساتاالستنباطي معتمدا على واستعملت املنهج  ،صارفاخلاصة لطبيعة أعمال امل

  :فيما يلي فتلخصت نتائجها أماو 

احملاسبة الدولية  معايري احملاسبية الدولية الصادرة عن جلنة معايريلمصرف وفقا للتزم املصرف بإعداد القوائم املالية للي - 

  ؛ةاخلاص باملصارف املؤسسات املالية املشا� 30  رقموخاصة املعيار الدويل احملاسيب

                                                           
1

، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، واقع الممارسة المحاسبية في القطاع البنكي الجزائري في ظل النظام المحاسبي الماليعبد اهللا سايب وآخرون،  -

  .56-43، ص ص 2015ة، ديسمرب ، جامعة قاصدي مرباح، ورقل03العدد 

، جملة سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، 30 اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وفقا للمعيار الدولي رقم ،لطيف زيود، وآخرون دراسة -2

  .217 - 214 ، ص ص 2006 ،سوريا جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،، 02 العدد
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  .بية احتياجات املستخدمنيلمصرف لتليف التقارير املالية ل هاعنومات اليت مت اإلفصاح لعدم كفاية املع - 

أما فيما خيص أوجه الشبه واالختالف بني الدراسات السابقة الذكر ومذكرتنا فهي موضحة يف اجلدول املوايل،  

  .يوضح فيما فادنا االطالع على هذه الدراساتكما أنه 

  الدراسات السابقة مجالتالمقارنة بين دراستنا و  :)10( الجدول رقم

  كيفية االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

 بوسماحة مـحمد،
2017  

عرض مقومات النظام 

وتناول مفهوم  احملاسيب البنكي

ن القوائم املالية واملستفيدي

  .منها

كانت ا�لة عبارة عن دراسة نظرية ركزت 

 تتناول ومل على النظام احملاسيب البنكي،

  .املعاجلة احملاسبية

اإلطار النظري املتعلق باحملاسبة معرفة 

البنكية من مبادئ وخصائص 

ومقومات، وكذلك حاجة كل مستفيد 

  .من استخدام القوائم املالية للبنوك

عبد اهللا سايب 

  2015 وآخرون،

تضمن احلديث عن النظام 

احملاسيب للبنوك والقوائم 

  .املالية

يف  الرتكيز على القياس واإلفصاح احملاسيب

البنوك وتأثري النظام احملاسيب على خصوصية 

 صاحب الدراسة ، حيث قامهانشاط

  .باستبيان لعينة من البنوك التجارية

تطبق البنوك احملاسبة وفق النظام احملاسيب 

وم عليه، إال أن تطبيقه يف املايل وتق

البنوك يواجه بعض الصعوبات 

  .والتحديات

 لطيف زيود، وآخرون،

2006  

ختتلف هاته الدراسة يف احليز املكاين عن   .عرض القوائم املالية للبنوك

، كما أ�ا ركزت على أمهية )اجلزائر(دراستا 

تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املصارف 

  .30الدويل رقم وذلك وفقا للمعيار 

التعرف على املعايري احملاسبية الدولية 

ومعايري اإلبالغ املايل املتعلقة 

  .باملصارف

  نيمن إعداد الطالبت :المصدر

  الدراسات باللغة األجنبية: المطلب الثالث

1. Ishaq HACINI, Khadra DAHOU, The Evolution of the Algerian Banking System, 

Management Dynamics in the Knowledge Economy; Vol.6, no.1, 2018.1 

ورها ابتداء التحقيق يف مراحل تط الدراسة إىل إلقاء الضوء على النظام املصريف اجلزائري من خالل ت هذههدف

ركزت الدراسة على املراحل ، لدراسة التطور ، حيث ورثت اجلزائر النظام املصريف االستعماري)1962(من االستقالل 

، مرحلة السيادة، مرحلة التأميم والتنشئة االجتماعية، مرحلة املرحلة االستعمارية( اجلزائري احلامسة يف تطور النظام املصريف

سعر (حللت الدراسة عدة مؤشرات للقطاعات املصرفية يف اجلزائر مثل ، باإلضافة إىل ذلك )التقييد ومرحلة التحرير

أجرت مقارنة بني القطاع املصريف اجلزائري  ، عالوة على ذلك)، رحبية البنوكالفائدة، ملكية البنوك، نشاط البنوك

وكشفت الدراسة أن النظام املصريف اجلزائري ، املغرب وتونسمن دول مشال إفريقيا ا�اورة  والقطاعات املصرفية يف دولتني

ليحل حمل النظام ) البنوك اململوكة للدولة(أنشأت السلطات اجلزائرية نظاًما مصرفًيا جزائريًا  ، لذلكشهد حتوالت عديدة

                                                           
1
 - Ishaq HACINI, Khadra DAHOU, The Evolution of the Algerian Banking System, Management Dynamics in the 

Knowledge Economy; Vol.6, no.1, 2018, pp.145-166. 



  للمحاسبة في البنوك التجارية النظرياإلطار ............................................. :الفصل األول

 

~ 46 ~ 
 

ملتطلبات بعد ذلك مت تبين العديد من اإلصالحات من قبل احلكومة اجلزائرية على أساس ا، املصريف االستعماري

سعت السلطات اجلزائرية إىل ) 1990( والقرضيف أوائل التسعينيات وخاصة مع قانون النقد  االقتصادية واالجتماعية،

ونتيجة لذلك تغري النظام املصريف اجلزائري بشكل جذري، حيث يتكون يف عام  البنوك لتحسني أداء البنوك، أنشطةحترير 

من ناحية أخرى ال ، من عشرين بنًكا جتاريًا ومثاين شركات مالية وجمموعة من مكاتب االرتباط للبنوك األجنبية 2016

خاصة ) املغرب وتونس(يف املنطقة  طوير للوصول إىل مستوى البنوكيزال القطاع املصريف يف اجلزائر حباجة إىل مزيد من الت

  .يف تركز السوق وإدارة خماطر االئتمان

3 Shamim Hossain And Abdul Alim Baser, Compliance Of IAS-30, A Case Study On The 

Specialized Banks Of Bangladesh, l’année 2011.1 

المتعلق  30للمعيار المحاسبي الدولي رقم  محاسبة البنكية لا ضوعخ مدى "بعنوان مقال هي الدراسة

 يف التدقيقه خالل من لباحثانحبيث حاول ا، "المماثلة المالية والمؤسسات للمصارف المالية البيانات عن باإلفصاح

 رجةد وكذلك الدولية اسبيةاحمل للمعايري بنغالدش يف البنوك تطبيق مدى ومعرفة بالبنوك اخلاصة الدولية احملاسبية املعايري

 يف دراسة بإجراء الباحثان قام الدولية احملاسبية للمعايري البنوك هذه تطبيق مدى وملعرفة املعيار، تطبيق عن االحنراف

 املؤسسات يف عنها خمتلفة البنكي القطاع يف العمليات طبيعة أن إىل وخلصا ،بنغالديش يف البنوك من لعينة املالية التقارير

 اإلبالغمبعيار  واستبداله املعيار هذا إبطال من بالرغم العمليات تلك يناسب 30 رقم الدويل احملاسيب املعيار وأن خرىاأل

  .مهما يزال ال بنغالديش يف 30 احملاسيب املعيار تطبيق فإن هنا من ،)اإلفصاحات -املالية األدوات(  07رقم املايل

  ومذكرات الدراسات السابقةالمقارنة بين دراستنا : )11( الجدول رقم

  كيفية االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

Ishaq HACINI, 
Khadra 

DAHOU,2018  

التطرق إىل القوائم 

  املالية للبنوك التجارية 

كانت الدراسة عبارة عن مقال �دف معرفة مدى  -

ما  بين بالبنوك اخلاصة الدولية احملاسبية املعايريتطبيق  

كانت دراستنا مذكرة ماسرت ختص النظام احملاسيب 

 البنكي و العمليات احملاسبية اخلاصة به

عينة الدراسة كانت عبارة عن جمموعة من البنوك  -

  .التجارية يف بنغالديش

النظام احملاسيب معرفة مدى توافق 

مع البنوك الدولية أو  ةلبنوك اجلزائريل

مع مجلة التغريات خاصة األجنبية 

التحديثات اخلاصة بنظام احملاسيب و 

  .املايل واملمارسات احملاسبية اخلاصة به

Shamim Hossain 
And Abdul Alim 

Baser,2011  

التطرق إىل تطور 

النظام املصريف 

  .اجلزائري

ركزت الدراسة على املراحل احلامسة يف تطور النظام 

ركزت  أ�ااملصريف اجلزائري واملؤشرات املصرفية أي 

 .لناحية االقتصادية للقطاععلى ا

تطور النظام التعرف على مراحل 

املصريف اجلزائر من فرتة االستعمار إىل 

  .ما بعد االستقالل

  نيمن إعداد الطالبت :المصدر

                                                           
1
 - Shamim Hossain And Abdul Alim Baser, Compliance Of IAS-30, A Case Study On The Specialized Banks Of 

Bangladesh, l’année 2011, pp 170-173 . 
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  :األولخاتمة الفصل 

دائع و تقدمي القروض من خالل ما سبق فإن البنوك التجارية هي عبارة عن مؤسسات ائتمان تقوم بقبول الو 

على عدة أقسام يث أ�ا تعتمد يف أداء وظائفها وخدما�ا هي متارس نشاطها حتت رقابة البنك املركزي، حختلفة، و امل

دفع العجلة نظرا لألمهية الكبرية اليت حتتلها البنوك التجارية يف ق فيما بينها منها ما هو إداري وآخر فين، و تتناس

 10-90القرض كان قانون النقد و ام املصريف، و لسوق إىل إصالح النظا القتصاد، سعت اجلزائر منذ تبنيها القتصاديةا

  .البداية لإلصالح احلقيقي له

اجلزائر ملواكبة التطورات العاملية يف ا�ال احملاسيب وأقرت بتطبيقه ته املايل أهم نظام اعتمد ويعترب النظام احملاسيب

 ت املالية، كما أ�ا سعت إىل جعل النظام احملاسيب البنكي مالئمعلى خمتلف املؤسسات اجلزائرية مبا فيها البنوك واملؤسسا

على أن يستمد مبادئه ومكوناته من النظام احملاسيب املايل، كما قامت بإصدار عدة قوانني  البنوك خلصوصية نشاط

بنوك، والنظام الذي تضمن مدونة احلسابات اخلاصة بال 04-09وتشريعات خاصة بتنظيم احملاسبة البنكية أمهها النظام 

  .عرض القوائم املاليةالذي تضمن إعداد و  09-05

تعد الودائع من أهم موارد املصرف التجاري، وختتلف أنواعها تبعا حلق املودع يف السحب منها بني ودائع جارية 

دا على أي حتت الطلب وودائع ألجل ال حيق للمودع السحب منها إال بعد انقضاء مدة اإليداع، كما يعمل البنك جاه

توظيف هذه األموال يف منح القروض للعمالء من أجل احلصول على األرباح الذي هو أساس وجوده وختتلف أنواع هاته 

، تبعا للمقرتضني واألغراض اليت تستخدم فيها والضمانات )طويلة، قصرية أو متوسطة األجل(القروض حبسب آجاهلا 

  .املقدمة هلا

ميز حسابات تحيث ت إىل مودعني ومقرتضني،ة سواء  كانوا أفرادا أو مؤسسات الزبائن يف البنوك التجاريينقسم 

املصادر، أما حسابات القروض وتشكل نسبة كبرية من إمجايل  ،الودائع بالطبيعة الدائنة وتدرج ضمن حسابات اخلصوم

ية الزبائن يف احملاسبة البنك تتميز بالطبيعة املدينة وتدرج يف جانب األصول وتعترب استخداما، ومنه فإن طبيعة حساباتف

  .العامة ختتلف عن طبيعتها يف احملاسبة
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  :مهيدت

من خالل هذا الفصل سنحاول إسقاط اجلانب النظري للمذكرة على اجلانب التطبيقي، حيث سنقوم بدراسة حالة 

وستكون الدراسة حول املعاجلة احملاسبية للعمليات  ستعانة باملوقع الرمسي للبنك،على مستوى البنك الوطين اجلزائري وباإل

ئن فيما خيص الودائع والقروض كما سنعرض حتليال حلسابات الزبائن يف البنك، وأنواع اليت يقوم �ا هذا البنك مع الزبا

  :القروض اليت مينحها وكذا الودائع اليت يستقبلها؛ ولقد تناولنا ذلك من خالل ثالث مباحث كالتايل

  تقديم البنك الوطني الجزائري؛ :المبحث األول

  طني الجزائري؛القروض والودائع في البنك الو : المبحث الثاني

 .التسجيالت المحاسبية للودائع والقروض في البنك الوطني الجزائري: المبحث الثالث
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  تقديم البنك الوطني الجزائري: المبحث األول

، وذلك من خالل عرض نشأة وتطور البنك الوطين اجلزائري احليز املكاين للدراسة سنتعرف يف هذا املبحث على

له التنظيمي، كما سنقدم حتليال لنشاطات هذا البنك وبعض اإلحصائيات املتعلقة به واليت هلا عالقة مبوضوع وكذا هيك

  .مذكرتنا بشكل خاص

  التعريف بالبنك الوطني الجزائري: المطلب األول

  :النشأة والتطور التاريخي للبنك الوطني الجزائري: أوال

حيث أنشئ مبوجب  ك التجارية اليت مت تأسيسها يف اجلزائر املستقلة،أول البنو  BNAيعترب البنك الوطين اجلزائري 

اليت وقد جاء ليحل حمل سلسلة من البنوك األجنبية  مليون دينار جزائري، )20(برأس مال قدره عشرون  178- 66 املرسوم

  1:، وقد تطور هذا البنك منذ نشأته على النحو التايلكانت يف احلقبة االستعمارية

حيث مارس كافة ، 1966 جوان 13 أول بنك جتاري وطين، أنشئ البنك الوطين اجلزائري بتاريخ :1966 سنة .1

  .ىل جانب هذا يف متويل القطاع الزراعيإالنشاطات املرخصة للبنوك التجارية ذات الشبكة، كما ختصص 

" الفالحة والتنمية الريفية بنك"عادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري، وهذا بإنشاء بنك جديد متخصص إ :1982 سنة .2

  .مهمته األوىل واألساسية هي التكفل بالتمويل وتطوير ا�ال الفالحي

املتضمن توجيه املؤسسات االقتصادية حنو ، 1988 جانفي 12الصادر بتاريخ ، 88- 01 القانون رقم :1988 سنة .3

  : اجلزائري منها التسيري الذايت، كان له تأثريات أكيدة على تنظيم ومهام البنك الوطين

  ؛عدم متركز توزيع املوارد من قبلهااخلزينة من التداوالت املالية و  خروج - 

  ؛حرية املؤسسات يف التوطني لدى البنوك - 

  .حرية البنك يف أخذ قرارات متويل املؤسسات - 

بصياغة جذرية للنظام القرض، مسح املتعلق بالنقد و  1990 أفريل 14 الصادر بتاريخ 90-10 القانون رقم: 1990 سنة .4

نتقال املؤسسات إهذا القانون وضع أحكاما أساسية من بينها  ،قتصادية اجلديدة للبالدالبنكي بالتوافق مع التوجهات اإل

  .تسيري الذايتالالعمومية من التسيري املوجه إىل 

، كافة العمليات اديةاعتي اجلزائري كشخص معنوي، يؤدي كمهنةالبنك الوطين  على غرار البنوك األخرى، يعترب

 .تسيريها حتت تصرف الزبائنم أموال الناس، عمليات القروض وأيضا وضع وسائل الدفع و املتعلقة باستال

                                                           
1 https://www.bna.dz, consulte le : 02/07/2020, à 15 :45 h. 
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 .1995 سبتمرب 05 أول بنك حاز على اعتماده، بعد مداولة جملس النقد والقرض بتاريخ يعد :1995 سنة. 5

 .مليار دينار جزائري 41ىل إ مليار دينار جزائري 14 ك منمت رفع رأمسال البن، 2009 يف شهر جوان: 2009 سنة. 6

  .مليار دينار جزائري 150 ىلإمليار دينار جزائري  41، مت رفع رأمسال البنك من 2018 يف شهر جوان :2018 سنة.7

  :الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري: ثانيا

فة، وينظم إجراء العمليات داخل وكاالته، فإنه يعتمد املصرفية املختلحىت يقدم البنك الوطين اجلزائري خدماته 

  :1على عدة مصاحل وأقسام تندرج حتت اهليكل التنظيمي التايل

  الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري: )02(الشكل رقم 

  
  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري :المصدر

  .مديرية تنظيم املناهج واإلجراءات :العامة الهياكل الملحقة بالمديرية - 

املفتشية ، قسنطينة -املفتشية اجلهوية، البليدة –املفتشية اجلهوية، اجلزائر العاصمة - املفتشية اجلهوية: المفتشية العامة - 

  .اجلنوب الكبري -املفتشية اجلهوية، جباية –املفتشية اجلهوية، وهران -اجلهوية

                                                           
1 - https://www.bna.dz, consulte le : 02/07/2020, à 15 :45 h. 
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  .يمديرية التدقيق الداخل - 

مديرية ، مديرية العالقات الدولية والتجارة اخلارجية، مديرية التحركات املالية مع اخلارج: الهياكل التابعة للقسم الدولي - 

  .العمليات املستندية

مديرية ، مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املؤسسات الكربى: الهياكل الملحقة بقسم االلتزامات - 

 .والقروض اخلاصةالقروض لألفراد 

مديرية ، مديرية التنشيط التجاري، مديرية التسويق واالتصال: لهياكل الملحقة بقسم االستغالل والنشاط التجاريا - 

 .مديرية التمويل التشاركي، االستغالل شبكة دعم

مديرية ، واملنازعاتمديرية الدراسات القانونية : الهياكل الملحقة بقسم التغطية والدراسات القانونية والمنازعات - 

 .مديرية حتصيل الضمانات، املتابعة والتغطية وحتصيل القروض

 .مديرية وسائل الدفع، مديرية النقد :الهياكل التابعة لقسم وسائل الدفع والنقد - 

ر مديرية تطوي، مديرية التكنولوجيات واهلندسة، مديرية اإلنتاج واخلدمات: الهياكل الملحقة بقسم أجهزة اإلعالم - 

 .الدراسات واملشاريع

 .مديرية احملاسبة، مديرية مراقبة التسيري، مديرية السوق املايل: الهياكل الملحقة بقسم المالية - 

، مديرية تسيري املخاطر، مديرية املراقبة الدائمة، مديرية املطابقة :المراقبة والمطابقة الهياكل التابعة لقسم المخاطر، - 

 .تيةخلية أمن األنظمة املعلوما

مديرية ، مديرية التكوين، مديرية املوارد البشرية: الهياكل الملحقة بقسم تسيير وسائل العتاد والموارد البشرية - 

 .مركز تسيري اخلدمات االجتماعية، مديرية تطوير الرتاث العقاري، مديرية احملافظة على األمالك، الوسائل العامة

  :الشركات التابعة والمساهمات: ثالثا

  .يف اخلارج 06 هامؤسسة من 30 ات يفمهفروعا ومساالوطين اجلزائري ك البنك ميتل

  :في الجزائر .1

  :ةالمؤسسات المالي. 1.1

  رهن العقاري؛متويل ال إعادةشركة  - 

  ؛شركة إدارة البورصة واألوراق املالية - 

  ؛شركة املقاصة اجلزائرية - 

  ؛شركة االستثمار املايل - 

  .املايل الشركة الوطنية للتأجري - 

  

  :شركات التأمين والضمانات .2.1
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  ؛شركة ضمان الودائع البنكية - 

   ؛صندوق ضمان قروض االستثمار - 

  ؛شركة ضمان القرض العقاري - 

  ؛صندوق الضمان املتبادل لضمان خماطر قروض املرقيني الشباب - 

  ؛صندوق الضمان املتبادل للقروض الصغرية - 

  ؛انالضمان املتبادل ملخاطر االئتم - 

  ؛الشركة اجلزائرية اخلليجية للتأمني على احلياة - 

  .الشركة اجلزائرية للتأمني وضمانات التصدير - 

  :شركة الخدمات البيبنكية .3.1

  ؛شركة النقد اآليل والعالقات التلقائية بني البنوك - 

  ؛للخدمات ووسائل األمن AMNAL شركة - 

  ؛ IFBالتكوين البنكي عهدم - 

  ؛للدراسات العليا املالية اجلزائري عهدامل - 

  ؛I.P.C مركز ما قبل املقاصة بني املصارف - 

شركة ما بني املصارف إلدارة اخلدمات  - 

  ؛العقارية

  .SSB شركة اخلدمات املصرفية - 

  :شركات نشطة في ميادين أخرى .4.1

  ؛SIHشركة االستثمار الفندقي  - 

  .للتطوير العقاري BNAI EL SOPRI شركة - 

  :في الخارج .2

  البنك اجلزائري للتجارة اخلارجية؛ - 

  بنك املغرب العريب لالستثمار والتجارة؛ - 

  ؛)قيد التصفية(  MARTCOشركة املغرب العريب للتجارة - 

  لتنمية القطاع اخلاص؛ اإلسالميةالشركة  - 

  مجعية االتصاالت املالية العاملية بني البنوك؛ - 

  .برنامج متويل التجارة العربية - 

  نشاطات البنك الوطني الجزائري: لثانياالمطلب 

ميارس البنك الوطين اجلزائري عدة أنشطة يف إطار ممارسة عمله، وحىت تكون أنشطة فعالة وذات مردودية على 

ذب الزبائن وحتسني يدة يف ممارستها خاصة يف ما خيص جنشاط البنك فقد قام هذا األخري بإتباع ديناميكية جد

كذلك أيضا على املستوى اخلارجي، ويف ما يلي تقدمي هلذه األنشطة وتطورها خالل السنتني اخلدمات املقدمة إليهم و 

  1:واليت كانت كالتايل 2018و 2017

  :النشاط التجاري: أوال

  منخالل السنوات األخرية  املودعني من املالية املوارد استقطاب يف جةنتهامل البنك ديناميكية مكنت :المالية الموارد .1

                                                           
1
 https://www.bna.dz, consulte le : 02/07/2020, à 15 :45 h. 
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 مليون دج 1708524 مقابل رصيد مقداره ،2018 يف �اية السنة املالية مليون دج 1849643 إمجايل مقداره حتقيق رصيد

 ).مليون دج 141119(٪ 8.26 وهو يعكس منوا بنسبة ،2017مسجل �اية السنة املالية 

 اإليداعات رصيد ومن أساسا بفضل إحرازه متّ  الزبائن، إيداعات استقطاب جمال يف احملقق اإلضايف التدفق هذا    

؛ )مليون دج +22321( ـب اجلارية املالية باملوارد اخلاص للرصيد أقل وبنسبة) مليون دج+ 118798( مبقدار ألجل املالية

أما فيما يتعلق �يكلية املوارد املالية املستقطبة وفق االستحقاق الزمين فهي تنقسم إىل قسمني، حيث متثل املوارد ألجل 

للموارد املالية اجلارية، فيما متثل نسبة هذه املوارد من القطاع العام ما  ٪46 مقابل، ايل ودائع العمالءمن إمج ٪54 نسبة

  .بالنسبة للقطاع اخلاص ٪34 مقابل ٪66نسبته 

  2018الموارد المالية المستقطبة حسب نوعها لسنة ): 03( الشكل رقم

  
  https://www.bna.dz  ين للبنك الوطين اجلزائرياملوقع االلكرتو  :المصدر

 زبائـن جـدد خاصــة مــن فئــة املؤسســات املتوســطة و ستمالةإلاهلادفـة االستغالل بفضـل جهود شـبكة  :التوطين البنكي .2

تلــف الزبائــن اجلــدد، فقــد الصغيــرة، إضافــة إلــى جناعــة اإلجــراءات املتخــذة �دف ختفيف إجــراءات فتــح احلســابات ملخ

حسـاب جديـد علـى مسـتوى  108425فتـح  2018حيـث تـم خـالل سـنة  ،٪4 ســجلت حمفظــة زبائــن البنــك منــوا بنســبة

حساب مع  2780481شـبكة البنـك، حيـث اسـتقر عـدد احلسـابات اخلاصـة بالزبائـن املمسـوكة علـى مسـتوى البنك عند 

يعـود هذا األداء اإلجيايب احملقـق  ؛2017حسابا عند �اية السنة املالية  2672056عددها  يف ما كان، 2018 يسمرب�اية د

الكالسيكية املمسوكة على مستوى الشبكة، واليت تعززت بـ  االدخاربشـكل أساسـي إلـى النمـو املسـجل فـي عـدد دفاتر 

، لتليها فيمـا بعـد احلسـابات بالعملـة الصعبـة والتـي )2017 السنة املالية دفرت ممسوك يف 35985 مقابل(دفرت جديد  41278

حساب  26569جديـد، متبوعـة فيمـا بعـد باحلسـابات اجلاريـة والتـي سـجلت تدفقـا إضافيا مقـداره  32309سـجلت فتـح 

   .جديد
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هو و  ٪66معتبــرة فــي عددها، حيث بلغت نسـبة منوها  زيــادة) مســتقبلي(مــن جهة أخــرى، ســجلت صيغــة دفتــر التوفري 

 نـزوال عنـد رغبـة االفتتاححسـابا جديدا، وذلـك إثـر مراجعـة وختفيـض البنـك للمبلـغ املطلـوب لـدى  10772ما يوافق 

   .سابقااملعتمدة  جد  10000الدفرت بدال من  افتتاحكرصيـد إجباري عنـد   جد  1000 اعتمادالزبائـن، حيـث تـم 

  2018ديسمبر  31هيكل الحسابات إلى غاية ): 04(الشكل رقم 

  
  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري: المصدر

حيث بلغ إمجايل هذه القروض ، 2018ة املاليـة شهد نشـاط توزيـع القـروض ديناميكيـة خاصة يف السـن: قروض الزبائن .3

 2735563مقارنة بالسنة املالية الفارطة  ٪13.95مليون دج وهو ما ميثل نسبة  381663مليون دج، أي بزيادة  3117226

 ارتفاعإلــى يعــود أساســا  2018النمـو املسـجل فـي مسـتوى القـروض املوجهة للزبائـن خـالل السـنة املاليـة  هذامليون دج؛ 

حجــم القــروض املباشــرة وكــذا حجــم التوظيفات فـي السـوق املالـي، حجـم تعهدات البنـك، إضافـة إلـى جناعـة عمليات 

ا بالدعـم واملرافقـة املاليــة لزبائنه بصفــة عامــة، حريصا فــي ي قـام �ما البنـك والتـي أرفقهسـتقطاب املتعامليـن اجلـدد التـا

  .الحتياجا�م باالستجابةذلــك علــى تقديــم خمتلــف الصيــغ التمويلية الكفيلة 

 :نشاط الخزينة وسوق رؤوس األموال: ثانيا

مقارنة مع السنة  2018شهدت وضعية اخلزينـة علـى مسـتوى البنك حتسـنا خالل السـنة املاليـة  :نشاط الخزينة .1

، مقابل أرصدة متوسـطة يومية جمليون د  114507 ومية إجيابية بلغتاملنصرمة، حيث سجل البنك أرصدة متوسطة ي

   .دجمليون  371637أي بزيادة قدرت بـ  2017يف السـنة املالية  جمليون د  257130سلبية بلغت 

  

  

  

  

https://www.bna.dz/
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  :2018الوضعية الشهرية لخزينة البنك خالل السنة المالية  ):05(الشكل رقم 

  
   https://www.bna.dz لوطين اجلزائرياملوقع االلكرتوين للبنك ا :المصدر

وعلى ضوء هذا فــإن  2018عرفـت وضعية اخلزينـة حتسـنا ملحوظـا خالل السـنة املاليـة  :نشاط سوق رؤوس األموال .2

 اإلجبــاري للبنــك علــى مســتوى بنــك اجلزائــر، لــم يستدعي اللجوء إىل السوق النقدي لسد العجز إالّ  االحتياطيتكويــن 

كناتج لنشـاطه   جمليـون د  12733مـن جهة أخـرى، فقـد حقق البنـك ما مقـداره ج؛ مليون د  17683250بغرض اقرتاض 

حتياطـي ، حيث تعود هذه النتيجة أساسا إىل الفوائـد املرتتبـة عـن اإل2018يف السوق النقدي مع �اية السنة املالية 

مليون  136396فقـد تـم صـرف ما قيمته  مبقابـل ذلـك ج؛مليون د  39753قيمته املـودع لـدى بنـك اجلزائـر مبـا  اإلجباري

تتعلـق بالفوائـد املدفوعـة علـى السـلفات التـي طلبها البنك، وهو ما أسفر عن  جمليـون د  143346 كأعبـاء مالية، منها  جد 

  .جمليون د  24623 نتيجة سلبية قدرت بـ

  النشاط النقدي :ثالثا

تقديــم أفضــل وأحــدث اخلدمــات، واصــل البنــك جهوده فــي جمــال تطوير اخلدمات املصرفية  بغيــة ضمــان

  :اإللكرتونية والرقمية، من خالل حزمة التدابري اآلتية

اق املاليـة قــام البنــك الوطنــي اجلزائــري بتدشني أول وكالــة رقمية بشــارع ديدوش مــراد، مـزودة مبـوزع أوتوماتكي لـألور  - 

وشـباك أوتوماتيكـي للبنـك وكـذا فضـاء رقمـي يضمـن باقـة مـن اخلدمـات فـي متنـاول اجلميـع، وذلـك بغيـة التقـرب أكثـر 

  ؛مـن زبائنه

 CIB بطاقات: الشـروع فـي األعمـال التحضريية �دف توسيع باقـة بطاقـات البيبنكيـة املسـوقة من خالل صيغ جديدة - 

  ؛MasterCard BNA و VISA   كذلـك البطاقـات الدولية ،  Eliteأصحاب الشركات، االدخار واخلاصة ب

، TPEآلية خاصة بالدفع االلكرتوين  6269وذلك من خالل اقتناء " الدفع بالبطاقـة"تعزيز ديناميكيـة تطوير خدمة  - 

  .�دف تزويد التجار وكبار املفوترين لدى البنك �ا
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تسجيل زيـادة معتبـرة فـي عـدد املشرتكني يف خدمة البنك عن  2018شهدت السـنة املاليـة  مـن جهـة أخـرى، فقـد

حسـاب مشـرتك عند  41158ليصل عدد احلسابات املستفيدة مـن هذه اخلدمة إىل  ٪22.69 بلغت "BNA.net" بعد

  .2017حساب مسجل �اية  33545 مقارنة مع 31/12/2018تاريخ 

 Portail"واملتمثلة يف BNA.net"" البنك أداة إشراف ومتابعة جديدة لتسيري أرضية اقتىنوخالل نفس السنة، 

P2B" تطورا، تتمثل فيما يلي، اليت ستسمح بإطالق خدمات بنك عن بعد أكثر:  

 البنك واملالكني حلسابات متعددة؛ املوجهة أساسـا لكبـار املفوتريـن لـدى "e-Banking :Push to Ban"خدمة  - 

البنــك باســتقبال إشــعارات دورية حــول  والتــي تســمح لعمــالء "SMS-Banking"الرســائل النصية القصرية  خدمــة - 

رصيــد احلســاب عــن طريق رســالة قصرية عبـر اهلاتف احملمـول، تنبيـه الرسـائل القصرية حـول الرصيد املتوفـر، مبلغ املعامالت 

 خل؛إ....وكذا الرصيد املدان به، 

  .تطبيق يتم حتميله على اهلواتف الذكية وهـي خدمــة البنــك عــن بعــد املتوفــرة عــن طريــق :BNA@TICخدمــة  - 

  النشاط الدولي: رابعا

ت مــع اخلــارج وااللتزامــا الدولـي انتعاشـا إجيابيا فيمـا يتعلـق باملعامـالت ســجل النشــاط، 2018 خــالل الســنة املاليــة

  :مع اخلارج، ويرجع ذلك أساسا إىل فـي حركـة األموال٪ 21.39 سـجل منـو بنسـبة حيث ،اخلارجية

 توطني متعاملني جدد ومستثمرين من القطاع اخلاص؛ - 

 إعادة إطالق بعض املشاريع الكربى من قبل السلطات العمومية؛ - 

  .ملنتجات أخرى ـص االسترياد بالنســبةرفــع احلظــر علــى بعــض املنتجــات واعتمــاد نظــام رخـ - 

 230683بلغ مسـتوى القروض املسـتندية على عمليات االسترياد  :القروض المستندية على عمليات االستيراد .1

 47441( ٪25.89مقـدرة بــ  ، أي بنسبة منو2017مع �اية  مليون دج 183242 ، مقابل31/12/2018مليون دج يف 

ارتفاع املبالـغ املطلوبـة التـي اسـتلزمتها بعـض املعامـالت املوجهة لقطاعـات  لزيادة املعتبـرة إلـى، وتعـود هذه ا)مليـون دج

 .معنية نشـاط

عمليات االسترياد، من حيث  مـن جانـب آخـر، تـم رصـد منـو إجيابـي فـي مـا خيـص فتـح القـروض املسـتندية علـى    

مبا  2018قرض مستندي خالل السنة املالية  2003حيث مت فتح  ،٪31.08 من حيث القيمة املالية، و ٪9.39 العدد

  :هذا املستوى املسجل من األداء يعود بشكل أساسي إىلمليون دج؛  180423قيمته 

  بعض املنتجات؛ استريادرفع احلظر على  - 

  لبنك؛علــى بعــض املنتجــات التــي يســتوردها عمــالء ا االسترياداعتمــاد نظــام رخــص  - 
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وتوطني عمالء ناشطني يف خمتلف  استقطابجناعــة اجلهود املبذولــة مــن طــرف املديريــة العامــة، والتــي جنحــت فــي  - 

 .ا�االت

سـجلت التحويـالت املاليـة للزبائـن حنـو اخلـارج زيـادة معتربة ، 2018 خـالل السـنة املاليـة: التحويالت إلى الخارج .2

مقارنـة حبجـم ، 2018 فـي �ايـة ديسمرب جمليون د  574159 ،حيث بلغت)جمليون د  139929( ٪32.23 مبقدار

يعود هذا النمو امللحوظ إلــى إعــادة ، و جمليون د  434230 والذي بلغ 2017 التحويـالت املسـجلة �ايـة السـنة املالية

  .2017 ــاء بـه قانون املالية لعامتأهيل صيغيت التسليم املســتندي والتحويل احلــر، وفــق مــا ج

شهدت التحويـالت املاليـة التجارية مـن اخلـارج لزبائـن البنـك الوطنـي : التحويالت المالية التجارية من الخارج .3

 ).جمليون د  27958( أي ٪31.36 اجلزائـري منحى تنازليا، ُقدر بنسبة

مليون دينار مت تسجيلها يف السنة املالية  89147مقابل ، 2018مليون دينار يف �اية ديسمرب  61189تسجيل  ليتمّ 

 الدولية بالضمانات املتعلقة واألعباء التجارية، العموالت التحويالت حجمي اخنفاض أعقاب يف ، وذلك2017

  .مليون دينار 10827مليون دينار و 16983مقداره تواليا  مبا منها، البعض واستحقاق

، جمليون د  26008ضمانا مبا يعادل  1592بلغ إمجايل الضمانات  ،2018نة املالية مع �اية الس: الضمانات الدولية .4

على  ٪4.89و٪ 12.58بنسبة  والقيمة العدد يف تراجعا ستريادباإل اخلاصة اجلديدة التعاقدية الضمانات حجم سجل حيث

 فيما ؛التسبيقات اسرتداد تضمانا قيمة وكذا باملناقصات اخلاصة الضمانات وقيمة عدد اخنفاض بعد التوايل، وذلك

 ، حيث2017مقارنة بالسنة املالية  )٪13.39( جمليون د  48002بـ  رقد تراجعا املسددة غري التعاقدية لتزاماتاإل سجلت

  .جمليون د  310565عند  2018استقرت يف �اية عام 

 التشغيل شبكة: خامسا

اإلجراءات  من عدد بتفعيل 2018 املالية السنة خالل البنك قام وزبائنه، البنك بني العالقة تعزيز طارإ يف

  :يلي ما مت حيث املعتمدة، للمعايري وفًقا شبكته وحتديث عصرنة إىل اهلادفة

 ؛جديدة وكاالت وفتح تدشني - 

 ؛اجلهوية واملديريات الوكاالت بعض مقار وحتديث حتويل �يئة، - 

   ؛اجلهوية واملديريات الوكاالت مقار �يئة - 

  .وكاالت (7) سبعة مقار حتويل - 
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  البنكي التأمين انيدم :سادسا

 ملحق على التوقيع خالل من األشخاص على بالتأمني املتعلقة املنتجات خمتلف توزيع تعميم البنك شبكة شهدت

حيث هذه الشركة،  منتجات بتسويق البنك وكاالت جلميع يسمحو  AGLICاجلزائري واجلزائرية للحياة  الوطين البنك بني

  .2018عقد تأمني يف السنة املالية  79447تسجيل  من كاالشرتا هذا مّكن

  شبكة استغالل البنك الوطني الجزائري و إحصائيات عنه: الثالثالمطلب 

  1شبكة استغالل البنك الوطني الجزائري: أوال

لى كافة الرتاب وكالة جتارية موزعة ع 214ضع حتت تصرف زبائنه و الوطين اجلزائري شبكته، و  كوسع البن :2018 سنة .1

قصد تطوير النقد يقدم البنك الوطين لزبائنه بطاقات بيبنكية تسهل ؛ و مديرية جهوية لالستغالل 17الوطين، تشرف علها 

موزع آيل لألوراق النقدية على  145شباك بنكي آيل و 97عليهم القيام بعمليا�م البنكية اليومية املتنوعة عن طريق وضع 

 .مستوى خمتلف الوكاالت

وكالة  217 مديرية جهوية لالستغالل، تشرف على 19 تضم شبكة االستغالل للبنك الوطين اجلزائري :2019 سنة .2

  .جتارية من خمتلف الفئات، موزعة عرب كافة الرتاب الوطين

  توزيع شبكة استغالل البنك الوطني الجزائري):12( الجدول رقم

  2018  2019  

  2016  214  عدد الوكاالت التجارية

  19  17  المديريات الجهويةعدد 

  145  145  (DAB)  آلية لألوراق النقدية عدد موزعات

  99  97  آلية للبنك عدد الشبابيك

  https://www.bna.dzاملوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري  :لمصدرا

  إحصائيات عن البنك الوطني الجزائري: ثانيا

 2018املتعلقة بالبنك الوطين اجلزائري وتغريها خالل سنيت  يتضمن اجلدول أدناه إحصائيات عن بعض املعلومات

 :، وهي كالتايل2019و

 

 

  

                                                           
1
 -https://www.bna.dz, consulte le : 02/07/2020, à 15 :45 h 
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  إحصائيات عن البنك الوطني الجزائري):13(الجدول رقم 

  2019  2018  إحصائيات

  5000 أكثر من  5000 أكثر من  عدد الموظفين بالبنك

  236169  234122  بيبنكية بطاقة

  Comptes Clientèles  2780481  2839525 للزبائن حساب

  دج مليون 3491982  مليون دج 3082299  إجمالي األصول

  مليون دج 19064  مليون دج 35832  النتيجة الصافية

  مليون دج 150000  مليون دج 150000  رأس المال

  zhttps://www.bna.dاملوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري  :المصدر

  القروض والودائع في البنك الوطني الجزائري: المبحث الثاني

ليت الودائع اوكذلك  للمقبلني على االقرتاض، BNAتشكيلة القروض اليت يقدمها  سنقوم بعرض يف هذا املبحث

خالل  قيم القروض والودائعل تطور يليستقبلها من زبائنه، إضافة إىل الغرض من كل نوع من أنواعهما، كما سنقوم بتح

  .وإىل تطور قيمتها نسبة إىل بعض البنود األخرى املوجودة يف القوائم املالية لنفس الفرتة ،2019إىل  2015الفرتة من 

  القروض المقدمة من قبل البنك الوطني الجزائري  :األولالمطلب 

  :1يقدم البنك الوطين اجلزائري تشكيلة من القروض متمثلة يف

  رادالقروض البنكية لألف: أوال

 :يستفيد منها األفراد من البنك الوطين اجلزائري يف األنواع املبينة يف الشكل أدناهاليت ميكن أن  القروضتتمثل 

  في البنك الوطني الجزائري القروض البنكية لألفراد): 06(الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالبتني: المصدر

                                                           
1
 -https://www.bna.dz, consulte le : 02/07/2020, à 15 :45 h 

https://www.bna.dz/
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شباب، بطالني وبدون ( األفراد يرافق ك الوطن اجلزائريالبن :Crédits Spécifiques القروض المدعمة من الدولة .1

اليت  القروض املدعمة من قبل الدولةيف الشروع يف نشاطهم، وذلك عن طريق ) مدخول حيملون شهادة أو مؤهل علمي

وميكن أن يتم  ،٪100 تتالءم مع احتياجا�م، حيث يستفيدون من ختفيض نسبة فائدة هذه القروض اليت قد تصل حىت

  .يل كافة مشاريعهم، كما يستفيدون من فرتة تأجيل الدفع تتالءم مع مشروعهممتو 

أو لديهم مدخول  ملواطنني الذين هم من دون مدخولمينح لفئة ا ANGEM القرض املصغر :ANGEM قرض .1.1

األولية  غري منتظم، خمصص خللق نشاطات جديدة مبا يف ذلك األنشطة املمارسة منزليا، قصد شراء املعدات واملواد

  .للشروع يف العمل

، سنة 35- 19 هو قرض موجه للشباب البطالني الذين ترتاوح أعمارهم بني ANSEJ قرض :ANSEJ قرض .2.1

وحائزين على مؤهل مهين له عالقة بالعمل املراد متويله، ولديهم القدرة على توفري مسامهة ذاتية حمددة قصد متويل 

  .املشروع

، يسمح بتمويل املشاريع اليت سنوات أو أكثر 08 قرض استثماري مدتهو ه CNAC قرض :CNAC قرض .3.1

شراء جتهيزات جديدة أو : موجه أساسا إىل CNAC قرض، يقدمها الشباب البطال إلنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة

  .جمددة و باألخص شراء املواد األولية ومعدات أخرى بعد انطالق املشروع

سنوات موجهة  07 القروض طويلة املدى هي قروض تتجاوز مدته :Crédits à long terme القروض طويلة األجل .2

 الضخمة، مثل بناء اهلياكل األساسية، مع فرتة تأجيل الدفع تتالءم مع نشاطهم قد تصل حىت األفراد لتمويل استثمارات

املشروع، املصداقية وكذا  يقوم املوظفون املكلفون على مستوى البنك بدراسة مسبقة تتعلق باجلدوى من، سنوات 05

تستفيد املشاريع من تقليص نسبة ، من تكلفة املشروع ٪80 ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل غاية، مردودية املشاريع

  .املدعمة من قبل الدولة القروض تلك حد املشاريع يف إطارأالفائدة يف حالة اختيار 

الذين يرغبون يف  حتت تصرف البنك الوطين اجلزائري يضع :Crédits à moyen terme القروض متوسطة األجل .3

قرض متوسط  ،كتهم، مكتبهم، أو حىت جتديد معدات اإلنتاج اخلاصة �مر و توسيع شأتطوير أو اص خإنشاء عمل 

 01 ارسونه ترتاوح مد�ا منميسنوات مع فرتة تأجيل الدفع تتناسب مع النشاط الذي  07 إىل 02 ترتاوح مدته من املدى

يقوم املوظفون املكلفون على مستوى البنك بدراسة مسبقة، يدرسون من خالهلا اجلدوى من املشروع، ، سنوات 03 إىل

ميكن االستفادة من ؛ من تكلفة املشروع ٪80 التمويل إىل غاية ميكن أن تصل نسبة، املصداقية وكذا مردودية املشروع

  . إطار القروض املدعمة من قبل الدولةتقليص يف نسبة الفائدة يف حالة اختيار أحد املشاريع يف
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الذين يرغبون يف شراء سيارة أو تأثيث منزهلم أو احلصول  :Crédits à la consommation القروض االستهالكية. 4

 BNA ـال، ليس لديهم األموال الالزمة وال يرغبون يف استعمال مدخرا�مو على جهاز كمبيوتر جديد أو أجهزة كهرومنزلية 

قرض أو  قرض الرفاهيةويضع حتت تصرفهم حلوال تتكيف مع احتياجا�م وذلك عن طريق االختيار ما بني يرافقهم 

  .مدفعات شهرية ثابتة تتالءم مع قدرة السداد اخلاصة �من خالل  كما بإمكا�م اجلمع بني تلك الصيغتني السيارة

كل شخص   هو املستفيدو ، ة أو مركبة يف اجلزائرجممع سيارات سياحية، اقتناء قرض السيارةميول  :قرض السيارة. 1.4

تصل نسبة التمويل ، احلد األدىن لألجر املضمون )02(مقيم يف اجلزائر ولديه دخل ثابت ومنتظم أعلى أو يساوي مرتني 

  .شهرا )60(وستون  )12(من مثن السيارة، وفرتة التسديد ترتاوح ما بني اثين عشر  ٪85ىل إ

 األفراد من مشرتيات ٪100 ، موجه لتمويل ما يصل إىلشخصيو حر  قرض الرفاهيةقرض  :قرض الرفاهية. 2.4

 األجر )02(منتظم يفوق أو يساوي مرتني قامة ثابتة باجلزائر دخله ثابت و إكل شخص لديه هو   املستفيد، و االستهالكية

 ضمدة القر ، دجن مائة ألف ن يقل مبلغه عأدون  )دج 100000000( مبلغ القرض حمدد مبليون، الوطين األدىن املضمون

  ).وفق طلب املقرتض( شهرا 12ن تقل عن أشهرا على األكثر دون  36ميكن أن متتد إىل 

يؤجر العقار ملدة تتناسب على العموم مع الفرتة االستهالكية  البنك الوطين اجلزائري :Crédit-bail القرض االيجاري .5

  .النوع من القروض مل يفعل بعد، هذا مكانية شراء العقار عند �اية العقدإمع 

املشاركة يف صفقات أو استرياد السلع والبضائع إذا أراد شخص  :Crédits par signature باإلمضاءاتالقروض  .6

تقدمي  هد من صفقة ويطلب منااستف، أو تأجيل الدفعيريد احتياجات من اخلزينة و  هلدي، أو تقدمي ضمان هويتوجب علي

، وهناك عن طريق إمضائهوهذا  هأن يكون ضامنا ل للبنك الوطين اجلزائريميكن ، اإلجناز ضمانات يف كل مرحلة من

  :هي تشكيلة متنوعة للقروض بإمضاءات

بتقدمي ضمان بالدفع  هممولالشخص ذا ألزم إهو ضمان خاص باألوراق التجارية، يف حالة ما  :الضمان االحتياطي .1.6

  .التجارية هاالستفادة من نوعية إمضائه وذلك بضمان أوراق من البنك الوطين اجلزائريألجل، ميّكن 

  :وهناك أنواع :التاالكف .2.6

هي كفالة ضرورية يف إطار الصفقات العمومية أو اخلاصة، الوطنية منها أو الدولية لتجنيب املؤسسة  :كفالة التعهد -

 ؛يداع أمواهلا يف حالة قبول عرضهاإ

عند رغبة املؤسسة يف املسامهة يف ورشات عمل مطلوبة من قبل الدولة أو  هي كفالة ضرورية :كفالة حسن التنفيذ -

وجتنب هذه الكفالة اخلاصة باملناقصة وحسن التنفيذ املؤسسة من إيداع أمواهلا كضمان عند مشاركتها  ،اجلماعات احمللية

 ؛يف مناقصة
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 قبل تصفية ودفع احلقوققرض يسمح للمؤسسة بسحب السلع والبضائع املستوردة  :تعهد خاص بقرض السحب -

  .والرسوم املتوجبة

معدات د وتصدير السلع و اري هو قرض يستخدم يف إطار التعامالت الدولية من أجل است: القرض المستندي. 3.6

، كفالة اإلرجاع املسبق،  كفالة مجركية: وكاالت البنكغنية من التمويالت على مستوى كيلة متنوعة و تش ، وهناكالتجهيز

  ).يقة التصديرتسبيق على وث

  :قروض الصندوق قصرية املدى متوفرة يف عدة صيغ :Crédits par caisseقروض الصندوق  .7

واجهة صعوبات ، مجد قصرية لتسيري وتغطية الفارق الزمين يف اخلزينة ملدة هذا القرض مقدم :تسهيالت الصندوق. 1.7

  .لياموال املستعملة فعرباح حمسوبة على أساس األاأل، �اية الشهر

موال نقدية بفضل خصم الورق أىل إقروض ا�سدة بأوراق جتارية ال BNA ولحي :خصم األوراق التجارية .2.7

  .التجاري

هذا  ،جيسد هذا القرض بسحب مرخص من احلساب يتجاوز قيمة الرصيد، مكيف وسريع :السحب المكشوف .3.7

 .الغري متوقعة واليت تدخل يف دورة االستغاللملواجهة املصاريف الفورية و األفراد  السحب موضوع حتت تصرف

هو قرض يسمح للمؤسسات والشركات املشاركة يف الصفقات العمومية مبواجهة فارق  :تسبيق على الصفقات .4.7

بنك الوطين اجلزائري يضع ال ؛وآجال التسديد...) األشغال، التموينات(الزمن يف اخلزينة الناتج عن املصاريف الضخمة 

تسبيق على ، وضعية األشغال/تسبيق على الفواتري( وكاالتهمتنوعة من التمويالت قصرية املدى على مستوى و  باقة غنية

  ).القرض الريفي، السندات

و أ، )شاء جديدإن(هذا القرض موجه لتمويل فتح عيادة طبية جديدة  :Med solutionالحلول الخاصة باألطباء  .8

كل شخص طبيعي  :املستفيدون من القرض، و ثماري متوسط أو طويل املدىصال، هو قرض استأتوسيع عيادة موجودة 

 ،صيديل، سنانأطبيب / جراح، )مجيع التخصصات(طبيب خمتص ، طبيب عام( ن كانإ) عيادة مجاعية(و معنوي أ

  ).بيطري، مراض النفسيةطبيب األ، مراض العقليةطبيب األ

م هريدون �يئته أو بتوسيعه بأنفسيلكون مسكنا فراد الذين ميخمصص لأل: Crédits immobiliersالقروض العقارية . 9

 هممشاريع ي يرافقالبنك الوطين اجلزائر ، بحثون عن التمويليمسكنا و وا وجد، أو لكون األموال الالزمة لذلكميال و 

  .روعمن كلفة املش ٪90سنة، وقد تصل نسبة التمويل حىت  75يصل سن املقرتض إىل غاية  ميكن أنحيث العقارية 

  القروض الممنوحة للمهنيين: ثانيا

  :يقدم البنك الوطين اجلزائري لفئة املهنيني جمموعة من القروض لتمويل نشاطا�م وفق ما يوضحه الشكل أدناه
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  القروض البنكية الممنوحة للمهنيين في البنك الوطني الجزائري): 07(الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالبتني:المصدر

سنوات مع فرتة تأجيل الدفع تتناسب  07إىل  02ترتاوح مدته من  قرض متوسط املدىال :دىالقروض متوسطة الم .1

تكلفة  من ٪80سنوات، ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل غاية  03إىل  01مع النشاط الذي متارسونه ترتاوح مد�ا من 

  من القروض املدعمة شاريع يف إطاريف حالة اختيار أحد امل املشروع، وميكن االستفادة من تقليص يف نسبة الفائدة

  .قبل الدولة

سنوات موجهة لتمويل االستثمارات  07القروض طويلة املدى هي قروض تتجاوز مدته  :القروض طويلة المدى .2

ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل غاية ، سنوات 05الضخمة، مع فرتة تأجيل الدفع تتالءم مع النشاط قد تصل حىت 

شروع، ميكن االستفادة من تقليص نسبة الفائدة يف حالة اختيار أحد املشاريع يف إطار القروض امل من تكلفة 80٪

  . املدعمة من قبل الدولة

  :القروض المدعمة من الدولة .3

مينح لفئة املواطنني الذين هم من دون مدخول أو لديهم مدخول  ANGEMالقرض املصغر  :ANGEMالقرض . 1.3

اطات جديدة مبا يف ذلك األنشطة املمارسة منزليا، قصد شراء املعدات واملواد األولية خمصص خللق نش غري منتظم،

  .للشروع يف العمل

، يسمح بتمويل املشاريع اليت سنوات أو أكثر 08قرض استثماري مدته هو  CNACقرض  :CNACالقرض . 2.3

شراء جتهيزات جديدة أو ( ا إىلموجه أساس CNACيقدمها الشباب البطال إلنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة، قرض 

  ).معدات أخرى بعد انطالق املشروعوباألخص شراء املواد األولية و  جمددة

سنة،  35-19هو قرض موجه للشباب البطالني الذين ترتاوح أعمارهم بني  ANSEJ قرض :ANSEJالقرض  .3.3

لى توفري مسامهة ذاتية حمددة قصد متويل وحائزين على مؤهل مهين له عالقة بالعمل املراد متويله، ولديهم القدرة ع

  .املشروع
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  القروض الممنوحة للمؤسسات الكبرى: ثالثا

  :القروض املمنوحة ملؤسسات الكربى يف البنك الوطين اجلزائري حسب الشكل أدناه منتتكون 

  القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الكبرى في البنك الوطني الجزائري):08(الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالبتني:املصدر

   :قروض االستثمار .1

سنوات مع فرتة تأجيل الدفع تتناسب  07إىل  02ترتاوح مدته من  قرض متوسط املدىال :القروض متوسطة المدى. 1.1

 من تكلفة ٪80سنوات، ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل غاية  03إىل  01مع النشاط الذي متارسونه ترتاوح مد�ا من 

االستفادة من تقليص يف نسبة الفائدة يف حالة اختيار أحد املشاريع يف إطار القروض املدعمة من قبل  املشروع، ميكن

  .الدولة

سنوات موجهة لتمويل االستثمارات  07القروض طويلة املدى هي قروض تتجاوز مدته : القروض طويل المدى .2.1

سنوات، يقوم  05الءم مع نشاطكم قد تصل حىت الضخمة، مثل بناء اهلياكل األساسية، مع فرتة تأجيل الدفع تت

املوظفون املكلفون على مستوى البنك بدراسة مسبقة، تتعلق باجلدوى من املشروع، املصداقية وكذا مردودية املشروع، 

من تقليص نسبة الفائدة يف حالة اختيار  ميكن االستفادةتكلفة املشروع،  من ٪80ميكن أن تصل نسبة التمويل إىل غاية 

  .حد املشاريع يف إطار القروض املدعمة من قبل الدولةأ

يؤجر العقار ملدة تتناسب على العموم مع الفرتة االستهالكية مع إمكانية  البنك الوطين اجلزائري :القرض اإليجاري .3.1

  .شراء العقار عند �اية العقد، هذا القرض مل يفعل بعد
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  :قروض االستغالل .2

  :الصندوق قصرية املدى متوفرة يف عدة صيغقروض  :قروض الصندوق .1.2

رية، ملواجهة صعوبات هذا القرض مقدم لتسيري وتغطية الفارق الزمين يف اخلزينة ملدة جد قص :تسهيالت الصندوق -

 �اية الشهر؛

ضل ال نقدية بفيقوم البنك الوطين اجلزائري بتحويل القروض ا�سدة بأوراق جتارية إىل أمو : خصم األوراق التجارية -

 خصم الورق التجاري؛

جيسد هذا القرض بسحب مرخص من احلساب يتجاوز قيمة الرصيد، مكيف وسريع، هذا  :السحب المكشوف -

 عة واليت تدخل يف دورة االستغالل؛السحب موضوع حتت التصرف ملواجهة املصاريف الفورية والغري متوق

قات العمومية مبواجهة فارق الزمن يف اخلزينة هو قرض يسمح للمؤسسات املشاركة يف الصف :تسبيق على الصفقات -

متنوعة من التمويالت قصرية بنك باقة وآجال التسديد، يضع ال...) األشغال، التموينات(الناتج عن املصاريف الضخمة 

  ).القرض الريفي وضعية األشغال، تسبيق على السندات،/تسبيق على الفواتري(: املدى على مستوى وكاالته

يتوجب عليها تقدمي ة يف صفقات و البضائع أو املشاركسترياد السلع و عندما تريد مؤسسة إ :ضاءاتقروض بإم. 2.2

تريد تأجيل الدفع أو استفادت من صفقة ويطلب منها تقدمي ضمانات يف كل أو لديها احتياجات من اخلزينة و  ضمان،

، هناك تشكيلة متنوعة عن طريق إمضائها هذأن يكون ضامنا هلا، و  للبنك الوطين اجلزائريمرحلة من اإلجناز، ميكن 

  : للقروض بإمضاءات

هو ضمان خاص باألوراق التجارية، يف حالة ما إذا ألزمت املؤسسة مموهلا بتقدمي ضمان بالدفع : لضمان االحتياطيا -

 ؛ألجل، ميّكنها البنك الوطين اجلزائري من اإلستفادة من نوعية إمضائه و ذلك بضمان أوراقها التجارية

التعهد وهي كفالة ضرورية يف إطار الصفقات  كفالة: وهي أنواع كما ذكرت يف القروض املمنوحة لألفراد :كفاالتال -

العمومية أو اخلاصة، الوطنية منها أو الدولية لتجنيب املؤسسة إيداع أمواهلا يف حالة قبول عرضها، كفالة حسن التنفيذ 

 يف ورشات عمل مطلوبة من قبل الدولة أو اجلماعات احمللية، وجتنب هي كفالة ضرورية عند رغبة املؤسسة يف املسامهة

حسن التنفيذ املؤسسة من إيداع أمواهلا كضمان عند مشاركتها يف مناقصة؛ تعهد خاص هذه الكفالة اخلاصة باملناقصة و 

 ؛وم املتوجبةالرسو قرض يسمح للمؤسسة بسحب السلع والبضائع املستوردة قبل تصفية ودفع احلقوق و بقرض السحب ه

هو قرض يستخدم يف إطار التعامالت الدولية من أجل استرياد وتصدير السلع ومعدات : القرض المستندي -

كفالة مجركية، كفالة اإلرجاع (تشكيلة متنوعة وغنية من التمويالت على مستوى وكاالته  ضع حتت التصرفيالتجهيز، 

  ).املسبق، تسبيق على وثيقة التصدير
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  الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقروض : رابعا

  :القروض الوضحة يف الشكل التايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمينح البنك الوطين اجلزائري 

  البنك الوطني الجزائريللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  القروض البنكية الممنوحة): 09(الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالبتني:المصدر

  :قروض االستغالل .1

تسهيالت (وهي ) لقد مت شرحها سابقا(قروض الصندوق قصرية املدى متوفرة يف عدة صيغ  :قروض الصندوق .1.1

  ).الصندوق، خصم األوراق التجارية، السحب املكشوف، تسبيق على الصفقات

رض الضمان االحتياطي، الكفاالت، الق: مت شرحها سابقا هي وتشكيال�ا املتكونة من: قروض بإمضاءات. 2.1

  .املستندي

  :قروض االستثمار .2

 .مت شرحها سابقا، ال يوجد تغيري :متوسطة المدى القروض .1.2

 .مت شرحها سابقا، ال يوجد تغيري :طويلة المدى القروض. 2.2

 .مت شرحها سابقا، ال يوجد تغيري :اإليجاري القرض .3.2

  : القروض المدعمة من الدولة .3

  .بقامت شرحها سا: ANGEMالقرض . 1.3

  .مت شرحها سابقا: CNAC القرض. 2.3

 .مت شرحها سابقا: ANSEJ القرض. 3.3
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  البنكية في البنك الوطني الجزائري الودائع: الثانيالمطلب 

  1:يتيح البنك الوطين اجلزائري لزبائنه فتح حسابات اإليداع حسب ما يوضحه الشكل أدناه

  الجزائريالودائع البنكية في البنك الوطني ):10( الشكل رقم

  
  من إعداد الطالبتني:المصدر

  اإليداعات ألجل: أوال

اهلدف من هذا النوع من احلسابات هو محاية أموال أصحا�ا وضمان مكافئة : DATحسابات اإليداعات ألجل  .1

شهرا وميكن أن تكون  120إىل  03مبدة حمددة ميكن أن ترتاوح بني  استثمار جيازى هو اإليداع ألجلمستحقة الدفع، 

  :دج، ويتميز باخلصائص التالية 10000املبلغ األدىن هو ، العملة الصعبةأو  الدينارقيمته ب

 محاية األموال من خطر السرقة والضياع؛: الحماية -

 ميكن صرف األموال حبرية تامة قبل االستحقاق؛: المرونة -

  .هذه غة االستثماراالستفادة من املكافئة احملفزة اليت متنحها صي: المكافئة -

صص هذا احلساب للذين ميلكون أمواال ويرغبون يف استثمارها مع ضمان تأمينها، البنك الوطين خي :سند الصندوق .2

شهرا وقسيمات متنوعة  12و 3ملدة ترتاوح ما بني " وصل الصندوق"اجلزائري مينحهم إمكانية ادخار أمواهلم يف صيغة 

  :، ويتميز باخلصائص التاليةدج 10000: حسب اختيارهم، املبلغ األدىن

 االستفادة من الضمان الذي مينحه هلم سند الصندوق عند تقدمي طلب القرض؛ :الضمان -

 االستفادة من نسب الفوائد التنافسية اليت تقرتحها عليهم صيغة االستثمار هذه؛ :الفوائد -

  .ريميكن أن يقوموا بتحويل سند الصندوق عن طريق التظه: قابلية التحويل -

                                                           
1
 -https://www.bna.dz, consulte le : 02/07/2020, à 15 :45 h 
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  اإليداع الحر: ثانيا

   ميكنهم ذلك من خاللو هو حساب للذين يرغبون يف مضاعفة مدخرا�م لتحقيق مشاريعهم،  :دفتر التوفير بفائدة .1

أمواهلم  التصرف يفمضاعفة أمواهلم،  :دفرت التوفري اخلاص بالبنك الوطين اجلزائري، هذا النوع من االستثمار ميّكنهم من

  :ويتميز باخلصائص التالية ستفادة من الشروط التفضيلية عند منح القرض العقاري؛االوقتما يشاءون، 

 يد املبلغ؛السحب بكل حرية بدون قيود أو حتدحلساب من القيام بعمليات الدفع و ميكن أصحاب ا: المرونة -

 حيافظ على األموال من خماطر السرقة والضياع؛: الضمان -

 ؛سنويا، و حساب الفوائد كل ستة أشهر ٪2.5، مع نسبة فائدة تقدر ب جيعل املدخرات أكثر مردودية: المكافأة -

  .ميكن ألصحاب احلساب التصرف يف أمواهلم حسب رغبتهم: الوفرة النقدية -

حساب للذين يرغبون يف ادخار الفائض من أمواهلم بكل أمان، ويرغبون التصرف فيه يف  :دفتر التوفير بدون فائدة .2

ول على فوائد عنه، يقرتح عليهم البنك الوطين اجلزائري منتوجه املسمى دفرت توفري بدون أي وقت، وال يريدون احلص

واهلم يف أي وقت إلجناز التصرف يف أمبكل أمان،  االدخار :ميّكنهم من" دون فائدة"فائدة، هذا النوع من التوظيف 

  :التاليةويتميز باخلصائص التحكم يف مصاريفهم أو مواجهة عوارض احلياة؛ مشاريعهم، 

 ميكنهم القيام بعمليات السحب والدفع بكل حرية وبدون أية قيود وال حتديد للمبلغ؛: المرونة -

 محاية أمواهلم من خماطر السرقة والضياع؛ :األمان -

  .ميكنهم التصرف يف أموالكم حسب رغبتكم: الوفرة النقدية -

الصيغة اآللية لعمليا�م االدخارية لدفرت التوفري حساب للذين يرغبون يف التحويل إىل  :دفتر التوفير المغناطيسي .3

التوفري ذو الشريط  دفرتالبنكي، ويريدون التمكن من سحب مدخرا�م يف أي وقت، يقرتح عليهم البنك الوطين اجلزائري 

لقيام بكل مينحهم دفرت التوفري ذو الشريط املغناطيسي، عالوة على مميزات دفرت التوفري العادي، إمكانية ا، املغناطيسي

ه أن هذه اخلدمة ليست متوفرة بعد؛ للبنك الوطين اجلزائري؛ ننو  الشبابيك اإللكرتونيةعمليا�م البنكية على مستوى 

  :ويتميز باخلصائص التالية

 االستفادة من الشكل اجلديد لدفرت التوفري حبجم اجليب؛: عصرنةأكثر  -

 ا فيه خارج أوقات العمل للوكاالت؛ ميكنهم احلصول على أمواهلم وقت ما شئتم مب: راحة أكثر -

 ذلك مبجرد نقرات؛ بدون أدىن مساعدة من املوظف، و ميكنهم إجناز العمليات على حسا�م للتوفري: استقاللية أكثر -

  .اإلستفادة من رمز سري، مع ضمان األمان األمثل لعمليا�م املصرفية: أمان أكثر -

إيداع األموال يف  ألوتوماتيكية للبنك الوطين اجلزائري؛إمكانية السحب من الشباك ايسمح هذا احلساب بو 
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  .حتديث نسب الفائدة للدفرتحساب صاحب الدفرت؛ إيداع األموال يف حساب الطرف الثالث؛ 

، منتوج استثماري ، يعتربدهممستقبل أوال يرغبون يف ضمان للذينهو حساب  ":مستقبلي"دفتر التوفير للقصر  .4

، يسمح هلم بتوفري مبلغ لتمويل دراستهم مستقبال، شراء سيارة أو بداية )سنة 15إىل  0من (مرن، موجه لألطفال آمن و 

صيغة دفرت توفري بدون إمكانية اختيار  BNAوكذلك مينح  فوائد مرحبةمشروع، هذا الدفرت مينح احلق يف احلصول على 

  :، ويتميز باخلصائص التاليةطفالأي حساب لكل واحد من األ هذا حسب الرغبة، ميكن فتح عدة حسابات،و  فائدة

 حسب الرغبة؛ف يف األموال املدخرة بكل حرية و ميكن التصر : المرونة -

  .يف العام ٪3يتمتع هذا احلساب بنسبة فائدة ثابتة وجد تنافسية تصل إىل : المكافأة -

تقاعدهم، مينحهم ويفكروا منذ اآلن يف ألجراء، فالحني، جتار هذا احلساب خمصص ل ":شحيحتي"توفير للتقاعد  .5

ق من متكنهم أسهم هذا الصندو  ،FSIE شراء أسهم يف صندوق دعم االستثمار والشغلالبنك الوطين اجلزائري إمكانية 

  :ويتميز باخلصائص التاليةإىل عالوة متنح هلم عند تقاعدهم؛ االستفادة من املردود باإلضافة رفع وزيادة رأمسال املدخر و 

 لدى شبابيك البنك الوطين اجلزائري؛  متوفرة فقط وحصريا: الحصر -

 ؛"شحيحيت"االستفادة من ختفيض يف السعر متاح من طرف الدولة عند شرائهم ألسهم : السعر انخفاض -

  .للتقاعد حسب رغبتهم مع تعليق أو وقف العملية مىت شاءوا مميكنهم إعداد ادخارا�: المرونة -

 2019-2015الوطني الجزائري خالل الفترة  تطور بنود القروض والودائع للبنك: الثالثالمطلب 

تعترب حسابات صنف الزبائن من أهم احلسابات التشغيلية داخل البنك كو�ا تعرب عن النشاط الرئيسي له، 

فالقروض متثل ديونا لصاحل الؤسسة على حساب الزبائن وتدرج يف اجلانب املدين من امليزانية ضمن حسابات األصول، 

ديونا على املؤسسة لصاحل الزبائن وتدرج يف اجلانب الدائن ضمن حسابات اخلصوم؛ توضح اجلداول أما الودائع فتمثل 

  :)2019-2015(املدرجة أدناه تطور هذه احلسابات داخل البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة 

  جمليون د : الوحدة) 2019-2015( تطور بعض البنود في البنك الوطني الجزائري): 14(الجدول رقم 

  الممنوحة االلتزامات  الودائع إجمالي  القروض إجمالي  النتيجة الصافية  األصول إجمالي  السنوات

2015  2719081 29538 2018392 2170872  1129826 

2016  2843371 31420 1551709 1883833  873975 

2017  2828633 29987 1899519 2009876  909151 

2018  3082299 35832 2213933 2245063  979354 

2019  3491982 19064  2464021  2580493  2101951  

  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري :المصدر

https://www.bna.dz/
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  :نأنالحظ  2019-2015 خالل اجلدول اخلاص بتطور بعض البنود يف البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة من

مليون  2843371 إىلدج  مليون 2719081 بـ ول حيث أ�ا كانت يف تزايد مستمرتمثل يف إمجايل األصياألول البند  - 

  .بالتايل فهي تطورات إجيابيةو ج د 3491982مليون  إىل 2019 ليصل يف سنة 2016دج يف سنة 

اختذت  2016 إىل 2015ن لفرتة ميف حالة تفاوت، فخالل ااملبالغ حيث كانت الصافية  يعرب عن النتيجةالبند الثاين  - 

، 2016 مليون دج يف سنة 31420 ىلإمليون دج لتصل  29538بلغت النتيجة الصافية  2015 سنة، ففي مسار تصاعدي

لتكون النتيجة  2018 إىل تصاعدي يف 2017بني مسار تنازيل يف سنة ا والية تذبذبلتشهد بعد ذلك يف السنوات امل

  .هي أقل قيمة مت حتقيقها مقارنة بالسنوات املدروسةمليون دج و  19064 قد بلغت 2019 الصافية لسنة

كانت يف   أ�اخالل الفرتة املدروسة، حيث نالحظ  BNAة من طرف تمثل يف إمجايل القروض املمنوحي البند الثالث - 

يون دج مث مل 1551709مببلغ  2016 مليون دج لتأخذ مسار تنازيل سنة 2018392بـ  2015 سنة قدرت، فقد تفاوت

  .مليون دج  2464021 مببلغ 2019خالل السنوات املوالية حيث حققت أكرب قيمة هلا سنة  االرتفاععاودت 

حيث أ�ا كانت يف  ،2019-2015 البند الرابع وهو إمجايل الودائع اليت يستقبلها البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة - 

 مليون دج بعدما كانت 1833833 اخنفاض طفيف حيث بلغت اليت شهدت 2016 حالة تزايد مستمر ما عدا سنة

 2580493 بـ 2019 قيمة هلا سنة أعلىمسارها التصاعدي لتصل إىل  إىللتعود بعدها  2015 مليون دج سنة 2170872

  .مليون دج

متثل التمويالت هي و  ،خارج امليزانيةقائمة املمنوحة اليت تعرب عن اجلزء األول من  االلتزاماتالذي يعرض البند اخلامس و  - 

 دج مليون 873975 حيث قدرت قيمتها بـ 2016 اخنفاض سنة التمويالت شهدت هذه ؛املباشرة اليت يقدمها البنك غري

  لكن بنسب أقل لتحقق خالل السنوات املوالية االرتفاعمليون دج، لتعاود  1129826 قد بلغت 2015بعدما كانت سنة 

  .مليون دج 2101951 بشكل ملحوظ لتبلغ ارتفعت حيث 2019 كرب قيمة هلا خالل سنةأ

   )2019-2015(تطور قيمة بعض البنود نسبة إلى بنود أخرى ذات عالقة ): 15(الجدول رقم 

  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري :المصدر

 الودائع/القروض القروض/االلتزامات الممنوحة الخصوم/الودائع األصول/القروض  السنوات

2015  74.23٪ 79.84٪ 55.89٪ 92.98٪ 

2016  54.57٪ 66.25٪ 56.32٪ 82.37٪ 

2017  67.15٪ 71.05٪ 47.86٪ 94.51٪ 

2018  71.83٪ 72.84٪ 44.24٪ 98.61٪ 

2019  70.56٪ 73.90٪ 85.31٪ 95.49٪ 

https://www.bna.dz/
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ومن ، )2019- 2015( نسبة إىل بنود أخرى ذات عالقة خالل الفرتةيقدم هذا اجلدول تطور قيمة بعض البنود 

  :هخالهلا نالحظ أن

من إمجايل األصول، ورغم اخنفاض  ٪74.23 نسبة 2015شكلت القروض اليت منحها البنك الوطين اجلزائري سنة 

 )٪70.56( 2019ة سنة إال أ�ا استمرت بعد ذلك يف االرتفاع إىل غاي) ٪54.57( بـقدرت  حيث 2016هذه النسبة سنة 

  .من إمجايل األصول ¾شكلت القروض يف هاته الفرتة أين 

و استمرت هي األخرى يف االرتفاع بعد  ،2015إمجايل اخلصوم سنة  من ٪79.84شكلت أما بالنسبة للودائع فقد 

هاته  ت هي األخرى أيضا يفحيث شكل،٪73.90 إىل 2019صل يف سنة لت ٪66.25 إىل 2016أن اخنفضت يف سنة 

  .من إمجايل اخلصوم ¾الفرتة 

ة بالنسب ٪55.98نسبة نك مثل وزن االلتزامات املمنوحة اليت تعرب عن قروض التمويل الغري مباشر الذي يقدمه الب

 ٪44.24و ٪47.86إىل نسبة  2018و 2017، واخنفض هذا الوزن خالل سنيت 2015املباشرة خالل سنة  لوزن القروض

  .٪85.31 بـحيث قدرت نسبته  2019فاعه إىل ضعف هذا الوزن خالل سنة مقابل ارت على التوايل،

  من الودائع اليت٪ 92.98بنسبة  2015القروض اليت يقدمها البنك الوطين اجلزائري لزبائنه خالل سنة  مت متويل

ة إال أ�ا كانت يستلمها من الزبائن املودعني، ورغم أن هذه النسب كانت يف تذبذب وتفاوت يف السنوات األربع الالحق

ها عن طريق ، أي أن البنك ميول القروض بنسبة كبرية من املوارد اليت يتحصل علي2019سنة  ٪95.49مرتفعة حيث بلغت 

  .اإليداع

  مليون دج : الوحدة) 2019-2015(البنك ) ديون(تطور الودائع  ):16(الجدول رقم 

  https://www.bna.dz بنك الوطين اجلزائرياملوقع االلكرتوين لل: المصدر

  

  

  

  

  

 2019 2018 2017 2016 2015  الودائع

 327 454 452 243 992 158 742 195 634 419  ديون اجتاه اهليئات املالية

 525 103 2 926 982 1 456 834 1 845 673 1 218 732 1  ديون اجتاه الزبائن

 641 22 685 18 428 16 246 14 020 19  ديون ممثلة بورقة مالية

  2480493  2245063  2009876  1883833  2170872  ا�موع 

https://www.bna.dz/
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  مليون دج: الوحدة) 2019-2015(البنك ) ديون(تطور الودائع ):11(الشكل رقم 
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)2019-2015(تطور ديون البنك خالل السنوات المالية 

  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري :المصدر

واليت تتكون  )2016-2015(يقدم اجلدول والشكل أعاله الودائع اليت استلمها البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة 

حيث كان تطور قيم هذه الودائع ، ديون ممثلة بورقة مالية، ديون اجتاه اهليئات املالية، ديون اجتاه الزبائن: من األنواع التالية

  :ه الفرتة كالتايلخالل هات

السنتني املواليتني، ليصل  يف اخنفضتمث  2015 سنة مليون دج 419634بلغت ودائع اهليئات املالية لدى البنك 

سنة رتفاع لتبلغ يف السنة األخرية االعاودت  2018نة مليون دج، ويف س 158992إىل  2017بذلك االخنفاض يف سنة 

  .مليون دج  419512 قيمة 2019

حيث بلغت  BNAاملكون األكرب قيمة �موع الودائع يف ) قتصاديةاالؤسسات املفراد و األ(ئع الزبائن تشكل ودا

بدأت يف االرتفاع جمددا خالل السنوات  إال أ�ا 2016 خالل سنة ، ورغم اخنفاضها2015 مليون دج سنة 1732218

  .2019 دج يف سنة 2103525مليون  لتبلغ ملواليةا

 حيث كانت قيمتها املكون األقل قيمة يف إمجايل الودائع مقارنة بـديون الزبائن واهليئات املالية، املالية الديون مثلت

بدأت قيمة هذه  2017 ويف سنة، 2016 مليون دج يف 14246 مقابل اخنفاضها إىل 2015 دج خالل سنة مليون  19020

  .مليون دج  22641 إىل 2019 يف سنة لتصل الديون يف االرتفاع

  مليون دج: الوحدة) 2019-2015(للفترة ) السلفيات(تطور قيم القروض  ):17(رقم  الجدول

 2019 2018 2017 2016 2015  القروض

 419512 407271 338 277 797 166 339 503  سلفيات وحقوق على اهليئات املالية

 2044509 1806662 181 622 1 912 384 1 053 515 1  سلفيات وحقوق على الزبائن

  2464021 2213933 1899519 1551709 2018392  وع ا�م

  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري :المصدر

https://www.bna.dz/
https://www.bna.dz/
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  مليون دج :الوحدة) 2019-2015(للفترة  ) السلفيات(تطور قيم القروض ):12(الشكل رقم 

  
  https://www.bna.dz املوقع االلكرتوين للبنك الوطين اجلزائري :لمصدرا

أن  حيث يبني، 2019 -2015 تطور القروض لدى البنك الوطين اجلزائري خالل الفرتة عالهأوالشكل ميثل اجلدول 

حيث نالحظ أن قروض حقوق على الزبائن، وض و قيمة القروض تتكون من قروض وحقوق على اهليئات املالية، وقر 

مليون دج، لتصل إىل أعلى قيمة  509339 بـ 2015 شهدت تزايد مستمر حيث قدرت سنة وحقوق على اهليئات املالية

 حقوق الزبائن شكلت أكرب قيمة يف إمجايل القروض طول فرتةمليون دج إال أن قروض و  419512 بـ 2019 هلا سنة

  مليون دج، مث يف 1384912 لتقدر بـ 2016 مليون دج، مث اخنفضت سنة 1515053 ـب 2015 سنةالدراسة حيث قدرت 

  .مليون دج 2044509 قدرت بـو  2019 قيمة هلا خالل سنة أعلىلتبلغ  االرتفاععاودت  2017 سنة

 ريريجوكالة برج بوع التسجيالت المحاسبية للودائع والقروض في البنك الوطني الجزائري: المبحث الثالث

أن تعرفنا على تشكيلة الودائع والقروض اليت يتعامل �ا البنك الوطين اجلزائري مع زبائنه املودعني  بعد

سنحاول يف هذا املبحث تقدمي احلسابات املتعلقة �ا يف مدونة احلسابات البنكية، تطبيق املعاجلة احملاسبية  واملقرتضني،

  . )705(وذلك مبساعدة مقدمة من قبل وكالة البنك يف برج بوعريريج  البنكلبعض أنواع هاته الودائع والقروض يف هذا 

  لودائع والقروض في البنك الوطني الجزائريالحسابات المتعلقة با: األولالمطلب 

سنتطرق ألهم هي منح القروض وقبول الودائع، ويف هذا املطلب من أهم العمليات اليت يقوم �ا بنك الوطين اجلزائري 

   .ااملتعلقة �م احلسابات

  في البنك الوطني الجزائري) 22/حـ(بالودائع  الحسابات المتعلقة: أوال

ا احملاسب احلسابات اليت تستعمل يف املعاجلة احملاسبية للودائع قدم لن) 705(وكالة البنك يف برج بوعريريج بعد زيارتنا 

  .يةواليت اعتمدنا عليها يف دراستنا التطبيق يوضحها اجلدول املوايل

https://www.bna.dz/
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   في البنك الوطني الجزائري) 22/حـ( ودائعلل الحسابات المستخدمة في التسجيل المحاسبي):18( الجدول رقم

  الحسابرقم   الحساباسم 

  الحساب الجاري للعميل/ حـ

  ؛األجراء  -

  .املهن احلرةالتجار و   -

  للصندوق/ حـ

  الفوائد/ حـ

  الودائع ألجل/ حـ

 ؛أذونات الصندوق -

  .ودائع ألجل -

  ائع تحت الطلب ود/ حـ

  .ودائع التوفري -

22  

220200  

220300  

100010  

60277  

22  

220115  

220260  

22  

22260  

  من إعداد الطالبتني: المصدر

  في البنك الوطني الجزائري) 20/حـ(لقروض ل الحسابات المستخدمة في التسجيل المحاسبي: ثانيا

  .اليت اعتمدنا عليها يف دراستنا التطبيقيةو  ا احملاسب حسابات القروض اليت يوضحها اجلدول أدناهقدم لن

  في البنك الوطني الجزائري) 20/حـ( لقروضل الحسابات المستخدمة في التسجيل المحاسبي):19( الجدول رقم

  الحساب رقم  الحساب اسم

  الحساب الجاري للعميل/ حـ

  ؛األجراء  -

  .التجار و املهن احلرة  -

  صندوقال/ حـ

  الفوائد/ حـ

  تثماريةالقروض اإلس/ حـ

 ،قرض متوسط األجل -

  .قرض طويل األجل -

  القروض العقارية / حـ

22  

220200  

220300  

100010  

70207  

2252  

22521  

22522  

22514  

  من إعداد الطالبتني: المصدر
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  التسجيل المحاسبي لعمليات خاصة بالودائع البنكية: المطلب الثاني

وذلك وفق ) 705(وكالة برج بوعريريج  البنك الوطين اجلزائري سنتناول يف هذا املطلب املعاجلة احملاسبية للودائع يف

  .مساعدة مقدمة من حماسب البنك

 ى البنك الوطني الجزائريإجراءات فتح حساب بنكي لد: أوال

 :طبيعي من قبل شخص.1

  :من قبل شخص طبيعي من الوثائق التاليةيتكون ملف فتح حساب بنكي يف البنك الوطين اجلزائري 

 :يتكون امللف من الوثائق التالية :أجيرالطبيعي ما إذا كان الشخص  لةفي حا. 1.1

 صورة طبق األصل عن اهلوية الوطنية؛ -                                              شهادة ميالد؛ - 

 .شهادة عمل -                                               بطاقة إقامة؛ - 

 :ن الشخص الطبيعي تاجرفي حالة ما إذا كا .1.2

 شهادة ميالد؛ -                                          السجل التجاري؛ - 

 بطاقة إقامة؛ -                                     رقم التعريف الضرييب؛ - 

 .صورة طبق األصل عن اهلوية الوطنية -                                  رقم التعريف اإلحصائي؛- 

 :من قبل شخص معنويإجراءات فتح حساب بنكي . 2

  :يتكون ملف فتح حساب بنكي يف البنك الوطين اجلزائري من قبل شخص معنوي من الوثائق التالية

 رقم التعريف اإلحصائي؛ -؛                           القانون التأسيسي للشركة - 

 - boil       -                                         بطاقة إقامة؛ 

    ة؛صورة طبق األصل عن اهلوية الوطني                                     -؛    شهادة ميالد - 

 .                                  رقم التعريف الضرييب -                                     السجل التجاري؛ - 

  من عمليات اإليداعسبية لمجموعة المعالجة المحا: ثانيا

  :01الحالة 

) وديعة حتت الطلب( دج يف حسابه اجلاري20.000مبلغ ) شخص طبيعي( Xأودع العميل  04/06/2020يف تاريخ 

  .بالبنك نقدا

  :حماسبيا كما يليالعملية  تعاجل
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دائن  مدين  04/06/2020 دائن مدين  

100010  

22200 

  الصندوق/ حـ

  Xاحلساب اجلاري للعميل / حـ

  للعميليداع النقدي يف احلساب اجلاري اإل

20.000  

20.000 

 :02الحالة 

الذي لديه حساب بنفس  B دج مسحوب على العميل000 500 شيك بقيمة A قدم العميل 05/06/2020 يف تاريخ

 .، وطلب حتويل املبلغ إىل حسابه اجلاري)حتويل داخلي وارد( الوكالة

  :تعاجل العملية حماسبيا كما يلي 

 دائن مدين  05/06/2020 دائن مدين

222001  

222002 

  Bاحلساب اجلاري للعميل / حـ

  Aاحلساب اجلاري للعميل / حـ

  )مجلة التحويالت الداخلية(إيداع بشيكات داخلية 

500 000  

500 000 

  :03 الحالة

 أشهر 07د دج تستحق بع000 150  مببلغ قدره T البنك بفتح وديعة ألجل للعميل قام 01/03/2019 بتاريخ  

 .تفق مع البنك على سحب رصيده نقدا بتاريخ االستحقاقاحبيث قدم العميل املبلغ نقدا، و 

  .)مدة اإليداع أقل من سنة( ٪1 علما أن سعر الفائدة املعمول به يف البنك هو

خ أشهر، وبتاري 7مبا أن الوديعة ألجل فال حيق للمودع سحبها إال بعد انقضاء مدة اإليداع املقدرة بـ 

30/09/2019.  

ويضيفها إىل حساب  )7/12×) 0.01× دج 150000((الفوائد املمنوحة على الوديعة طيلة فرتة إيداع جبمع 

 :تعاجل العملية حماسبيا كما يليالعميل، ليقوم هذا األخري بسحب مبلغ الوديعة والفائدة معا و 

01/03/2019  

100010  

22200 

  الصندوق/حـ

  احلساب اجلاري للعميل/ حـ

  دفع مسامهة العميل

150 000  

150 000 

01/03/2019  

22200  

22260 

  احلساب اجلاري للعميل/حـ

  حسابات الودائع ألجل/ حـ

150 000  

150 000 
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   وديعة ألجل) فتح(إيداع 

30/09/2019  

60207  

22260 

  الفوائد املدينة/حـ

  حسابات الودائع ألجل/ حـ

  إثبات الفوائد على الوديعة ألجل

875  

875 

30/09/2019  

22260 

60207 

 

 

22200 

  حسابات الودائع ألجل/ حـ

الفوائد املدينة/ حـ  

لاحلساب اجلاري للعمي/ حـ  

  حتويل الوديعة إىل احلساب اجلاري للعميل

150 000 

875 

 

 

150 875 

 

                                                                         //  

22200  

100010 

  احلساب اجلاري للعميل/ حـ

قالصندو /حـ  

 سحب الوديعة ألجل مع الفوائد املرتتبة عنها

150 875 

 

 

150 875 

 

  في البنك الوطني الجزائري المعالجة المحاسبية للقروض: الثالثالمطلب 

وفق مساعدة مقدمة  يف البنك الوطين اجلزائري وذلك هذا املطلب املعاجلة احملاسبية لبعض أنواع القروضسنتناول يف 

  .من حماسب البنك

   المعالجة المحاسبية للقرض العقاري: أوال

 .من قرض عقاري لبناء مسكن فردي لالستفادةتقدم أحد العمالء إىل أحد وكاالت البنك الوطين اجلزائري طلبا 

  :خصائص القرض العقاري .1

  :منح القرض العقاري قبولشروط  .1.1

  سنة؛ 75ن أقل مللمستفيد أن يكون  - 

 .أن يكون له دخل ثابت ومنتظم يفوق األجر الوطين األدىن املضمون - 

  :نسبة الفوائد. 2.1

  للعمالء الغري املدخرين؛ ٪6.25 معدل - 

  .شهرأ 3قل ملني لدفرت توفري أقدميته على األللمدخرين احلا ٪5.75 معدل - 
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 .سنة 75سنة يف حدود سن  40 حتدد مدة القرض بـ :القرض مدة. 3.1

  . من تقديرات تكاليف البناء ٪90إىل غاية يصل مقدار التمويل  :التمويل دارمق. 4.1

  .شهر 24ىل إرحاء التسديد إصل يميكن أن  :إرجاء التسديد  .5.1

  ).كليا أو جزئيا(التسديد املسبق  ميكنه ، كما أنهبأقساط شهرية ثابتةميكن أن يتم التسديد  :التسديدطريقة . 6.1

  :وهي كالتايل ملف العميل كل الوثائق املطلوبةتكون : وبة لحصول على القرض العقاريائق المطلملف الوث. 2

  طلب قرض وفق منوذج البنك الوطين اجلزائري؛ - 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية املفعول؛ - 

  و بطاقة شخصية حسب حالة املقرتض؛أبطاقة عائلية  - 

  قامة؛إشهادة  - 

  ؛12قم شهادة ميالد ر   - 

  نسخة عن أول صفحتني من دفرت التوفري للمدخرين؛ - 

  و كشف الدخل السنوي ؛أكشوفات الرواتب لثالث أشهر األخرية للعمال األجراء شهادة عمل و  - 

  ؛)اخل....و مهنيني أجتار، حرفيني، (نسخة من البطاقة اجلبائية بالنسبة للمقاولني اخلواص  - 

  خرى تثبت الدخل لغري االجراء؛أضرييب ساري املفعول أو أي وثيقة خرج مستآخر ثالثة تنبيهات جبائية و  - 

 )التجار(النتائج للسنوات املالية الثالثة االخرية بالنسبة لغري األجراء كذا جداول احلسابات املالية و جداول امليزانية و  - 

  عشرين مليون دج؛ )20(والراغبني يف االستفادة من قرض عقاري قيمته أكثر من 

  ؛BNAوفًقا لنموذج  (C.R.E.M) فرادرخيص باالطالع على قاعدة البيانات املركزية اخلاصة مبخاطر املؤسسات واألت - 

  نسخة من عقد ملكية القطعة األرضية مسجل ومشهر أو نسخة عن شهادة حيازة مسجلة ومشهرة؛ - 

  أشهر؛ 3ال يزيد عن  إصدارهاتاريخ هادة السلبية للرهن تكون حديثة و الش

  ة من رخصة بناء املسكن سارية املفعول؛نسخ  - 

  تقرير تقييمي لألشغال الصادر عن مكتب دراسات معتمد من طرف البنك؛ - 

 .الوصفي للقطعة األرضية اخلاصة باملسكن صادر عن مكتب دراسات معتمد من طرف البنكالتقدير الكمي و  - 

 :المعالجة المحاسبية .2

وبقيمة  1/07/2018تاريخ ب ه، وافق البنك على منحه القرضبعد أن قدم العميل مجيع الوثائق املطلوبة من    

 وأن مدة القرض كانت٪، 6.25دج كعمولة نظري تقدمي خدمة اإلقراض، ومبعدل فائدة  250.00 دج مقابل 5000.000
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وبأقساط ثابتة حيث تستحق الدفعة األوىل بتاريخ ) أشهر 3كل (، أما التسديد فكان بطريقة فصلية سنوات 10

  .مع األخذ بعني االعتبار عدد األيام يف احتساب الفوائد 30/09/2018

 4× سنوات  10(دفعة  40أشهر فإن عدد الدفعات هو  3مبا أن العميل سيسدد القرض بطريقة فصلية كل   

  .)سنوات 10دفعة في  40= دفعات في العام الواحد 

أصل القرض =استهالك القرض : لتايلثابتا طول مدة القرض وحيسب كا) القسط الثابت(يبقى استهالك القرض 

  ).دج 125.000 = 40 /دج 5000.000(عدد الدفعات أي ÷

إىل  1/07/2018تأخذ شروط القرض بعني االعتبار عدد األيام يف حساب الفائدة، حيث من تاريخ استالم القرض 

  :دة كالتايلوحيسب مبلغ الفائ) 30+31+31(يوم  72يوجد  30/09/2018تاريخ استحقاق الدفعة األوىل 

  ) =72/360(×  ٪6.25 × دج 5000.000: (أي) 360÷عدداأليام (× معدل الفائدة ×أصل القرض =مبلغ الفائدة 

  ؛)دج 62500

 =٪19×دج 62500(حيتسب على الفائدة  ٪19للرسم على القيمة املضافة مبعدل  ختضع املعامالت البنكية  

  ؛)دج 11875

 +دج 125.000(أي  افا إليه مبلغ الفائدة والرسم على القيمة المضافةتساوي قيمة الدفعة استهالك القرض مض

  ؛)دج 375 199  =دج  11875 +دج  62500

 30/09/2018أصل القرض يف �اية املدة بتاريخ (حتسب فوائد الدفعة الثانية على أساس القيمة املتبقية من  القرض 

  :أي قة بنفس الطريقةحالالدفعات الحتسب ) لتاريخ أيضاوالذي يصبح أصل القرض يف بداية املدة ابتداء من نفس ا

  دج 4.875.000 = دج 125.000 –دج 5000.000 =استهالك القرض  –قيمة القرض = القيمة المتبقية من القرض 

  دج 60937.5 ) =72/360(×٪ 6.25×) دج 4785000( أصل القرض في بداية المدة =  31/12/2018الفائدة في 

  دج 11578.125 = ٪19 × دج 60937.5 = المضافةالرسم على القيمة 

  :العملية حماسبيا كما يليتعاجل 

  

1/07/ 2018  

20514   

220200  

 

                 قرض عقاري/حـ

  حساب جارية للعميل / حـ

  منح القرض

5000.000  

5000.000 
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// 

220200  

 

 

7020077 

  حساب جارية للعميل / حـ

  العموالت/ حـ    

  قيد التحويل

250  

250 

30/09/2018  

220200 
 

 
 

20512 
 

70277  
  

3410064 

  حساب جاري العميل/ حـ

  القرض العقاري /حـ                     

  الفوائد /حـ                      

  الرسم على القيمة املضافة/حـ           

  - 1 دفعة-تسديد القرض

199 375  
 

125000 
 

62 500 
 

11 875 

31/12/2018  

220200 
 

 
 

20512 
 

70277  
  

3410064 

  حساب جاري العميل/ حـ

  القرض العقاري /حـ                     

  الفوائد /حـ                      

  الرسم على القيمة املضافة/حـ           

  -2دفعة -تسديد القرض

197842.675 
 

 
 

125000 
 

60937.5 
 

11578.125 

  )التمويل الثالثي( م من طرف الدولةالمعالجة المحاسبية لقرض مدع: ثانيا

أجل متويل  من )ANSEJ الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب(شخص يريد احلصول على قرض مدعم من قبل الدولة 

  :وقد استفاد من صيغة التمويل الثالثي ،مشروع استثماري متمثل يف فتح عيادة بيطرية

  البنك الوطني الجزائرياإلجراءات المتبعة لمنح القرض االستثماري على مستوى  .1

  :يفلالزمة لفتح هذا احلساب الوثائق ا متثلت :فتح الحساب الجاري .1.1

 ؛بطاقة جبائية مصادق عليها - ؛                  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها - 

 ؛بطاقة احلريف مصادق عليها سجل جتاري أو -؛                                                    شهادة اإلقامة - 

  .املسامهة الشخصية - 

  :تقدير قيمة المساهمة الشخصية .2.1

للقرض الذي  لنسبةبا ٪1ر حسب مبلغ القرض املطلوب فتكون املسامهة الشخصية من مستثمر إىل آخ ختتلف  

ماليني دينار فاملسامهة  10ماليني أو يكون مساوي  5ماليني دينار، أما بالنسبة للقرض الذي يتجاوز  5يتجاوز قيمة 

  :و هذا ما يبينه اجلدول التايل ٪2الشخصية تكون 
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  تقدير قيمة المساهمة الشخصية): 20( الجدول رقم

  تكلفة المشروع  المساهمة الشخصية  المأجورة القروض غير  القرض البنكي

  .ماليني دج 5 املبلغ اإلمجايل أقل أو يساوي 1٪  29٪ 70٪

  .ماليني دج 10و يساوي أماليني دج  5ايل يفوق املبلغ اإلمج  2٪ 28٪  70٪

  )705(من إعداد الطالبتني باالعتماد على املعلومات املقدمة من طرف الوكالة :المصدر

 :تنفيذ القرض البنكي .3.1

الصندوق   املشروع، واإلعانة اليت مينحها، واملسامهة الشخصية للشخص يف)متويل ثالثي(طلبات التمويل البنكية  -

   لدعم تشغيل الشباب، يدرسها النظام البنكي وفق القواعد واملقاييس اخلاصة مينح القروض؛الوطين

جيب على الشاب صاحب املشروع االخنراط يف صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض ودفع اشرتاكا�م  -

  فيه؛

 لدعم تشغيل الشباب إىل بعد موافقة ال يبلغ وال يطبق قرار منح خمتلف أشكال اإلعانة املقدمة من الصندوق الوطين -

  البنوك أو املؤسسات املالية على منح القرض؛

مشرتكة بني البنوك واملؤسسات  التفاقيةكل من إجراءات حتضري املشاريع وتقييمها، منح القروض واإلعانات ختضع  -

  .املالية والوكالة وصندوق الكفالة املشرتكة لضمان القروض

  :متنح املوافقة النهائية يستكمل امللف بالوثائق التالية قبول امللفبعد دراسة و   

 ؛)PNR(صب القروض الغري املأجورة  -

 دفع مبلغ املسامهة الشخصية؛ -

 عقد االخنراط يف صندوق الضمان ملدة القرض البنكي كلها؛ -

   ؛ANSEJأمر بسحب الصكوك صادر عن وكالة تشغيل الشباب  -

 ملرحلة اإلجناز للتأسيس أو للتوسيع؛ اتاالمتياز نسخة مصادق عليها من قرار منح  -

 .نسخة مصادق عليها من دفرت الشروع -

سنوات  3، يبدأ املقرتض بالتسديد بعد سنوات 8 املدعم من طرف الدولة بـ مدة القرضحتدد  :مدة القرض البنكي .4.1

املقدرة بـ  ة القرضدائفمعدل فيما تتحمل الدولة سنوات،  5من حصوله على القرض على أقساط حيددها البنك ملدة 

 .فادة التامة من مشاريع دعم وتشغيل الشبابتيف إطار ضمان االس ٪100كون هذه القروض مدعمة ٪ 6،25

بإعداد  ملا حيصل الزبون على املوافقة البنكية يأخذها إىل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اليت بدورها تقوم -

 .اتفاقية القرض و دفرت األعباء
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هناك ضمانات يطلبها البنك الوطين اجلزائري حىت مينح القرض للزبون وتعترب الضمانات آخر  :لضماناتا .5.1

 كذلكخصية الزبون ومسعته و ذلك بعد دراسته لشكمل للتحقق من سالمة القرض، و يلجأ إليها البنك كم االعتبارات اليت

على السداد،  ب احلاالت غري املتوقعة كعدم مقدر�مالغرض واملبلغ املطلوب، وهدفه من مطالبة زبائنه بذلك هو اجتنا

  .التايل فهو يربح نفسه من القلق الذي ينجم بسبب تعثر املقرتض عند السدادو 

 :المعالجة المحاسبية .2

ى منحه القرض بنفس لعالبنك وافق دج،  2164560 قيمة مشروع العيادة البيطرية الذي يريد العميل فتحه تبلغ      

 كل(، أما التسديد فكان بطريقة فصلية سنوات 8 مدة القرض كانت، ٪6.25 ومبعدل فائدة 25/04/2017القيمة بتاريخ 

مع األخذ بعني االعتبار عدد األيام يف  26/09/2018 وبأقساط ثابتة حيث تستحق الدفعة األوىل بتاريخ) أشهر 3

  .احتساب الفوائد

  :ومسامهة البنك الوطين اجلزائري كالتايل ANSEJالة تقدر قيمة املسامهة الشخصية يف القرض ومسامهة كل من وك

  حساب المساهمة الشخصية للعميل  ):21( الجدول رقم

  )دج( القيمة  نسبة المساهمة  البيان

  21645،6  ٪1  المساهمة الشخصية 

  627722,4  ٪29  القروض غير المأجورة

  192 515 1  ٪70  القروض البنكية 

  2164560  ٪100  المجموع

  )20(ن إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم م :المصدر

 5= سنوات  3 –سنوات  8( سنوات من منحنه فاملدة املتبقية للقرض هي  3مبا أن العميل سيسدد القرض بعد   

  .)سنوات 5دفعة في  20= دفعات في العام الواحد  4× سنوات 5(و منه عدد الدفعات هو ) سنوات

أصل القرض =استهالك القرض : ثابتا طول مدة القرض وحيسب كالتايل) الثابتالقسط (يبقى استهالك القرض 

  ).دج 228 108 = 20 /دج 2164560(عدد الدفعات أي ÷

  .أما بالنسبة للفوائد فتتحمل قيمتها الوكالة      

  :تعاجل العملية حماسبيا كما يلي  

25/04/2017   

100010  

220300 

  الصندوق/حـ

  لاحلساب اجلاري للعمي/ حـ

21645,6  

21645,6 
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  دفع مسامهة العميل
// 

373003  

220300 

  ANSEJمسامهة / حـ

  احلساب اجلاري للعميل/ حـ

  حلساب العميلANSEJ حتويل مسامهة 

627722,4   

627722,4 

// 

20521  

220300 

  القرض / حـ

  احلساب اجلاري للعميل/ حـ                 

  مسامهة البنك

1925151 

 

 

1925151 

 

// 

220300  

200055 

  احلساب اجلاري للعميل/ حـ

  شيك بنكي خاص/ حـ

  املورد باسمسحب قيمة القرض 

2164560  

2164560 

26/09/2018   

220300  

20521 

  احلساب اجلاري للعميل/ حـ

  قرض بنكي/حـ

 تسديد القرض

108 228  

108 228 

  المعالجة المحاسبية لقرض استثماري: ثالثا

ومن أجل ذلك قدم هذا  ،ملبنةتمثل يف فتح أجل إكمال متويل مشروعه امل منل على قرض شخص يريد احلصو   

  : الضمانات تتمثل يفاألخري جمموعة من 

 الرهن احليازي ملقر إقامة الشركة؛ -

 الرهن العقاري لقطعة األرض؛ -

  .تأمني العتاد -

  :يملف طلب القرض مما يليتكون : اإلجراءات المتبعة لمنح القرض االستثماري .1

  :تكون مما يلي :الملف اإلداري -

 ؛طلب خطي يتطلب طبيعة القرض -

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
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  .شهادة اإلقامةشهادة امليالد و  -

  :تكون من :الملف القانوني -

 نسخة من السجل التجاري وأخرى من القانون التأسيسي؛ -

 شهادة من التأمينات؛ -

 ؛)عقد امللكية( وثيقة تثبت ملكية األرض -

 الة العميل للبنك؛كف -

 رخصة من مصلحة محاية البيئة؛ -

  ).اليت اشرتاها املقرتض قبل طلب القرض( وثائق و فواتري شراء التجهيزات -

  .الدراسة التقنية للمشروع وثالث ميزانيات تقديرية تعكس املشروع :الملف التقني -

   :ة المحاسبيةالمعالج .2

، 1/07/2018دج بتاريخ  36707000ليه إلكمال مشروعه بقيمة البنك للعميل القرض الذي يريد احلصول ع منح

 وبأقساط ثابتة حيث تستحق الدفعة األوىل  بتاريخسنوات مع التسديد على دفعات نصف سنوية  7مدة القرض 

ار عدد األيام يف ألخذ بعني االعتبمع ا .متضمن الرسم على القيمة املضافة٪ 5.25ومبعدل فائدة   31/12/2018

سنوات  7(أشهر فإن عدد الدفعات هو  دفعة  6ا أن العميل سيسدد القرض بطريقة فصلية كل الفوائد؛ ومباحتساب 

  .)سنوات 7في دفعة  14= العام الواحد  في دفعتين 2× 

  .دج 2621958.5714  = 14 /دج 36707000 =استهالك القرض 

إىل   1/07/2018من تاريخ استالم القرض تأخذ شروط القرض بعني اإلعتبار عدد األيام يف حساب الفائدة،حيث 

  :ومنه) 31+30+31+30+31+31(يوم  180يوجد   31/12/2018تاريخ استحقاق الدفعة األوىل 

  ؛دج  963558.75  ) =180/360(×  ٪5.25×دج  36707000  =مبلغ الفائدة

  دج؛ 183076.1625 =٪ 19 ×دج   963558.75=  الرسم على القيمة المضافة

  دج؛ 3768563.4839  = دج 183076.1625 + دج  963558.75  +دج 2621958.5714= قيمة الدفعة

1/07/2018  

20521   

220300  

 

                   قرض استثماري/حـ

  حساب جارية للعميل / حـ

  منح القرض

36707000  

36707000 



 البنك الوطني الجزائري دراسة حسابات الزبائن في............................................. :ثانيالفصل ال

~ 86 ~ 
 

// 

220300  

 

 

0055 

  حساب جارية للعميل / حـ

  صك بنكي خاص/ حـ

  املورد باسمسحب قيمة القرض 

36707000  

36707000 

31/12/2018   

220300 
 

 
 

20521 
 

70277  
  

3410064 

  حساب جاري العميل/ حـ

  القرض استثماري/حـ                    

  الفوائد /حـ                    

  الرسم على القيمة املضافة/حـ        

  تسديد القرض

3768563.4839  
 

2621928.5714 

963558.75   
 

183076.1625 

يعاجل القرض سواءا كان بضمان أو بدون ضمان يف البنك الوطين اجلزائري بنفس الطريقة، حيث يبقى خطاب  :مالحظة

  .الضمان وثيقة لدى البنك تستعملها يف حالة مل يويف العميل مبلغ القرض

  :ل المحاسبي كالتالي، في هذه الحالة يكون التسجيل من تسديد الدفعة الثانية للقرضلم يتمكن العمي

  دج 34085071.4268 = دج 2621928.5714  –دج 36707000= القيمة المتبقية من القرض 

  دج 904674.6041 ) =182/360(×٪ 5.25× دج 34085071.4268 = 30/06/2019الفائدة في 

  دج 171888.1747 = ٪19 × دج 904674.6041 = الرسم على القيمة المضافة

  دج 35161634.2057= دج 171888.1747+  دج 904674.6041+ دج 34085071.4268= قيمة الدفعة 

 دائن مدين  04/06/2020 دائن مدين

701  

20521 

  عدم املدفوعات/ حـ

   قرض االستثماريال/ حـ

35161634.2057  

35161634.2057 

  .عند التسديد يلغى القيد السابق، ويثبت قيد التسديد :مالحظة
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  :يخاتمة الفصل الثان

جلزائري، و لقد شهد عدة تغريات يعد البنك الوطين اجلزائري أحد أهم البنوك املتواجدة يف النظام املصريف ا

هو دفع النظام البنكي ألداء دوره نا هذا، الغرض من هذه اإلصالحات إصالحات منذ احلقبة االستعمارية إىل يومو 

حتسني اخلدمات شطة خاصة فيما خيص جذب العمالء و األناألساسي، و إتباع ديناميكية جديدة يف ممارسته ملختلف 

؛ مينح البنك الوطين )اخل....تدشني وكاالت جديدة، بطاقة البيبنكية(املقدمة إليهم لكسب رضاهم وتلبية حاجيا�م 

اجلزائري صيغ خمتلفة من القروض لألفراد واملؤسسات ويقدم هلم تسهيالت مالية ليساعدهم يف حتقيق غايا�م 

  .واهلم ومحايتها واحملافظة عليهاريعهم، كما أنه يتيح لزبائنه فتح حسابات ودائع وفق صيغ خمتلفة الدخار أمومشا

نستخلص أن النظام احملاسيب البنكي والنظام يف املعاجلة احملاسبية للعمليات يف قسم الزبائن من خالل ما مت تناوله 

، فهما ينظمان التعامالت املالية واخلدمات ة يف البنوك التجارية اجلزائريةاملايل هلما دور كبري يف تنظيم  احملاسباحملاسيب 

 .املصرفية داخل املصرف أو التعامالت مع العمالء أو البنوك فيما بينها بطريقة أسهل
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على مدى تطبيق األسس استمرارية النشاط البنكي ككل يعتمد تعترب احملاسبة أداة تسيري مهمة وفعالة، فنجاح و 

  .االلتزام بالقواعد احملاسبية بصفة عامةاحملاسبية و 

 أقساميف  بصفة خاصة العملياتاحملاسبة داخل البنوك التجارية و ومن هذا املنطلق قامت دراستنا على موضوع 

مفهوم النظام احملاسيب البنكي  تطورها يف اجلزائر، حيث تناولنااملؤسسات و  هذا النوع منىل ماهية إالزبائن، حيث تطرقنا 

املبادئ اليت يقوم عليها، باإلضافة إىل مدونة احلسابات داخل البنوك، كما تطرقنا إىل أنواع زبائن هاته البنوك، ومكوناته و 

  .االقرتاضنك معهم فيما خيص نشاط اإليداع و يقوم �ا البعاجلة احملاسبية للعمليات اليت امللننتقل بعدها إىل 

  :من خالل ما مت عرضه يف الدراسة من حماولتنا لإلجابة على اإلشكالية خلصنا النتائج التالية :النتائج 

يات اليت تعاجل يف العمل يتميز القطاع البنكي بعدة خصوصيات متيزه عن باقي القطاعات األخرى بسب طبيعة - 

  قوائم مالية خاصة؛هم هذه اخلصوصيات وجود حسابات و أاحملاسبة، من 

جربت البنوك على التفكري أة يف ظل تداعيات العوملة واليت واكب اجلهاز املصريف اجلزائري التطورات االقتصادية العاملي - 

ملتعلق ا 04-09النظام (انني ملواكبة احملاسبة البنكية قو دى إىل اصدار جمموعة من الأ حتسني اخلدمات وتنويعها، مما يف

  ؛)املتعلق بالقوائم املالية 05- 09النظام مبخطط احلسابات البنكية و 

املتمثلة  أساسيات احملاسبة املالية العامةذلك مل يغين عن حتليها مببادئ و  نأنتهاج البنوك حملاسبة خاصة إال بالرغم من ا - 

تتوافق : وهذه النتيجة والنتيجة اليت قبلها يأخذاننا إىل اإلجابة عن الفرضية األوىل القائلة بأن ؛ايليف النظام احملاسيب امل

 04- 09ناتج عن النظام  مع نظام حماسيب بنكي BNAك الوطين اجلزائري البنيف املعاجلات احملاسبية حلسابات الزبائن 

  ؛األولىصحة الفرضية  النظري من الدراسة تأكدنا منوعليه من خالل دراسة اجلانب  ؛والنظام احملاسيب املايل

  ة املالية للمؤسسات االقتصادية؛ختتلف طبيعة حسابات الزبائن يف البنوك عن طبيعتها يف احملاسب - 

خيتلفون حسب اخلدمة اليت سواء داخل البالد أو خارجها مع عدة أنواع من الزبائن اجلزائري يتعامل البنك الوطين  - 

أو أشخاص معنويني ) أفراد(املوديعني أو املقرتضني حيث جند نوعني من مها أشخاص طبيعيني ومن أبرزهم يقدمها هلم 

، وهذه النتيجة تقودنا إىل االجابة عن الفرضية الثانية ....)مؤسسات اثتصادية، بنوك، مؤسسات مالية، هيئات حكومية(

) أو معنويني أشخاص طبيعيني(كل من املودعني   BNAئري ك الوطين اجلزاالبنن يف حبسابات الزبائقصود امل: القائلة

وعليه من خالل دراسة اجلزء األول من اجلانب التطبيقي من الدراسة تأكدنا  ؛)أو معنويني أشخاص طبيعيني(واملقرتضني 

  ؛الثانيةصحة الفرضية  من

  ؛از اإلعالم اآليل القائم بعمليات احملاسبةتتم املعاجلة يف املصارف باالعتماد الكلي تقريبا على النظام املربمج على جه - 
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  ؛ب عدد أكرب من املودعنيستقطااالبنك الوطين اجلزائري يف جلب و ساعدت الديناميكية اجلديدة اليت اتبعها  - 

 وفق عدة إجراءات تبدأ من إجراءات )705( املعاجلة احملاسبية للودائع يف البنك الوطين اجلزائري وكالة برج بوعريريجتتم  - 

حساب وديعة إىل التقييم احملاسيب والتسجيل واثبات الفوائد املدينة حسب التواريخ احملددة وذلك كله من خالل  فتح

والنظام احملاسيب املايل، وهذه النتيجة تأخدنا لالجابة على الفرضية  04- 09النظام االستعانة بالتنظري احملاسيب املتمثل يف 

يف قسم الودائع وفق قيود وتقنيات حماسبية  BNAك الوطين اجلزائري البنيف  للودائعاسبية عاجلة احملتتم امل: الثالثة القائلة

  ؛صحة الفرضية الثالثةوالنظام احملاسيب املايل؛ ومنه مت التأكد من  04-09جاء �ا النظام 

 ها وآجاهلا إالالقروض مهما اختلفت صيغ )705( وكالة برج بوعريريجعموما و  ال يقدم البنك الوطين اجلزائري - 

  ليه الفوائد املرتتبة عليه؛إتغطي مبلغ القرض مضافا  بضمانات

مبختلف أنواعها من عقارية، استثمارية وكذا  القروض )705( وكالة برج بوعريريجعموما و  يقدم البنك الوطين اجلزائري - 

  ؛.............املعمة من قبل الدولة

وفق عدة إجراءات تبدأ من إجراءات  )705( لوطين اجلزائري وكالة برج بوعريريجاملعاجلة احملاسبية للودائع يف البنك ا - 

طلب منح قرض مقرونة مبلف خاص حسب طبيعة القرض املطلوب إىل التقييم احملاسيب والتسجيل واثبات الفوائد الدائنة 

والنظام احملاسيب املايل،  04-09نظام الحسب التواريخ احملددة وذلك كله من خالل االستعانة بالتنظري احملاسيب املتمثل يف 

 BNAك الوطين اجلزائري البنيف  للقروضعاجلة احملاسبية تتم امل: وهذه النتيجة تأخدنا لالجابة على الفرضية الرابعة القائلة

حة صوالنظام احملاسيب املايل؛ ومنه مت التأكد من  04-09يف قسم القروض وفق قيود وتقنيات حماسبية جاء �ا النظام 

 ؛الرابعةالفرضية 

  :البنكيةاليت ميكن أن نقدمها يف جمال احملاسبة  االقرتاحاتهناك بعض  :االقتراحات 

املنشورات العلمية يف جمال احملاسبة املالية كتابات واملقاالت و توجيه العلمي يف جمال احملاسبة البنكية و تشجيع البحث ال - 

  حنو احملاسبة يف القطاع البنكي؛

 هلنياملؤ  احملاسبني زيادة من أجل تكوين العاملني يف القطاع البنكي على النظام احملاسيب البنكيتكوينية و  خلق برامج - 

  ؛احملاسبية باتلواملتط والسياسات مبادئلل ثلاألم يقالتطب لىعن القادري

  .للبنوك ينامله جلانبوا األكادميي اجلانب نيب العالقة توثيق طريق عن التدريب وكذلك العايل التعليم نوعية حتسن - 

ال شك أنه رغم اجلهد املبذول يف إمتام هذا البحث، فإن هذا األخري ال خيلو من النقائص بسبب  :فاق الدراسةآ 

إليها بعض عدم القدرة لتناول كل شيء بالتفصيل، إال أنه ميكن أن يكون جسرا يربط بني حبوث سبقت فأضاف 



 ................................................................................................... الخاتمة

~ 91 ~ 
 

وث مقبلة كتمهيد ملواضيع ميكنها أن تكون إشكالية ألحباث أخرى نذكر حباملستجدات، إلثرائها وبعثها من جديد، و 

  : منها

 دور تكنولوجيا املعلومات يف تطوير النظام احملاسيب يف البنوك التجارية؛ - 

 املعاجلة احملاسبية يف البنوك اإلسالمية وفق النظام احملاسيب املايل؛ - 

  .احملاسبة الدوليةحماسبة القطاع البنكي من وجهة نظر املعايري  - 
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  :الملخص

يف  )املودعني واملقرتضني(احملاسبية حلسابات الزبائن  اتالتعرف على املعاجلهدفت هذه الدراسة إىل 

، ومن أجل ذلك مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، والقيام بدراسة حالة البنك الوطين البنوك التجارية

، مث مت إجراء مقابلة يف وكالة البنك 2019-2015ة من خالل االطالع على القوائم املالية للفرت  BNAاجلزائري 

 BNAك الوطين اجلزائري البنيف املعاجلات احملاسبية ، وقد توصلت الدراسة إىل أن )705( الوطين بربج بوعريريج

فق يف أقسام خاصة و  للودائع والقروضعاجلة احملاسبية تتم املكما والنظام احملاسيب املايل،   04- 09النظام تتوافق مع 

  .والنظام احملاسيب املايل 04-09النظام قيود وتقنيات حماسبية جاء �ا 

  .البنوك التجارية، الزبائن، الودائع، القروض، النظام المحاسبي: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aimed to identify the accounting treatments for the accounts of customers 

(depositors and borrowers) in commercial banks, and for that, the descriptive analytical 

approach was adopted, and a case study of the Algerian National Bank BNA was carried out 

by reviewing the financial statements for the period 2015-2019, then an interview was 

conducted. In the agency of the National Bank in Bordj Bou Arreridj (705), the study found 

that the accounting treatments in the National Bank of Algeria BNA are in line with the 09-04 

system and the financial accounting system, as well as the accounting treatment of deposits 

and loans in special departments according to the accounting restrictions and techniques that 

came in System 09- 04 and the financial accounting system.  

Key words: commercial banks, customers, deposits, loans, accounting system. 


