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  * تقييم الممارسات المحاسبية في المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في الجزائر*

  -حالة صناديق الضمان االجتماعي الجزائريةدراسة  -

 ملخص  

التعرف و ، املمارسات احملاسبية يف املؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح موضوعتسعى هذه الدراسة إىل حبث             

على  ،رة القوائم املاليةمدى قد املؤسسات اليت تسعى إىل حتديد يف ،قواعد النظام احملاسيب املايل اجلزائري جناعةمدى على 

مت اختيار صناديق الضمان االجتماعي وذلك لدورها االجتماعي يف حتقيق سالمة وأمانة و  ،حتقيق متطلبات مستخدميها

  .منخرطي هذا النوع من الصناديق وتعترب اهلدف الرئيسي إلنشاء هذا النوع من املؤسسات يف اجلزائر

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية على  نادتمأعمن أجل اإلجابة على ذلك             

ة يالدراسة احملاسبحيث تشمل ، بداية من التسجيل احملاسيب وصوال إىل القوائم املالية ،توى إعداد القوائم املاليةحمل اعرض

إستبيان موجه لعينة من  بطرح انية على دراسة ميد العتمادامع ، اجلزائريةالعديد من صناديق الضمان االجتماعي على

أرائهم لتحليل يف اجلنوب الشرقي اجلزائري، مسريي ومعدي القوائم املالية يف العديد من صناديق الضمان االجتماعي 

  .Excelاإلحصائي و  Spss.22 على برنامج  الطالباعتمد حيث  ،حول فرضيات الدراسة

أن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء وكالة ئج متثلت يف إىل العديد من النتا ناتوصل كما            

، وهذا ما مت )إفصاح، اعرتاف، قياس(م املالية من ئغرداية يعتمد على أسس وقواعد النظام احملاسيب املايل يف إعداد القوا

ما جاء به النظام إعداد وتطبيق  علىمن قدرة معدي القوائم املالية  واليت أكدت ،إثباته من خالل الدراسة امليدانية

الفصل الثاين واليت مت فيها عرض حماسبة الصندوق  هاحملاسيب املايل وتأثري القوائم املالية على مستخدميها وهو ما يثبت

  .وصوال إىل دور املمارسات احملاسبية يف عملية إختاذ القرار وكالة غرداية - الوطين لغري األجراء

  

 الكلمات الدالة:  

   .بيئة جزائرية، نظام حماسيب مايل ،قوائم مالية، ات حماسبيةممارس
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* Evaluating accounting practices in non-profit Organizations in Algeria * 

- A case study of the Algerian social security funds- 
 

 

   Abstract : 

This study aims to explore the themes of accounting practice in non-profit organizations 
and to assess how to evaluate the rules of Algeria's financial accounting system and to seek 
determination and competence the financial statements of the social security fund meet the 
requirements of the users. The security of the social security fund and the role of the trustee are 
selected as the main objective of establishing the social security fund. Institutions in Algeria. 

 
      In order to answer this question, the researchers rely on gairdaye, a non operating 
institution of the national social security fund, to introduce the preparation of financial statements 
from the beginning of accounting registration to listing Finance, therefore, in many social 
security fund accounting research confirmation and research, we also used a field study, through 
a sample questionnaire survey in many social security fund financial statements. At the social 
security fund in southeastern Algeria, in order to analyze their views on the research hypothesis, 
the researchers used spss.22 statistical software and excel. 

 
          The researchers also found that many results show that the national social security fund is 
a non-governmental organization, and geldaye relies on the preparation of the basis and rules of 
the financial accounting system, such as the disclosed financial structure, Identification, 
measurement, which is proved through field research, through the measurement of the financial 
statements of the financial accounting system and the impact of financial statements on its users, 
this is the proof The answer of the second chapter is that the accounting of national fund provides 
a non operating organization to realize the role of accounting practice in the decision-making 
process. 

  

Keywords:   
 

 Accounting practices, financial listings, financial accounting system, Algerian 
environment, 
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*Évaluation des pratiques comptables dans les organisations à but non lucratif en 

Algérie* 

- Une étude de cas des caisses de sécurité sociale algériennes - 

 
 

 Résumé : 

Cette étude vise à examiner le thème des pratiques comptables dans les institutions à but 
non lucratif, et à évaluer l'étendue de l'évaluation des règles du système de comptabilité 
financière algérien dans les institutions cherchant à définir et l'étendue de la capacité des états 
financiers à répondre aux exigences de ses utilisateurs. Les caisses de sécurité sociale ont été 
choisies en raison de leur rôle social dans la réalisation de la sécurité et de l'honnêteté. Je suis 
impliqué dans ce type de fonds et il est considéré comme l'objectif principal de l'établissement de 
ce type d'institution en Algérie. 

 
    Pour répondre à cela, le chercheur s'est appuyé sur la Caisse nationale de sécurité sociale 
pour le non-salarié, Agence Ghardaia, en présentant le contenu de la préparation des états 
financiers de l'enregistrement comptable aux états financiers, afin que nous augmentions la 
confirmation de l'étude et l'étude de la comptabilité dans de nombreuses caisses de sécurité 
sociale, nous avons également approuvé Sur une étude de terrain à travers un questionnaire 
adressé à un échantillon de dirigeants et auteurs d'états financiers de plusieurs caisses de sécurité 
sociale du sud-est de l'Algérie, et afin d'analyser leur point de vue sur les hypothèses de l'étude, le 
chercheur s'est appuyé sur le programme statistique Spss.22 et Excel. 

 
    Le chercheur est également parvenu à de nombreux résultats, à savoir que la Caisse 
nationale de sécurité sociale pour les travailleurs non salariés est une agence de Ghardaia qui 
s'appuie sur les fondements et les règles du système de comptabilité financière pour préparer les 
forces financières de (divulgation, reconnaissance et mesure), et cela est prouvé par une étude de 
terrain en Mesurer la capacité des préparateurs d'états financiers à ce qu'était le système de 
comptabilité financière et l'impact des états financiers sur ses utilisateurs, ce qui prouve ce qui a 
été énoncé dans les réponses du deuxième chapitre, dans lequel la comptabilité par fonds national 
a été présentée à l'agence non salariale Ghardaia jusqu'au rôle des pratiques comptables dans le 
processus décisionnel. 

 

 Mots-clés : 

  

Pratiques comptables, inscriptions financières, système de comptabilité financière, 
environnement algérien 
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  المقدمة

 ب 
 

  توطــئة .1

مــــــــن التبعيــــــــة الفرنســــــــية  لخروجيد من اإلصالحات احملاسبية وذلك لعرفت اجلزائر يف القرن املاضي التاسع عشر ومنذ استقالهلا العد         

يـة مـن سـبعينيات القـرن ذي دخـل حيـز التنفيـذ بدا، والـ)Plan Comptable Nationale(وكـان أمههـا املخطـط الـوطين للمحاسـيب 

النهوض باالقتصاد الـوطين خصوصـا يف بلجزائر ادئه وقواعده املهمة اليت مسحت لالتبعية الفرنسية يف جمال احملاسبة من خالل مب املاضي لينهي

مارسـات الـيت انتهجتهـا املؤسسـات االقتصـادية تلك الفـرتة الـيت عرفـت انتعـاش نوعـا مـا لالقتصـاد اجلزائـري مـن خـالل السياسـات احملاسـبية وامل

الواحـد سـنة إىل غايـة بـدايات القـرن  30والعمومية ومدى تأثريها على فعالية االقتصاد الوطين، ظل هذا املخطط صاحلا وناجحا مدة تعـدت 

  .العشرينو 

جتماعيــة واالقتصــادية علــى مســتوى العــامل ودخــول العشــرين وبدايــة التطــور يف شــىت ا�ــاالت السياســية واالالواحــد و مــع دخــول القــرن          

يواكــب هــذه التطــورات وجــاءت العديــد مــن  مــايل علــى اجلزائــر تبــين نظــام حماســيب مــن الضــروري الشــركات متعــدد اجلنســيات العــامل، أصــبح 

التوحيــد احملاســيب يف  مــع ةبــاملوازاا كــان يــا وتعــددت األفكــار والبحــوث، كــل هــذمنهــا إلغائــه كلتطــوير املخطــط الــوطين احملاســيب،  األفكــار منهــا

  .العامل

احملاسـبة الدوليـة مـن خـالل مبادئهـا وخمرجـات يتوافـق واملعـايري هي سنة التغيري من خالل تبين نظام حماسيب مايل  2007لتكون سنة          

، والذي دخـل حيـز التطبيـق بدايـة 2007نوفمرب  25املوافق يل  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  07-11قوائمه املالية، وفق قانون 

  .، لتصبح بذلك اجلزائر من الدول اليت تتجه حنو التوحيد احملاسيب من خالل هذا املولود املسمى بالنظام احملاسيب املايل2010من سنة 

اسـبية الـيت احمل القواعـد واملبـادئ) Système Comptabilité Financiers(وكان من بني ما ميـز النظـام احملاسـيب املـايل          

، ودخــول القيمــة العادلــة كــأداة جديــدة للقيــاس احملاســيب وبالتــايل زيــادة شــفافية الواقــع االقتصــادي علــى الواقــع القــانوين جــاء �ــا وهــي تغليــب

  .ومصداقية القوائم املالية من خالل اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية

ظمـــات واملؤسســـات غـــري اهلادفـــة لتحقيـــق الـــربح مـــن أهـــم أدوات الدولـــة السياســـية لتحقيـــق الرفاهيـــة والعدالـــة تعتـــرب اجلمعيـــات واملن         

  .يف العامل يف حتقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية تاالجتماعية وذلك من خالل الدور الذي لعبته هذه املنظما

العديــد مــن كثــرية يف وذلــك مــن خــالل اخلــدمات الوميــة يف البلــدان املتقدمــة، مهمــا مــن الثــروة الق جــزءاالقطــاع اخلــريي  يلعــبكمــا          

ت املؤسسـات واملنظمـات غـري أصـبحو لـربح، ا لتحقيـق اهلادفـة  غـري واملنظمـاتفالقطاع اخلـريي الـذي تنتمـي إليـه املؤسسـات اخلرييـة  االت،ا�

القطــاع الثالــث شــريك القطــاعني اآلخــرين يف عمليــة التنميــة  وهــولصــناعية، رقمــا هامــا يف املعادلــة االقتصــادية يف الكثــري مــن البلــدان االرحبيــة 

  .استثمارية ومؤسسات ومستشفيات حبثية ومراكزالبشرية، نظرا ملا ميلكه من جامعات 
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 :إشكالية الدراسة .2

وج �ـا إىل العامليـة، ومسـايرة التطـورات اإلقتصـادية اإلصالحات اليت عرفتها اجلزائر يف جمال احملاسبة وحماولة منهـا تطـوير احملاسـبة والولـ         

 والسياســية، وكــان مــن أمههــا املخطــط الــوطين احملاســيب يف القــرن املاضــي، والــذي أحــدث ثــورة مهمــة يف جمــال احملاســبة، وصــوال إىل بدايــة القــرن

، 2007نــوفمرب  25املوافـق يل  1428ام ذي القعـدة عـ 15املـؤرخ يف  07-11قـانون العشـرين ودخـول النظـام احملاسـيب املـايل مـن خـالل 

  .2010والذي دخل حيز التنفيذ بداية 

القانونية، تسعى إىل تتمتع بالشخصية للدولة مؤسسات مستقلة أو تابعة  ،يف اجلزائرادفة للربح اهلغري املؤسسات أو املنظمات  تعترب         

اقتصـادية،  عمـل خـريي سـواء كانـت مجعيـات أو منظمـات أو مؤسسـات يفن اهلـدف منهـا مـليس حتقيق الربح، ويكو  علمجتمحتقيق خدمة ل

ومـــن بـــني هـــذه املؤسســـات جنـــد صـــناديق الضـــمان االجتمـــاعي الـــيت هلـــا دور يف حتقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة يف اجلزائـــر، حيـــث تـــأثرت هـــذه 

يضـعنا حتـت طائلـة البحـث عـن تقيـيم واقـع الذي املؤسسات من خالل اإلصالحات اليت شهد�ا اجلزائر من خالل تبين النظام احملاسيب املايل 

  .تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات غري الرحبية يف اجلزائر
  

  :التايلشكالية الرئيسية هلذا البحث على النحو طرح وصياغة اإللنا ميكن  سبق، على ما اوبناء

 "؟ ت غير الهادفة إلى تحقيق الربحما مدى واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري في المؤسسا" 

 
 

 :يفمتثلت  أكثرللموضوع من أجل إثراء فرعية لعدة أسئلة  الرئيسية تصور اإلشكالية عنر جنأولقد 

  ادفة إىل حتقيق الربح؟اهلما هو واقع االعرتاف والقياس احملاسيب يف املؤسسات غري 

 إىل أي مدى ميكن للكشوف املالية التأثري على مستخدميها؟ 

  ادفة للربح؟اهلما مدى تأثري املمارسات احملاسبية على عملية اختاذ القرار يف املؤسسات غري 

  مــا هــو واقــع املمارســات احملاســبية يف الصــندوق الــوطين لضــمان اإلجتمــاعي لغــري األجــراء وكالــة غردايــة يف ظــل النظــام احملاســيب

  املايل اجلزائري؟

 يق الضمان اإلجتماعي يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري؟ما هو واقع املمارسات احملاسبية يف صناد 
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  .فرضيات البحث .3
             

  :املطروحة، واليت كانت على النحو التايلشكالية على اإل اصياغة فرضيات البحث بناء تمت   

 سيب وقواعد اإلفصاح واالعرتاف احملاسيب من خـالل تلتزم املؤسسات غري اهلادفة إىل حتقيق الربح يف اجلزائر بأدوات القياس احملا

 ؛والقيمة احلقيقية وأهم مبادئ النظام احملاسيب املايل اجلزائري ةاالعتماد على التكلفة التارخيي

 املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية للمؤسسات غري الرحبية هلا دور مهم يف التأثري على مستخدميها يف التعامالت؛ 

  القـرار سـواء يف احملــيط الـداخلي أو اخلــارجي عمليـة اختــاذ بادفـة إىل حتقيـق الــربح اهلغــري احملاســبية يف املؤسسـات  مارسـاتاملتـأثر

  من خالل املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية؛

  عــد ومبــادئ النظــام ، يف إعــداد القــوائم املاليــة بقوا-وكالــة غردايــة–يلتــزم الصــندوق الــوطين للضــمان االجتمــاعي لغــري األجــراء

 ؛احملاسيب املايل اجلزائري

  تلتـــزم صـــناديق الضـــمان اإلجتمـــاعي يف اجلزائـــر بأصـــول االعـــرتاف واإلفصـــاح احملاســـيب وفـــق مـــا جـــاء بـــه النظـــام احملاســـيب املـــايل

 اجلزائري؛
  

  . أهداف البحث .4

  

  :ما يليإىل حتقيق جمموعة من األهداف متثلت  يف البحث  يهدف

 ؛غري اهلادفة إىل حتقيق الربح التعرف على املؤسسات  

 ؛التعرف على حماسبة املؤسسات غري اهلادفة إىل حتقيق الربح 

 ؛مسامهة املمارسات احملاسبية يف عملية اختاذ القرار يف املؤسسات غري اهلادفة إىل حتقيق الربح 

 ؛ري اهلادفة إىل حتقيق الربحالتعرف على طرق القياس احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف املؤسسات غ 

  وكالة غرداية–التعرف على حماسبة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء-، 

  وكالة غرداية–حماولة تقييم مدى تطبيق النظام احملاسيب املايل يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء-. 

  

  

  

 
 
 
 
  

  
  



  المقدمة

 ه 
 

  .أهمية البحث .5
  

كون املمارسات احملاسـبية تعتـرب الركيـزة األساسـية يف إعـداد أي قـوائم ماليـة ومـدى تطبيـق متطلبـات لدراسة يف  تتمثل أمهية ا    

النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف املؤسسات االقتصادية على الشكل العام، ومدى تطبيق املؤسسات غري اهلادفة للـربح يف اجلزائـر ومـن 

اليت تعترب مؤسسات غري هادفة للربح ومدى تطبيق هذه األخـرية والتزامهـا بقواعـد النظـام احملاسـيب صناديق للضمان اإلجتماعي،  بينها

  .املايل اجلزائري

مــن الناحيــة املهنيــة، يســتوجب منــا التحليــل والدراســة حيتــاج دراســة أكثــر املوضــوع أمهيــة بالغــة كونــه موضــوع  كمــا يكتســي      

تطبيـــق املؤسســات غـــري اهلادفـــة إىل حتقيــق الـــربح إىل قواعـــد ومبــادئ النظـــام احملاســـيب املـــايل ألمهيــة تقيـــيم املمارســـات احملاســبية ومـــدى و 

  .اجلزائري

  

  .مبررات إختيار البحث  .6

  

حيـث  ومـا هـو موضـوعي) شخصـي(بـني مـا هـو ذايت  املوضـوع يف اختيارنا هلذا سببكان هلا اليت   واملربرات األسباب تعددت

  :ما يلينلخصها يف 

  ؛ الطالب، وكذا ارتباطه بتخصص يف البحث يف هذا املوضوعالرغبة الشخصية 

 باإلضـافة  الشـكلذا �ـ إليـه البـاحثون يتطـرق ملمـن حيـث الطـرح يف البيئـة احملاسـبية اجلزائريـة، حيـث  حـديث موضوع يعترب

  إىل مهنية املوضوع؛

 تستدعي املزيد من الدراسة والتحليل؛ ، واليتحاليا واملهنية االقتصادية الساحة يف املطروحة املواضيع من الدراسة كون 

 ؛كون أن املمارسات احملاسبية يف هذا النوع من املؤسسات يعترب حماسبة خاصة من اجلانب املهين 
  

  

 حدود الدراسة  .7

  

  :مقسمة بني الدراستني التطبيقية وامليدانية على النحو التايلمتثلت حدود الدراسة يف ثالث حدود 

دود الدراســة املكانيــة يف الرقعــة اجلغرافيــة الــيت متــت فيهــا الدراســة حيــث قســمت حســب نوعيــة متثلــت حــ: الحــدود المكانيــة . أ

  :الدراسة على النحو التايل

 اجلانـــب التطبيقـــي مـــن (متثلـــت حـــدود الدراســـة التطبيقيـــة يف الرقعـــة اجلغرافيـــة الـــيت متـــت فيهـــا الدراســـة : ةالدراســـة التطبيقيـــ

 .-وكالة غرداية–للضمان االجتماعي لغري األجراء الصندوق الوطين ، حيث متثلت يف )الدراسة



  المقدمة

 و 
 

 متثلــت حــدود الدراســة امليدانيــة يف الرقعــة اجلغرافيــة الــيت متــت فيهــا توزيــع اإلســتبيان املعتمــد يف الدراســة : الدراســة الميدانيــة

اجلنــوب الشــرقي وحتديــد العينــة املســتوجبة مــن معــدي القــوائم املاليــة ومســريين يف صــناديق الضــمان االجتمــاعي وبالتحديــد 

 ).غرداية، ورقلة، األغواط والوادي(اجلزائري 

 :نوعية الدراسة واليت كانت على النحو التايل يت متت فيها الدراسة وقسمت حسبهي الفرتة ال :الحدود الزمانية . ب

 را لقــرب ، وذلــك نظــ-وكالــة غردايــة–الصــندوق الــوطين للضــمان االجتمــاعي لغــري األجــراء  بعــد حتديــد: الدراســة التطبيقيــة

املسافة وسهولة احلصول على املعلومات املطلوبة حبكم املهنة ونظرا كون أن احملاسبة تشـهد حركـة كبـرية فقـد مت اختيـار أقـل 

شهر ممكن دراسته وحتديد توجه مدى تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري من خالل عرض إعداد القوائم املالية بداية من 

  .2018إىل القوائم املالية ووقع االختيار على شهر أوت من سنة  التسجيل احملاسيب وصوال

 متثلت احلدود الزمانية للدراسة امليدانية يف الفرتة اليت مت فيها حتديد معامل اإلستبيان أي فرتة إجنازها من : الدراسة الميدانية

الضـمان االجتمـاعي، إىل غايـة االنتهـاء معـدي القـوائم املاليـة ومسـريي مؤسسـات بداية تصميم اإلسـتبيان إىل توزيعـه علـى 

   .2020إىل غاية جوان  2020من حتليل البيانات مث مجعها وهذه الفرتة كانت من جانفي 

 الحدود الموضوعية . ت

متثلت احلدود املوضوعية للدراسة باحملاور األساسية الـيت هلـا صـلة باملوضـوع واملتمثـل يف املمارسـات احملاسـبية يف املؤسسـات       

  . اهلادفة إىل حتقيق الربح وبالتحديد صناديق الضمان اإلجتماعي من خالل الدراسة التطبيقية وامليدانية اليت متت �ا الدراسةغري

  

  .تحديد إطار وعينة الدراسة .8

  

ن خــالل مــ ذلــكجتســيد رأينــا ضــرورة و  الدراســة لتقيــيم املمارســات احملاســبية يف املؤسســات غــري اهلادفــة إىل الــربح يف اجلزائــر،هــدف 

عرض إعداد القوائم املالية بداية من التسجيل احملاسيب وصوال إىل القوائم املالية يف الصـندوق الـوطين للضـمان  وذلك من خالل ، حالةدراسة 

  .2018، وذلك خالل شهر أوت من سنة -وكالة غرداية–االجتماعي لغري األجراء 
  

 ، لقواعــد النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري،-وكالــة غردايــة–مــاعي لغــري األجــراء الصــندوق الــوطين للضــمان االجتولتقيــيم مــدى تطبيــق     

إتباعنا املنهجية اليت جرى استخدامها يف العديد من الدراسات السابقة وهي دراسـة احلالـة مـن خـالل عـرض التسـجيالت احملاسـبية وخمرجـات 

أصـــول، خصـــوم، حســـابات (ذ باإلضـــافة إىل ميـــزان املراجعـــة والقـــوائم املاليـــة ودفـــرت األســـتا ةواعتمـــدنا علـــى تـــوفري اليوميـــات املســـاعداحملاســـبة، 

  )لاألموا سالنتائج، جدول تدفقات اخلزينة، جدول حركة رؤؤ 

الصـناديق  أما اجلانب الثاين فقد خصص للدراسة امليدانية وذلك من خالل استقصاء موجـه ملعـدي القـوائم املاليـة ومسـريي مؤسسـات    

ملتطلبات النظام احملاسيب تطبيق الصناديق ملعرفة رأيهم حول مدى  ).غرداية، ورقلة، األغواط والوادي(نوب الشرقي اجلزائري اإلجتماعية يف اجل

  .اإلحصائي). SPSS.22(املايل اجلزائري، وقد مت اختبار وحتديد توجها�م من خالل برنامج 

 

 



  المقدمة
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 .المنهج المتبع وأدوات الدراسة .9

  

املــنهج دراســة علــى ال هيف هــذنا عتمــدية الدراســة وتســاؤال�ا وإثبــات أو نفــي الفرضــيات املوضــوعة، فإننــا إمــن أجــل اإلجابــة علــى إشــكال

–للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي  لغري األجراء من خالل عرض طرق التسجيل احملاسيب  دراسة احلالةأسلوب ضافة إىل باإل الوصفي،

مـن خـالل الدراسـة امليدانيـة االستقصـائية ملعـدي القـوائم املاليـة و مسـريي  وعلـى املـنهج اإلسـتقرائي ة،  ألجل إعداد القوائم املالي-وكالة غرداية

مؤسسات الضمان اإلجتماعي يف اجلنوب الشرقي، كما اعتمدنا أسلوب البحث املكتيب يف جمال حتليل الدراسات السـابقة وإسـتغالل خمتلـف 

  .د هذا البحثاملراجع وحتليل الوثائق اليت حصلنا عليها بصد

  
  

  :أما بالنسبة لألدوات املستخدمة يف الدراسة فهي
  

 مـن الكتـب والـدوريات واألطروحـات علـى  على مستوى اجلانب النظري مت اإلعتماد علـى املسـح املكتـيب  :نوعية ومصادر البيانات

االعتمــاد قــد مت أمــا علــى املســتوى التطبيقــي فاســة، ملوضــوع الدر  الدراســات الســابقة، �ــدف التعــرف علــى الوطنيــة والدوليــة مســتوى املكتبــات

املقدمــة مــن قبــل الصــندوق الــوطين للضــمان اإلجتمــاعي  ،)يوميــات، دفــرت األســتاذ، ميــزان املراجعــة، القــوائم املاليــة(  اســبيةعلــى املعلومــات احمل

متثلـت يف إسـتبانة موجهـة إىل معـدي لألسـئلة االعتماد على البيانات اليت مت مجعها عـن طريـق إطـار موجـه  مع ،-وكالة غرداية–لغري األجراء 

 .القوائم املالية ومسريي صناديق الضمان اإلجتماعي
  

 األساليب واألدوات املتمثلة يفجمموعة من  الطالبإستخدم  :األساليب المستخدمة لتحليل البيانات: 

 MSبالربنــامج باإلســتعانة ء اإلســتداليلبإختبــار جمموعــة مــن الفرضــيات مــن وجهــة نظــر اإلحصــا قمنــا :أدوات التحليــل اإلحصــائي -

EXCEL   والربنامج اإلحصائيSPSS,22 .  
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 : الدراسات السابقة .10

ع حــول النظــام احملاســيب املــايل يتناولــت العديــد مــن البحــوث والدراســات الســابقة ســواء األجنبيــة منهــا أو احملليــة عــدة مواضــ        

  : لربح نذكر منهاادفة لتحقيق ااهلواملؤسسات غري 

  : باللغة العربية تالدارسا . أ

ــر انعــدام الــدور الرقــابي فــي تبــاين '' ،)2018، حلمــي حمــزة عبــاس االســدي، معتــز كــاظم حــنش المــالكي(دراســة  .1 أث

، المؤتمر العلمي الـدولي الثـاني لجامعـة ''الممارسات المحاسبية للوحدات الحكومية غير الهادفة للربح والممولة ذاتيا

 .2018حزيران  28-27ربيل في العلوم اإلدارية والمالية يومي جيهان، ا

 للـربح،وغـري اهلادفـة  يهدف البحث اىل تسليط الضوء على تباين املمارسات احملاسبية يف الوحدات احلكومية املمولةً  ذاتيـا

ــــيت متــــارس نفــــس النشــــاط ــــد املمارســــات احملاســــبية الســــيما يف تلــــك الوحــــدات ال ــــنفس القــــوانني  ع، وختضــــللوصــــول اىل توحي ل

  .والتعليمات

 إىلالعوامـل املؤديـة  أبـرز إىلحيـث مت التوصـل  البصـرة،البحث على عينة مـن كليـات الدراسـة املسـائية يف جامعـة  إجراءومت 

وضـــعف االهتمـــام بتطـــوير  وحـــدات، الشـــبه انعـــدام دور الرقابـــة اخلارجيـــة علـــى تلـــك إىلهـــذا التبـــاين واالخـــتالف والـــذي يعـــود 

  .اسبيةالكوادر احمل

الــيت تطبــق النظــام  يكــون معــدوماً يف تلــك الوحــدات تفعيــل الــدور الرقــايب والــذي أبرزهــاوقــد خــرج البحــث بعــدة توصــيات 

احملاسـيب احلكـومي املطبـق يف الدراسـة  تركيز الدور الرقـايب فيهـا كـان منصـباً علـى نظامهـا الرئيسـي النظـام إناحملاسيب املوحد كون 

مـن خـالل الـدورات  ،لوحـداتااحملاسـيب املوحـد لـدى تلـك  ودعـم املعرفـة احملاسـبية يف تطبيـق النظـام يـزتعز  إىل إضـافة ،الصباحية

دراســــات حماســــبية متخصصــــة ختــــوض يف طبيعــــة  إىلاحملاســــبية تفتقــــر  األدبيــــاتالســــيما وان  ،احملاســــبية التطويريــــة واملتخصصــــة

عمـل عـامل مل اطـار نظـري وعملـي واضـح ملسـائية خصوصـاً وتـوفريوكليـات الدراسـة ا، الوحدات اخلدمية غـري اهلادفـة للـربح عمومـاً 

  .تلك الوحدات

 

غيـر الهادفـة للـربح ودورهـا فـي التكافـل االجتمـاعي  تالمنظما'' ،)2016، أونيس عبد المجيد، وهابي كلثوم(دراسة  .2

 .''واالقتصادي حالة الجزائر

 ة مـــــــــــن التغـــــــــــريات االقتصـــــــــــادية واإلجتماعيـــــــــــةشـــــــــــهد العـــــــــــامل يف العقـــــــــــود الثالثـــــــــــة األخـــــــــــرية مـــــــــــن القـــــــــــرن املاضـــــــــــي سلســـــــــــل  

نشــأت فكــرة  مبؤسســاته ومنظماتــه غــري اهلادفــة للــربح، حيــث والتطوعيــةكــان مــن أبرزهــا تطــور قطــاع األعمــال اخلرييــة   والــيتوالسياســية، 

يم الدينيـة، إذ ارتبطـت ضوء القـ ويفيف إطار مفهوم اخلري واإلحسان  معتربة، وذلكاجلمعيات اخلريية يف دول الغرب الرأمسايل منذ مدة 

الثقافيـة يف هـذه الظروف االجتماعية واالقتصـادية و  غري أن هذا املضمون تطور واتسع استجابة لتغري. معظم هذه اجلمعيات بالكنيسة

مــا يف البلــدان العربيــة فقــد بــدأ النشــاط اخلــريي ، أاهــفعاليــة يف جمتمع الــدول، حيــث أصــبح هلــذه املنظمــات مضــمون جديــد ودور أكثــر

مســـاعدات  تنظيمـــات ومجعيـــات خرييـــة ســـامهت يف تقـــدمي خـــالل عقـــد العشـــرينات مـــن القـــرن املاضـــي، ومـــع مـــرور الســـنني حتـــول إىل

، مث بـدأت تـربز أكثـر فـأكثر خاصـة بعـد ختلـص أغلبيـة البلـدان �ـا احمليطـة اإلقليميـةة وذلك استجابة للظروف احمللية و اجتماعية وصحي
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 ط 
 

مــن جهــة أخــرى، ونتيجــة ، تقــوم بــدور كبــري يف احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة واإلنســانية ، إذ أصــبحتالعربيــة مــن اهليمنــة االســتعمارية

اخلــريي يف البلــدان العربيــة توســعا كبــريا وازدهــارا،  للتغــريات السياســية واالقتصــادية الــيت مســت املنطقــة العربيــة واإلســالمية، عــرف العمــل

عايـة األسـرة ر جمـاالت عديـدة كالتأهيـل والتـدريب ومكافحـة الفقـر، و  ا االجتماعيـة يف�وساهم بتحمل جزء من أعباء الدولة ومسـؤوليا

أصـبح مـن الضـروري العمـل  احملليـة وحتسـني البنيـة التحتيـة واإلغاثـة، إذ تمعا�اضافة إىل تنمية إ والطفولة، ورعاية املسنني واملتشردين،

  .االقتصادية واالجتماعية القيام بدورها يف التنمية ربح واخلريية علىقطاع خريي مستقل يشجع املنظمات غري اهلادفة لل على بناء

 

النظــام المحاســبي المــالي كإطــار لتطــوير معــايير محاســبية وطنيــة فــي ظــل المعــايير '' ،)2016عــزوز مخلــوفي، (دراســة  .3

 .أطروحة دكتوراه الطور الثالث في المحاسبة، جامعة بسكرة الجزائر'' المحاسبية الدولية

ــــــــــــني املختصــــــــــــني يف جمــــــــــــال احملاســــــــــــبة، أن اجلزائــــــــــــر بإصــــــــــــدارها النظــــــــــــام احملاســــــــــــيب املــــــــــــايلاخلــــــــــــ يــــــــــــرى  رباء واملهني

 بأنـــــــــــــــه 2010وفـــــــــــــــرض تطبيقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى مجيـــــــــــــــع املؤسســـــــــــــــات العاملـــــــــــــــة يف احلقـــــــــــــــل الـــــــــــــــوطين ســـــــــــــــنة  2007ســـــــــــــــنة 

ـــــــــــة ـــــــــــري... مكســـــــــــب مهـــــــــــم وخطـــــــــــوة حنـــــــــــو مواكبـــــــــــة معـــــــــــايري احملاســـــــــــبة الدولي  ففلســـــــــــفة النظـــــــــــام احملاســـــــــــيب املـــــــــــايل اجلزائ

  .عدد املعايري اليت تبناها يفستلهمة من فلسفة هذه املعايري الدولية، رغم االختالف والتباين م

 افر هـــــــــــذه الدراســـــــــــة العلميـــــــــــة مـــــــــــع نظري�ـــــــــــا بشـــــــــــأن البحـــــــــــث والتقصـــــــــــي يف التقـــــــــــارب أو التوافـــــــــــقعليـــــــــــه، تتظـــــــــــو          

ـــــــــاح والتكامـــــــــل مـــــــــع اال ـــــــــا العوملـــــــــة واالنفت ـــــــــر لالســـــــــتفادة مـــــــــن مزاي ـــــــــه اجلزائ ـــــــــذي انتهجت  قتصـــــــــاد العـــــــــاملي املعـــــــــروف بتوافقـــــــــهال

ــــــرية  ــــــى مواضــــــيع كث ــــــة مــــــن املعــــــايري الدوليــــــة عل ــــــى مجلــــــة هائل  ISO ،ISA ،IASPS ،IAS/IFRS،(عل

.(...COSO  

ـــــــــــة وبالضـــــــــــبط يف موضـــــــــــوع     ـــــــــــب احملاســـــــــــبة املالي ـــــــــــة"مـــــــــــن جان  ، مـــــــــــن منظـــــــــــور أن هـــــــــــذه الدراســـــــــــة"األصـــــــــــول املادي

 هلـــــــــذا املوضـــــــــوع، علـــــــــى إثـــــــــر استقصـــــــــاء للحقـــــــــائق املشـــــــــهودة حاولـــــــــت بنـــــــــاء منـــــــــوذج تصـــــــــوري للمعاجلـــــــــة احملاســـــــــبية النوعيـــــــــة

 وقـــــــــــــد خلصـــــــــــــت الدراســـــــــــــة إىل عـــــــــــــدد مـــــــــــــن النتـــــــــــــائج اهلامـــــــــــــة. واملعـــــــــــــارف املكتســـــــــــــبة بالتشـــــــــــــخيص والتحليـــــــــــــل والتثمـــــــــــــني

 لتطــــــــــــــوير IAS/IFRSضــــــــــــــرورة األخــــــــــــــذ بأفضــــــــــــــل املمارســــــــــــــات احملاســــــــــــــبية ويف مقــــــــــــــدمتها املعــــــــــــــايري الدوليــــــــــــــة : أبرزهــــــــــــــا

ــــــــــوطين ــــــــــة النظــــــــــام احملاســــــــــيب املــــــــــايل ال ــــــــــري اعتمــــــــــد علــــــــــى املعــــــــــايري الدولي  IAS/IFRS، أن النظــــــــــام احملاســــــــــيب املــــــــــايل اجلزائ

ــــــــــــأطري املمارســــــــــــة احملاســــــــــــبية املتعلقــــــــــــة باألصــــــــــــول املاديــــــــــــة مــــــــــــع مراعــــــــــــاة خــــــــــــواص البيئــــــــــــة الوطنيــــــــــــة وتركيبــــــــــــة االقتصــــــــــــاد  لت

   .الوطين

  

مـــذكرة '' ل النظـــام المـــاليتقيـــيم الممارســـات المحاســـبية فـــي قطـــاع التـــأمين فـــي ظـــ'' ،)2016، رشـــيد قريـــرة(دراســـة  .4

 .الجزائر ورقلة، جامعة ماجستير في العلوم التجارية

النظــام احملاســيب  يف ظــل )شــركات تــأمني األضــرار(هــذه الدراســة إىل معرفــة واقــع املمارســات احملاســبية يف قطــاع التــأمني  تدفهــ          

اإلطــار النظــري املتعلــق باملوضــوع بغيــة تشــخيص  د الباحــث علــىومــن أجــل الوصــول إىل األهــداف املرجــوة مــن هــذه الدراســة اعتمــ املــايل

وقــد اســتعمل الباحــث األســاليب .ذا الغــرض �ــ واملقابلــة ليقــوم متغــريات الدراســة أمــا اإلطــار العملــي فقــد اســتعمل الباحــث اإلســتبانة
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الفـروق واختبـار مـان وتـين واختبـار كرسـكال واختبار حتليل التباين األحـادي الختبـار  لعينتني مستقلتني Tاإلحصائية ومن أمهها اختبار 

وتوصــل الباحــث مــن خــالل هــذه الدراســة إىل أن  .الوصــفي كاملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والــيس باإلضــافة إىل اإلحصــاء

األخـري سـاهم  كمـا أن هـذا  التأمني تلتزم بقواعد القياس والتسجيل واإلفصـاح احملاسـيب املنصـوص عليهـا يف النظـام احملاسـيب املـايل شركات

ومشــكالت تواجــه املمارســات احملاســبية  يف حتســني نظــام املعلومــات احملاســبية هلــذه الشــركات، يف حــني تشــري النتــائج إىل وجــود حتــديات

  .التقييم واإلفصاح احملاسيب تكاليف لشركات التأمني، ومن أمهها غياب السوق املايل النشط وارتفاع

 

آفــاق إصــالح نظــام المحاســبة العموميــة الجزائــري الخــاص بتنفيــذ العمليــات الماليــة '' ،)2014، شــالل زهيــر(دراســة  .5

 .الجزائر بومرداسجامعة  أطروحة دكتوراه في علوم التسيير،'للدولة 

مالت إجـراءات املعاجلـة احملاسـبية للمعـا �دف هـذه الدراسـة إىل تشـخيص واقـع احملاسـبة العموميـة يف اجلزائـر، عـن طريـق حتليـل      

 تإجيابيـاعلـى أسـاس مدونـة جموعـة حسـابات اخلزينـة، لغـرض حتديـد سـلبيات  املالية للدولة وفق نظام حماسبة اخلزينة العمومية القـائم

وحتليــل نقــاط القــوة  عــرض آفــاق إصــالح نظــام احملاســبة العموميــة إىلتقــدمي االقرتاحــات ملعاجلــة النقــائص، إضــافة ، و احملاســيب النظــام

 .هذه اإلصالحات املخطط احملاسيب للدولة وتقدمي توصيات لتفعيل تطبيقوالضعف ملشروع 

  

االســــتدامة التشــــغيلية والماليــــة فــــي ظــــل الرســــالة االجتماعيــــة '' ،)2013، أســــماء مهــــدي حســــين الهاشــــمي(دراســــة  .6

 .مجلة التقني، المجلد السادس والعشرون، العدد السابع، ''غير الهادفة للربح تللمنظما

شــهدها يف  الــيت يــةواالجتماع واالقتصــاديةة ياســيجــة التحــوالت السيظمــات ا�تمــع املــدين الــيت بــرزت يف العــراق نتأخــذت من       

من ا�ـاالت  العديدا�تمع ويف  ملختلف شرائح ةيوالتعلم التدريبةوباألخص الربامج  على عاتقها أداء خمتلف املهام األخريةالسنوات 

ة ياسي واصالحات اقتصاديق حنو استقرار سيالطر  ديا لتمهيبراجمها ضرور  مجود هذه املنظمات ودعه إن و يف كال شع، ومما يواملواض

د يـة والثقافـة والتقاليضـمن التطـور مـع احملافظـة علـى الشخصـيمبـا   العـام واخلـاصني القطـاعنية على التعاون املستمر بـية مبنيواجتماع

  .ةية األصليالعراق

العمــل  اســاتيم إذ تفتقــد إىل سينقصــها التنظــي مــن هــذه املنظمــات يف العــراق ريجنــد الكثــاننــا ال ولكــن املشــكلة يف واقــع احلــ      

 عــن هــذه نياملســئول كــون ألولئــكيتعلــق مبختلــف اجلوانــب الـيت حتكــم عمــل هــذه املنظمــات وبــاألخص انـه ال يمــا ية فيــواملعرفـة والدرا

املنظمــة  باســتدامةالقــرارات اخلاصــة  باختــاذتعلــق يمــا ية، وخصوصــا فياســبة أو احمليــة أو خــربة يف جمــال اإلدارة املاليــاملنظمــات أي درا

 مـن مؤسسـي ريوانطالقا من اخلطأ الشائع لدى الكثـ قهايحتق ألجل أسستة اليت يالرسالة االجتماع أداءنها من االستمرار يف يلتمك

تعـود  أربـاحلي واعتبـار الفـائض يتشـغ إيـراد أ�ـالفـة علـى براجمهـا املخت ذيـب ومعاجلة املـنح املسـتلمة لتنفيومدراء تلك املنظمات يف تبو 

  .نيللمؤسس

 إىلالـيت تسـعى  واألهـدافاق عمـل تلـك املنظمـات ية واالسـتدامة يف سـيـم الرحبيمفاه حيتوض إىلهدف هذا البحث يوبالتايل       

ة ضـمن يلي التشـغرية وغيليالتشغ اإليرادات بنيفرقة اخلاص باملنح والت 20ار احملاسيب ية يف املعياحملاسب قها استنادا على املعاجلاتيحتق

 .ارياملع هذا
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 ك 
 

  

  

ــره فــي تفعيــل الممارســة المحاســبية'' ،)2012، عــالء بوقفــة(دراســة  .7 مــذكرة ، ''اإلصــالح المحاســبي فــي الجزائــر وأث

 .الجزائر ورقلة، جامعة ماجستير في العلوم التجارية

القضــاء علــى  تســعى إىل اجلهــود واحملــاوالت الدوليــة الــيت عاحملاســيب، وجتاوبــاً مــ تمــام الــدويل املتزايــد مبوضــوع التوافــقهيف ظــل اال

 اذ�ـ، قامت اجلزائـر يف املستوى الدويل  احملاسبية على احملاسبية بني الدول وتعميم استخدام املعايري األنظمةالفروق واالختالفات يف 

،واعتمـاد النظـام  )PCN(املخطـط احملاسـيب الـوطينالتخلـي عـن  احملاسيب وذلـك مـن بانتهاج سياسة إصالح جذري لنظامها اإلطار

تقريــب املمارســة احملاســبية يف  إىل األخــري ذا�ــحيــث يهــدف  2010 ،بدايــة مــن يف هالــذي شــرع العمــل بــ ،)SCF(احملاســيب املــايل

املعاصـر،  االقتصـادع ثـر مالئمـة مـاالعتماد يف العمل احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبـادئ أكحيث  املمارسات العاملية من اجلزائر من

  .آثار عميقة يف املمارسات احملاسبية اإلصالحذا هن حيدث أ املتوقع وبالتايل كان من 

 ذاهـــ عواقـــ وتقيـــيم احملاســـيب يف اجلزائـــر، والـــيت حاولنـــا مـــن خالهلـــا حتليـــل اإلصـــالحذه الدراســـة ملعاجلـــة موضـــوع هـــوقـــد جـــاءت 

خـالل معاجلـة إشـكالية أساسـية مـن وذلك  جلزائر بعد سنتني من تطبيق النظام احملاسيب املايل،املمارسة احملاسبية يف ا ورصداإلصالح 

  .يف تفعيل املمارسات احملاسبية همسامهت احملاسيب ومدى اإلصالحتتمحور حول اختبار مدى فاعلية 

  

  الدراسات باللعة األجنبية . ب

 .BENICHOU Mouffok(،2017( دراسة .8
   

 L’Impact des normes comptable internationals adoptees par le systeme ": بعنـوان      

comptabilite financier sure la qualite de l’information financier  
These Doctorat En Sciences Commercials, Universite D’oran 02, Algerine.  

  

احملاســيب املــايل اجلزائــري  ، و الــيت مــن خالهلــا مت بنــاء النظــامIAS/IFRSهــدفت هــذه الدراســة ملعاجلــة أثــر معــايري احملاســبة الدوليــة 

الدراسة ملعرفة اخلصائص النوعيـة للقـوائم املاليـة ومـدى  ، وجاءت74،  اجلريدة الرمسية رقم 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  07-11وفق قرار 

ت الدراسـة للعديـد مـن النتـائج نـذكر منهـا أن النظـام احملاسـيب املـايل اجلزائـري وتوصـل قدرة استجابة النظام احملاسيب املايل ملعايري احملاسـبة الدوليـة

 يفذا جيســد مســاعي اجلزائــر حنــو التوحيــد احملاســيب هــكــل   منهــا القيــاس بالقيمــة العادلــة يف الســوق احلــر، غــري مــن شــكل مبادئــه وطــرق القيــاس

  .املدى الطويل

  

 .Michael lucas, Glynn Lowth(،2017( دراسة .9
   

 Management Accounting Practices of (uk) Small-meduim-Sized enterprise ": بعنـوان     

(SMEs)’’  
Improving SME performance through Management Accounting Education. Volume 9 Issue 4, 

The Open University, 2013.  
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 ل 
 

داريــة للشــركات الصــغرية واملتوســطة، وكــان مــن بــني هــذه الشــركات شــركة هــدفت هــذه الدراســة ملعرفــة واقــع املمارســات احملاســبية اإل

ضــــعف أداء اإلدارة، ســــوء اســــتخدام أدوات وهــــو ســــبب فشــــل الشــــركات الصــــغرية واملتوســــطة  عــــن، وقــــد أفــــرزت الدراســــة 2010دانــــدان 

وسـطة حتسـني أدائهـا مـن خـالل حتسـني املمارسـات أن علـى الشـركات الصـغرية واملتاىل والسياسات احملاسبية الغري املناسبة، كما تشري الدراسـة 

  .احملاسبية وبالتايل احملافظة على االستمرارية

  

. Zi Jin(،2010( دراسة .10
   

  ’’Accounting for nonprofit Organization: A case Study Of Brutish Red Gross ": بعنوان     

Norwegian School of Economics and Business Administration. Bergen, Spring 2010 .  

أصبحت موضوع حبـث مهـم  اغري الرحبية يف اآلونة األخرية كو� تهدفت هذه الدراسة على تبيان ضرورة االهتمام مبحاسبة املنظما

دف إىل حتقيـــق الـــربح التجـــاري عكـــس املؤسســـات اذ ا�ـــا  ال �ـــيتطلـــب دراســـة معمقـــة حيـــث ختتلـــف أهـــداف هـــذا النـــوع مـــن املؤسســـات 

تصادية األخرى حيث اعتربت الدراسة أن رأس مال هـذا النـوع مـن املؤسسـات يعتـرب إمـا مـن الدولـة أو مـن خـالل اهلبـات و املـنح، حيـث االق

غري الرحبية �تم جبمع األموال واتفاقها بينما �م املؤسسات األخرى بتحقيق األرباح التجارية حيـث   تأسفرت نتائج الدراجة على أن املنظما

  .كونه مؤسسة غري رحبية من خالل حتليل تقارير املالية هلذا األخري  سة على الصليب األمحر الربيطاينكانت الدرا
  

  صعوبات الدراسة  .11

الـذي املطلـوب و دراسة احلالة وحجم العينة يف ما خيص  املالية املتعلقة بالقوائم املالية واليوميات املساعدة، ترغم حصولنا على املعلوما       

فإنـه من االستبيان املوزع على معدي القـوائم املاليـة ومسـريي صـناديق الضـمان االجتمـاعي، والـذي سـاهم يف إثـراء دراسـتنا أكثـر،  قمنا جبمعه

  :ما يلي واجهتنا بعض الصعوبات ميكن إجيازها يف

 رفض بعض أفراد العينة التجاوب مع االستبيان الورقي؛ 

 يالت احملاسبية؛استحالة عرض كل اليوميات املساعدة لكثرة التسج 

 صعوبة جتاوب أصحاب القرار؛ 

 تزامن فرتة توزيع اإلستبيان وأعمال �اية السنة وإعداد امليزانيات املالية؛ 

 قلة املؤسسات الغري هادفة للربح يف اجلزائر اليت تطبق النظام احملاسيب اجلزائري إذا حذفنا اجلمعيات والنوادي؛ 

 نا و ور صعوبة الفرتة اليت تزامنت من فريوس ك)Covid-19 (وصعوبة التنقل والتواصل خالل تلك القرتة. 
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 .هيكل وأجزاء البحث .12
  

  

ثالثـة البحـث إىل   تقسـيم موضـوعمتومـن أجـل اإلجابـة علـى اإلشـكالية املطروحـة  ،إنطالقا من طبيعة املوضوع واألهـداف املنوطـة بـه     

تطبيقيـني يتضـمنان اجلانـب ) 02(انـب العلمـي والنظـري للدراسـة، وفصـلني نظـري تتضـمن اجل) 01(؛ منهـا فصـل بعد املقدمـة فصول) 03(

  :العملي وامليداين للبحث كما يلي
 

 ولتحليـل ذلـك قمنـا األسس النظريـة النظـام احملاسـيب اجلزائـري، املؤسسـات غـري اهلادفـة للـربح لدراسة  هذا الفصل خصص :الفصل األول

التعريـف، املبـادئ القواعـد، اإلطـار (ن خالل تبيان ماهية النظام احملاسيب املايل اجلزائري وهذا م ،مباحث )03(ثالثة بتقسيم الفصل إىل 

يف املبحـث الثــاين، ليــتم بعــدها يف �ايــة هــذا ) التعريــف، اخلصــائص(، كمــا مت التعريــف باملؤسســات غـري اهلادفــة للــربح )التصـوري والنظــري

 .نظام احملاسيب املايل اجلزائري يف مؤسسات الضمان االجتماعيالفصل ويف جزئه األخري التعرف على متطلبات تطبيق ال

  

 ويتعلـق األمـر بعـرض املمارسـات احملاسـبية مـن خـالل تطبيـق النظـام احملاسـيب املـايل وطـرق دراسـة حالـةوهو حيتوي علـى  :الفصل الثاني ،

ا مت تقــدمي مــن خالهلمــ. اديق الضــمان االجتمــاعيمعــدي القــوائم املاليــة ومســريي صــن مــن طــرفالتســجيل احملاســيب وإعــداد القــوائم املاليــة 

، عرض يف املبحث الثاين التسجيالت احملاسبية وخمرجات احملاسبة وصوال إىل القوائم املالية، وكذا يف املبحث األولجمال الدراسة  املؤسسة

وكالـــة –االجتمـــاعي لغـــري األجـــراء يف املبحـــث األخـــري مـــن خـــالل مقارنـــة حماســـبة الصـــندوق الـــوطين للضـــمان وصـــوال إىل نتـــائج الدراســـة 

 .، النظام احملاسيب املايل اجلزائري-غرداية

   

 حـول مـدى  معدي القوائم املالية ومسريي صناديق الضمان اإلجتمـاعيمتثلت يف أراء ، دراسة ميدانيةوهو حيتوي على  :الفصل الثالث

حيث قسـمت الدراسـة اىل تقـدمي جمتمـع وعينـة الدراسـة، ومنهجيـة  تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف صناديق الضمان االجتماعي،

الدراسة واألساليب واألدوات املستخدمة، وصوال اىل عرض النتائج ومناقشتها وذلك باالعتمـاد علـى العديـد مـن االختبـارات اإلحصـائية 

  .SPSS,22من برنامج 

 فضال عن جمموعة من االقرتاحات والتوصيات ،يهاملخصا عاما عن املوضوع وأهم النتائج املتوصل إلقدمنا : الخاتمة. 

 
.................وهللا وحده ولي التوفیق
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    :تمهيد 
  

كيـزة األساسـية الـيت مـن مهما كان وضعها ونوعهـا االقتصـادي الر يعترب النظام احملاسيب يف أي دولة من دول العامل 

الوضعية املالية للمؤسسات يف ا إىل قوائم مالية تعكس الواقع و تهم اإلعتماد عليها يف حتقيق األهداف املالية وترمجخالهلا يت

  .ان نوع هذا النظاممهما ك الدول أي دولة من

إصـالحات يف جمـال احملاسـبة مـن أجـل النهـوض باحلركـة االقتصـادية  كغريها من دول العامل انتهجـت اجلزائـر عـدةو 

الـذي و  يف بداية السـبعينات )PCN(وكان من أهم اإلصالحات احملاسبية اليت شهد�ا اجلزائر هو املخطط الوطين احملاسيب

تلــك الفــرتة  القتصــادية خصوصــا يفأظهــر قــوة ميكــن مــن خالهلــا إعطــاء صــورة صــادقة علــى الوضــعية املاليــة للمؤسســات ا

، حـىت بدايـة القـرن اجلديـدصـاحلا السياسية الـيت عرفتهـا اجلزائـر بعـد االسـتقالل وبقـي هـذا املخطـط االقتصادية و  توالتحوال

 السياسـي أيـن أصـبح هـذا املخطـطجيـة جديـدة يف ا�ـال االقتصـادي و شهد العامل حتوالت تكنولو  يف ألفنيات القرن اجلديد

جــاءت فكــرة تبــين نظــام جعــل اجلزائــر جمــربة عــن البحــث عــن بــديل هلــذا املخطــط، ممــا ، والتالــوطين غــري مســاير هلــذه التحــ

حيز التطبيـق ) SCF(احملاسيب املايل دخل هذا النظام  حيثحماسيب مايل جديد يسمح مبواكبة التحوالت اجلديدة العاملية 

  . حتديث جمال احملاسبةلتعرف اجلزائر آخر تطور و ،  2010بداية من سنة 

ــــرب املنظمــــات واملؤسســــات وتع خــــالل العمــــل ادفــــة لتحقيــــق الــــربح ركيــــزة اقتصــــادية يف دول العــــامل مــــن اهلغــــري ت

ة احملكـ اجلزائر خاصـة، حيـث تعتـرب هـذه املؤسسـاتمتارسه هذه املؤسسات يف دول العامل و  االجتماعي  الذياالقتصادي و 

االقتصادي هو ربـح اجتمـاعي، وكغريهـا مـن لربح احملاسيب و ق ربح خيتلف عن ا�دف إىل حتقي ،الدولةالرئيسية بني ا�تمع و 

طرحــه مــن خــالل املباحــث ســوف يــتم وهــذا مــا  ،ت مــن التحــوالت احملاســبيةاملؤسســات يف اجلزائــر تــأثرت هــذه املؤسســا

  :التالية
  

 الممارسات المحاسبية والنظام المحاسبي المالي في الجزائر؛: ولالمبحث األ  

 ير الهادفة إلى تحقيق الربح؛المنظمات غ :ثانيالمبحث ال  

 محاسبة المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح: المبحث الثالث.  
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  اإلطار المفاهيمي للممارسات المحاسبية النظام المحاسبي المالي : المبحث األول
  

املفاهيم اليت أهم ممارسات احملاسبية من خالل للسوف حناول من خالل هذا املبحث اإلملام باجلانب النظري 

،  مث سوف نتطرق إىل النظام احملاسيب املايل اجلزائري من اجلزائري ام احملاسيب املايلجاءت حول املمارسات احملاسبية والنظ

  . خالل أهم التعاريف اليت قدمتها بعض األحباث السابقة واملنظمات املهتمة جبانب احملاسبة
  

  مفهوم الممارسات المحاسبية : المطلب األول
    

من خالل هذا املطلب سوف نتطرق ايل تعريف املمارسات احملاسبيىة مع التطرق ايل املفاهيم االساسية للقياس          

  .احملاسيب واالعرتاف والتسجيل احملاسيب
  

  تعريف الممارسات المحاسبية :  الفرع األول
  

اسـبية، منـه مـن ربطهـا باملؤسسـات املاليـة اختلفت العديد من الدراسات السابقة يف تناول موضوع املمارسات احمل

واملؤسســـات االقتصـــادية إال أن جلهـــم مت ربطهـــا باإلفصـــاح والقيـــاس حيـــث جـــاءت هـــذه التعـــاريف لتعطـــي مفـــاهيم حـــول 

  : املمارسات احملاسبية 

  ''الـــيت يـــتم مجعهـــا مـــن يـــوم إىل يـــوم واألنشـــطة املاليـــة لكيـــان جتـــاري وتســـجيلها ةهـــي الطريقـــة الروتينيـــ .

تها احملاسـبية وااللتـزام �ـا ة اليت يتم من خالهلا تنفيـذ سياسـمارسات احملاسبية للشركة تشري إىل الطريقوامل

 ؛1''يف احملاسبة على أساس روتين وعادة من قبل حماسب أو مدقق حسابات أو فريق من املهنيني

  ''نـاء علـى مبـادئ وقواعـد هي تلك العمليات اليومية اليت يقـوم �ـا احملاسـب أو جمموعـة مـن احملاسـبني ب

وطــرق حماســبية وقـــوانني مت وضــعها مــن أجـــل الوصــول إىل نتــائج معـــربة عــن تلــك الوضـــعية يف فــرتة مـــن 

ويكــون فيــه التســجيل والتبويــب والتلخــيص  متواصــالذلــك العمــل احملاســيب الــذي يكــون الــزمن، أو هــي 

 .2''للمبادئ والقواعد والطرق احملاسبية اليت نص عليها القانون

مــن قبــل الطــرق المتبعــة علــى أنهــا القواعــد و '': ممارســات احملاســبيةللل مــا ســبق ميكــن إعطــاء تعريــف مبســط خــال ومــن

فـي إعـداد الوضـعية الماليـة ألي كيـان اقتصـادي ممارسي مهنة المحاسبة سواء كانوا محاسبين أو مـدققي حسـابات 

  .''مبادئ قانونيةو وفق طرق 

  

  

                                                 
1 https://www.meemapps.com/term/59234a6371c3a7040087ea6d/Accounting 2020-04-08 االطالع  ختاري    

دراسة حالة لعينة منم شركات تأمين األضرار في الجزائر سنة –'') scf(تقييم الممارسات المحاسبية في قطاع التأمين في ظل النظام المحاسبي المالي ، رشيد قريرة  2

 .19ص .2016اجلزائر،  قاصدي مرباح ورقلة،  جامعة  احملاسبة و املاليةيف العلوم التجارية ، ختصص  مذكـرة ماجستري، ''-2015
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  و التسجيل المحاسبي  القياس و اإلعتراف:  الفرع الثاني 
  

  :القياس المحاسبي: أوال
   

  :تعددت التعاريف اليت تناولت القياس احملاسيب وجند منها 

 "ابـــــــــه متقو ليتوا دلللتبا لقابلةأو ا  لةدملتباا ملاليةا تلعملياا عن للتعبري لكميا سلقياا يف حملاسيبا سلقياا يتمثل 

أو بالقيمـــــة عـــــن طريـــــق  بالتكلفة كانت اءسو دةحمد مقاأر رةصو يف لكوذ ،معينة ةفرت لخال حملاسبيةا ةلوحدا

 1؛''استخدام وحدة قياس تتمثل يف وحدة النقود

  '' املاضـــية واحلاضـــرة واملســـتقبلية املتعلقـــة بالوحـــدات االقتصـــادية يف ضـــوء  االقتصـــادية للظـــواهرهـــو تعيـــني أرقـــام

  2؛''مالحظة املاضي واحلاضر وطبقا لقواعد معينة

 النقدية املبالغ حتديد عملية هو القياس'' سبة الدولية القياس احملاسيب على أنه كما عرف جملس معايري احملا  

 على ينطوي وهذا ،النتائج حسابات وجدول العامة امليزانية يف وتسجيلها ابــــــــــــــــــــــــــــه عترافإلا ليتم املالية القوائم لعناصر

 3؛''للقياس معني أساس اختيار

 األعداد قرن يفاحملاســـيب  القياس يتمثل'': ورد فيـــه مـــا يلـــي 1966تعريـــف الصـــادر عـــن مجعيـــة احملاســـبني األمريكيـــة عـــام 

  4 .''حمددة قواعد مبوجب جارية أو ماضية مالحظات على بناءاً وذلك ةستقبلياملو جلاريةوا ملاضيةا املؤسسة بأحداث
  

بعملـة ترجمة الواقع االقتصادي إلى عمليات محـددة إال القياس المحاسبي ما هو ''  كما ميكن استنتاج مما سبق أن

  .''نقدية أي تحويلها إلى أرقام
  

  المحاسبي ثانيا اإلعتراف والتسجيل

  : جاء تعريف اإلعرتاف احملاسيب على أنه          

عمليـــة تضـــمني امليزانيـــة أو جـــدول حســـابات "يعـــرف االعـــرتاف احملاســـيب يف جملـــس املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة بأنـــه          

بـق عليـه الشـروط املتمثلـة يف أن يكـون مـن احملتمـل أن يتوافـق مـع تعريـف عنصـر مـن عناصـر الوقـت تنط ببند وبذاتالنتائج 

  5"القوائم املالية

                                                 
 8لسنة2008ص، 62.  11 دلعدا ،لتسيريا معلوو يةدالقتصاا ملعلوا جملة ،بالتضخم تأثره ىمدو هدقيوو ماهيته لمحاسبةا في سلقياا،لتجاينا بالرقي  1
، 2007جامعــة تشــرين، ســوريا،  ،مــذكرة ماجســتري ،القيــاس و اإلفصــاح المحاســبي فــي القــوائم الماليــة للمصــارف ودورهــا فــي ترشــيد قــرارات االســتثمار،ةروال كاســر اليقــ  2

 .41ص
3 Discussion Paper, International Accounting Standards, Novembre 2005, p18. 

 .130، ص2008دار زائل للنشر و التوزيع الطبعة الثانية، عمان ، األردن ،المهنية للمحاسبة تالتأصيل النظري للممارسا،حممد مطر و آحرون  4
ــين التكلفــة التاريخيــة و القيمــة العادلــة''،بكــاي حممــد و آخــرون   5 اجتاهــات النظــام -دور معــايري احملاســبة الدوليــة يف تفعيــل أداء املؤسســات و احلكومــات ،''القيــاس المحاســبي ب

ــ جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة) املــايل العمــومي(يل اجلزائــرياحملاســيب املــا  25ز24اجلزائــر، مبتقــى دويل -علــى ضــوء التجــارب الدوليــة، كليــة العلــوم اإلقتصــادية و التجاريــة و علــوم التسيريـ

 . 414 401، ص ص 2014نوفمرب 



 لربحا إلى تحقيق هادفةالاإلطار النظري للممارسات المحاسبية، المؤسسات غير  الفصل األول                                                  

 

  

- 5  - 

  

ار كال من القيـاس ميكن اعتب اس تكلفته أو قيمته مبوثوقية، إذمنفعة اقتصادية مستقبلية وإمكانية قيمنه أو إليه أية          

ابطتــني فموثوقيــة القيــاس احملاســيب شــرط أساســي يف عمليــة االعــرتاف احملاســيب ملتني ومرت اكــترتاف عمليتــني ماحملاســيب واالعــ

ميكـن إبـراز ال توجد جدوى  من عملية القياس احملاسـيب إذا مل يـتم االعـرتاف �ـا، وبالتـايل ه واإلدراج يف احلسابات، كما أن

  1 : االعرتاف  احملاسيب من خالل عناصر القوائم املاليةالعالقة بني القياس و 

o يـــتم االعـــرتاف �ـــا يف امليزانيـــة عنـــدما يكـــون مـــن احملتمـــل أن تتـــدفق املنـــافع االقتصـــادية املرتبطـــة �ـــا يف : األصـــول

  . املستقبل إىل الكيان وميكن قياس تكلفة األصل أو قيمته مبوثوقية

o اقتصـادية مـن  ويتم االعرتاف �ا يف امليزانية عندما يكون من احملتمل التضحية مبوارد علـى شـكل منـافع: الخصوم

  . فاء مبوثوقيةضحلالية وميكن قياس مقدار هذا اإلالكيان بسبب إطفاء املطلوبات ا

o ويتم االعرتاف به يف جدول حسابات النتـائج عنـدما تكـون هنـاك زيـادة يف املنـافع االقتصـادية املسـتقبلية : اإليراد

و االخنفــاض املشـار إليهمــا مبوثوقيـة، وهــذا تتعلـق بزيـادة يف األصــول أو اخنفـاض يف اخلصــوم وميكـن قيــاس الزيـادة أ

  . يعين أنه يتم االعرتاف بالدخل بالتوازي مع االعرتاف بالزيادة يف األصول أو االخنفاض يف اخلصوم

o باخنفـاض يف  املتعلقـةويتم االعرتاف �ا عندما يكون هناك اخنفـاض يف املنـافع االقتصـادية املسـتقبلية : المصاريف

ـــتم االعـــرتاف باملصـــروفات بـــالتوازي مـــع  هاخلصـــوم وميكـــن قياســـل أو زيـــادة يف األصـــو  مبوثوقيـــة، وهـــذا يعـــين أنـــه ي

 .االعرتاف باالخنفاض يف األصول أو الزيادة يف اخلصوم
  

   المالي المحاسبي النظام حول عامة مفاهيم :المطلب الثاني
  

اظهار اهم اهدافه  مع تبيني مراحل و  يلايل التعريف بالنظام احملاسيب املامن خالل هذا املطلب سوف نتطرق        

  .التحول من املخطط احملاسيب الوطين ايل النظام احملاسيب املايل
  

  الجزائر في المالي المحاسبي النظام إلى الوطني المحاسبي المخطط من التحول:  الفرع األول
  

 لسنة الرمسية اجلريدة تضمنت املايل لإلصالح املنتدبة الوزارة قبل من املنتهجة املالية اإلصالحات سلسلة إطار يف       

 على املطبقة القواعد مع الوطين احملاسيب النظام مطابقة �دف املايل، احملاسيب بالنظام املتعلق القرار  74 العدد 2007

 . العاملي االقتصاد على الوطين االقتصاد النفتاح مباشرة كنتيجة العاملي، الصعيد

    اسبيالمح النظام انجاز مراحل .1

 البنك قبل من متويلها مت واليت 2001 لسنة الثاين الثالثي يف للمحاسبة الوطين املخطط إصالحات عملية بدأت       

 إشراف حتت للمحاسبة الوطين ا�لس مع جنب إىل جنبا للعمل الفرنسيني اخلــرباء من جمموعة �ا كلفت وقد الدويل،

                                                 
يف العلـوم التجاريـة  مذكــرة ماجسـتري ،2015ميدانيـة للبنـوك الجزائريـة خـالل سـنة  دراسـة–تقييم الممارسات المحاسبية وفق النزام المحاسبي المـالي ،عبد اهللا سايب  1

 .17ص .2016اجلزائر،  قاصدي مرباح ورقلة،  جامعة  احملاسبة و املالية، ختصص 
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 يتوافق للمؤسسات  حماسيب نظام وبناء الوطين احملاسيب املخطط تطوير مسؤولية عاتقهم حتت وضعت حبيث املالية، وزارة

   : هي مراحل بثالثة اإلصالحات عملية مرت وقد اجلديدة، االقتصادية املعطيات مع

 ؛الدولية احملاسبة معايري وبني بيـنه مقارنـة إجـراء مع الوطين احملاسيب املخطط تطبيق جمال تشخيص : األوىل املرحلة  

 للمؤسسات؛ جديد حماسيب خمطط مشروع تطوير : الثانية املرحلة 

 جديد؛ حماسيب نظام وضع : الثالثة املرحلة 

 : وهي ممكنة خيارات ثالث وضعت األوىل املرحلة �اية ويف

 وينالقان احمليط تغريات مع متاشيا اإلصالحات وحتديد الوطين احملاسيب املخطط تركيبة على اإلبقاء : األول اخليار 

 مثال ،1988 يف االقتصادية الوطنية االستثمارات لتوجيه قانون صدر أن مند ثابتا بقي والذي اجلزائر يف االقتصادي ـ

 وإدماج القابضة الشركات لنشاط احملاسيب الوطين املخطط تكييف املتضمن 1999 أكتوبر 09 يف الصادر القانون

  ا�معات؛ حسابات

    احملاسبية املعايري جملس طرف من املطورة التقنية احللول مع املعاجلات بعض ضمان يف يتمثل : الثاين اخليار 

 يكون أن له ميكن وبالتايل ومعقد، خمتلط نظاما يعطيان خمتلفني حماسبيني نظامني سيتكون الوقت مرور ومع الدولية،

  واالختالف؛ للتناقض مصدرا

  إطاره ووضع شكله عصرنة مع الوطين احملاسيب للمخطط ديدةج نسخة  اجناز يقرتح اخليار هذا : الثالث اخليار 

      1.الدولية احملاسبية املعايري االعتبار بعني األخذ مع والقواعد املبادئ احملاسيب، التصوري

 من دراستها بعد للمحاسبة الوطين ا�لس قام الثالثة، ملقرتحاته الفرنسي للمحاسبة الوطين س�لا تقدمي بعد           

 إىل عمد حيث 2001 سبتمرب 05 يف املنعقد اجتماعه يف وذلك ،2 الثالث املقرتح باختيار له التابعة اهليئات طرف

 ما يف  السيما الدولية احملاسبية املعايري مع يتوافق جديد، حماسيب بنظام للمحاسبة الوطين املخطط إحالل يف املتمثل احلل

 التسجيل وقواعد احملاسبية، املبادئ للمعلومة، املستعملني والتعاريف، املصطلحات ي،التصور  اإلطار املالية، بالقوائم يتعلق

 .والتقييم
  

   وأهدافه المالي المحاسبي النظام تعريف:  الفرع الثاني

 احملاسيب النظام 2007 نوفمرب 25 بتاريخ الصادر 11-07 القانون عرف: المالي المحاسبي النظام تعريف .1

  3:التايل الشكل على التعريف وجاء املالية باحملاسبة النص هذا صلب يف يومس منه، 03 املادة يف

  

                                                 
  في المالي المحاسبي للنظام المفاهيمي االطار حول يالدول الملتقى ،أهداف و تحديات الجزائر في الجديد المالي المحاسبي النظـــام سفـيان، أحبـري مـراد حممــد يتا  1

 2009/ اكتوبر/  15 – 13البليدة، دحلب سعد جامعة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم ،كليةالدولية المحاسبية المعايير ظل

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة " -ال التوحيد الدوليةيف ظل أعم - بالتطبيق على حالة اجلزائر - أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات"، بلغيث مداين  2

 147 ص ، .2004اجلزائر، سنة 
 لصادرةا ،74 العدد، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة املايل،  احملاسيب  النظام  يتضّمن  2007  سنة  نوفمرب  25   يف  مؤرّخ  07 - 11   رقم  قانون  3

 2007 سنة نوفمبر 25، بتاريخ
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 وتسجيلها وتقييمها، وتصنيفها، عديدة قاعدية معطيات بتخزين يسمح املالية املعلومات ينظم نظام املالية احملاسبة"       

  " املالية السنة �اية يف خزينته ةوضعيو  وجناعته الكيان وممتلكات  املالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض

  : أهداف النظام المحاسبي المالي  .2

  1:تتمثل أهم أهداف النظام احملاسيب املايل فيما يلي 

  الدولية؛ احملاسبية األنظمة مع التوافق -

 ؛ املختلفة واملعاجلات احملاسبية  املالية املعامالت تسيري جمال يف خاصة منه اإلستفادة -

  ؛ احملاسبية الطرق اختالف مبشاكل حتججه وعدم للجزائر األجنيب راملستثم جذب -

 املوحد؛ احملاسيب النظام تطبيق يف املتطورة الدول جتربة من االستفادة -

 نظام أن باعتبار األجنبية واملؤسسات الوطنية االقتصادية املؤسسات بني واحملاسبة املالية املعامالت خمتلف تسهيل -

 الدولية؛ احملاسبة معايري مع متطابق داجلدي املايل احملاسيب

 ؛األجنبية املؤسسات مع مقارنتها وإمكانية شفافية، بكل للمؤسسة املالية الوضعية تقدمي -

  ؛الدولية والتجارية املالية املنظمات لدى وثقتها مكانتها تعزيز خالل من العاملي االقتصاد يف اجلزائر اندماج تسهيل -

 ؛ الشركات حوكمة أسس ترسيخ إىل يؤدي مما احملاسبية، تاملعلوما شفافية إىل الوصول -

 ؛ مردوديتها منو وبالتايل  أدائها تقييم وعمليات التسيريية عمليا�ا يف املؤسسات مساعدة -

 معلومات خالل من الوطين املستوى على املؤسسات لقطاع االقتصادية واحلسابات إحصائيا�ا تقدمي يف املساعدة -

 صداقية؛وامل باملوضوعية تتسم

 واإلفصاح املالية القوائم وإعداد احملاسبية البيانات بتسجيل اخلاصة التكاليف ةبتدني تسمح معلوماتية برامج بناء -

 . عنها
 

  : المالي المحاسبي النظام حسب المحاسبة وتنظيم تطبيق مجال:  الفرع الثالث

 : التطبيق مجال .1

 نوفمرب 25 يف املؤرخ 11- 07 القانون من  05-04-02 لموادل وفقا املايل احملاسيب النظام حدد لقد         

  2:كالتايل النظام هذا تطبيق جماالت 2007

 مراعاة مع مالية، حماسبة مبسك تنظيمي أو قانوين نص مبوجب ملزم معنوي أو طبيعي شخص كل -

  :هم احملاسبة مبسك واملعنيون �ا، اخلاصة األحكام

 ؛جاريالت القانون ألحكام اخلاضعة الشركات -

 ؛التعاونيات -

                                                 
 .294-292: ص ص ،2009 الشلف، السادس، العدد ،افريقيا شمال اقتصاديات مجلة ،الموحد المحاسبي النظام تطبيق متطلبات عاشور، كتوش  1
 سابق مرجع ،2007 سنة نوفمبر 25، بتاريخ الصادرة ،74 العدد، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة  2
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 ميارسون كانوا وإذا التجارية وغري التجارية اخلدمات أو للسلع املنتجون املعنويون أو الطبيعيون األشخاص -

 ؛متكررة عمليات على مبنية نشاطات

 للكيانات وميكن تنظيمي أو قانوين نص مبوجب لذلك نو اخلاضع نو املعنوي أو الطبيعيون األشخاص كل -

 ؛مبسطة مالية حماسبة متسك أن املعني احلد ونشاطها مستخدميها وعدد أعماهلا رقم عدىيت ال اليت الصغرية

  : المحاسبة تنظيم .2

  1:فيها جاء ما وأهم احملاسبة تنظيم 11- 07 القانون من 24 إىل 10 من املواد حددت

 تعاجلها اليت علوماتامل مسك بعملية املرتبطة والشفافية واملصداقية االنتظام التزامات احملاسبة تستويف أن جيب -

  ؛وتبليغها وعرضها ورقابتها

 ؛الوطنية العملةب احملاسبة متسك -

 يف واحدة مرة والقيمة الكم حيث من جرد حمل القانون هلذا اخلاضعة الكيانات وخصوم أصول تكون -

 ؛الثبوتية للوثائق وإحصاء مادي فحص أساس على ، األقل على السنة

 وعنصر األعباء من عنصر بني وال اخلصوم من وعنصر األصول من رعنص بني مقاصة أي إجراء ميكن ال -

 هذه عناصر حتقيق أصال املقرر من كان إذا أو تعاقدية أو قانونية أسس على املقاصة هذه متت إذا إال املنتجات، من

 ؛يةصاف أسس على أو بالتتابع جاتو نتوامل واألعباء واخلصوم األصول

 أحدمها اثنني حسابني األقل على تسجيل كل ميس حيث املزدوج، قيدال حسب احملاسبية الكتابات حترر -

 للمبلغ مساويا املدين املبلغ يكون أن جيب العمليات، تسجيل يف الزمين التسلسل إحرتام ظل يف دائن واآلخر مدين

 ؛الدائن

 حلفظوا املصداقية تضمن دعامة أي أو ورقة على ومثبتة مؤرخة ثبوتية وثيقة على حماسبة كل تستند -

 ؛األوراق على حمتواها إعادة وإمكانية

 ؛واحدة حماسبية وثيقة يف اليوم نفس ويف املكان نفس يف متت واليت الطبيعة نفس من العمليات تلخص -

 .بالتسجيالت املساس عدم وضمان الزمين التسلسل جتميد إىل موجه قفل بإجراء القيام جيب -

 مع اجلرد، ودفرت األستاذ دفرت اليومية، دفرت تشمل اسبيةحم دفاتر القانون هلذا اخلاضعة الكيانات متسك -

 ؛الصغرية بالكيانات اخلاصة األحكام مراعاة

 احتياجات مع يتوافق الذي بالقدر املساعدة الدفاتر من عدد إىل الكبري والدفرت اليومي الدفرت يتفرع -

 ؛الكيان

 ؛الكيان ومنتجات األعباءو  اخلاصة واألموال واخلصوم األصول حركات اليومية دفرت يف تسجل -

 ؛املعنية الفرتة خالل احلسابات حركات جمموع الكبري الدفرت يتضمن -

 ؛بالكيان اخلاصة النتائج وحساب امليزانية اجلرد دفرت يف تنقل -

                                                 
 .، مرجع سبق ذكره 2007  سنة  نوفمرب  25   يف  مؤرّخ  07 - 11   رقم  قانون 1
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 من ابتداء سنوات 10 ملدة الثبوتية الوثائق وكذا مقامها تقوم اليت الدعامات أو احملاسبية الدفاتر حتفظ -

 ؛حماسبية مالية سنة لك إقفال تاريخ

 ؛اجلرد ودفرت اليومية دفرت على ويؤشر املنشأة كمةاحمل رئيس يرقم -

 ؛اآليل اإلعالم أنظمة طريق عن أو يدويا احملاسبة متسك -
 

  المالي المحاسبي النظام حسب المحاسبية والمبادئ المفاهيم:الفرع الرابع
  

  المالي المحاسبي النظام حسب المحاسبية المفاهيم .1

 واألعباء النتائج حساب اخلاصة، األموال اخلصوم، األصول، من لكل تعريفات املايل احملاسيب النظام قدم          

    1: يلي ما يف سنوردها واليت وامليزانية

 مستقبلية اقتصاديةمزايا  جين منها وترتقب وقعت أحداث بسبب معني كيان يراقبه مورد :األصول.  

 بالنسبة انقضائها علىيرتتب  أن وجيب سابقا وقعت أحداث على ملرتتب ا انللكي الراهن االلتزام :الخصوم 

  .اقتصادية منافع متثل موارد خروج للكيان

 ويتم للكيان  اخلاصة  األموال  رؤوس  يف  املسامهات  من )  اخلارجية  ( املقدمة  احلصة : المال رأس  

  .عينا  أو  نقدا  إجنازها

 للكيان  اخلاصة األموال  ورؤوس )  الديون  =  اخلارجية  ( واخلصوم  لألصول  اإلمجايل  الكشف: الميزانية  

 .احلسابات  إقفال  تاريخ  عند

 وعلى. املعنية   ملدة ا  أثناء  الكيان  أجنزها  اليت  ملنتوجات او   لألعباء  إمجايل  كشف: النتائج حساب  

 .ةملد ا  هلذه  الصافية  النتيجة  تربز  االختالف  سبيل

 أو  وخروج  استهالكات  شكل  يف ملالية ا  السنة  أثناء  االقتصادية  ملنافع ا  نقصان:األعباء 

  غري  آخر  بشكل  اخلاصة  األموال رؤوس  من  التقليل  آثارها  من  ويكون .خصوم حدوث أو األصول نقصان

 .املسامهني  على  األموال  رؤوس  توزيع  عمليات

 السنة  تلك  يف  األعباء  وجمموع  املنتوجات جمموع بني الفارق  يساوي: لمالية ا السنة  من  الصافي  الناتج 

  يف  اخلسارة  ويوافق األعباء  على  املنتوجات  يف  فائض  حتقيق  حالة  يف )  الربح  أو  ( الفائدة  ويوافق . ملالية ا 

 . املعاكسة  احلالة

  

  

 

                                                 
  2009  سنة مارس  25   بتاريخ 19 العدد الرمسية باجلريدة الصادر  2008   سنة  جويلية  26 مؤرخ القرار إىل الرجوع يتم األخرى املفاهيم من  جمموعة على  للالطالع 1

  .املايل  احملاسيب  النظام  املتضّمن
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    1:المالي سبيالمحا النظام حسب المحاسبية المبادئ  .2

 النقدي، القياس النشاط، استمرارية احملاسبية، الوحدة :هي عليها املتعارف احملاسبية واملبادئ الفروض إن

 املوضوعية، اإلفصاح، النسبية، األمهية واحلذر، احليطة املزدوج، القيد املقاصة، عدم التارخيية، التكلفة الدورات، استقاللية

  .إخل....بالنفقات يراداتاإل مقابلة اإليراد، حتقيق

  :يلي فيما نستعرضها مبادئ بثمانية املايل احملاسيب النظام جاء وقد

  ):االلتزام( التعهد محاسبة 1.2

 أما الدين، أو احلق ينشأ وعندما �ا، االلتزام عند املؤسسة معامالت تسجيل جيب العموم يف أنه  ذلك ويعين

 يتم وبالتايل فقط النقدي التدفق حدوث عند املعامالت تسجيل يتم فإنه ملصغرةا املؤسسات على املطبقة اخلزينة حماسبة

  .ختصها اليت للفرتة املالية القوائم يف عنها واإلبالغ احملاسبية بالدفاتر إثبا�ا

 العمليات بآثار االعرتاف يتم فانه األساس هلذا وطبقا ،)االلتزام( االستحقاق ألساس وفقا املالية القوائم تعد

 سوف أو املاضي يف حدوثها عن النظر بغض احملاسبية بالدفاتر إثبا�ا يتم كما مباشرة، حدوثها عند األخرى األحداثو 

  . املستقبل يف حتدث

   ):النشاط( االستغالل استمرارية 2.2

 عليهو  املنظور، املستقبل يف كذلك وستبقى نشاطها يف مستمرة املؤسسة أن بافرتاض املالية القوائم إعداد يتم

 هذه وجدت إن ولكن هام، بشكل عمليا�ا حجم لتقليص أو للتصفية احلاجة أو النية املؤسسة لدى ليس أنه يفرتض

 احملاسبون يفرتض وعموما ذلك، عن اإلفصاح مع خمتلف أساس على تعد أن جيب املالية القوائم فإن احلاجة، أو النية

  .حمدد عمر أو أجل هناك يكون أن دون مرةمست بصفة أعماهلا تباشر ستظل املؤسسة بأن دائما،

   :الفهم وسهلة واضحةال المعلومة 3.2

 ميلكون الذين مستعمليها قبل من مباشرة الفهم والسهلة الواضحة املعلومات هي للفهم القابلة باملعلومات يقصد

 رؤية بأخذ مستعمليها تزود املالية لومةفاملع واالقتصاد، احملاسبة املالية، بالتسيري، املرتبطة األساسية املعارف من أدىن حد

 . وحسابا�ا ونشاطا�ا املؤسسة على واضحة

  : مةءالمال 4.2

 مالئمة املعلومات وتعترب القرار، متخذي الحتياجات مالئمة املالية القوائم يف املقدمة املعلومات تكون أن جيب

 تقييم يف مساعد�م طريق عن وذلك ملستعمليها، االقتصادية القرارات على التأثري بإمكا�ا كان إذا للمستخدمني

  .املستقبلية أو واحلالية املاضية األحداث

  

                                                 
  في المالي المحاسبي للنظام المفاهيمي االطار حول الدولي الملتقى، )SCF( الجديد المالي المحاسبي النظام ظل في التثبيتات قيم وتدهور اإلهتالكات ، مجال عمورة1 

 3 ص، 2009/ اكتوبر/  15 – 13 البليدة، دحلب عدس جامعة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم ،كليةالدولية المحاسبية المعايير ظل
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    :المصداقية ذات المعلومات 5.2  

 جيد بشكل ومدروسة ،األخطاء من خالية علمية وطرق معايري وفق واحملاسبية املالية املعلومات  إعداد يتم حيث

  .ةيوموثوق

  : للمقارنة القابلية 6.2

 ولنفس ألخرى سنة من احملاسبية واإلجراءات األساليب نفس باستخدام احملاسبية املعلومات  إعداد ينبغي حيث

 بأداء االقتصادية الوحدة أداء مقارنة إمكانية هناك ليكون وهذا االقتصادي، ا�ال نفس يف تعمل اليت املؤسسات

  .   األخرى االقتصادية الوحدات

 ذات مبقارنات احملاسبية القيام املعلومات ملستخدمي السماح وهو املالية القوائم أهداف أهم أحد حيقق ما وهذا

 املؤسسات بني املقارنة أما الطرق، استمرارية تلزم املؤسسة لنفس الزمن عرب فاملقارنة املؤسسات، بني وما الزمن عرب معىن

  .الطرق نفس تطبيق فتلزم

  :التاريخية التكلفة 7.2

  املبدأ هلذا وطبقا احملزونات، كاالستثمارات، العناصر لكل احملاسيب التقييم مبادئ أهم أحد خييةالتار  التكلفة تعترب

 الواقع، عن صحيحة نظرة يعطي ال التقييم هذا أن التارخيية،ومبا بقيمتها تبقى أن جيب السابق يف املسجلة العمليات فإن

  . املمتلكات تقدير بإعادة يعرف ما أو للتقييم كأساس احلالية القيمة استعمال إىل احلاجة ظهرت

    .القانوني الشكل على االقتصادي الواقع أسبقية أو الشكل على الجوهر تغليب  8.2

 الواقع االعتبار بعني األخذ مع املؤسسة �ا تقوم اليت االقتصادية املعامالت مجيع تسجيل بذلك ونعين

  . القانوين شكلها من بدال االقتصادي،
  

  الحسابات ومدونة المالية القوائم عرض :سالفرع الخام

 
 امليزانية، من واملشكلة للمحاسبة الدولية املعايري جملس يفرضها اليت املالية القوائم بنفس املايل احملاسيب النظام يأخذ       

 مت القوائم هذه إعداد أجل ومن ، وامللحق اخلاصة األموال رؤوس تغريات جدول اخلزينة، تدفقات جدول النتائج، حساب

 خمتلف املؤسسات فيها تسجل واليت التسيري، وحسابات املالية الوضعية حسابات كل على ملتتش حسابات مدونة وضع

 .حساب كل عمل طريقة إىل استنادا �ا، تقوم اليت العمليات

 1:المالية القوائم .1

 صادقة صورة بإعطاء تسمح واملالية، احملاسبية ائقالوث من متكاملة جمموعة هي املالية الكشوف أو  املالية القوائم       

 النظام تطبيق �ال تنتمي مؤسسة كل وتكون الدورة، �اية يف املؤسسة يف اخلزينة وحالة واألداء املالية الوضعية عن
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 القيام أجل من قةالساب الدورة معطيات تظهر أ�ا  مميزا�ا من واليت سنويا، القوائم هذه تعد أن على جمربة املايل احملاسيب

 .باملقارنة

 :المالية بالقوائم الخاصة الترتيبات 1.1

 :يلي كما أمهها إبراز ميكن املالية القوائم ختص ترتيبات عدة على املايل احملاسيب النظام نص        

 حبيث املالية، حالتها على يطرأ تغيري وكل للمؤسسة، واألداء املالية لوضعيةل فيةاو  بصفة املالية القوائم تعرض أن جيب  -

 بنشاطها؛ املتعلقة األحداث وآثار املؤسسة تعامالت عن الناجتة واألحداث العمليات جممل القوائم هذه تعكس

 املالية الدورة إقفال تاريخ من أشهر (04) أربعة أقصاه أجل يف تعدو  املسريين، مسؤولية حتت املالية القوائم تضبط  -

 الوطنية؛ بالعملة وتعرض واحملاسبية،

 املتعلق املبلغ إىل إشارة اخلاصة األموال تغريات وجدول النتائج حساب امليزانية، أقسام من قسم كل يتضمن أن جيب  -

 القوائم أحد من العددية األقسام أحد مقارنة املمكن غري من يصبح وعندما السابقة، املالية السنة يف له املوافق بالقسم

 مبالغ تكييف الضروري من يكون العرض، أو التقييم طرق تغري بسبب السابقة، املالية القوائم من العددي املركز مع املالية

 على أدخلت اليت والتعديالت الرتتيبات لكل امللحق يف الوايف الشرح ويتم ممكنة، املقارنة جلعل السابقة املالية السنة

 شكل تأخذ مقارنة معلومات كذلك امللحق ويتضمن لمقارنة،ل قابلة تصبح حىت السابقة املالية للدورة العددية املعلومات

  وعددي؛ وصفيي و سرد

 يف املالية السنة قفل معني لكيان السماح ميكن انه غري املدنية السنة تغطي شهرا عشر اثنا احملاسبية املالية السنة مدة -

 االستثنائية احلاالت يف املدنية السنة مع تتماشى ال استغالل بدورة نشاطه ارتباط حالة يف ديسمرب 31 غري آخر تاريخ

 حالة يف أو الكيان وقف أو إنشاء حالة يف السيما  شهرا عشر اثنا من أكثر أو اقل املالية السنة مدة فيها تكون اليت

  وتربيرها؛ املقررة املدة حتديد جيب ، القفل تغيري

 1: المالية القوائم محتوى  2.1

 جدول النتائج، اتحسابجدول  امليزانية، من املايل احملاسيب النظام حسب إعدادها يتم اليت املالية القوائم تتشكل    

 .وامللحق اخلزينة تدفقات جدول اخلاصة، األموال رؤوس تغريات

 :الميزانية 1.2.1

 بني الفصل امليزانية داخل واخلصوم األصول عرض ويربز واخلصوم، األصول عناصر منفصلة بصفة امليزانية حتدد    

  .واحدة دورة من ألكثر) اجلارية وغري (واحدة دورة خالل قيمها حتقق اليت) اجلارية (العناصر
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 قائمة المركز المالي للميزانية) : 01- 01( الجدول رقم 

  الخصوم  األصول

  :األصول غير المتداولة

  القيم الثابتة املالية  -

  القيم الثابتة املادية  -

  القيم الثابتة املعنوية  -

  لثابتة اجلارية القيم ا -

  األصول الضريبية املؤجلة  -

  :األموال الدائمة

  رأس املال املطلوب  -

  االحتياطات  -

  فارق إعادة التقييم  -

  نتيجة الدورة  -

  :الخصوم غير المتداولة

  قروض وديون مالية  -

  ضرائب مؤجلة  -

  :األصول المتداولة 

  املخزونات واحلسابات اجلارية  -

  الزبائن واحلسابات امللحقة  -

  ات اخلزينة املوجبة حساب -

  : الخصوم المتداولة

  املوردون واحلسابات امللحقة  -

  الضرائب  -

  حسابات اخلزينة السالبة  -
، يومي واقع وآفاق النظام المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: ربيع بوصبيع العايش و آخرون، امللتقى الوطين حول: المصدر 

 06اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة الوادي، اجلزائر، ص، كلية العلوم 2013ماي  05-06

 :النتائج حساب 2.2.1

 للدورة الصافية النتيجة يربز الدورة، خالل املؤسسة حققتها اليت والنواتج لألعباء تلخيصي جدول هو النتائج حساب   

 الرئيسية ميع�اا بتحديد كذلك يسمح كما اتج،والنو  األعباء قيميت بني بالفرق وذلك خسارًة، أو رًحبا كانت سواء

  .لالستغالل اخلام والفائض املضافة القيمة اإلمجايل، اهلامش يف املتمثلة للتسيري

 
  جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة): 02- 01( لجدول رقم ا

 N N-1  مالحظة  البيان

  رقم األعمال 

  تغيري خمزون النتجات املصنعة واملنتجات قيد الصنع

  اإلنتاج املثبت 

  إعانات اإلستغالل 

  انتاج السنة المالية  -1

  املشرتيات املستهلكة 

  اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى 

  استهالك السنة المالية  -2

  القيمة المضافة لالستغالل  -3
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  أعباء املستخدمني 

  الضرائب والرسوم واملدفوعات املشا�ة 

  الفائض اإلجمالي عن االستغالل  -4

  ت العملياتية األخرى املنتجا

  األعباء العملياتية األخرى 

  خمصصات اإلهالكات واملؤونات 

  استئناف عن خسائر القيمة واملؤونات 

  النتيجة العملياتية -5

  املنتوجات املالية 

  األعباء املالية 

  النتيجة المالية  -6

  )6+5(النتيجة العادية قبل الضرائب  -7

   الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

  حول النتائج العادية ) تغريات(الضرائب املؤجلة 

  جمموع منتجات األنشطة العادية 

  جمموع أعباء األنشطة العادية 

  جمموع منتجات األنشطة العادية 

  جمموع أعباء األنشطة العادية 

  النتيجة الصافية لألنشطة العادية   -8

  منتجات يطلب بيا�ا   –العناصر الغري العادية 

  أعباء يطلب بيا�ا  –العادية  العناصر غري

  النتيجة غير العادية  -9

  النتيجة الصافية للسنة المالية  -10

  حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية 

  )1(النتيجة الصافية للمجموع المدمج  -11

  )1(ومنها حصة ذوي األقلية 

  )1(حصة ا�مع 
  2009 مارس 25الصادر يف  19عدد اجلزائرية ال ،اجلريدة الرمسية : لمصدر ا

  

 : الخزينة تدفقات جدول 3.2.1

 توليد ، على املؤسسة قدرة لتقييم املالية القوائم ملستعملي قاعدة تقدمي إىل اخلزينة تدفقات جدول يهدف          

 وافية معلومات فريو  حبيث التدفقات هذه استعمال حول معلومات وكذلك يعادهلا، وما (اخلزينة تدفقات) نقدية تدفقات

 :كاآليت مصدرها، حسب الدورة خالل اخلزينة متس اليت واملخرجات املدخالت حول
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 االستغالل؛ أنشطة عن ناجتة تدفقات -

 االستثمارية؛ األنشطة عن ناجتة تدفقات -

 التمويلية؛ األنشطة عن ناجتة تدفقات -

  جدول تدفقات الخزينة) : 03-01(م الجدول رق

  املبالغ الكلية  اجلزئية املبالغ  البيان 

  :التدفقات النقدية الداخلية من أنشطة التشغيل  -1

  النقدية املقبوضة من العمالء 

  :التدفقات النقدية اخلارجية من أنشطة التشغيل  -2

  النقدية املدفوعة للموردين 

  النقدية املدفوعة ملصاريف التشغيل 

  الفوائد والضرائب النقدية 

  ) 2-1(أنشطة التشغيل  جمموع التدفقات النقدية من -3

  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

  شراء معدات 

  بيع أراضي 

  جمموع التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  -4

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

  الزيادة يف القروض طويلة األجل 

  أقساط قروض

  توزيعات أرباح 

  : جمموع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل -5

  )5+4+3(صايف الزيادة يف النقدية خالل الفرتة 

  )رصيد النقدية للسنة السابقة(رصيد النقدية أول املدة 

  ) رصيد النقدية للسنة احلالية(رصيد النقدية �اية املدة 

    

  2009مارس  25الصادر يف  19اجلزائرية العدد  ،اجلريدة الرمسية : لمصدر ا
  

 : الخاصة الاألمو  رؤوس تغيرات جدول  4.2.1

 اخلاصة لألموال املشكلة العناصر يف أثرت اليت للحركات حتليال اخلاصة األموال رؤوس تغريات جدول يشكل      

 :يلي ما يف العناصر هذه وتتمثل الدورة، خالل باملؤسسة

 للدورة؛ الصافية النتيجة - 

 اخلاصة؛ األموال رؤوس يف رهاآثا تسجيل مت واليت األخطاء، وتصحيح احملاسبية الطرق تغريات أثر -
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 اخلاصة؛ األموال رؤوس يف مباشرة املسجلة األخرى واألعباء النواتج -

 ؛) ختفيض أو زيادة( املال رأس متس اليت والتغريات العمليات -

  الصافية؛ النتيجة توزيعات -

  حركة رؤوس األموالجدول ) : 04-01(الجدول رقم 

عالوات   رأس المال  البيان

  اإلصدار

ارق إعادة ف

  التقييم

فارق 

  التحويل

النتائج 

المجمعة غير 

  الموزعة

  المجموع

 N-2/31/12األرصدة يف 

  أثر تغريات الطرق احملاسبية 

  األرصدة املعاد معاجلتها 

  زيادة متعلقة بإعادة تقييم األموال الثابتة 

  نقص متعلق بإعادة تقييم التوظيفات 

  فارق التحويل 

غري املدرجة يف  املبلغ لألرباح واخلسائر

  حساب النتيجة 

  النتيجة الصافية للسنة املالية 

  حصص األرباح 

  زيادة رأس مال الشركة 

 N-1/31/12األرصدة يف 

  نقص متعلق بإعادة تقييم األموال الثابتة 

  زيادة متعلقة بإعادة تقييم التوظيفات 

  فوارق التحويالت 

املبلغ الصايف لألرباح واخلسائر غري املدرجة 

  حساب النتيجة  يف

  النتيجة الصافية للسنة املالية 

  حصص األرباح 

  زيادة رأس املال 

            

           N/31/12األرصدة يف 

  2009مارس  25الصادر يف  19اجلزائرية العدد  ،اجلريدة الرمسية : لمصدر ا
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 :المالحق 5.2.1

   األخرى، املالية القوائم يف الواردة العمليات فهم يف وتفيد أمهية ذات معلومات املالية القوائم مالحق تتضمن       

 1:اآلتية املعلومات توضيح يتم حبيث هلا، مكملة وتكون

 التوضيحات؛ كل وإعطاء املالية، القوائم وإعداد احملاسبة يف املعتمدة احملاسبية والطرق القواعد  -

 وجدول اخلزينة تدفقات جدول النتائج، اتحسابجدول  للميزانية، أحسن فهم أجل من املكملة الضرورية املعلومات  -

 اخلاصة؛ األموال رؤوس تغريات

 مسرييها، أو األطراف هذه مع تتم اليت والعمليات األم، واملؤسسة الفروع الشريكة، املؤسسات ختص اليت املعلومات  -

 العمليات؛ �ذه اخلاصة اراألسع حتديد سياسة التعامالت، ومبلغ حجم التعامالت، نوعية العالقات، طبيعة بتوضيح

 :الحسابات مدونة. 2

 الدولية للمعايري مطابقة مالية معلومة اعتماد يف املساعدة ميكنها إجبارية حسابات مدونة املايل احملاسيب النظام يفرض     

 حسابات افأصن بني مييز حبيث أصناف، يف املايل احملاسيب النظام حسابات جتميع يتم املالية، واملعلومة للمحاسبة

 الوضعية، حسابات من أصناف مخسة على موزعة بامليزانية املتعلقة فالعمليات التسيري، حسابات وأصناف الوضعية

 :كاآليت

  األموال؛ رؤوس حسابات :األول الصنف -

 الثابتة؛ األصول حسابات :الثاين الصنف -

 االجناز؛ قيد هو وما املخزونات حسابات :الثالث الصنف -

 الغري؛ حسابات :لرابعا الصنف -

 املالية؛ احلسابات :اخلامس الصنف -

 :كاآليت التسيري، حسابات من صنفني على فتوزع النتائج حبساب املتعلقة العمليات أما

 األعباء؛ حسابات :السادس الصنف -

  النواتج؛ حسابات :السابع الصنف -

 وذلك احملاسيب، اإلطار مستوى على املستعملة وغري حبرية، 9و 8 ،0 األصناف ستعمالإ للمؤسسات ميكن كما      

 هلا يكون ال قد حمتملة خاصة عمليات أجل من أو امليزانية، خارج املالية والتزاما�ا ،التسيريية حماسبتها متابعة قصد

 تظهر ليهاوع .إلزاما تشكل امليزانية خارج املالية لاللتزامات الدائمة فاملتابعة 7 إىل 1 من األصناف حسابات يف موقع

 1429عام رجب 23 يف املؤرخ القرار حسب وذلك املالية الكشوف ملحق يف الفرتة �اية يف االلتزامات هذه وضعية

                                                 
  املايل احملاسيب النظام واملتضمن 2007 نوفمرب 25 يف املؤرخ 11- 07 رقم القانون أحكام تطبيق يتضمن 2008 ماي 26 يف مؤرخ 156-08 رقم التنفيذي املرسوم 1

 لمحاسبةل الوطين املخطط حسابات جدول من كذلك وقريبة الفرنسي، العام احملاسيب املخطط حسابات جدول من قريبة



 لربحا إلى تحقيق هادفةالاإلطار النظري للممارسات المحاسبية، المؤسسات غير  الفصل األول                                                  

 

  

- 18  - 

  

 مدونة وكذا وعرضها املالية الكشوف وحمتوى واحملاسبة التقييم قواعد حيدد والذي ، 2008 يوليو 26 ل املوافق ه

 .سريها قواعد  احلسابات

  و الخصوم وفق النظام المحاسبي المالي قواعد تقييم األصول  .3

، والذي حيدد قواعد 2008يوليو من سنة  26املوافق ل  1429رجب من عام  23وفقا للقرار مؤرخ يف 

- 25مؤرخة يف  19 مسيةر  ريدةج( كذا مدونة احلسابات وقواعد سريها وحمتوى الكشوف املالية وعرضها و  احملاسبةتقييم 

ملنتجات وحمتوى ااعد تقييم كل من حماسبة األصول واخلصوم واألعباء و قو اليت تتعلق بو   02وقفا للمادة ،و )03-2009

 1 :اعد سريها و كذا مدونة احلسابات وقالكشوف املالية وطريقة عرضها و 

  : املنتوجات يف احلسابات عندماول واخلصوم واألعباء و يدرج ضمن عنصر ضمن األص(( - 1.111ة داملا بحس

 ؛ليه أية منفعة اقتصادية مستقبليةتعود منه أو ا يكون من احملتمل أن -

 ؛ميكن تقييمها بطريقة صادقةللعنصر كلفة أو قيمة  -

إن املعامالت اليت ختص األصول واخلصوم ورؤوس األموال اخلاصة واملنتوجات واألعباء كما هي حمددة يف هذا النظام جيب 

سابات أو تصحيحها مبعلومة سردية أو عددية من طبيعة أخرى أن تقيد يف احملاسب، وال ميكن تربير عدم إدراجها يف احل

  )). مثل اإلشارة يف ملحق

من نفس القرار  القسم الثاين  لتحدد قواعد عامة للتقييم حيث جاءت العبارة على أن  1.112كما جاءت املادة 

من القيم  يف حتديد قيم األصول للتكلفة التارخيية قيمة مهمة جدا يف تقييم األصول، كما ميكن اإلعتماد على العديد 

ترتكز طريقة تقييم العناصر املقيدة يف احلسابات،كقاعدة عامة، على اتفاقية ((واخلصوم واملنتوجات حيث جاء نص املادة 

التكاليف التارخيية يف حني يعتمد على بعض شروط اليت حيددها التنظيم وبالنسبة اىل بعض العناصر إىل مراجعة جترى 

  :تقييم استنادا إىل على ذلك ال

 ؛)أو الكلفة الراهنة( القيمة احلقيقية  -

 قيمة اإلجناز؛ -

  ))).أو قيمة املنفعة(القيمة احملينة  -

  

   من منظور القوانين المالي المحاسبي النظام مميزات: الفرع السادس

 :المالي المحاسبي النظام مميزات  .1

 يعرض جعله ما وهذا الدولية احملاسبية املعايري مع متوافقا جيعله بشكل أعد املايل احملاسيب النظام أن املعروف من      

 حيث الوطين، احملاسيب باملخطط مقارنة احملاسبية الكشوف وطبيعة التقييم وقواعد التعريفات خيص ما يف جديدة أفكار

 : يلي مبا املايل احملاسيب النظام يتميز

                                                 
، و الذي حيدد قواعد تقييم و احملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها و كذا مدونة 2008يوليو من سنة  26املوافق ل  1429رجب من عام  23وفقا للقرار مؤرخ يف  1

 ).2009-03-25مؤرخة يف  19ج ر ( ا احلسابات وقواعد سريه
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 أكثر ومبادئ تصورية قاعدة مع بالسري للمحاسبة يسمح والذي ليةالدو  للتطبيقات اجلزائر يف احملاسيب التطبيق تقريب 

 .مفصلة معلومة وإنتاج اجلديد االقتصاد مع تكيف

 املالية؛ الكشوف وإعداد تقييمها املعامالت، وتسجيل احملاسيب التطبيق يف تساعد اليت والقواعد املبادئ على احتوائه 

 واملستقبلية؛ احلالية لية،املا املعلومات من املستثمرين احتياجات توفري 

 1املصغرة؛ للمؤسسات مبسط حماسيب نظام توفري  

 ؛املنتجات و األعباء و اخلاصة األموال رؤوس و واخلصوم األصول  من لكل تعريفات تقدمي 

 أإلجياري القرض مثل اجلديدة للعناصر احملاسبية املعاجلات فيها مبا العمليات كل وحوسبة تقييم قواعد وجود، 

 املخطط يف غابت واليت.املنجزة املشرتكة العمليات أو األصول قيم خسائر األجنبية، بالعملة العمليات ،يازاتاالمت

 للمحاسبة؛ الوطين

 النتائج، اتحساب جدول امليزانية،( مثل املؤسسة على املفروضة املالية القوائم من قائمة كل حمتوى  وشرح وصف 

 احملاسبية املعايري عليها نصت ملا مطابقا وجعلها ،)اخلزينة تدفقات لجدو  اخلاصة، األموال رؤوس تغريات جدول

  الدولية؛

 القرار سلطة لنفس اخلاضعة للمؤسسات منسقة وحسابات مدجمة حسابات تقدمي إلزامية. 

 اآليل؛ اإلعالم أنظمة طريق عن احلسابات مسك قواعد بتنظيم اإلهتمام 

 قطاع كان مهما املايل احملاسيب النظام وفق حسابات تقدمي إىل عوةمد الكيانات أن كل حيث التطبيق جمال توسيع 

 2وحجمها؛ نشاطها

  :ب يتميز املايل احملاسيب النظام فان ذلك إىل باإلضافة

 شفافة صورة بتقدمي يسمح كما ،3 بوضوح حمددة وقواعد مفاهيم على تستند �األ املؤسسات حسابات مراقبة يسهل -

 احملاسبية؛ املعلومات مستخدمي طرف من صائبة قرارات إختاذ يف يساهم ما وهذا ؤسسةللم احلقيقية الوضعية عن

 4معها؛ تتعامل اليت األطراف مع املؤسسة تاتصاال وجودة الداخلي التنظيم بتحسني يسمح -

  الوطين؛ اسيباحمل املخطط مبوجب املعاجلة غري للعمليات احملاسيب للتسجيل تقنية حلوال املايل احملاسيب النظام يقرتح -

 يقدم ألنه وذلك دولية؛ أو وطنية جديدة مالية موارد على احلصول على اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسات يساعد -

 الدولية؛ احملاسبية املعايري مع تتوافق حماسبية معلومات

 املؤسسات بني الوقت نفس ويف املؤسسة، لنفس الزمن عرب واألداء، املالية الوضعية حول أفضل مقارنة إجراء من ميكِّن -

   ودوليا، وطنيا
                                                 

 2010 املايل احملاسيب للنظام تطبيق اول تتضمن 29/10/2009 يف مؤرخة 02 رقم وزارية ،تعليمة املالية وزارة  1

 التوافق متطلبات الجزائرية االقتصادية والمؤسسة الدولية المحاسبة معايير الوطني الملتقى ، للجزائر بالنسبة خيار أم ضرورة الدويل املايل و احملاسيب النظام مبارك، زاير بن  2 

 2010 ماي 26-25 أهراس سوق اجلامعي املركز التسيري وعلوم ةاالقتصادي العلوم معهد ،والتطبيق
 297 سابق،ص مرجع ،عاشور كتوش 3

 معايير ظل في الجديد المالي المحاسبي النظام حول  األول الدولي العلمي المؤتمر ،املايل احملاسيب النظام مع اجلبائية القواعد تكييف متطلبات ، حممد متناوي ، على عزوز4 

 07 ص ، 2010 جانفي 18 .17 يومي  بالوادي، اجلامعي املركز ،وآفاق تطبيقات تجارب، الدولية، المحاسبة
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  وخارجها؛ داخل اجلزائر من املعلومة ملستعملي املوجهة املالية القوائم وفهم قراءة يسهل -

 1املؤسسة؛ أداء كفاءة من يرفع الذي األمر الدولية، املعايري وفق احملاسيب النظام ينتجها اليت املعلومات جودة حتسني -

  :اآلن لحد الجديد المالي المحاسبي النظام بخصوص رتصد التي القوانين أهم .2

 احملاسيب للنظام املتضمن 11- 07 رقم للقانون احلاملة 25/11/2007 لـ املوافق 74 العدد الرمسية اجلريدة 

 املتضمن 29/04/1975 لـ املوافق 75/35 رقم القانون ليلغي القانون هذا جاء ،)مادة 43 على حيتوي( املايل

  الوطين؛ سيباحملا للمخطط

 يف املؤرخ 08/156 رقم التنفيذي للمرسوم احلاملة 28/05/2008 لـ املوافق 27 العدد الرمسية اجلريدة 

 احملاسيب للنظام املتضمن 25/11/2007 يف املؤرخ  07/11 رقم القانون إجراءات تطبيق املتضمن 26/05/2008

  ؛)مادة 44 على أحتوى. (املايل

 مقررين تضمنت 25/03/2009 لـ املوافق 19 العدد الرمسية اجلريدة:  

o مدونة وكذا املالية، القوائم عرض حمتوى، ،حماسبة، تقييم لقواعد احملدد 26/07/2008 املقرر 

  ؛)فقرات شكل يف جاءت( احلسابات سري وقواعد

o املؤسسات على املطبق والنشاط العمال عدد ، األعمال رقم لسقف احملدد 26/07/2008 املقرر 

 مبسطة؛ حماسبة مسك أجل من الصغرية

 يف ممضي 10-09 رقم تنفيذي ملرسوم احلاملة ،2009 أبريل 08 يف مؤرخة 21 عدد الرمسية اجلريدة       

  .اآليل اإلعالم أنظمة بواسطة احملاسبة مسك وكيفيات شروط حيدد 2009 أبريل 07

  ؛2010 اسيب املايلاحملتطبيق للنظام  أولتتضمن  29/10/2009مؤرخة يف  02تعليمة وزارية رقم 

  السالفة الذكر والصادرة عن  02للنظام احملاسيب املايل جاءت تبعا للتعليمة رقم  األولمذكرة منهجية للتطبيق

 للمحاسبة؛ا�لس الوطين 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                 
 297 ص سابق، مرجع عاشور، كتوش  1
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  للربحإلى تحقيق المنظمات غير الهادفة  :المبحث الثاني

  

يب املـــايل اجلزائـــري والتعـــرف علـــى أهـــم مـــا جـــاء بـــه النظـــام بعـــد التعـــرف علـــى املمارســـات احملاســـبية والنظـــام احملاســـ

مــن خــالل التعــرف  ة، وكــذلك التعــرف علـى املمارســات احملاســبي07-11احملاسـيب املــايل اجلزائــر، ووفــق مــا جـاء بــه القــانون 

اسـبية يف أي نظـام قواعـد املمارسـات احملاليت تعترب أهم على مفهوم اإلفصاح احملاسيب والقياس احملاسيب والتسجيل احملاسيب و 

  .حماسيب

غري اهلادفة إىل حتقيق الـربح حيـث اختلـف تعريفهـا حسـب  تسوف نتعرف من خالل هذا املبحث على املنظما

مــا جــاءت بــه الدراســات الســابقة علــى حســاب كــل بيئــة بــني دول العــامل وعلــى حســاب طبيعــة النشــاط املرجــو مــن هــذه 

  .وأمهيتها على املستوى العاملي والعريب واجلزائري املنظمة حيث سنتعرف على مفهوم هذه املنظمات

  

  غير الهادفة إلى تحقيق الربح تمفهوم المنظما: المطلب األول

  

مــع ذكــر خصائصــها  طلــب ايل التعريــف باملنظمــات غــري اهلادفــة اىل حتقيــق الــربحســوف نتطــرق مــن خــالل هــذا امل         

  .ومميزا�ا

 

  والمنظمات غير الهادفة للربح  مفهوم القطاع الخيري: الفرع األول 

  مفهوم القطاع الخيري -1

بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ) جــونز هــوبكنز ( يف حماولــة لوضــع مفهــوم موحــد وتوحيــد تصــنيفه، تبنــت جامعــة 

ووضـع تصـنيفا ملنظمـات هـذا القطـاع وأمسـاه ) عمليا�ـابنية املؤسسـة و (فهوم واحد أساسه مشروع حبث مقارن توصل إىل م

جمموعة من املنظمات ذات : "تصنيف الدويل للمنظمات غري اهلادفة للربح ، حيث عرف القطاع اخلريي غري الرحبي بأنه ال

  1 .الطبيعة املؤسسية، واملنفصلة عن احلكومة واليت ال توزع أرباحا واحلاكمة لنفسها واليت تقوم على التطوع

 أنشــطة الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة، يقــوم علــى تعــاون كمــا ميكــن تعريــف العمــل اخلــريي بأنــه مســامهة األفــراد يف

األفـــراد مـــع بعضـــهم الـــبعض يف ســـبيل تلبيـــة احتياجـــات جمـــتمعهم، األمـــر الـــذي يـــدفعهم لتقـــدمي التـــربع جبهـــودهم وأوقـــا�م 

  2 .وأمواهلم خلدمة هؤالء األفراد �دف حتقيق اخلري واملنفعة

  

                                                 
 30سانية، العدد جملة الكرتونية شهرية تعىن بالعلوم اإلن ،مجلة العلوم اإلنسانية ، المنظمات الحكومية ودورها في عوملة النشاط الخيري و التطوعي ،كمال منصوري  1 

 .2006سبتمرب 

 04ص  ،مجلة العلوم اإلنسانية ، االجتماعي و االقتصادي لالمنظمات الغير هادفة للربح ودورها في التكاف ،أونيس عبد الرمحن وهايب كلثوم  2 
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  .مفهوم المنظمات غير الهادفة للربح -2

الرئيســي الــذي تلعبــه الدولــة يف التنميــة االقتصــادية  والــدورغلــب النــاس علــى معرفــة تامــة بالقطــاع احلكــومي إن أ

مــن الشــركات واملؤسســات  اخلــاص الــدور الــذي يلعبــه القطــاع وكــذلكورفاهيــة ا�تمــع بشــكل عــام،  وتطــور، واالجتماعيــة

ت بــني هــذين الفروقــايف خلــق فــرص العمــل يف ا�تمــع و  يالصــناع دفــع عمليــة التطــوير االقتصــادي و الصــناعية يفالتجاريــة و 

املســتوى أال ا احلجــم و رمبــكــل منهمــا لتطــور ومنــو ا�تمــع، وهنالــك قطــاع آخــر لــه نفــس األمهيــة و   أمهيــةالقطـاعني املهمــني ، و 

أنـه يسـمى  ا�تمعـات حـىتحجمـه يف كثـري مـن وهو قطاع نادرا مـا تعـرف أمهيتـه و وهو قطاع املنظمات غري اهلادفة للربح ، 

  1 .القطاع غري املنظور 

  2 :التاليةبالنظر إىل تطور املنظمات غري اهلادفة للربح، ميكن عرض املراحل أو األجيال و 

 يف االنتشــار  تبــدأ رســالتها، الــيت عــادة مــا كانــت متثــل ا�تمــع احمللــي،نــت تقــوم املنظمــة فيــه و وكا :الجيــل األول

، حيــث كانــت تلـك املنظمــات نتاجـا ألزمــات حمــددة "يــل اإلغاثـة ج" قـد مســي هــذا اجليـل ب بشـكل تــدرجيي، و 

يف ا�تمعــات احملليــة ينــتج عنهــا تــدخل حكــومي ال يقــدم حلــوال مناســبة، فيبــدأ العمــل التطــوعي يف الظهــور بــني 

عمــل منظمــات هــذا اجليــل علــى تقــدمي املســاعدات ألفــراد  قــد اقتصــرطنني كــرد فعــل لإلخفــاق احلكــومي، و املــوا

  .ا�تمع

 بــدأ احمللــي و  مــع هــذا اجليــل أخــذت املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح يف االتســاع خــارج نطــاق ا�تمــع :لجيــل الثــانيا

شـبكات األعمــال " عليهــا  العامـل االقتصــادي يـدخل بعــض الشـيء يف أعماهلــا، األمـر الــذي دفـع الــبعض ليطلـق

  ".الصغرية 

 مـــع التغلغـــل  القـــدرة علـــىاحيـــة املؤسســـية و ظمـــات أفضـــل مـــن النأصـــبحت مـــن خاللـــه تلـــك املن: الجيـــل الثالـــث 

منظمـات التنميـة املؤسسـية " يعـرف هـذا اجليـل ب و  ا باعتبارهـا واحـدة مـن مؤسسـاته ا�تمع كما مت االعرتاف �

  ".املتواصلة 

تنوعـت حبسـب اجلهـة أو اهليئـة الـيت يستقر علـى تعريـف موحـد، فتعـددت و  لكن مفهوم املنظمات غري اهلادفة للربح مل

  : وجند منه  تهعرف

أو صندوق خريي ال يسعی للربح، أو أي ) شركة ( إحتاد أو مجعية أو مؤسسة " حيث عرفها البنك الدويل بأ�ا 

  ".شخص اعتباري آخر مبوجب النظام القانوين املعين، وليس جزءا من القطاع احلكومي 

منظمــات أهليــة تطوعيــة، تعــرب " هرة بأ�ــا ي بالقــاوعرفهــا تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن معهــد التخطــيط القــوم        

ة متنوعــة خلدمــة أغــراض املبــادئ يف القيــام بأنشــطة اجتماعيــة األفــراد علــى األخــذ باملبــادرة و النشــاط فيهــا عــن رغبــالعضــوية و 

                                                 
  .06، ص 2004 ،علمي و املطابع، الرياضإدارة النشر ال ، إدارة المنظمات غير الربحية األسس النظرية و تطبيقيتها ،إبراهيم بن علي امللحم  1 

  .02، ص 2007كتاب األهرام االقتصادي، مصر، ماي  ،تنمية موارد المنظمات غير الحكومية ،عطية حسني أفندي  2 
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اد واملنظمــات قــام األول عــن طريــق حــث األفــر التمويــل الــذايت يف املائتمانيــة وإنســانية حمليــة ودوليــة باالعتمــاد علــى اجلهــود و 

 1."كذلك احلكومات على ختصيص متويل أكرب ألداء أنشطتها املختلفة املختلفة و 

حتصل على نصف دخلها أو أكثر للربح و  �دفجمموعة تطوعية ال " يف حني عرفتها منظمة األمم املتحدة بأ�ا 

دهـــا أشـــخاص ذو يقو ، و  ، ويتمحـــور عملهـــا حـــول قضـــية معينـــة)تربعـــات، هبـــات، مـــنح، إعانـــات  (مـــن مصـــادر خاصـــة 

الوظــائف اإلنســانية فتطلــع احلكومــات علــى انشــغاالت املــواطنني اهتمامــات مشــرتكة، وهــي تــؤدي طائفــة مــن اخلــدمات و 

ـــوفر التحلـــيالت و  وترصـــد السياســـات علـــى املســـتوى تنفيـــذ ربات، فضـــال عـــن مســـاعد�ا مـــن رصـــد و اخلـــا�تمعـــي، وهـــي ت

 2".االتفاقيات الدولية 

املنظمــات الــيت تعمــل " متوســطي مــن خــالل مــا تتميــز بــه مــن خصــائص علــى أ�ــا  -ى األوروكمــا عرفهــا املنتــد

احــرتام القــانون القــيم العامليــة حلقــوق اإلنســان والقــيم الدميقراطيــة و  بصــورة مســتقلة عــن الســلطات الرمسيــة، و اســتنادها علــى

  3 .الدويل دون أن �دف إىل حتقيق الربح

  

هادفـة للـربح هـي مؤسسـات مسـتقلة أو تابعـة الغيـر أن المؤسسـات أو المنظمـات : ومن ما سبق ميكن القول        

ن الهــدف منهــا عمــل و لــيس تحقيــق الــربح، ويكــو  عتتمتــع بالشخصــية القانونيــة، تســعى إلــى تحقيــق خدمــة المجتمــ

 . خيري سواء كانت جمعيات أو منظمات أو مؤسسات

  

  إلى الربح خصائص ومميزات المنظمات غير الهادفة: الفرع الثاني
  

من خالل ما تقدم يف تعريف املنظمـات غـري اهلادفـة للـربح وبـاختالف أنواعهـا ميكـن لنـا ممـا سـبق أن نسـتخلص أهـم       

  4 :غري اهلادفة للربح  تمميزات وخصائص املنظما

 يا مبعــىن أ�ــا تشــكل بنــاء مؤسســاتأن املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح هــي مؤسســة أو تنظــيم هيكلــي : المؤسســاتية

اهليئات الدولية، تتوزع أعماله قواعد ال جتعله خيتلف عن باقي املنظمات و قائما على أسس و  بشرياوجهاز إداريا و 

فروعه يف كثري مـن الـدول، انطالقـا مـن هـذا البنـاء املؤسسـايت له مقره و  مهامه بني خمتلف أعضاءه بشكل منظم،و 

جعل منها تفرض وجودهـا يف كثـري مـن دول العـامل،  لنفوذ ماأصبح لكثري من املنظمات غري اهلادفة للربح القوة وا

  .خصوصا يف الدول الكربى

                                                 
جملة علمية دورية خمتصة حمكمة، جامعة ، اجملة اقتصاديات مشال إفريقي ، إدارة المنظمات غير الربحية في حماية المستهلك ،مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم   1 

  .186، ص 2006جوان  ،حسيبة لن بوعلي الشلف

  .07مرجع سبق ذكره ص  ،إبراهيم بن علي امللحم    2  

  .373، ص 2005العدد السابع ديسمرب ،مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، الجزائر ،المنظمات غير الحكومية و حقوق اإلنسان ،مجليل صاحل     3 

  .375، ص  ،نفس المرجع السابق ،مجليل صاحل     4 
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 فهــي تقــوم علــى مبــدأ الالرحبيــة،  فاملنظمــات غــري اهلادفــة للــربح، ال تســتهدف يف عملهــا حتقيــق الــربح،: التطوعيــة

أسـاس أ�ـا قامـت يف الـيت مساهـا الـبعض حبركـات اجتماعيـة علـى عليها هـذه املنظمـات، و  هي الفلسفة اليت تقومو 

  .التضامناشئ أصال من الرغبة يف التعاون واملساعدة و الن أول األمر على دعائم العمل اجلماعي التطوعي

 هـذا يــوفر هلــا ي جهــة أو حـزب أو فــرد أو مجاعــة و حيــدث ذلــك يف حالـة عــدم تبعيـة أي منظمــة ألو : االسـتقاللية

ذا االسـتقالل، يدخل ضمن هـا وعدم خضوعها لغريها، و احليوي، ويسمح هلا بتحقيق أهدافه جو ملمارسة دورها

  .السياسي، اإلداري

  1: ادفة للربح كذلكاهلغري  تأن من خصائص املنظما ليندة زينبباإلضافة ملا سبق جاء يف دراسة 

 كــذا انتشــارها اجلغــرايف داخــل ســتويات التنظيميــة داخــل املنظمــة و إن عنصــر التعقيــد يقصــد بــه تعــدد امل: التعقيــد

  .بالتايل ضمان أوسع نطاق من الوالءاتعددها زاد حجم عضويتها و  تمع ككل، فكلما زادا�

 يتــوج ذلــك بعــدم وجــود نزاعــات داخــل املنظمــة حيــث أ�ــا تــؤثر علــى مســتوى أدائهــا، فكلمــا كانــت و : التجــانس

رار داخـل االسـتقذلـك إىل الوفـاق داخـل املنظمـة، ومنـه إحـداث التجـانس و  كلما أدى جل هذه النزاعات سليمة

  .)املنظمة(نسق الفرع 

 يقصــد �ـا قــدرة املنظمـة علــى التكيـف مــع التطـورات الدوليــة واحملليـة، فكلمــا اســتطاعت و : القـدرة علــى التكيـف

تكيفهــا يــؤدي إىل القضـــاء  عــدمإىل حتقيـــق الفعاليــة ألن مجودهــا و الوضــع كلمــا أدى ذلــك  املنظمــة التكيــف مــع

  :يأخذ ثالثة أنواع يف عادة ماهذا التكعليها ورمبا نقص فعاليتها و 

 ؛يقصد به استمرارية املنظمة مدة طويلة : التكيف الزمني  

 ألجيـال خاصـة علـى مسـتوى القيـادة وظهـور خنـب يقصد به استمرارية املنظمـة وفقـا لتعاقـب او : التكيف الجيلي

  ؛عةو ومتنمتجددة 

 وى أنشـطتها وذلـك قصـد التكيـف يقصد به قدرة املنظمة على إحداث تعديالت علـى مسـتو : التكيف الوظيفي

  .مع الظروف اجلديدة

ميكـن القيـام والـيت تعتـرب عـن سـبب تواجـد املنظمـات غـري اهلادفـة إىل حتقيـق الـربح  جابر عـوض السـيدكما جاء يف كتـاب 

  2 :يتطلب فإن هذابدورها كنسق فرعي داخل ا�تمع 

 نية، املعلوماتية، البشرية، الفاملادية(اليت تتمثل يف اإلمكانيات و : المدخالت(.  

 برامج العمل داخل املنظمات غري اهلادفة للربحواليت تتمثل يف أنظمة و : عمليات تحويلية.  

 اليت تقدم وفقا لواقع ) تصادية الصحية، الثقافية، الدينية، االجتماعية، االق( اليت تتمثل يف الربامج و : المخرجات

  .واحتياجا�ا إمكانات املنظمةو 

 مواجهة املشكالتتها ملشاركة إشباعها الحتياجات و استمرارية املنظمات يف تقدمي أنشط :التغذية العكسية.  

                                                 
  .375، ص  ،نفس المرجع السابق ،مجليل صاحل     1 

  .65، ص  2004اإلسكندرية، مصر،،اإلدارة المعاصرة في المنظمات االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث ،جابر عوض سيد     2 
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        منتجـــات معينـــة ال ميكـــن أن تقدمـــه اهلادفـــة للـــربح هلـــا دور ملمـــوس وفاعـــل يف إنتـــاج وتقـــدمي خـــدمات و فاملنظمـــات غـــري

زة احلكوميــــة تقــــدمي هــــذه اخلــــدمات لســــبب أو آلخــــر ال تســــتطيع األجهــــالقطــــاع اخلــــاص الرحبيــــة، و  أو تنتجــــه منظمــــات

شـروط االقتصــادية واالجتماعيـة والتقنيـة والبيئيــة مــع متطلبـات الظـروف أو ال املنتجـات، فهـي تعمـل يف بيئــة عمـل تتناسـبو 

  1 .اخلدمات اليت تنتجهالطبيعة ونوعية املنتجات و 
  

  .بحاألهمية االجتماعية واالقتصادية للمنظمات غير الهادفة للر : المطلب الثاني

  

  .من خالل هذا املطلب سوف نتطرق اىل ذكر امهية املنظمات غري اهلادفة اىل حتقيق الربح          

  

 األهمية االجتماعية: الفرع األول

ا علـى خمتلـف املسـتويات الدوليـة واإلقليميـة انتشـارا واسـع للـربح،صاحب انتشـار مصـطلح املنظمـات غـري اهلادفـة           

الـيت تعمـل علـى نطـاق ات غري اهلادفة للـربح العامليـة و أحد تقارير األمم املتحدة عدد املنظم مقد 1995احمللية، ففي عام و 

مـن دولـة خـر و خيتلف العدد على املستوى اإلقليمي من إقليم إىل آو  .منظمة)  29000( دويل بنحو تسع وعشرين ألف 

  .ألخرى

يف دول  ها الكبري يف الوقت احلاضر يشكل أهـم التحـديات القائمـةانتشار مي املنظمات غري اهلادفة للربح و إن تنا          

، إذ زادت اهتماما�ا األساسية اإلنسانية واخلريية مع مطلـع ألخرى سواء يف أوروبا أو يف آسياالدول االعامل الثالث النامية و 

انـات ومناصـرة األقليـات املضـطهدة تلـك الـيت �ـتم مبسـاعدة الفقـراء والالجئـني وتوزيـع اإلع، خاصـة القرن الواحد والعشرون

، كمـا زادت أمهيـة املنظمـات غـري اهلادفـة نشـر الدميقراطيـةلبيئـة، إضـافة إىل حقـوق اإلنسـان و الطفولـة ومحايـة اوقضايا املرأة و 

، االستقرار االجتمـاعي وسـيادة حرية التجمع، التعددية والتسامح: ن خالل عدة أبعاد مثلللربح من الناحية االجتماعية م

  2. التواصل بني خمتلف طبقات ا�تمعالقانون، تنفيذ برامج متكاملة يف كافة جماالت الرعاية والتنمية االجتماعية و 

  

  األهمية االقتصادية :الفرع الثاني

يقــدم خــدمات كثــرية يف جمــاالت عــدة، يف البلــدان املتقدمــة، و حيتــل القطــاع اخلــريي حيــزا مهمــا مــن الثــروة القوميــة         

املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح، أصــبح يشــكل رقمــا هامــا يف املعادلــة ي تنتمــي إليــه املؤسســات اخلرييــة و اع اخلــريي الــذفالقطــ

رية، نظـرا هـو القطـاع الثالـث شـريك القطـاعني اآلخـرين يف عمليـة التنميـة البشـ الكثري من البلدان الصـناعية، و االقتصادية يف

  .مؤسسات استثماريةيات و ومستشف مراكز حبثيةملا ميلكه من جامعات و 
                                                 

 أحممد بوقرة بومرداس،  جامعة  تسيري منظمات، ختصص  االقتصاديةيف العلوم  مذكـرة ماجستري ،لهادفة للربحغير ا تالتسويق في المنظما ،وهايب كلثوم     1 

  ..09ص .2011اجلزائر، 

  .07مرجع سبق ذكره ص  ،إبراهيم بن علي امللحم    2  
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ذ حتـل حملـه يف ، إأخرى بديلة ملنتجات القطـاع العـاميف أحيان هلادفة للربح تنتج خدمات مكملة و فاملنظمات غري ا        

اخلدمات، فهي يف هذه احلالة تلعب دورا مهما يف تقدمي هذه اخلـدمات، ألن عامـل العائـد الشخصـي تقدمي بعض السلع و 

، كلها �ـدف إىل تقـدمي خـدما�ا عدوم، باإلضافة إىل أن تنميتها ورسالتها وقيمها التنظيميةملنظمات مللقائمني على هذه ا

تتجلــى أمهيــة املنظمــات غــري و . ئــة مــن األفــراد مــن أجــل مســاعد�م والتخفيــف مــن معانــا�م، مقارنــة باملنظمــات الرحبيــةلف

يف تقــدمي اخلــدمات  ، الكفــاءةاملســامهة يف مكافحــة الفقــر: ليــةتااهلادفــة للــربح مــن الناحيــة االقتصــادية مــن خــالل األبعــاد ال

، ة االجتماعيـةيا�تمع، استحداث فرص جديدة، زيادة الرفاه تبني فئا، املسامهة يف توزيع الدخل والثروة مبستويات جيدة

إىل مسـامهة قطــاع الـدخل القـومي إضــافة ط الوثيـق بــني حجـم العمـل اخلــريي و االرتبــا ع واخلـدمات،زيـادة الطلـب علــى السـل

   1 .يف زيادة فرص العمل يف االقتصاد العمل اخلريي

  

 األهمية الصحية والثقافية والسياسية : الفرع الثالث

التـــأثري علــى السياســات احلكوميـــة وتغيريهــا، مــن حيـــث لقــد جنحــت املنظمـــات غــري الرحبيــة مـــع مــرور الوقــت يف 

ع مــن املســتوى املعيشــي للمجتمــع ومحايــة البيئــة مــن التلــوث، وحتســني فــالر إصــدار تشــريعات وأنظمــة جديــدة حملاربــة الفقــر، و 

، من حيـث املسـاعدات الصـحية ، كما أ�ا تلعب دورا كبريا يف خمتلف ا�تمعات اإلنسانية املعاصرةالعناية والرعاية الصحية

  .الفقراألمية، البطالة و : مثليعاين منها ا�تمع  الرعاية االجتماعية، واالهتمام بالقضايا الكربى اليتوالتعليمية و 

  2: تظهر هذه األمهية بالنسبة للمنظمات غري اهلادفة للربح يفو 

توعيــة املــواطنني بأمهيــة وكيفيــة احملافظــة علــى ايتهــا مــن التلــوث و محإلســهام يف احملافظــة علــى البيئــة و تبــين بــرامج حمــددة ل -1

  . البيئة ومحايتها

لعمـــل والنـــدوات يف مواضـــيع مدنيـــة عقـــد املـــؤمترات وورشـــات ان خـــالل تنظـــيم و ف أفـــراد ا�تمـــع مـــاملســـامهة يف تثقيـــ -2

   .ثقافية متنوعةواجتماعية و 

مشاريع الرعاية الصـحية العمل يف ريية وخاصة يف املناطق الريفية و تدعيم اخلدمات الصحية من خالل برامج صحية خ -3

   .اإلجنابيةالصحة األولية و 

اال مـائهم �ـتمعهم، كمـا ميثـل أيضـا جمـانتمـع، إذ يتـيح هلـم ممارسـة والئهـم و ألفـراد ا�ت رحـبميثل العمل اخلريي فضاء  -4

  .بناء قدرا�ممهارات األفراد و  لصقلمهما 

نعي القـرار يف القطـاع احلكـومي، وإجيـاد حلـول اآلراء البناءة، اليت قد تسـاعد صـاة يف تقدمي بعض االقرتاحات و املسامه -5

  1 .ة أو االستفادة من هذه االقرتاحات عند صياغة القواننيالشائكللقضايا املعقدة و 

                                                 
 .47نفس المرجع السابق ص  ،إبراهيم بن علي امللحم    1  

 08ص  ،مرجع سبق ذكره ،ومأونيس عبد الرمحن وهايب كلث  2 
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تلعب املنظمات غري اهلادفة للربح دورا حموريا يف حتقيق الدميقراطية سواء يف الدول املتقدمـة أو الناميـة حيـث متثـل هـذه  -6

السـلطة احلكوميـة، عـن إسـاءة اسـتعمال الـذي ميكـن بـه مقاومـة املركزيـة و  "رأس املـال االجتمـاعي" املنظمات أحـد أشـكال 

  2طريق تشکيل مجاعات الضغط هلا القدرة على کسب تأييد أعضاء السلطة التشريعية 

  

 المنظمات غير الهادفة للربح ومكانتها العالمية والعربية المطلب الثالث

ــ  لــربح علــى املســتوى الــدويل جعلهــالاملؤسســات غــري اهلادفــة مــن أجلــه هــذه املنظمــات و  أنشــئتذي ان اهلــدف ال

تفرض نفسها يف العديد من ا�االت حـول العـامل وهـو مـا سـاهم يف توسـعها حنـو العـامل يف تقـدمي خـدمات وبـرامج تسـاهم 

  يف تقوية االقتصاد و العمل اخلريي حنو العامل

   

  نمو المنظمات غير الهادفة للربح وتوسع نشاطاتها على المستوى العالمي : الفرع األول

  

تغـريات االقتصـادية واالجتماعيـة والسياسـية، ثالثة األخرية من القرن املاضي سلسـلة مـن الشهد العامل يف العقود ال

التطوعيــة مبؤسســاته ومنظماتــه غــري اهلادفــة للــربح، حيــث نشــأت فكــرة ل اخلرييــة و الــيت كــان مــن أبرزهــا تطــور قطــاع األعمــاو 

ارتبطـت معظـم اإلحسـان ويف ضـوء القـيم الدينيـة و ايل، وذلك يف إطار مفهـوم اخلـري و اجلمعيات اخلريية يف دول الغرب الرأمس

االقتصـادية والثقافيـة يف روف االجتماعيـة و اتسع اسـتجابة لتغـري الظـنيسة ،غري أن هذا املضمون تطور و هذه اجلمعيات بالك

يف  يـةإذ حلت حمل احلكومة املركز . دور أكثر فعالية يف جمتمعا�اأصبح هلذه املنظمات مضمون جديد و هذه الدول، حيث 

امج اتسع نشـاط عـدد كبـري منهـا عـرب احلـدود، ليشـمل العـامل أمجـع مـن خـالل بـر تقدمي الكثري من اخلدمات واملنافع العامة و 

  3 .العوملةبيعرف  قيم رأمسالية، هي ذات القيم اليت جيري تسويقها عرب العامل يف إطار ماومشاريع ذات مضامني ليربالية و 

  

  :لهادفة للربحانتشار المنظمات غير انمو و ) أ

ات عملهــا، مســتويادفــة للـربح يف العقــد املنصــرم، وزاد عـدد أعضــائها وتنوعــت فئا�ـا و لقـد منــت املنظمـات غــري اهل

املــوارد إىل منظمــات دوليــة منظمــات شــعبية حمــدودة اإلمكانــات و اتصــاال عــرب احلــدود الدوليــة ابتــداء مــن وازدادت تشــابكا و 

تعـاون مـع منظمـات مماثلـة مثال لديها أكثر من مليون عضـو وهلـا مکاتـب و  لدوليةضخمة ذات نفوذ كبري، فمنظمة العفو ا

املـؤثر يف العديـد مـن يضـغطون حبضـورهم ، ولـديها مـوظفني وبـاحثني يبحثـون وينسـقون و بلـدا حـول العـامل 90يف أكثر مـن 

                                                                                                                                                         
 1  Wegle. Vdaya : The civil society in the developing word ", public administration, management : an interactive 

journal, volume 4, n ° 4, 1999, p 17. 

، 2007جوان  16واإلنسانية، جامعة باتنة، العدد  ةمجلوة العلوم اإلجتماعي موقع مؤسسات المجتمع المدني في إدارة التمنية المحلية في الجزائر، ،صاحل زياين  2  

  260ص

 260ص  ،مرجع سبق ذكره ،صاحل زياين   3 
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 400زانيتهـــا الســـنوية حبـــوايل كــذلك منظمـــة الســـالم األخضـــر الــيت تقـــدر مي، و " املــؤمترات واملؤسســـات الدوليـــة واإلقليميـــة 

  1 .مليون دوالر

فخالل العقود الثالث األخرية من القرن العشـرين تضـاعف عـدد املنظمـات غـري اهلادفـة للـربح أربـع مـرات، حيـث 

منهــا قائمــة علــى %  48ومنظمــات خرييــة  مليــون منظمــة، ثلثيهــا 1.5 وصــل عــددها يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل

تطــوع ســاعات  5اإلنســانية، بواقــع متطــوع يف مجيــع األعمــال الدينيــة واإلغاثــة و مليــون  90ها أزيــد مــن لــديأســاس ديــين، و 

     مليــــار دوالر أمريكــــي، 212مــــا يعــــادل  2002أســـبوعيا يف مجيــــع التخصصــــات، حيــــث بلــــغ حجــــم التربعـــات يف عــــام 

 2 .ألغراض دينية%  83

مــن مليــون منظمــة تطوعيــة  يوجــد يف اهلنــد أكثــر ألــف منظمــة ، يف حــني 65ويف روســيا هنالــك مــا يقــارب مــن 

آالف منظمـة يف الربازيـل، أمـا يف إفريقيـا  210حـوايل ، و ألـف منظمـة غـري حكوميـة يف السـويد 200أكثـر مـن مسجلة، و 

  .ألف منظمة 50وبقية آسيا وبعض دول أمريكا الالتينية فهناك أكثر من 

اهليئـات م بتعـاون مـع املنظمـات العامليـة و يـتربح يف معظـم دول اجلنـوب، ادفـة للـفيما خيص إنشاء املنظمات غري اهل         

كمــا ســامهت يف ربــط بعضــها الــبعض، الــدعم ،  يف قيــام هــذه املنظمــات بالتمويــل و الدوليــة، حيــث تســاهم األمــم املتحــدة 

ياســتها للتغيــري يف دول هكــذا أصــبحت املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح األدوات التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة يف تنفيــذ سو 

  .العامل، خاصة يف العامل الثالث

ل املنظمـات غـري اهلادفـة الشركات املتعـددة اجلنسـيات تقـوم بتمويـولية، و إضافة إىل ذلك فإن املنظمات العاملية الد

حيـث اسـتغلت  الشركات العابرة للقارات،لة عاملية من املنظمات الدولية و تشكل جتمعا قويا هلذه املنظمة حتت مظللربح، و 

تکـوين بنـوك املعلومـات، كمـا خططـت بعـض هـذه نت يف إجياد تنسيق فيما بينها وتبادل املعلومات واخلـربات و شبكة االنرت 

احملـالت مـن أجـل التــأثري ورة للتـأثري علـى شـبكة االنرتنـت وشـبكات التلفزيـون والصـحف و املنظمـات ضـمن إسـرتاتيجية متطـ

عــن  Nikeا أن تغــري يف سياســة بعــض الشــركات املتعــددة اجلنســيات مثــل شــركة علــى الــرأي العــام ، إذ اســتطاعت بعضــه

 Roya أيضـا شـركةو  Mansantoكـذلك مراقبـة املنتجـات املعدلـة  لشـركة قـوق العـاملني لـديها، و طريـق جعلهـا تـتم حب

Dutch Shell 3 .حول قضايا البيئة  

أ�ـا ، يف حـني براجمهـا اهلادفـة للـربح لتمويـل الثقـة يف املنظمـات غـري تضـعحيث أن الكثري من احلكومات الغربية، 

   4 .براجمها كفاءة استثمارها لألموال املقدمة هلا يف حتقيقتشكك يف مصداقية احلكومات و 

ة البالغـة املاليـري ، فاملسـاعدات األمريكيـإىل املنظمـات غـري اهلادفـة للـربح أما يف أفريقيا فقد حولـت الـدول الغربيـة مسـاعد�ا

 ).USA AID(، تذهب بشكل متزايد إىل املنظمات غري اهلادفة للربح من خالل منظمة من الدوالرات

                                                 
 79ص  ، 2007القاهرة، الطبعة األوىل،  ،دراسات يف اجلمعيات األهلية من منظور التمكني التوزيع إدارة منظمات المجتمع المدني،  ،مدحت حممد ـبو النصر  1 

 .75، ص 2002، مركز الدراسات األسيوية، القاهرة، ةاخلربتان املصرية و الياباني ،دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة ،جنوى مسك و السيد صديف عابدين  2 

 http://www.al-forqan.net ،نظرة ضيقة في العمل الخيري أسباب و حلول ،عيسى قدومي  3 

 .،ق ذكرهمرجع سب كمال منصوري،  4 



 لربحا إلى تحقيق هادفةالاإلطار النظري للممارسات المحاسبية، المؤسسات غير  الفصل األول                                                  

 

  

- 29  - 

  

أهدافها، فقـد رصـد �ـا الطلب على خدمات هذه املنظمات وتوسع أنشطتها وتنوع اهتماما�ا و  استجابة لزيادةو 

 البحـــار، ار دوالر كمســـاعدات عـــربمليـــ 60ماليـــري دوالر مـــن أصـــل  10أمـــوال ضـــخمة، حيـــث قـــدمت هـــذه املنظمـــات 

 .أصبحت هذه املنظمات تؤمتن على املبالغ الكبرية اليت يتم توزيعها عرب العاملو 

ولــد توســعا يف  ،ودعمهــا االهتمــام املتزايــد �ــااء املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح و التوســع يف إنشــإن هــذا االنتشــار و 

لـــربح تركـــز علـــى املمارســـات الدميقراطيـــة، أنشـــطتها، حيـــث ظهـــرت أنـــواع جديـــدة مـــن املنظمـــات غـــري اهلادفـــة لاهتماما�ـــا و 

، بـل وصـل األمـر إىل حـد م وشؤون املرأة وحقوق االقرتاع ومراقبة االنتخابات والتغيري السياسـيالرأي العاحقوق اإلنسان و و 

  1 .املطالبة بالتدخل األجنيب

  

 :عالمياأهم اإلنجازات التي قادتها المنظمات غير الهادفة للربح ) ب

املنظمات غري اهلادفة للربح بالوصول �ا إىل طرح قضايا ذات أمهية ومناقشتها املواضيع عـدة عـرب مسح منو وتطور 

ات تنشــط يف جمـاالت أكثـر مشوليـة وأمهيـة مثـل حقـوق اإلنسـان، والعدالــة أرجـاء العـامل، حيـث جنـد العديـد مـن هـذه املنظمـ

  .الشعوبو الدول  فرض السالم بنياالجتماعية، ومحاية البيئة ووقف احلروب و 

ومـن هــذا املنطلــق فــان املنظمـات غــري اهلادفــة للــربح هلـا قــوة ملموســة يف اختــاذ القـرارات الدوليــة حتســب ملصــاحلها، 

حلقوقهــا، كمــا کســبت هــذه املنظمــات ، ومبســاند�ا زادت املــرأة كســبا ففــي الســنوات القريبــة شــجعت اتفاقيــة البيئــة اجلديــدة

ر اتفاقيــات محايــة حقــوق األطفــال واملعــاقني والفقــراء، ســامهت يف إقــرالســالح، و لح ونــزع اإقــرار اتفاقيــات للحــد مــن التســ

  2. الدول األقليات يف بعضواملواطنني األصليني و 

إىل إعــادة النظـــر يف أهدافـــه  1994مــن خـــالل ضــغوط مارســـتها هــذه املنظمـــات، دفعــت بالبنـــك الــدويل عـــام و 

الدوليــة الــيت تعمــل علــى "  Oxfam" ادفــة للــربح مثــل طــرق عملــه، حيــث أصــبح البنــك الــدويل يضــم منظمــات غــري هو 

يف أحيـان  أساسيا مـن عمـل البنـك الـدويل ، و  مناقشة ما يتعلق جبدولة الديون ، ومنه أصبح احلوار مع هذه املنظمات جزءا

  3 .كثرية تؤثر املنظمات غري اهلادفة للربح على سياسته

البيئـة إىل تبـين بروتوكـول مونرتيـال عـن املـواد املـؤثرة علـى طبقـة لقد قاد عمل املنظمات غري اهلادفة للربح يف موانـع 

احلملــة الدوليــة ملنــع اســتخدام األلغــام األرضــية، كمــا كــان حتــالف املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح م، و  1987األزون يف عــام 

يــات الدوليــة كــان أساســيا التحــالف حملكمــة اجلنا، و 1997 ع��اماحملــرك الرئيســي التفاقيــة منــع اســتخدام األلغــام األرضــية يف 

مـــن األشـــياء األخـــرى الـــيت حركتهـــا املنظمـــات غـــري اهلادفـــة للـــربح إجبـــار احلكومـــات ، و م1998لتبـــين معاهـــدة رومـــا لعـــام 
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يف أواخـر التسـعينيات ظهــرت م، و  1989لإلقـالع عـن مفاوضـات اتفاقيــات االسـتثمار السـرية املتعـددة األطــراف يف عـام 

 1 .أهم جهاز يف األمم املتحدةمهم يف أقوى و  ورجملس األمن كمح ادفة للربح يفاهلمنظمات غري 

قـوة مشـاركة املنظمـات غـري اهلادفـة للـربح يف ودي جانريو بالربازيل حـدد سـرعة و كذلك انعقاد مؤمتر األرض يف ري

عـــات عضـــو مشـــرتك يف اجتماألـــف ممثـــل و  14ألـــف ممثـــل منهـــا يف املـــؤمتر  17املـــؤمترات الدوليـــة، حيـــث شـــارك أكثـــر مـــن 

هلادفــة للــربح علــى جنــاح املفاوضــات املختلفــة بــني الــدول بشــأن املواضــيع املطروحــة يف املــؤمتر، لقــد ســاعدت املنظمــات غــري ا

املؤسســات اجلديــدة الــيت دورا رئيســيا يف تطــوير املنظمــات و لعبــت مــا يف البيــان اخلتــامي للمــؤمتر، و حققــت موقعــا مهاملــؤمتر و 

  .أنشئت بعد املؤمتر

دعـاة العوملـة البديلـة يف شـوارع العاصـمة الدمنركيـة ا اجلمعيـات املدافعـة عـن البيئـة و فة إىل املظاهرات اليت نظمتهـإضا         

، حيــــث اعتــــربت هــــذه املنظمــــات أن األخضــــر إثــــر انعقــــاد قمــــة كوبنهــــاغن يف مقــــدمتها الســــالمم، و  2009يف ديســــمرب 

بعيــدا لـيس عــادال وملزمــا و  االتفــاقي حمــدودة جـدا، مؤكــدة أن طموحـات قــادة الــدول الكـربى يف جمــال حماربــة التغيـري املنــاخ

  .عن أي طموح ، ألنه ال يتماشى مع التحديات اليت مت تسطريها ملكافحة ظاهرة االحتباس احلراري 

  

  منظومة العمل الخيري والتطوعي في الوطن العربي: الفرع الثاني

  

لقــرن العشــرين يتخــذ شــكل تنظيمــات يــة العشــرينات مــن االتطــوعي يف الــبالد العربيــة مــع بدابــدأ النشــاط اخلــريي و 

 تقــدمي اإلقليميــة، حيــث ســامهت هــذه املنظمــات يفومجعيــات خرييــة بــدافع اخلــري واإلحســان، واالســتجابة للظــروف احملليــة و 

  .إنسانيةمساعدات اجتماعية صحية و 

ا بـــارزا يف احليـــاة االجتماعيـــة ر يف الســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين بـــدأت املنظمـــات غـــري اهلادفـــة للـــربح تلعـــب دو و 

نزعتهـا حنـو السـيطرة علـى الدولـة الوطنيـة يف هـذه الفـرتة و  تطورت من حيث اخلدمات، غري أن ظهـوروالثقافية واإلنسانية، و 

الفعاليـــات االجتماعيـــة، أدى إىل ســـيطرة احلكومـــة املركزيـــة علـــى فعاليـــات النشـــاط اخلـــريي يف ا�تمـــع، مـــن خـــالل دجمـــه يف 

  2 .كومياجلهاز احل

اإلسـالمية ادية اليت مست املنطقة العربيـة و االقتصعشرين نتيجة التغريات السياسية و فيما شهدت مع �اية القرن ال

ازدهــــارا، ســــاهم بتحمــــل جــــزء مــــن أعبــــاء الدولــــة  البلــــدان العربيــــة توســــعا كبــــريا و قفــــزة نوعيــــة، إذ عــــرف العمــــل اخلــــريي يف

، ورعايــة األســرة والطفولــة، ورعايــة املســنني ركالتأهيــل والتــدريب ومكافحــة الفقــاالت عديــدة  ومســؤوليا�ا االجتماعيــة يف جمــ
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اإلغاثة، حيـث شـكلت املنظمـات املوقفيـة نـواة العمـل ة إىل تنمية ا�تمعات احمللية وحتسني البنية التحتية و املتشردين، إضافو 

 1. اإلسالمي و اخلريي يف العامل العريب

املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح يف الــوطن العــريب خــالل العقــدين طــوعي العــريب و لــذي عرفــه العمــل التورغــم التطــور ا

املاضــيني مــن القــرن العشــرين، إال أن هــذا القطــاع مــازال يواجــه معوقــات حتــول دون قيامــه بــدوره كأحــد الفــاعلني يف عمليــة 

ة، كمــا ترجــع حمدوديــة دور التنميــة، ذلــك أن العــبء األكــرب لضــمان شــبكة األمــان االجتمــاعي ال يــزال علــى كاهــل الدولــ

  2 :املنظمات العربية غري اهلادفة للربح يف التنمية إىل عدة أسباب رئيسية منها

التكافـل، التضـامن، اإلحسـان، ( اخلطابـات رجعيات اإلسالمية يف األدبيات و ابتعاد املنظمات غري اهلادفة للربح عن امل -1

الدميقراطيــــة، املواطنــــة، ( يف نفــــس الوقــــت علــــى اخلطــــاب السياســــي االعتمــــاد و ...) ري، اإلنفــــاق يف ســــبيل اهللاعمــــل اخلــــ

  ...). احلزبية

 %37.5صعوبة احلصول على التمويل املقدم هلذا القطاع على مستوى الوطن العريب، بينمـا تبلـغ هـذه النسـبة حـوايل  -2

  .يف الدول النامية االنتقالية% 16.7 ويف الدول املتقدمة 

، حيــث ال تعــي تلــك ة تلــك املنظمــات نتيجــة ضــعف أدائهــااإلداريــة غــري املؤهلــة لقيــاد إن اختيــار بعــض الشخصــيات -3

املوازنـــات، �ـــدف تـــوفري البيانـــات عقـــد االجتماعـــات اإلداريـــة بانتظـــام، وإعـــداد التقـــارير واملشـــروعات و الشخصـــيات أمهيـــة 

  .العالقة التنسيق مع املنظمات ذاتة للتمويل، إضافة إىل التواصل و الدقيقة للجهات املقدم

رمبـا يعـود ذلــك إىل تـأثري القـيم االجتماعيـة الـيت حتــد اخلـريي خاصــة يف الـدول العربيـة، و ضـعف مسـامهة املـرأة يف العمـل  -4

  .من املشاركة الفاعلة للمرأة، خاصة يف تويل املناصب القيادية كما هو احلال عند الرجال

بشــكل عــام إىل خطــط تنمويــة شــاملة ات العمــل اخلــريي رؤى واضــحة، حيــث تفتقــر منظمــاالفتقــار إىل بــرامج عمــل و  -5

  .األهداف اليت ميكن حتقيقها أو حتقيق تطوير نوعي يف نشاطهان جداول زمنية تعكس مدى النشاط و برامج حمددة ضمو 

يف حـني أن عمـل مثـل هـذه  اإلحسـان،متركز برامج املنظمات غري اهلادفة للربح حول العمل اخلريي األقرب إىل مفهـوم  -6

  .املنظمات يف ا�تمعات املتقدمة بات أقرب إىل املفهوم التنموي حبيث يوازي املنظمات احلكومية

هــو أن العديــد مــن املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح عــادة مــا تتبــع أحــزاب أو حركــات أو تكــون واجهــة العــائق احلــزيب، و  -7

، اسـتقاللية القـرار اإلداري املـايلفقد مساحة واسعة من بالتايل تأو رجال األعمال أو أصحاب النفوذ، و للعائلة أو العشائر 

  . وتبقى أسرية يف رسالتها لرؤية احلزب أو العائلة أو العشرية أو رجال األعمال
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تعزيزهـا عـدم د ا�تمـع يف البلـدان العربيـة، و انتشار ظاهرة العزوف عن العمل اخلـريي مـن قبـل أفـراضعف ثقافة التطوع و  -8

يف الوقــت الــذي يتعــاظم فيــه دور املنظمــات اخلرييـــة يف  الدينيــة،املنظمــات الم واملنــاهج املدرســية و مــن خــالل وســائل اإلعــ

  .ا�تمعات الغربية على الصعيدين احمللي والدويل

القوانني املتعلقة باملنظمات غري اهلادفة للربح يف البلـدان العربيـة قدميـة، غـري واضـحة يسـودها الغمـوض، معظم األنظمة و . 9

عكــس مــدى الفهــم ألمهيــة هــذه املنظمــات كشــريك اســرتاتيجي يف التنميــة، إذ أن هــذه القــوانني ال تعكــس ســوى رغبــة وال ت

  .ليس جمرد مراقبته اع املنظمات غري اهلادفة للربح و احلكومات بالسيطرة على قط

دول الغربيـة لصـاحل القطـاع اخلـريي التقنية املقدمة من طرف املنظمات غري اهلادفة للربح يف العدات املالية و تعترب املسا -10

هـذا نتيجـة ملـا متلكـه مـن إمكانيـات جيعلهـا ذات تـأثري بـالغ ألساسي الذي حيـدد العالقـة بينهمـا، و يف الوطن العريب العامل ا

 .يف توجيه النشاط اخلريي العريب وفق تطوراها و أهدافها

جع املنظمـــات غــــري اهلادفـــة للــــربح هلـــذا فإنـــه أصــــبح مـــن الضــــروري العمـــل علــــى بنـــاء قطـــاع خــــريي مســـتقل يشــــ

ل علــى إعــادة بعــث االجتماعيــة، إضــافة إىل هــذا جيــب العمــبــدورها يف التنميــة االقتصــادية و  اجلمعيــات اخلرييــة علــى القيــامو 

، فالزكــاة تعمــل علــى قيــام نظــام تكــافلي حــد ركــائز العمــل اخلــريي التنمــوياألوقــاف، ذلــك أ�مــا متــثالن أمنظمــيت الزكــاة و 

تســري شــبكة األوقــاف الــيت بإمكا�ــا أن تقــيم و ختفيــف نســب البطالــة، و ت كفــاءة عاليــة يف مكافحــة الفقــر و بــاجتمــاعي أث

أغــراض متنوعــة، ممــا يــؤدي إىل اســتغناء جمتمعاتنــا عــن مســاعدة واســعة مــن املؤسســات اخلدميــة واملنــافع العامــة يف جمــاالت و 

  .جمانية املنظمات غري اهلادفة للربح الدولية اليت لن تكون خدما�ا
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  .محاسبة المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح: المبحث الثالث

 
واعده، مث املفاهيمي وأهم ق، من خالل اإلطار التصوري و )SCF(بعد التعرف على النظام احملاسيب اجلزائري 

أهدافها، خصص و رق متويلها طو خصائصها وذكر ادفة للربح وذلك بالولوج إىل تعريفها اهلغري التعرف على املنظمات 

اهلادفة غري صل التعرف على حماسبة املؤسسات املبحث لربط متغريات الدراسة حيث سوف حناول من خالل هذا الف

  .هو حتقيق الربحالل نشاطها اليت أنشأت من أجله و ما مييزها عن غريها من املؤسسات اليت تسعى من خلتحقيق الربح و 
  

  من المنظور المحاسبي  ر الهادفة للربحغي المؤسسات: المطلب األول

 

 Non(تشرتك الوحدات غري اهلادفة للربح سواء كانت حكومية أو غري حكومية بأ�ا منظمات ال تسعى للربح 

- Profit Organization (جتماعيــةلكـن قــد ختتلـف طبيعتهــا تبعــا للغايـات الــيت تسـعى لتحقيقهــا سـواء كانــت ا     

ققة نتيجة نشـاط هـذه الوحـدات والـذي يسـاهم يف ختفيـف العـبء األهداف الثانوية احمل إىل ضافةإ اقتصادية أو تنموية، أو

فقـد تعمـل ألغــراض رياضـية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو علميـة ولــيس غرضـها القيـام بـأي عمـل لتحقيــق . عـن كاهـل الدولـة 

  1 .توالنقابا واألنديةالربح وتتخذ هذه الوحدات أمساء خمتلفة منها اجلمعيات 

يقصد بالوحدات غري اهلادفة للربح بأ�ا كيانات قانونية تقوم مبجموعة من األنشطة املختلفة ذات الطـابع اخلـريي 

دون أن  عللنــاس وللمجتمــواالجتمــاعي والثقــايف ومــا يف حكــم ذلــك بقصــد تقــدمي جمموعــة مــن الســلع واخلــدمات واملنــافع 

عائــد يف بعــض أنشــطتها فإنــه يوجــه لتنميــة وتطــوير أنشــطتها اخلرييــة  ، وإن حتقــقالغايــة األساســية هــي حتقيــق الــربح تكــون

  2 .واالجتماعية وحنوها

  3 :تعدد املؤسسات غري اهلادفة للربح حيث قسمت إىل        

  أنواع الوحدات غير الهادفة للربح: أوال

  ؛عاملن هلا فروع منتشرة يف دول التقدم سلع وخدمات ومنافع اجتماعية وقد يكو  :دوليةوحدات  

  احلكومية؛تقدم سلع وخدمات ومنافع اجتماعية وتعترب جزءا من البنية  :عامةوحدات  

  تقدمي خدمات ومنافع اجتماعية وخريية ويطلق عليها أهلية :خاصةوحدات . 
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 .06، ص 2001كلية التجارة،جامعة األزهر، مصر  ،محاسبة الوحدات غير هادفة للربح ،شحاتة، حسني حسني  2 

أثر انعدام الدور الرقابي في تباين الممارسات المحاسبية للوحدات الغير حكومية غير الهادفة للربح و الممولة '' ،حلمي محزة عباس األسيدي، معتز كاظم حنش املالكي  3 
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  1 .للربحمميزات وخصائص الوحدات غير الهادفة  :ثانيا

 ملنافع العامة ذات الطابع االجتماعي واخلرييالسمة الغالبة لنشاطها يتمثل يف تقدمي اخلدمات وا: النشاط  

  .كالمهامشرتك من   أو، لكن هذا ال مينع من أن يكون نشاطها سلعي والثقايف والرياضي

 من خالل التربعات والرسوم واإلعانات  أويكون متويلها ذاتيا وغالبا ما تتدخل الدولة يف حتديد مالحمه : التمويل

  .ربحتكاليف اخلدمات املقدمة بدون هامش  أوواهليئات  واهلبات من احلكومة ومن األفراد

 التوظيـف مقابـل أجــر أو تكليـف حكـومي حســب طبيعـة كـل وحــدة  أوانتخابيــة  أوتـدار بصـورة طوعيـة : اإلدارة

أداء األنشــطة، ويغطــى العجــز إن وجــد ) مصــروفات ( وحتــاول إدار�ــا حتقيــق التــوازن بــني اإليــرادات وبــني نفقــات 

اليت ختوهلا من خلق أيراد ال رحبي الغرض من استمرارها يف تقدمي اخلـدمات  اآللية أوات واهلبات عن طريق اإلعان

  .كما يوجه الفائض لتنمية وتطوير األنشطة مرة أخرى  ،السلع أو

 حــىت وان تعــارض ذلــك مــع تكــون غايتهــا تقــدمي خــدمات ومنــافع عامــة للمجتمــع أو لفئــة مســتهدفة منــه: الغايــة 

  .و الفائضحتقيق الرحبية أ

 شخصـــيتها تكـــون ملكيتهـــا فرديـــة أو �موعـــة مـــن األفـــراد أو حكوميـــة أو مشـــرتكة ويكـــون هلـــا : الملكيـــة حقـــوق

  .انتقال هذه امللكية بالتداول بني األفراد كما هو احلال يف الوحدات اهلادفة للربح ويكونالدائمة  ةاملعنوي

 االدولة ويساعدهكاهل   نخيفف عاخلريية وهذا بدوره  عمالاألسامهتها يف التنمية االجتماعية و نتيجة مل: الضريبة 

  .يف مسؤوليا�ا فأ�ا تكون معفية من الضرائب 

تقــوم بتــوفري الســلع واخلــدمات بــدون  أنوالبــد مــن اإلشــارة إىل أن األصــل يف املنظمــات غــري اهلادفــة لتحقيــق ربــح 

ا ال تعتمــد علــى حصـيلة املبيعــات كمصــدر للتمويــل فأ�ــ) بعــض املنظمـاتيف كمــا ( بتـوفري مقابــلوحــىت اذا قامــت . مقابـل

 Involuntary اإلجباريـةفـالبعض منهـا يعتمـد علـى املسـامهات . بسبب اعتمادها على مصادر متويل أخرى مستمرة 

Contributions  يعتمــــد علــــى املســــامهات  األخــــروالــــبعض  والرســــوم،بســــبب مــــا لديــــه مــــن ســــلطة فــــرض الضــــرائب

وعـادة مـا  .مـنح أوهـدايا  أو إعانـات أوبصـورة تربعـات  إليـهاليت تقـدم  Voluntary Contributionsاالختيارية 

اســتغالل املــوارد الــيت تقــع  أويف اســتخدام  اإلدارةحــق  إىليــتم تصــنيف مصــادر متويــل املنظمــات غــري اهلادفــة للــربح اســتنادا 

 Unrestrictedد املــوارد املقيــدة االســتغالل بــدون قيــو  أوحتــت ســيطر�ا فقــد تكــون هــذه املــوارد متاحــة لالســتخدام 

Resources  ،استغالهلا ألغراض حمددة  أويقيد استخدامها  أوRestricted Resources . 2  

   

                                                 
 .479، ص مرجع سبق ذكره،حلمي محزة عباس األسيدي، معتز كاظم حنش املالكي  1 

،مكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، مصر، 01الطبعة ،''ة للربحو الغير هادف-النظام المحاسبي للمنظمات الهادفة'' ،بدوي، حممد عباس، عثمان،  األمرية إبراهيم  2 

 .18، ص 2007



 لربحا إلى تحقيق هادفةالاإلطار النظري للممارسات المحاسبية، المؤسسات غير  الفصل األول                                                  

 

  

- 35  - 

  

  غير الهادفة للربح للمؤسساتالمعايير المحاسبية  :المطلب الثاني

  

عــايري للوحــدات غــري لقــد اهتمــت جمــامع ومنظمــات وهيئــات مهنــة احملاســبة واملراجعــة العامليــة اإلســالمية بوضــع م

ومــن جهــود تلــك ا�ــامع واملنظمــات واهليئــات   العملــي،ومعيــارا للتطبيــق  احملاســبية،اهلادفــة للــربح لتكــون مرشــدة للمعاجلــات 

  1 :يليكما خلصها ما 

  للمحاســــــبني القــــــانونني األمريكــــــيإرشــــــادات احملاســــــبة للمنظمــــــات غــــــري اهلادفــــــة للــــــربح الصــــــادرة عــــــن ا�مــــــع  .1

)AICPA  (؛1978إىل  1972لفرتة من خالل ا  

) FASB( احملاسـبة املاليـة جملـس معـايريقوائم مفاهيم احملاسبة املالية للمنظمات غـري اهلادفـة للـربح الصـادرة عـن  .2

  ؛م 1979 سنة 

  ؛م1996املنشورة سنة ) FASB( املعايري احملاسبية للمنظمات غري اهلادفة للربح الصادرة عن  .3

  .م 2000  سنةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملنشورة املعايري احملاسبية الصادرة عن  .4

ويف ضوء ما صدر عن تلك اجلهات، ميكن استنباط أهم املعايري احملاسبية للوحدات غري اهلادفـة للـربح فعلـى 

  :اآليتالنحو 

 كعلى ذلوتأسيسا  وحدة،للار ختصيص األموال حسب استخدامات معينة يف ضوء املقاصد اخلاصة والعامة يمع )1

  :التايلحتلل األموال الواردة على النحو 

 يف  ةالوقـف املشـروطأمـوال كما هو احلـال يف أمـوال الزكـاة و   أموال مقيدة خمصصة ألغراض حمددة وملصارف بعينها

  ؛بعينهاحجة الواقف وأموال الوصايا جلهات خريية 

   ةالوحدة العاميف إطار مقاصد غراض اخلريية العامة و دام يف األوهي األموال املتاحة لالستخ :مطلقةأموال.  

  .روالقوائم والتقاريوجيب أن يؤخذ يف احلسبان هذا املعيار عند تصميم الدورات املستندية والدفاتر والسجالت 

  :يليومن أهم أنواع هذه اإليرادات ما  ار حتليل اإليرادات واملوارد وما يف حكمها حسب طبيعتهايمع )2

 اخلاصةنشطة إيرادات األ.  

  الرسوم واالشرتاكات من األعضاء.  

  التربعات والدعم النقدي العام من الدولة.  

  ذلكالتربعات واهلبات والوصايا والدعم النقدي من األفراد والشركات واملؤسسات وحنو.  

                                                 
 .14، ص مرجع سبق ذكره ،شحاتة، حسني حسني  1 
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  ذلكالتربعات واهلبات والوصايا العينية من األفراد والشركات واملؤسسات وحنو.  

  وعةمتنإيرادات أخرى.  

والعمــل  اواهلبــة والوصــاياملزيــد مــن التــربع  ىالنــاس علــويفيــد هــذا املعيــار يف العــرض واإلفصــاح حلــث وتشــجيع وحتفيــز       

  .اخلريي واالجتماعي التطوعي 

تطبــق الوحــدات غــري اهلادفــة للــربح أســاس املقابلــة بــني املــوارد واالســتخدامات  النقــديمعيــار الفــائض أو العجــز  )3

، وسـبل تـدبري العجـز إن وجـد، و العجز يف �اية الفرتة املالية، وبيان سبل توظيـف الفـائضئض أ�دف بيان الفا

  .ويف كل األحوال يتم تسويتها يف حساب متجمع الفائض املرحل من سنوات سابقة 

بغرض تسهيل  وتتمثل يف املوجودات الثابتة اليت تقتنيها الوحدة؛ معيار إظهار األصول الثابتة يف قائمة املركز املايل )4

أداء مهامها املختلفة مثل العقارات واآلالت واألجهزة واألدوات واألثـاث وحنوهـا ، واملعاجلـة احملاسـبية املناسـبة هـو أن 

، ونــرى أن يطبــق وذلــك �ــدف الرقابــة وتقــومي األداءيطبـق عليهــا األســس احملاســبية الــيت تطبقهــا الوحــدات االقتصــادية 

  1.يانة واإلحالل واالستبدالالك والصتعليها أسس وطرق اإله

  

المحاســـبة عـــن المســـؤولية سســـات غيـــر الهادفـــة لتحقيـــق الـــربح و النظـــام المحاســـبي للمؤ : الثالـــث المطلـــب

  اإلجتماعية

  

كغريها من املؤسسات واهليئات تقوم املنظمات واملؤسسات غري اهلادفة للربح على هيكل مايل من مداخيل 

من املؤسسات إال أن هذا النوع من  عبة إىل النظام احملاسيب إىل حماسبة هذا النو ومصاريف، حيث أشارت املعايري احملاس

  .املنظمات تتميز خبصوصية كو�ا ال تسعى إىل حتقيق الربح

باعتبار أن املسؤولية االجتماعية متتد من داخل املنشأة إىل خارجها بوصفها متثل  محاسبة المسؤولية االجتماعية: اوال

منافع اقتصادية مباشرة، فاملسؤولية االجتماعية الداخلية ترتبط باألفراد واملوارد املستخدمة واملرتبطة باألداء قرارا�ا لتحقيق 

، وبالرغم من أن مفهوم 2احملقق للعمل داخل املنشأة، والذي يساهم يف تطوير العاملني وحتسني نوعية حياة العمل املهنية

د عمل خريي إىل فلسفة إدارة املنشآت، فأ�ا تأخذ بعني االعتبار اآلثار املسؤولية االجتماعية يضمن حتوهلا من جمر 

االجتماعية للعملية اإلنتاجية على ا�تمعات يف جماالت خمتلفة كالفقر والتعليم والصحة والبيئة، ومن مث حتقق النمو 

الفكر احملاسيب إىل بداية العقد ، ويعود ظهور مفهوم حماسبة املسؤولية االجتماعية يف 3االقتصادي والتقدم االجتماعي

                                                 
 .150، ص مرجع سبق ذكره ،شحاتة، حسني حسني  1 

، جامعة قاصدي مرباح 12، حملة الباحث، العدد أنموذج" ةسوناطراك الجزائرية، أرامكو السعودي"المسؤولية االجتماعية للشركات النفطية العربية شركتي حممد فالق،  2 

 .30، ص 2013اجلزائر،  - ورقلة 
  .08، الكويت، ص 2013 أفريل، 47، املعهد العريب للتخطيط، سلسلة اخلرباء، العدد المسؤولية االجتماعية ومساهمة القطاع الخاص في التنمية، املوىلوليد عبد  3

 



 لربحا إلى تحقيق هادفةالاإلطار النظري للممارسات المحاسبية، المؤسسات غير  الفصل األول                                                  

 

  

- 37  - 

  

السادس من القرن العشرين، كنتيجة لزيادة حجم وقدرات الوحدات احملاسبية السيما شركات املسامهة، وقد أدى ذلك إىل 

طرف األطراف ذات العالقة باملنشأة واهتمام متخذي القرار واجلهات احلكومية  زيادة االهتمام باملسؤولية االجتماعية من

  1.ي على أساس تدفق خمرجات ا�تمعأصبحت املنشأة تقيم على أساس مسامهتها االجتماعية أبذلك، و 

اسبة املسؤولية االجتماعية ميكن اختصار حملف يلقد مت اعتماد عدة تعار  :مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية: ثانيا 

 : ما يلي بعضها يف

o املنشأة  ة من القرارات واألفعال اليت تتخذهاإذا كانت املسؤولية االجتماعية هي عبارة عن جمموع

للوصول إىل حتقيق األهداف املرغوب فيها والقيم السائدة يف ا�تمع، واليت متثل يف �اية األمر جزء من 

حماسبة املسؤولية االجتماعية تعىن بتطبيق "فإن  2املنافع االقتصادية املباشرة اليت عليها حتقيقها، 

الجتماعية كعلم االجتماع وعلم السياسة وعلم االقتصاد، أي هي جمموعة من احملاسبة يف العلوم ا

املعلومات الالزمة  األنشطة اليت ختتص بقياس وحتليل األداء االجتماعي لوحدة حماسبية معينة، وتوصيل

  .3"صة �دف اختاذ القرارات الصحيحةللفئات املخت

o الفكر  ن أحد املصطلحات املستخدمة يفمل يكن اصطالح احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية م

مسؤولية "إىل أن Sheldon حني اشار  1923احملاسيب وقد ورد هذا االصطالح ألول مرة يف عام 

أي منشأة هي بالدرجة األوىل مسؤولية اجتماعية، وأن بقاء أي منشأة واستمرارها حيتم عليها أن 

، ويف ضوء ذلك فإن حماسبة "ئفها املختلفةتستلزم وتستويف مسؤوليا�ا االجتماعية عند أداء وظا

تشمل علم االجتماع  تطبيق احملاسبة يف جمال العلوم االجتماعية واليت"املسؤولية االجتماعية هي 

  4". والعلوم السياسية واالقتصادية

العديد من العوامل تظهر أمهية حماسبة املسؤولية االجتماعية نتيجة  : عوامل ظهور محاسبة المسؤولية االجتماعية : ثالثا

 5: أمهها

o  تزايد االعرتاف باملسؤولية االجتماعية للمنشآت االقتصادية اليت كان هدفها يتمثل يف حتقيق 

                                                 
، أطروحة دكتوراه، ختصص حماسبة، كلية القياس المحاسبي التكاليف أنشطة المسؤولية االجتماعية واالفصاح عنها في القوائم المالية الختامية توفان حامد حممد العليمات، 1

 .21-20، ص ص 2010االقتصاد، قسم الدراسات العليا، جامعة دمشق، 
، جملة فري للعلوم االقتصادية )دراسة تطبيقية لبعض كليات جامعة الكوفة( ز القدرات اإلبداعيةتوظيف أبعاد المسؤولية االجتماعية لتعزيحامد كرم احلدراوي وآخرون،  2

 .4، ص 2014واإلدارية، ا�لد السابع، العدد الثالثون، بغداد، 
 . 29-28ت، مرجع سبق ذكره، ص ص توفان حامد حممد العليما 3
، جملة فري )دراسة تطبيقية واستطالعية( مسؤولية االجتماعية بالقوائم المالية في قرارات مستخدمي هذه القوائمتأثير اإلفصاح عن الحسني هادي عنيزة، ماهر ناجي علي،  4

 .160-159، ص ص 2010شرون، بغداد، للعلوم االقتصادية واإلدارية، العدد السادس والع
 .284-283عة افاق، غزة، ، ص ص ، مطب1، ط)اطار فكري حتليلي وتطبيقي( النظرية المحاسبيةعلي عبد اهللا شاهني،  5
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الربح، إال أن الظروف االجتماعية والبيئية احمليطة باملنشأة كظهور التفاوت الكبري يف الدخول وتلوث 

اهلدف ومل تعد األرباح احملققة تستخدم كمعيار شامل  البيئة نتيجة مزاولة النشاط، قد أثر يف مكانة هذا

املالئمة عن  ت وتوفري البياناتآار االجتماعية اليت ختلفها املنشلتقييم األداء، بل يتعني القيام بتحليل لآلث

  التكاليف واملنافع االجتماعية املرتتبة عليها وكيفية توزيع تلك املنافع على ا�تمع؛ 

o  البيانات  قبل بعض اهليئات واجلمعيات املهنية للمنشآت االقتصادية باإلفصاح عن ازدياد املطالبة من

احمليطة  اليت هلا مضمون اجتماعي السيما بعد التطور الكبري يف ا�ال الصناعي وزيادة التلوث للبيئة

 باملشاريع، هدف معرفة مدى قيام املنشأة مبسؤوليتها االجتماعية؛ 

o عنصرا  اليت تعتربألنشطة املنشآت اعية عند حتديد التكلفة الفعلية ة االجتمالتوجه حنو احتساب التكلف

  مؤثرا يف حتديد التكلفة احلقيقية لنشاطها؛ 

o  املنافع االجتماعية وإمهالأدى الرتكيز على جانب التكاليف يف جمال قياس األداء االجتماعي  

خذ بعني االعتبار هذه التكلفة عند إىل ارتفاع التكاليف الكلية للمنشآت، األمر الذي أدى إىل األ

 .أخرى ال تتحمل مسؤولية اجتماعية عن أدائهااملشاريع مقارنتها مع 

ميكن إجياز من خالل التعرف على احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية : أهداف محاسبة المسؤولية االجتماعية: رابعا 

 1:فيما يلي  بعض من أهداف حماسبة املسؤولية اإلجتماعية 

o واملنافع   حتديد وقياس صايف املسامهة االجتماعية للمنشأة اليت ال تشتمل فقط على عناصر التكاليف

واليت هلا ) االجتماعية اخلاصة والداخلية للمنظمة، وإمنا أيضا تتضمن عناصر التكاليف واملنافع اخلارجية

ة يف جمال قياس األداء االجتماعي تأثري على فئات ا�تمع، وينبع هذا الدور من قصور احملاسبة التقليدي

 املنظمات األعمال، ويرتبط هذا اهلدف بوظيفة القياس احملاسيب؛

o    شى اتتم وأهدافها إسرتاتيجيتهاكانت   إنتقييم األداء االجتماعي للمنشأة وذلك من خالل حتديد ما

لة من األرباح من تحقيق نسبة معقو لجهة، ومع طموح املنشأة لألفراد  مع األولويات االجتماعية من

جهة أخرى، ومتثل العالقة بني أداء املنشات االقتصادية والرفاهية االجتماعية العنصر اجلوهري هلذا 

  اهلدف من أهداف احملاسبة االجتماعية ويرتبط هذا اهلدف أيضا بوظيفة القياس احملاسيب؛

o  م وصحة يأثر قرارات املنشأة على تعل(اإلفصاح عن األنشطة اليت تقوم �ا املنشأة واليت هلا آثار اجتماعية

، ويظهر هذا اهلدف ضرورة توفري البيانات املالئمة عن )العاملني وعلى تلوث البيئة وعلى استهالك املوارد

  األداء االجتماعي للمنشأة ومدى مسامهتها يف حتقيق األهداف االجتماعية،

                                                 
، حملة اجلامعة اإلسالمية سلسلة مدى تطبيق القياس واالفصاح في المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزةيوسف حممود جربوع،  1

 .247- 246، ص ص 2002د األول، غزة، ، العد15الدراسات اإلنسانية، ا�لد 
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  النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح :خامسا

لنظام احملاسـيب للوحـدات غـري اهلادفـة للـربح إىل إخـراج معلومـات حماسـبية تسـاعد يف اختـاذ القـرارات حـىت يهدف ا

ويســاهم هــذا النظــام  .دوريــةميكــن إدارة أمواهلــا بطريقــة رشــيدة لتحقيــق مقاصــدها بكفــاءة عاليــة وتقــومي أدائهــا علــى فــرتات 

  1 : اآلتيةبصفة عامة يف حتقيق األغراض 

معلومـات  وذلـك عـن طريـق اإلثبـات املـايل للمعـامالت أوال بـأول يف الـدفاتر والسـجالت وإخـراج الوحـدة، محاية أمـوال. 1

توضــح حركــة املــوارد واإليــرادات والنفقــات واملصــارف، ومــن األســاليب الــيت متكــن مــن ذلــك هــو التصــميم الــدقيق الســليم 

  .الداخليوبصفة خاصة نظام الضبط  احملاسيب،للتنظيم 

وهـذا مـا  ،ت الـيت متـت خـالل الفـرتة املاليـةالوحدة والتزاما�ا والتغـريات الـيت حـدثت عليهمـا نتيجـة املعـامال ان حقوقيب. 2

  .يطلق عليه بالدائنية واملديونية باعتبار أن للوحدة شخصية اعتبارية مستقلة عن إدار�ا

الختــاذ ذلــك مــن فــائض أو عجــز  قيــاس أثــر املعــامالت الــيت حــدثت خــالل الفــرتة علــى حركــة األمــوال ومــا أســفر عــن. 3

  .املوارد، وتدبري العجز من خالل تنمية مثل استثمارات الفائضبشأ�ا،  تالقرارا

 والرقابــة وتقــوميحتليــل إيــرادات ونفقــات الوحــدة حســب مصــادرها وطبيعتهــا وجماال�ــا وغــري ذلــك لتســاعد يف التخطــيط . 4

  .النفقاتاألداء والسيما يف توجيه املوارد ويف ترشيد 

والــنظم حتليــل اســتثمارات أمــوال الوحــدة يف املشــروعات الــيت تقــدم خــدمات ومنــافع حســب املخطــط وطبقــا للضــوابط . 5

  . حواللوائ

مـــوارد تقـــدمي املعلومـــات يف صـــورة تقـــارير ماليـــة دوريـــة تقـــدم لـــإلدارة لتســـاعد يف معرفـــة حركـــة التـــدفقات النقديـــة مـــن . 6

، كمــا تســاعد يف اإلفصــاح عــن املشــكالت للوحــدة يف �ايــة الفــرتة املاليــة ايلوأثــر ذلــك علــى املركــز النقــدي واملــ فومصــار 

  .واملعوقات وسبل تذليلها 

ط التخطــي تقـدمي معلومــات تسـاعد يف وضــع امليزانيــات التقديريـة للوحــدة خـالل الفــرتة املقبلــة وهـذا يعتــرب مـن أساســيات. 7

  .املالية الناجحة  ، وهذا من موجبات اإلدارةوالرقابة وتقومي األداء للوحدة

  : يليتقدمي معلومات تساعد إدارة الوحدة يف اختاذ بعض القرارات ومنها على سبيل املثال ما . 8

  قــرارات ختصــيص املــوارد واإليــرادات علــى االســتخدامات املختلفــة حســب األولويــات اإلســالمية واخلطــط واللــوائح

  .واحتياجات ا�تمع وحنوها 

 عللناس وللمجتمشروعات االستثمارية اليت تقدم خدمات ومنافع قرارات اختيار وتقومي امل .  

  بذلكقرارات التصرف يف الفائض إن وجد حسب القواعد واألسس واللوائح والسياسات اخلاصة.  

                                                 
 .485، ص نفس المرجع السابق ،محزة عباس األسيدي، معتز كاظم حنش املالكي حلمي  1 
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   بذلكقرارات تدبري العجز املتوقع أو الفعلي يف ضوء القواعد واألسس واللوائح والسياسات اخلاصة.  

 وللمجتمعدة لتطوير وتوسيع قاعدة املنافع واخلدمات للناس قرارات إدخال أنشطة جدي.  

  الوحدة يف ضوء املتغريات احمليطة �ا  اتسري عليهقرارات إعادة النظر يف السياسات املالية اليت.  

  عناصر النظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح: سادسا

قواعــد هــذا النظــام أي والــذي جــاء ب ، 01-10خــالل نــص قــانون   مل حيــدد النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري مــن          

يف اجلزائر و ذلك مما جعل حماسبتها مـن حماسـبة املؤسسـات االقتصـادية  حملاسبة املؤسسات غري اهلادفة للربح موحد شكل 

ذا النـوع مـن املؤسسـات أنـه ميكـن لنـا صـياغة عناصـر النظـام احملاسـيب هلـ العادية أو حماسبة اجلمعيات  والنوادي البسـيطة إال

  1 :اآليت  ذلك على النحوو  حسب ما ورد يف العديد من دول العامل

  

  :وتتمثل يف اآليت :  المستندات) . 1( 

  .وصل قبض . أ

  .مستند صرف .ب

  .ج مستند قيد يومية 

  .قائمة بيع باألجل / قائمة بيع نقدي . د

  .شهريةمستند صرف . ه

  . شهريةکشف مصروفات . و

  :ومن أمهها ما يلي:  دفاتر والسجالتال) . 2(

  :مثل : دفاتر اليومية . أ

  ).دفرت اليومية العام املركزي  -

  .دفرت يومية املقبوضات املساعدة -

  .دفرت يومية املدفوعات املساعدة -

  .دفرت يومية املشرتيات املساعدة -

  .دفرت يومية االيرادات املساعدة -

  .اعدةدفرت يومية الصادر املخزين املس -

                                                 
 .486-  485، ص ص نفس المرجع السابق ،حلمي محزة عباس األسيدي، معتز كاظم حنش املالكي  1 
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  .دفرت يومية االستخدامات املساعدة -

  :دفاتر االستاذ مثل . ب 

  دفرت األستاذ العام -

  ).اخل ...واستخدامات ،مدينونايردات (الفرعية  األستاذدفاتر  -

  1 :مها نوعني رئيسني إىلالدفرتية يف الوحدات غري اهلادفة للربح  ةتصنيفا �موعميكن 

  دفاتر وسجالت حماسبية -

  )بيانية (تر وسجالت إحصائية دفا -

  زان املراجعةيم.ج 

  اإلمجايلميزان املراجعة  -

  موازين املراجعة الفرعية -

 تمبسـك اسـتماراوم احملاسب ققد يقتضي األمر وحسب متطلبات الرقابة واملتابعة أن ي: مستندات وسجالت تنظيمية . د

 -ســجل مراقبــة الســلف  -ف مطابقــة كشــف املصــرف کشــ(وســجالت خــارج ا�موعــة الدفرتيــة منهــا علــى ســبيل املثــال 

 األجنبيـةکشف باملبالغ احملولة من واىل املركز بالعملـة احملليـة او   -يومية مراقبة حركة الصندوق  -االشعارات املدينة والدائنة 

  )أخرى ...

جمموعــات  تقســم إىلحيــث  املختلفــة،للحســابات املوجــودة بــدفاتر األســتاذ  الرقمــيميثــل الرتميــز  .الحســاباتدليــل .  )3(

تصـميمه علـى طبيعـة  فوهكذا، ويتوقفرعية  أرقامويعطى لكل جمموعة رقم أساسي ويعطى للحسابات داخل كل جمموعة 

كما   واملعلومات،ويساعد هذا الدليل يف التوجيه احملاسيب ويف استخراج البيانات  .حسابا�اأنشطة كل وحده وعدد ونوعية 

  .بات ونظم املعلومات وشبكات االتصاالتاحلاسأنه من ضروريات استخدام ا

  .الختاميةالقوائم والحسابات ) . 4(

 لغرض عدم اخلروج عـن نطـاق الدراسـة سـنذكر منهـا مـاتامية بشكل شامل وجلميع األنشطة القوائم واحلسابات اخل        

  :خيص الوحدات غري اهلادفة للربح وكما يلي 

  :القوائم الرئيسة وتشمل  -أ

  .زانية العمومية املي -

  حساب االيرادات واملصروفات والتوزيع -

                                                 
 .54، ص 1999، دار الكتاب اجلامعي، جامعة األزهر، مصر)نظم محاسبية خاصة( ،اجلداوي حممود  1 
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  کشف العمليات اجلارية  -

  التدفق النقدي کشف  -

  القيمة املضافة إمجايلکشف   -

  القيمة املضافة إمجايل توزيع کشف  -

  :الكشوفات التحليلية املرفقة ومنها  –ب 

  ؛کشف املوجودات الثابتة واندثارا�ا  -

  ؛ية املؤجلةکشف النفقات االيراد  -

  ؛حتت التنفيذ مشاريعکشف   -

  ؛کشف القروض املستلمة واملمنوحة  -

  ؛کشف املخزون  -

  ؛کشف املدينون  -

  ؛کشف النقود  -

  ؛کشف االحتياطيات  -

  ؛كشف الرواتب واألجور  -

  .كشوفات أخرى  -
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  الفصلخالصة 

اعده ومبادئه اليت حتدد قواعد إعداد القوائم املالية، من خالل التعرف على النظام احملاسيب املايل اجلزائري وأهم قو    

حتول جديد يف جمال احملاسبة يف اجلزائر  الذي عرف، وكان من بني أمهها تغليب الواقع االقتصادي على الواقع القانوين

خالل مخسة قوائم  ونوعية القوائم املالية اليت تزيد من مصداقية الواقع املايل واالقتصادي وفق ما يساير دول العامل من

، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات اخلزينة، جدول حركة رؤوس األموال، )امليزانية أصول، خصوم(رئيسية 

املالحق، كل هذا التعدد يف القوائم املالية جعل من املمارسات احملاسبية يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري أكثر 

  .املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية مصداقية وموثوقية يف البيانات و

   دولةوتعترب املؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح يف اجلزائر باختالف وتنوع شكلها القانوين سواء مؤسسات   

عن الربح املعتاد حتقيقه والذي يعترب اهلدف الرئيسي من أجل  فأو مجعيات ونوادي خريية �دف إىل حتقيق ربح خيتل

مؤسسة اقتصادية، وهو الربح املايل حيث �دف هذه املؤسسات إىل حتقيق ربح اجتماعي يضمن استمرارية إنشاء أي 

ظمات واملؤسسات سواء احلكومية احلياة وسريورة احلياة االجتماعية من خالل األهداف واخلدمات اليت تقدمها هذه املن

  .نوادي خريية اخلاصة بنوعيها مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة أو مجعيات و أو 

ولعل من بني هذه املؤسسات واملنظمات يف اجلزائر جند صناديق الضمان االجتماعي اليت هي تابعة إىل القطاع   

االقتصادي اجلزائري، حيث تعترب هذه املؤسسات ركيزة أساسية يف الدولة تسعى الدولة من خالهلا إىل حتقيق أهداف 

تقدمها هذه الصناديق للمنخرطني بتنوع شكلها القانوين،        لتأمني اليتاجتماعية واقتصادية من خالل أهم خدمات ا

الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لألجراء، الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء، الصندوق الوطين ( 

تحقيق لادية غرب اهلادفة ، وكغريها من املؤسسات االقتصادية األخرى تأثرت هذه املؤسسات احلكومية االقتص)للتقاعد

الربح من خالل التحوالت احملاسبية اليت شهد�ا اجلزائر وهذا ما سوف يتم تداوله يف الفصول القادمة من خالل معرفة 

  .واقع املمارسات احملاسبية يف صناديق الضمان االجتماعي

     

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 

  ثانيالفصل ال

لضمان ل طنيالو الصندوق  في المحاسبیة  تالممارسا
   -وكالة غردایة-اإلجتماعي  لغیر األجراء 
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  :تمهيد 

  

خـالل التعـرف علـى اإلطـار األسس النظريـة فيمـا يتعلـق بالنظـام احملاسـيب املـايل اجلزائـري مـن بعد التعرف على اجلوانب و 

البيئــة اجلزائريــة، وذلــك مــن خــالل التطــرق احملاســيب يف التعــرف علــى  مبــادئ النظــام املــايل صــوري هلــذا النظــام، و التالنظــري و 

مبـادئ إعـداد القـوائم نظم ملهنـة احملاسـبة يف اجلزائـر والـذي يعـرض أهـم طـرق و املـ 11-07عرض أهم ما جـاء بـه القـانون و 

    غــري اهلادفــة للــربح ســواء اجلانــب الفكــريافة إىل التعــرف علــى املؤسســات املاليــة للمؤسســات االقتصــادية اجلزائريــة، باإلضــ

 .التعرف على هذه املؤسسات يف البيئة احملاسبية اجلزائريةهلا، و  أو املعريف

كل هذا مت التقدم به يف الفصل األول اخلاص باإلطار النظري للدراسة، والولوج يف العديد من الدراسـات السـابقة الـيت 

، احملاســبية يف املؤسســات اجلزائريــةمارســات تناولــت النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري باإلضــافة إىل الدراســات الــيت تناولــت امل

حيــث توصــلت معظــم  ســواء كانــت مؤسســة تســعى إىل حتقيــق الــربح أو مؤسســات اجتماعيــة ال �ــدف إىل حتقيــق الــربح،

األحبــاث الســابقة لوجــود ممارســات حماســبية يف املؤسســات اجلزائريـة وفــق مــا يتطلبــه تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل الدراسـات و 

ي،  ذلــــك مــــن خــــالل طــــرق القيــــاس واإلفصــــاح احملاســــيب ملعــــدي القــــوائم املاليــــة، وتلبيــــة هــــذه األخــــرية احتياجــــات اجلزائــــر 

ديق الضـمان الـذي خصـص لدراسـة املمارسـات احملاسـبية يف صـناا الفصـل و مستخدميها، وهـذا مـا سـوف نتطـرق لـه يف هـذ

طـــرق  ، ذلـــك عـــن طريـــق عـــرض -كالـــة غردايـــةو  –بالتحديـــد الصـــندوق الضـــمان االجتمـــاعي لغـــري األجـــراء اإلجتمـــاعي و 

، ومــدى احرتامهــا ملــا جــاء بــه -وكالــة غردايــة –مبــادئ إعــداد القــوائم املاليــة للصــندوق الضــمان االجتمــاعي لغــري األجــراء و 

  :النظام احملاسيب املايل وهذا ما يتم التطرق إليه يف املباحث التالية 11-07قانون 

  ؛-وكالة غرداية-ي للضمان اإلجتماعي لغير األجراء تقديم الصندوق الوطن: المبحث األول

  ؛-وكالة غرداية-عرض إعداد القوائم المالية للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء : المبحث الثاني

وكالــة -تفســير نتــائج الممارســات المحاســبية للصــندوق الــوطني للضــمان اإلجتمــاعي لغيــر األجــراء : المبحــث الثــاني

  .-غرداية
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  تقديم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء : المبحث األول

سوف نتطرف خالل هذا املبحث ايل التعريف بالصندوق الضمان االجتماعي لغري االجراء حمل الدراسة مع تقدمي      

  .   اهم اخلدمات اليت يقدمها الصندوق ملنخرطيه

  هاطني للضمان االجتماعي لغير األجراء وكالة غرداية والتعريف بنشأة الصندوق الو : المطلب األول

 -وكالة غرداية-خالل هذا املطلب سوف نتطرق ايل التعريف بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري االجراء     

  .حمل الدراسة و تبيان اهم وظائف مصاحل الصندوق

  عي لغير األجراءالصندوق الوطني للضمان االجتماتأسيس : الفرع األول

وكان  1974إىل �اية سنة  1958تأسس صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء كنظام إجباري من سنة      

، )AS(أصبحت التغطية لتشمل التأمينات االجتماعية  1975، وإبتداءا من سنة )VS(يغطي إال أداءات التقاعد 

عند إعادة إصالح منظومة الضمان االجتماعي، أدمج  1983وتشمل األمومة، العجز، املرض، الوفاة، ويف سنة 

يف النظام الواحد واملوحد حيث أوكلت مهام تسيري التقاعد  )CASNOS(صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء 

ومهام تسيري التأمينات االجتماعية للصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية  )CNR(للصندوق الوطين للتقاعد 

)CNAS( .  

 الوطين للضمان الصندوق عن استقالله تاريخ إىل اإلجتماعي النظام صناديق من كغريه الصندوق نشأة تعودو 

 اإلداري االجتماع إطار وذلك يف 11992جانفي04 بتاريخ له التحضري أبد الذي (CNAS)لألجراء  االجتماعي

  :عضوا وهم (21)  عددهم البالغ الصندوق أعضاء حضره الذي

 ؛الوطن مستوى على فعالية األكثر التجارية األعمال عن ممثلني ءأعضا )06 (ستة -

 ؛الوطن مستوى على فعالية األكثر \الفالحية األعمال عن ممثلني أعضاء )04 (أربع  -

 ؛احلرفية األعمال عن ممثلني أعضاء )04(أربع  -

   ؛احلرة املهن عن ممثلني أعضاء )04 (أربع  -

 ؛الصحي املكتب عضو -

 ؛التقنية الدراسات مكتب عضو -

 ؛احملاسبة مكتب عضو -

  ؛احملامني مكتب عضو -

 ؛ الصناعيني األعضاء عن ممثلني )02(عضوين -

                                                 
 .1993 جانفي 19 الصادرة بتاريخ 03ية رقم اجلريدة الرمس. 1
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 العمل قانون طرف من املقررة االشرتاك جلنة يف وذلك(CASNOS)    الصندوق موظفي ممثل )01(ضوع  -

 ؛املطبقة والتنظيمات

األجراء  للعمال للضمان االجتماعي الوطين للصندوق ةواملالي واملهنية التنظيمية الوصاية حتتاستمر  الصندوق أن اال

(CNAS) استقاللية  تاريخ1995 سنة غاية إىل (CASNOS)وحدة( من متكون مستقل كجهاز وبداية نشاطه 

ووكاالت جهوية وفروع والئية    وشبابيك خمتصة   باجلزائر هيجو فيكتور بنهج االجتماعي مقرها (مركزية مديرية) مركزية

  :ني يف اجلدول التايلكما هو مب

  

  عرب الرتاب الوطيناجلهوية   انتشار الوكاالتيوضح  :)02-01(جدول رقم ال

  مقر الوكالة  الواليات الملحقة

 اجلزائر اجلزائر العاصمة

 عنابة سوق أهراس -الطارف –قاملة  –عنابة 

 باتنة خنشلة –بسكرة  –ام البواقي  –باتنة 

 بشار النعامة – تندوف –البيض  –ادرار  –بشار 

 البليدة اجللفة –املدية  –تيبازة  –البليدة 

 الشلف تيسمسيلت –عني الدفلى  –الشلف 

 قسنطينة تبسة –ميلة  –سكيكدة  –جيجل  –قسنطينة 

 وهران عني متوشنت –معسكر  –وهران 

 مستغامن تيارت –غليزان  –مستغامن 

 ورقلة اليزي – متنراست –االغواط  –غرداية  –الوادي  –ورقلة 

 سطيف املسيلة –برج بوعريريج  –جباية  –سطيف 

 سيدي بلعباس سعيدة–تلمسان  –سيدي بلعباس 

 ي وزوز تي بومرداس –البويرة  –وزو ي تيز 

 اجلزائر اجلزائر العاصمة

  2019.من إعداد الطالب بناءا على معطيات مقدمة من طرف املدير الفرعي للتحصيل بغرداية: المصدر

جانفي من نفس السنة الذي حيدد التنظيم الداخلي للصندوق  15وحسب القرار املؤرخ يف  2015ا يف سنة أم

  .الوطين للضمان االجتماعي اخلاص بغري األجراء والذي مبقتضاه مت إنشاء الوكاالت الوالئية للصندوق

  :1أصناف على أساس املعايري التالية )03(من القرار مت تصنيف الوكاالت الوالئية إىل ثالث  17ومبوجب املادة رقم 

  عدد املكلفني واملنتسبني للضمان االجتماعي لغري األجراء؛ -

  عدد املؤمن هلم اجتماعيا؛ -

                                                 
 .2015 افريل 5 الصادرة بتاريخ 17 اجلريدة الرمسية  رقم.  1
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 اشرتاكات الضمان االجتماعي ونفقات األداءات؛ -

 

  يوضح تصنيف الوكاالت الوالئية عرب الرتاب الوطين ):02-02(جدول رقم ال

  الوكاالت الوالئية الصنف الثالث  الوكاالت الوالئية الصنف الثاني  الوكاالت الوالئية الصنف األول

  سوق اهراس  غرداية  اجلزائر شرق

  خنشلة  املسيلة  اجلزائر غرب

  الطارف  برج بوعريريج  سطيف

  االغواط  بومرداس  تيزي وزو

  سعيدة  عنابة  تلمسان

  بشار  الشلف  وهران

  البيض  مستغامن  جباية

  تيسمسيلت  بسكرة  البليدة

  ادرار  سيدي بلعباس  سنطينةق

  النعامة  ميلة  باتنة

  تامنراست  جيجل  -

  ايليزي  الوادي  -

  تندوف  تيبازة  -

  -  ورقلة  -

  -  تيارت  -

  -  البويرة  -

  -  معسكر  -

  -  سكيكدة  -

  -  املدية  -

  -  قاملة  -

  -  غليزان  -

  -  عني متوشنت  -

  -  أم البواقي  -

  -  اجللفة  -

  -  عني الدفلى  -

  -  تبسة  -

 .2015أفريل  5املؤرخة يف  17من إعداد الطالب بناءا على اجلريدة الرمسية رقم : المصدر
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  وهيكله التنظيمي )وكالة غرداية(صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء التعريف ب: الفرع الثاني
  

 صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء وكالة غردايةالتعريف ب: أوال

بغرداية هي مؤسسة إدارية تنظيمية ذات طابع  )CASNOS(ن االجتماعي لغري األجراء صندوق الضماإن 

خاص، تعمل على تأمني الفئة غري املأجورة للوالية، أي كل العمال الذين ميارسون نشاطات مهنية غري مأجورة يف إطار 

  :ة بوالية غرداية واليت تعيناخلاص) املهن اخلاضعة للقيد يف السجل التجاري (التشريع اخلاص بأعمال املنظمة 

 الصناعيني؛ 

 احلرفيني؛ 

 التجار؛ 

 الفالحني؛ 

  ؛)حمامني، خرباء حماسبني، صيادلة، أطباء وغريهم(أصحاب املهن احلرة 

  ؛)القطاع اخلاص(السائقني مبختلف أنواعهم 

  أصحاب املؤسسات اخلاصة)SARL , EURL , SNC( ؛ 

جتماعي لغري األجراء وكالة غرداية فهي تغطي مجيع بلديات الوالية صندوق الضمان االفية لأما عن احلدود اجلغرا

  :وذلك من خالل الشبابيك املختصة التابعة للوكالة

وعدد عماله  2004شباك خمتص تابع لدائرة املنيعة الذي يغطي بلديات هذه الدائرة  مت فتحه يف شهر ماي  -

 ولديهم مستوى جامعي؛ )03(ثالثة 

) 03( ثالثةوعدد عماله  2003ان الذي يغطي بلدية بريان مت فتحه شهر جويلية شباك خمتص لدائرة بري -

 ولديهم مستوى جامعي؛

  2005شباك خمتص لدائرة متليلي الذي يغطي مجيع بلديات متليلي مبا فيهم دائرة زلفانة مت فتحه يف شهر أفريل  -

 ولديهم مستوى جامعي؛ )03(وعدد عماله ثالثة 

) 04( أربعةوعدد عماله  2001ارة الذي يغطي بلدية القرارة ومت فتحه يف شهر جويلية شباك خمتص لدائرة القر  -

 ولديهم مستوى جامعي؛  

 أما وكالة غرداية فهي تغطي مجيع بلديات الدوائر الباقية مثل دائرة بنورة، العطف، غرداية، الضاية بن ضحوة؛  -
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  جتماعي لغير األجراء مهام الـوكالة الوالئية للصندوق الضمان اال  :ثانيا

 املهام هذه نلخص أن وميكن ،األجراء لغري االجتماعي الضمان صندوقلل العامة األهداف ضمنوكالة ال مهام تندرج 

   :التالية النقاط يف

  والشبابيك املختصة؛  الوالية مستوى على األجراء لغري االجتماعي للتأمني واملالية الطبيعية اإلعانات تسيري -

 التابعني للصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء؛ املتقاعدين وصرف منح ومعاشات سويةوت استالم -

 ؛االقتضاء عند القضائية واملتابعة املراقبة لالشرتاكات، التحصيل ضمان -

إجتاه الصندوق وتقدميها    للمؤسسات  وضعيا�م إلثبات )شهادات التحيني(للمنخرطني الالزمة الوثائق تقدمي -

 عدم شهادات طريق عن انتمائهم عدم إلثبات املنخرطني لغري، و ( Mise à Jour ) ات األخرىأو اإلدار 

  ؛)(Attestation De Non Affiliation االنتساب

 ؛التعويضات لكل الطبية املراقبة وتنظيم تسيري -

 ؛مديرية العامةلل والسنوي الشهري النشاط عن وتقارير اإلحصائيات تقدمي -

 ؛بالوالية طنياملنخر  ملفات متابعة -

 ؛الوالية مستوى على املعنيني ملفات ترقيم -

 األداءات  لتمويل استغالهلا إعادة مث للمنخرطني، السنوية االشرتاكات حتصيل يف للصندوق األساسية املهام وتكمن

  :التالية

 ؛أشكاله بكل املرض على التأمني -

 ؛األمومة على التأمني -

    ؛(Appareillage)الطبية واألدوات )Cure Thermale( دنيةاملع باملياه واملعاجلة احلمامات نفقات -

  ؛)Capital Déces( الوفاة منحة تقدمي -

 التعويضات يف احلق ومتطلبا�ا اشرتاكاته لكافة مستوف الصندوق يف منخرط لكل حيق :المرض على التأمين - أ

  :سنوات 4 تتعدى أن جيب ال اليت التالية،

 ؛واالستشفائية يةالصيدل اجلراحية، الطبية، املصاريف -

 ؛الصناعي واستخالفها البيولوجية الفحوص -

 ؛الطبية النظارات -

 ؛وعالجها االصطناعية األسنان -

 ؛واحلمامات املعدنية باملياه املعاجلة -

  االصطناعية؛ واألعضاء األجهزة -
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 وذلك )الصيب( ودواملول باألم اخلاصة والصيدلية الطبية املصاريف عن بالتعويض ذلك ويتم :ةاألموم على التأمين -ب

  .أيام الثمانية تعادل ملدة

 لألشخاص أو لعائلته الصندوق مينح اجتماعيا املؤمن وفاة حال يف (Capital décès) :الوفاة على التأمين -جـ

   .(Revenu annuel)للضريبة  اخلاضع السنوي مدخوله تعادل اليت منحة الوفاة كفالته حتت
  

  تحليلهالهيكل التنظيمي للوكالة و : ثالثا

  يوضح التنظيم اإلداري للوكالة : )01-02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .15، ص 2015 سنة ،17اعتمادا على جريدة الرمسية، العدد  الطالب إعداد من :المصدر

 

  مدير الوكالة

  

 السكريتاريا

  المديرية الفرعية للتحصيل 

 المنازعاتوالمراقبة و 

 مصلحة المشتركين

  مصلحة الترقيم والتسجيل 

 مصلحة مراقبة المشتركين 

 مصلحة المنازعات

 مصلحة المالية و المحاسبة

 مصلحة الوسائل العامة

 خلية اإلصغاء و االتصال

 مصلحة المستخدمين

 المراقبة الطبية

 مصلحة الشفاء

  المديرية الفرعية لالداءات

مصلحة أداءات التأمينات 

 االجتماعية

 مصلحة التقـــاعد
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  .أهم املصاحل يف الصندوق وظائفبني نس (2-1)من خالل الشكل رقم 

  :مدير الوكالة -1

 حدود يف وذلك وق،بالصند واملتعلقة املناسبة القرارات ختاذإ الصالحيات يفكل   لصندوق مديرا لها رأس على يرتبع

ــــــــيمب فلو يتكفه بالتايل، و �ا والقانونية املتعامل التنظيمية األطر    :ا يلـ

 خمتلف جتاه رمسية وثيقة وكل والصكوك والبيانات الوثائق كل على والتصديق الصندوق مهام كل متابعة -

  ؛يةالوال وحدات

 ؛الرمسية واجلهات املناسبات يف الصندوق ومتثيل قاريرتال تقدمي ،الصندوق وأعمال نشاط متابعة -

  

  :وتتوىل مايلـــــــــي :المديرية الفرعية لألداءات  -2

  ضمان تنظيم وتنسيق العمليات املرتبطة بدفع أداءات التأمينات االجتماعية ومعاشات ومنح التقاعد املنجزة؛ -

  تنفيذ جهاز التكفل بالعالجات الصحية؛ ضمان متابعة و -

  تقييم نشاطات الشبابيك املختصة التابعة للوكالة الوالئية؛ -

  السهر على تطبيق النصوص املسرية لألداءات االجتماعية؛ -

  :وتضم هذه املديرية مصلحتني

  :مصلحة ألداءات التأمينات االجتماعية - 1.2

 هلم تسمح اليت الوثائق ستالمإب وذلك للمنخرطني واألداءات التعويضات خمتلف تقدمي على املصلحة هذه تشرف

 :واملتمثلة فيمايلي ،التعويضات مبالغ وحتديد ومعاجلتها باحلقوق

 ؛سابقا إليها املشار املرض تعويضات أداء -

 ؛األمومة داءاتأ  -

 ؛الوفاة منحة  -

 :يلي فيما تؤديها اليت الوظائف وتكمن ن،أعوا وأربع مصلحة املصلحة رئيس على تسيري يشرف للعلم

 ؛املنخرطني من الالزمة الوثائق استالم -

 ؛ومستلزماته اشرتاكاته لكافة األخري ستيفاءإ من والتأكد الوثائق مراقبة -

 ؛الصندوق عاتق على يقع ال ما وباملقابل بتعويضه الصندوق يكفل ما وحتديد الوثائق دراسة -

 ؛ (Compte CCP) بريدي جاري حساب وفق يتم الذي للتخليص الالزمة الوثائق إصدار -

 ؛إصدار الشيكات أو التخليص بعملية للقيام واحملاسبة املالية مصلحة إىل امللفات إرسال -

 إرساهلا و  عليها للتصديقللمدير الفرعي لألداءات  وسنويا شهريا واملعلومات اإلحصائيات تقدمي -
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 إىل املديرية العامة؛

 :أداءات التقاعدمصلحة  -2.2

 :املصلحة ما يليمن مهام هذه 

 وإصدار معاجلتهاو  املنقول التقاعد أو التقاعد ومعاشات منح على احلصول قصد املقدمة امللفات ستقبالإ -

 ؛لذلك املناسبة القرارات

 يف املناسبة القرارات وإصداراملراقب  الطبيب موافقة بعد العجز، منح على احلصول قصد املقدمة امللفات ستقبالإ -

 ؛حقها

إرساهلا إىل املديرية و  عليها للتصديقللمدير الفرعي لألداءات  وسنويا شهريا واملعلومات ائياتاإلحص تقدمي -

 العامة؛
  

  :الطبية المراقبة مصلحة ــ  3

 نيطبيب من يتكون املكتب الذي هذا عمل أن إذ مباشرة، غري بطريقة املكتب هذا مهام إىل اإلشارة سبقت لقد      

  :يف يكمن واألداءات، وجوهره التعويضات مصلحة ألعمال مكمال  وسكرترية ن يار مستش

 ؛الصحية املرافق مع االتفاقيات إبرام -

 ؛للتعويض القابلة وغري للتعويض القابلة األدوية قائمة من التأكد -

 ؛للتعويض القابلة االصطناعية واألعضاء األجهزة قائمة -

 ؛الطبية امللفات إدارة -

 ؛%100و % 80 بنسبة الدواء اقتناء بطاقات منح -

 قد اليت ) اإلفراط الغش، ( املدفوعة غري أو للقانون املخالفة األداءات ورفض الدفع الواجبة األداءات على التأشري -

 ؛الطبيب من حىت أو املؤمن من حتدث

 إىل اللجوء إىل األحيان يف بعض تؤدي واليت هلم املمنوحة الطبية الوثائق سالمة من والتأكد املرضى فحص إعادة -

 ؛اخلربة بطبي

   المديرية الفرعية للتحصيالت والمراقبة والمنازعاتــ  4

  :وتتوىل ما يلي

تنظيم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل، السيما تلك املتعلقة بإنتساب املكلفني للضمان االجتماعي وحتصيل  -

  اشرتاكات الضمان االجتماعي وعمليات املراقبة وإجراءات التحصيل اجلربي؛

يز التنفيذ إسرتاتيجية متعددة السنوات للتحصيل وآليات مالءمة لتوسيع قاعدة املنتسبني وكذا حتديد وضع ح -

  خطة العمل السنوية؛

  حتديد ووضع حيز التنفيذ خطة العمل للمراقبة؛ -
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  تقييم أداءات أعوان مراقبة الضمان االجتماعي؛ -

  متابعة أعمال جلنة الطعن املسبق املؤهلة؛ -

  مبختلف قطاعات نشاط املكلفني وحتديد كيفية استغالهلا؛ حتليل املعطيات املتعلقة -

  حتديد العناصر واملعايري القاعدية اليت تسمح بإعداد خطة العمل؛ -

  التعرف على وظائف وقواعد التسيري اليت جيب وضعها يف نظام تسيري التحصيل؛ -

  :وتضم هذه املديرية أربع مصاحل

  مصلحة التحصيل؛ -1

  مصلحة ملراقبة املكلفني؛ -2

  حة التسجيل؛مصل -3

 مصلحة املنازعات؛ -4

  

  :وتتوىل ما يلي :مصلحة الموارد البشرية والوسائل - 5

  تنظيم وتسيري املوارد البشرية واملادية وكذا أمالك الصندوق؛ -

  إعداد التسري التقديري للموارد البشرية؛ -

  متابعة تسيري املوارد البشرية وخطط املسار املهين وتنظيمها؛ -

 عات يف جمال عالقات العمل؛ تسيري ومتابعة املناز  -
  

  عرض مصلحة المالية والمحاسبة: ثالثا

  :يلي فيما األساسية مهامه وتكمن صندوق،ال نشاط يف وأساسيا هاما دورا اجلهاز هذا يؤدي  

  :خيص فيما املتعلقة بالفرع اإلحصائيات خمتلف إعداد -

  ؛(Les Encaissements)) شرتاكاتاإل( املداخيل إحصائيات -

  ؛ (Les Virements)األموال  رؤوس حتويالت تإحصائيا -

  ؛(Les Chèques Impayés)للدفع  القابلة غري الشيكات إحصائيات -

   ؛)(Etat De La Trésorerieاخلزينة  حالة إحصائيات -

  ؛(Les P.V De Caisse) ورصيده الصندوق حاالت ضبط -

  ؛(Les Etats De Rapprochement)املراقبة  كشوف جداول -

  ؛(Les Etats De Prestation)والتعويضات  تاألداءا حاالت -



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 55  - 

  

 ؛للوحدة واملالية احملاسبية العمليات كل تسجيل على يعمل كما -

  :بنكية حسابات  مخسة املصلحة وتسري

 ؛عليها املؤشر والتعويضات األداءات خمتلف لدفع خمصص بريدي جاري حساب 

 اخلارجي  اجلزائري البنك يف بنكي حساب(BEA)، املدفوعة االشرتاكات يستقبل خمتلف جتاري حساب وهو 

 ؛ الصكوك طريق عن

  حساب بنكي يف البنك اجلزائري اخلارجي)BEA(  خاص بالتعويضات الطبية للصيدليات املتعاقدة مع

 الصندوق؛

 حساب بنكي يف بنك التنمية حمللية )BDL( عن املدفوعة االشرتاكات يستقبل خمتلف جتاري حساب وهو 

 ؛ت النقدية باإلضافة إيل تسديد خمتلف التعويضات اخلاصة بالصندوقوالتحويال الصكوك طريق

 حساب بنكي يف بنك الفالحة والتنمية الريفية )BADR( االشرتاكات يستقبل خمتلف جتاري حساب وهو 

 ؛والتحويالت النقدية باإلضافة إيل تسديد خمتلف التعويضات اخلاصة بالصندوق الصكوك طريق عن املدفوعة

 ؛الالزمة التدابري ختاذإل املنازعات وذلك مصلحة إىل بعد فيما لتحويلها للدفع القابلة غري الصكوك ستقبالإ -

 ؛(Capitaux De Décès)الوفاة  منح -

 :صندوقني امللحقة تسري كما -

 الرئيسي  الصندوق(La Caisse Principale) املنخرطني؛ باشرتاكات تتعلق واليت  

 الثانوي  الصندوق(La Caisse De Régie) الصغرية النفقات بعض لتمويل املخصص 

  وكالة؛ لل

  :أيضا من بني املهام الرئيسية للمصلحة جند

  إعداد امليزانية السنوية للصندوق وضمان متابعة تنفيذها؛ -

  ضمان العمليات املالية واحملاسبة؛ -

  السهر على املسك املنتظم حلسابات الصندوق وحتيينها؛ -

  ية وتسيريها وتنسيقها ومراقبتها؛ضمان تنظيم احملاسبة واملال -

  مجع اجلداول املالية وحتليلها؛ -

  إعداد وثائق التلخيص املتعلقة بتسيري احملاسبة؛ -

  حتيني جداول التقارب؛ -

 

  

  



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 56  - 

  

  جمع المعلومات : رابعا

 مصادر جمع المعلومات  - 1

  :راسة امليدانية وهيمت االعتماد على نوعني من املصادر للحصول على املعلومات الالزمة واملتعلقة بالد 

  :مصادر أولية - 1.1

هذه  تشملتتمثل أساسا يف املقابلة حيث كانت الوسيلة األوىل لتجميع املعلومات الضرورية حول موضوع الدراسة،      

املعلومات يف كل ما يتعلق باالشرتاكات من كيفية حسا�ا وكيفية حتصيلها، غرامات وزيادات التأخري عن تسديدها، 

مراحل التمويل وتطور نفقات وإيرادات الصندوق وذلك من خالل طرح أسئلة شفوية على املدير الفرعي  إىلإضافة 

يف جمال  سنة 18باإلضافة إىل خربة الطالب املهنية يف الصندوق حمل الدراسة واليت تفوق للتحصيل واملنازعات واملراقبة 

  .بية املتمثلة يف القوائم املالية بصفة عامةاحملاسبة الذي سهل علينا احلصول على املعلومات احملاس

  :مصادر ثانوية - 2.1

موقع الصندوق باإلضافة إىل اجلرائد الرمسية حيث مت استعمال الوثائق املقدمة من  منوتشمل الوثائق احملصل عليها     

وية املطروحة عليه، كما مت تصفح املدير الفرعي واملتعلقة باالشرتاكات، وذلك تدعيما ملا جاء يف األجوبة عن األسئلة الشف

عليها يف الدراسة، وكان من الضروري تدعيم كل املعلومات  مت االعتمادموقع الصندوق الذي كان من املصادر املفيدة اليت 

  . نصوص قانونية ومراسيمب

  

 العناصر األساسية المكونة إليرادات ونفقات الصندوق- 2

  :1المنخرطين الجددعدد  – 1.2

أيام األوىل من عشرة جري باإلعالن عن نفسه مبزاولة نشاط غري مأجور لدى الصندوق خالل األالعامل غري يلتزم     

بداية النشاط أي تاريخ املصرح به يف السجل التجاري، بطاقة حريف، بطاقة فالح، االعتماد اخلاص باحملاسبني، الصيادلة 

، اليت ميكن احلصول عليها من طرف )شهادة إثبات الوجود(يقةأو االعتماد على الوث اءواملهندسني املعماريني واألطب

اليت تسلم من  ويتم التصريح بإستمارة .تعذر علينا حتديد البداية الفعلية لنشاط أي تاجر كاني عندمامصاحل الضرائب 

توي على طرف مصاحل الصندوق الوطين لغري األجراء تتضمن التعريف باملصرح والنشاط الذي ميارسه مرفقة مبلف حي

  :2الوثائق التالية

 التجاري أو نسخة اعتماد املهنة بالنسبة ألعضاء املهن احلرة؛السجل نسخة من  -

 بطاقة أو شهادة التسجيل يف سجل الغرفة الوطنية للحرف واملهن بالنسبة للحرفيني؛ -

                                                 
 .املتعلق بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي 1983جويلية  02لـاملوافق  1403رمضان عام  21مؤرخ يف  14-83قانون رقم  1
 ). مقابلة شخصية(الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية، التصريح بالنشاط، ، اقبة واملنازعاتاملر مدير فرعي للتحصيل و  ،عوين حممد 2
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ة التسجيل يف أو شهاد/أو عقد امللكية و ةنسخة من قرار الوايل فيما خيص االستفادة من قطعة أرض فالحي -

 ؛)بطاقة فالح(الغرفة الوطنية للفالحة 

 شهادة إثبات الوجود مستخرجة من طرف مصاحل الضرائب؛ -

 نسخة من شهادة امليالد؛ -

ويف حالة عدم التصريح بالنشاط يف األجل احملدد قانونا الذي هو عشرة أيام من تاريخ البداية الفعلية للنشاط، يعرض     

دج  000,00 5  البالغة )Pénalité De Retard(إىل غرامة التأخري ) جاريصاحب السجل الت(املكلف 

  .عن كل شهر تأخر %20يضاف إليها 

الرقابة يف  ن مصاحل الصندوق بإمكا�م تسجيل املكلف إجباريا حىت وإن مل يتقدم للقيام بذلك عن طريقأمع العلم      

بعض الربامج واالعتماد على الوثائق املقدمة  واستغالل  تابعني للصندوقعني املكان بواسطة املراقبني املعتمدين واحمللفني ال

  .ملصاحل الصندوق من طرف مؤسسات أخرى كالضرائب ومصاحل السجل التجاري

 ):les Cotisants(المشتركين عدد  – 2.2 

ة، واالشرتاك السنوي الصندوق الذين أقدموا على تسديد اشرتاكا�م السنوية خالل السن وهم التجار أو منتسيب      

جانفي من كل سنة ويتم تسديده قبل الفاتح من  01من  ابتداءومستحق  1للصندوق هو اشرتاك حممول وليس منقول

تسديد اشرتاكا�م قبل الفاتح من الذي يكون الفالحني،  اشهر جويلية من السنة نفسها هذا بالنسبة لكل املنتسبني عد

  .شهر أكتوبر من السنة نفسها

عقوبة الزيادة عن التأخري  ويف حالة عدم احرتام املنخرط أو املنتسب ألجال تسديد االشرتاك فإنه يتعرض إىل       

)Majoration De Retard( اليت حتسب كما يلي:  

 7% تطبق على مبلغ االشرتاك السنوي  عند الفاتح من شهر جويلية من السنة حمل دفع االشرتاك؛ 

 1% عن كل شهر تأخر؛ يطبق على مبلغ االشرتاك  

  ):Les Encaissements( مداخيل الصندوق - 3.2

تتشكل مداخيل الصندوق من اشرتاكات املنتسبني للصندوق، حيث يشكل قسط االشرتاك املورد الرئيسي الذي         

صى دج و احلد األق 400,00 32يعتمد عليه الصندوق يف متويل نفقاته، وأصبح احلد األدىن لالشرتاكات يبلغ  

من الدخل  %15دج، كما أن نسبة املعتمدة لتحديد االشرتاك السنوي تقدر ب 000,00 648 : لالشرتاك بـ

  .السنوي الذي يصرح به املنتسب للصندوق

  :2وتنقسم هذه النسبة إىل

 .املرض،األمومة، العجز والوفاة: ختصص للتأمينات االجتماعية 7,5% -

                                                 
 تأميناتللاملنخرط يقوم بتسديد اشرتاكه لوحده عكس الصندوق الوطين  أواملشرتك  أنهو حممول أي  األجراءاالجتماعي لغري ن يف الصندوق الوطين للضما كالشرتاا أنأي  1

 .العامل أجرةاالجتماعية الذي يتم اقتطاعه مباشرة من 
، يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين 2015نوفمرب سنة  14املوافق  لـ  1437صفر عام  02مؤرخ يف  289- 15من املرسوم التنفيدي رقم   14املادة .  2

  .5املؤرخ يف نفس التاريخ ص   61ة الرمسية رقم ميارسون نشاطا حلسا�م اخلاص، الصادر يف اجلريد
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  .ختصص للتقاعد 7,5% -

  نفقات الصندوق -4.2

  :تنقسم نفقات صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء إىل 

 األداءات واليت متثل القسط األكرب من نفقات الصندوق؛ -

 مصاريف التسيري؛ -

  :األداءات  – 1.4.2

يستفيد من األداءات العينية، األشخاص الطبيعيون غري األجراء الذين ميارسون بالفعل حلسا�م اخلاص نشاطا حرا         

ا أو جتاريا أو حرفيا أو فالحيا أو أي نشاط آخر مماثل، كما يستفيد األشخاص املذكورين من األداءات املتمثلة يف صناعي

  :، حيث تنقسم هذه األداءات إىل 1منحة الوفاة والعجز

  

وهي مصاريف العناية الطبية والوقائية والعالجية لصاحل املؤمن له  وذوي حقوقه وتشمل : التأمين على المرض -

 : 3للتأمني على املرض تغطية املصاريف التالية 2األداءات العينية

 العالج؛ -

 اجلراحة؛ -

 األدوية؛ -

 اإلقامة باملستشفى؛ -

 الفحوص البيولوجية والكهروديوغرافية وا�وافية والنظريية؛ -

 عالج األسنان واستخالفها االصطناعي؛ -

 النظارات الطبية؛ -

 تبطة باألعراض واألمراض اليت يصاب �ا املريض؛العالجات باملياه املعدنية واملتخصصة املر  -

 األجهزة واألعضاء االصطناعية؛ -

                                                 
 .االجتماعية، املتعلق بالتأمينات 1983يوليو سنة  2املوافق  1403رمضان عام  21املؤرخ يف  11-83من قانون رقم  الرابعة  املادة.  1
هي منح تعويضية يومية للعامل األجري الذي األداءات النقدية له وذوي حقوقه، أما  هي التكفل مبصاريف العناية الطبية والوقائية و العالجية لصاحل املؤمناألداءات العينية .  2

بينما األداءات النقدية (casnos)   لغري األجراء االجتماعيضمان لل الوطين  ومنه نقول أن األداءات العينية يتكفل �ا الصندوق .يضطر إىل التوقف مؤقتا عن عمله بسبب املرض

 . (cnas) االجتماعيةوطين للتأمينات يتكفل �ا صندوق ال
  .سبق ذكره 11- 83املادة الثامنة من القانون رقم . 3
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 اجلبارة الفكية والوجهية؛ -

 إعادة التدريب الوظيفي لألعضاء؛ -

 إعادة التأهيل املهين؛ -

 النقل بسيارة اإلسعاف أو غريها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة املريض ذلك؛ -

له اجتماعيا وذوي حقوقه يف األداءات العينية من التأمني على املرض واألمومة شريطة أن  كما خيول احلق للمؤمن          

يوما على األقل من تاريخ تلقي العالج،  )15(يكون طلب االنتساب يف الضمان االجتماعي قد قدم قبل مخسة عشر 

السنة املدنية اليت مت دفع  وعندما يتوقف الشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص عن نشاطه خالل

  .1االشرتاك بعنوا�ا، يبقى احلق يف األداءات املنصوص عليها سابقا سارية إىل غاية �اية هذه السنة

تتمثل أداءات التأمني على الوالدة يف املصاريف املرتتبة عن احلمل والوضع وتبعاته، وال : 2التأمين على الوالدة -

م الوضع على يد طبيب أو مساعدين طبيني مؤهلني، ما عدا ما خالف ذلك جيوز منح هذه األداءات ما مل يت

 :ألسباب قاهرة، وتعوض هذه املصاريف وفقا للشروط التالية 

 ؛%100تعويض املصاريف الطبية والصيدلية على أساس  -

 تعوض مصاريف إقامة األم واملولود يف املستشفى على نفس األساس ملدة أقصاها مثانية أيام؛ -

خيول احلق يف معاش العجز للشخص غري األجري الذي ميارس نشاطا حلسابه اخلاص : 3ن على العجزالتأمي -

ويصاب بعجز كلي و�ائي جيعله غري قادر مطلقا على االستمرار يف ممارسة مهنته، غري أن استئناف أي نشاط 

ا مأجورا ونشاطا غري مهين يؤدي إىل توقيف االستفادة من معاش العجز، وكل شخص ميارس يف آن واحد نشاط

مأجور حلسابه اخلاص، له احلق يف معاش عجز بعنوان نشاطه املأجور، تقدر هيئة الضمان االجتماعي احلق يف 

يوما، ابتداء من إيداع ملف  )45(أداءات التأمني على العجز بعد قرار املراقبة الطبية يف أجل مخسة وأربعني 

اريخ بداية االنتفاع من املعاش باليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ طلب املعاش إىل اللجنة املختصة، وحيدد ت

االعرتاف �ذا العجز من طرف هيئة الضمان االجتماعي املختصة، جيب على الشخص غري األجري الذي ميارس 

 :نشاطا حلسابه اخلاص، املؤمن له اجتماعيا، لكي يستطيع االستفادة من التأمني على العجز أن 

 قد بلغ السن اليت ختوله احلق يف معاش التقاعد؛ أال يكون -

                                                 
 .ذكره سبق  289-15 املادة الثانية من املرسوم التنفيدي رقم.  1
 . 11-83من قانون رقم  26و  24؛ 23املواد . 2
 .289- 15 من املرسوم التنفيدي رقم 7و 6، 5، 4، 3املواد  . 3



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 60  - 

  

جيب أن يكون مسجال يف الضمان االجتماعي منذ سنة على األقل، عند تاريخ املعاينة الطبية األوىل  -

 للمرض أو احلدث أو اإلصابة اليت تسببت يف حالة العجز؛ 

 أن يكون يف حالة نشاط ومستويف جلميع اشرتاكاته؛ -

من قيمة االشرتاك املدفوع، وعندما يكون العاجز ملزما باللجوء إىل  %80ملعاش العجز  ويساوي املبلغ السنوي 

، وعند بلوغ صاحب العجز السن اليت ختول احلق يف  %40مساعدة الغري، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة 

  .معاش التقاعد، حيول معاش العجز إىل معاش التقاعد مببلغ يساوي مبلغ معاش العجز على األقل

يف حالة املتوىف كان يف ) Assiette(يساوي مبلغ رأمسال الوفاة مبلغ أساس االشرتاك :  1التأمين على الوفاة -

فإن منحة رأمسال الوفاة تقيم على  )Retraité(، أما إذا كان املتوىف يف حالة تقاعد )Actif(حالة نشاط 

لذوي حقوق احلاصل على معاش تقاعد لنظام ، غري أن مبلغ رأمسال الوفاة املمنوح 2أساس األجر الذي يتقضاه

، )Retraité Actif(غري األجراء الذي استمر يف ممارسة نشاط غري مأجور بعد إحالته على التقاعد 

يساوي مبلغ أساس االشرتاك املصرح به بعنوان نشاطه غري املأجور، عندما يكون أساس هذا االشرتاك أكثر نفعا 

 .دمن املبلغ السنوي ملعاش التقاع

يستفيد من معاشات التقاعد كل العمال واملوظفني وكذا أصحاب املهن احلرة كاحملامني  :التأمين على التقاعد  -

توفرها يف  والتجار واألطباء وهذا لكون هذه الفئة متارس نشاطا حلسا�ا اخلاص وغري مأجور، والشروط الواجب

 :لب املعاش جند املشرتك عند دفع ملف ط

سنة للنساء، هناك حالة خاصة للنساء الاليت  60وسنة للرجال  65القانون هو السن الذي خيوله  -

 57لديهن ثالث أبناء فما فوق يتم إنقاص هلن ثالث سنوات أي بإمكا�ن دفع ملف التقاعد على 

 سنة؛

 سنة كحد أدىن؛ 15أن يكون قد اشتغل  -

 أن يكون مستويف جلميع اشرتاكاته؛ -

  س الذي يعتمد حلساب معاش التقاعد من املعدل احملسوب ألسس االشرتاكات كما يتكون األسا               

  ، وحيدد تاريخ بداية االنتفاع من منحة التقاعد باليوم األول من الشهر)10(ألفضل عشر سنوات                

  .الذي يلي تاريخ استالم الطلب               

                                                 
 .289- 15 الثامنة من املرسوم التنفيدي رقم ملادةا.  1
 .مرة معاش التقاعد 12 بالنسبة للمتقاعدين حيسب رأمسال الوفاة بـ.  2
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ة الضمان االجتماعي يف متويله للقطاع الصحي تندرج مسامهة أجهز :الدفع الجزافي للمستشفيات  -

على نظام  1973العمومي ضمن مصاريف فرع التأمينات االجتماعية وكان يعتمد متويلها قبل سنة 

الفوترة، مبعىن كان يتحمل الضمان االجتماعي دفع فواتري العالج للمؤمنني االجتماعيني يف 

، أصبحت التسعرية 1974جانفي  01ين يف املستشفيات العمومية، لكن بعد تأسيس الطب ا�ا

وتعويضات الضمان االجتماعي غري الزمة ألن العالج يف املستشفى واهلياكل الصحية العمومية جماين 

  . ومقابل هذا كان الضمان االجتماعي يدفع سنويا مبلغ جزافيا للمستشفيات

متويل نفقات القطاعات الصحية وحتدد سنويا قيمة املسامهة اجلزافية ألجهزة الضمان االجتماعي يف 

  :من خاللواملؤسسات االستشفائية املتخصصة 

 الضمان االجتماعي، وزير الصحة، وزير املالية؛ار مشرتك بني كل من وزير العمل و قر  -

 استنادا على قانون املالية؛ -

 أخدا بعني اإلعتبار تطور تكاليف العالج الصحي وعدد املؤمنني االجتماعيني؛ - 

 :فقات التسيير ن -2.4.2  

لصندوق الضمان االجتماعي لغري االجراء  ) Dépenses Des Fonctionnements(تتشكل نفقات التسيري 

  . اخل.....كغريه من املؤسسات االخرى من تكاليف االجور، اخلدمات، مواد ولوازم، الضرائب 

  :رصيد الصندوق  – 5.2

  :توضيح ذلك بالعالقة التالية ويتمثل يف الفرق بني مداخيل الصندوق ونفقاته وميكن

 …………..(2-1) 

  :حيث 

     tرصيد الصندوق يف السنة  

     t مداخيل الصندوق يف السنة   

  tنفقات الصندوق يف السنة    

  يكون صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء يف حالة توازن مايل؛ 0  ففي حالة الرصيد أكرب من الصفر 

  .فهي حالة عجز أو اختالل يف التوازن املايل ، 0   أما يف احلالة اليت يكون فيها الرصيد أقل من الصفر
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  لربحالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء كمؤسسة غير هادفة ل: ثانيالمطلب ال
  

وجب عرض بعد املعطيات اليت من خالهلا  بعد التعرف على الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء

كمؤسسة غري هادفة اىل حتقيق الربح حيث تعترب مؤسسة   الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراءميكن اعتبار 

تقدمها للمجتمع من بينها التأمني الصحي واملعاشات حىت ولو   ختدم صاحل ا�تمع العام من خالل أهم اخلدمات اليت

  :على النحو التايل هي كانت باملقابل أ�ا تبقى يف خدمة ا�تمع واليت 
  

 عدد المنخرطين الجدد -1

هذه النقطة تبني لنا عدد املنخرطني اجلدد الذين مت تسجيلهم خالل سنوات حمل الدراسة أي األشخاص الذين       

  .اخل.....فتح سجال�م وحصلوا على اعتمادات ختص نشاطا�م قاموا ب

    :التالية  عدد املنخرطني اجلدد حسب العالقةكن قياس نسبة التغري يف ميو     

  

2)-…..(2    

  :حيث 

  نسبة تغري عدد املنخرطني اجلدد؛:  

 ؛t-1رطني اجلدد يف سنة عدد املنخ:   

  ؛tعدد املنخرطني اجلدد يف سنة :   

     )2018 – 2016( ما بني فرتة املمتدة الخالل  N I)(تطور عدد املنخرطني اجلدد ) :03-02( الجدول رقم

  فرد منخرط : الوحدة

   التغير في عدد المنخرطين الجدد نسبة  الجدد نخرطينعدد الم  السنوات

2016  1588  -  

2017  1171  -26% 

2018  987  -16%  

  .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

مقارنة  2017يف سنة  %26قدره  اخنفاضاأن عدد املنخرطني شهد ) 3- 2(يتضح من خالل اجلدول رقم      

  ).2-2(هذا ما يوضحه الشكل رقم و . %16اخنفاضا قدره  سجل 2018، أما يف سنة 2016بسنة 

  :وميكننا متثيله من خالل الشكل التايل
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  )2018 - 2016(املمتدة ما بني  اجلدد خالل الفرتة نخرطنيعدد املتطور ) :02-02(مالشكل رق

  
  2010 نسخة  Microsoft Office Excelبرنامج خمرجات  على امن إعداد الطالب بناء :المصدر

  

  : )Les Cotisants(عدد المشتركين   2-

هذه النقطة متثل عدد املشرتكني من بني املنخرطني اإلمجاليني للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري       

  .الذين سددوا اشرتاكا�م خالل سنوات حمل الدراسة  - وكالة غرداية–االجراء 

  :القة التالية التغري يف عدد املشرتكني نستخدم العنسبة ولتوضيح 

  

……...(2-3)   

  :حيث 

  نسبة التغري يف عدد املشرتكني؛:   

  ؛t عدد املشرتكني يف السنة:   

 ؛t-1 عدد املشرتكني يف السنة          
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  )2018 – 2016( ما بني فرتة املمتدةالخالل  Les Cotisants)( املشرتكنيتطور عدد  ): 04-02(رقم  :الجدول

  فرد مشرتك : الوحدة

  غير في عدد المشتركيننسبة الت  عدد المشتركين  السنوات

2016  9576  -  

2017  8666   10%- 

2018  8429  -3%  

 2019 .داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

  :متثيله من خالل الشكل التايلوميكننا 

مقارنة  2017يف سنة  %10قدره  اخنفاظاني شهد شرتكأن عدد امل) 4- 2(يتضح من خالل اجلدول رقم 

  ).3-2(هذا ما يوضحه الشكل رقم و  %3سجل اخنفاضا قدره  2018، أما يف سنة 2016بسنة 

  

  )2018 - 2016( بنياملمتدة ما  تطور عدد املشرتكني خالل الفرتة ):03-02(الشكل رقم 

  

  
  

  2010 نسخة  Microsoft Office Excelبرنامج خمرجات  من إعداد الطالب بناءا على :المصدر
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   :)Les Encaissements( مداخيل الصندوق3-

من اشرتاكات منخرطيها اليت  -وكالة غرداية–تتمثل مداخيل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء    

 . ا خالل السنةيدفعو�

  :التغري يف عدد املشرتكنيولكي نبني نسبة 

 

 
  :حيث 

 نسبة التغري يف مداخيل الصندوق؛:          

  ؛tمداخيل الصندوق يف السنة :           

  ؛t-1مداخيل الصندوق يف السنة :        

  

  دج          : الوحدة )2018 – 2016( ما بني فرتة املمتدةالق خالل مداخيل  الصندو  ):05-02(الجدول رقم

  التغير في الداخيلنسبة   المداخيل  السنوات

2016  657 363 610 -  

2017  607 145 133  %8-  

2018  588 820 369  -3%  

  .2019قداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندو اجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

مقارنة بسنة  2017يف سنة  %8قدره  اخنفاظاأن مداخيل شهدت  )5-2(يتضح من خالل اجلدول رقم 

  )4- 2(وهذا ما يوضحه الشكل رقم  %3سجلت اخنفاضا قدره  2018، أما يف سنة 2016

  :وميكننا متثيله من خالل الشكل التايل
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  )2018 - 2016( متدة ما بني امل مداخيل الصندوق خالل الفرتة) :04-02(الشكل رقم 

  

   2010 نسخة  Microsoft Office Excelبرنامج خمرجات  من إعداد الطالب بناءا على :المصدر

 

 (Les Depenses)نفقات الصندوق  -4

يتكفل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية بتغطية نفقات األخطار املتعلقة        

عجز، الوفاة، وكذا نفقات التقاعد باإلضافة إىل النفقات األخرى املختلفة املتعلقة بالتسيري كأجور باملرض، ال

  ).اخل..............كاهلاتف، الكهرباء، املاء(املستخدمني، تكاليف املواد واللوازم املختلفة، اخلدمات 
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          دج: الوحدة )2018 – 2016( ما بني متدةفرتة املالالصندوق خالل  نفقات أداءات ):06-02(الجدول رقم 

  2016  2017  2018  

  233 242 949  203 224 440 180 476 917  التعويضات الطبية

 %15 %12 %0  نسبة التغير

  3 431 527  4 429 344  3 201 180  نفقات العجز

 -%19 %37 %0  نسبة التغير

  27 209 396  29 340 290  18 750 504  الوفاة ةمنح

 -%6 %58 %0  نسبة التغير

  391 571 865  347 068 220  332 822 385  التقاعد ةمنح

 %13 %4 %0  نسبة التغير

  656 453 738  584 061 295 534 249 988  مجموع نفقات األداءات

 %12 %9 %0  نسبة التغير

  2019.ة بالصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

 حمل الدراسة الثالث سنوات خالل ارتفاع شهدت األداءات نفقات أن )6-2( رقم اجلدول خالل من يتضح

 متثيله وميكننا  )5-2( رقم الشكل يوضحه ما وهذا 2018 سنة %12، 2017 سنة يف %09 قدرها بنسب

  :التايل الشكل خالل من

  

 )2018 - 2016( املمتدة ما بني خالل الفرتة الصندوق نفقات أداءات ) 05-02(الشكل رقم 

  2010 نسخة Microsoft Office Excel برنامج خمرجات على بناءا الطالب إعداد من: المصدر
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   )2018 – 2016( ما بين فترة الممتدةاللصندوق خالل ل نفقات التسيير )07-02(الجدول رقم 

        دج: الوحدة

  2016 2017 2018 

  1 475 279 1 392 604 1 122 156  ممواد و لواز 

 -%22 %39 %0  نسبة التغير

  6 971 132  3 088 477  3 686 744  خدمات

 %76 -%7 %0  نسبة التغير

  97 930 875  102 902 211 92 953 906  تكاليف األجور

 -%4 %10 %0  نسبة التغير

  040 5  575 181  000 5  ضرائب و رسوم

 -%3635 %3635 %0  نسبة التغير

  4 185 448  6 949 355  14 988 661  واالهتالكات صاريف مالية و مختلفةم

 -%30 -%57 %0  نسبة التغير

  109 601 741  113 906 830  112 749 474  مجموع مصاريف التسيير

 -%4 %1,2 %0  نسبة التغير

  2019.لصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بااجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 بنسب الدراسة حمل سنوات خالل ارتفاع شهدت التسيري نفقات أن )7-2( رقم اجلدول خالل من يتضح

نظرا لتطبيق سياسة ترشيد نفقات التسيري  2018 سنة %4 بنسبة اخنفضت مث، 2017 سنة يف %1,2 قدرها

  ).6-2( رقم الشكل يوضحه ما وهذا

  :تايلال الشكل خالل من متثيله وميكننا     

 )2018 - 2016(  الممتدة ما بين لصندوق خالل الفترةل نفقات التسيير) 06-02(الشكل رقم 

   

  2010 نسخة Microsoft Office Excel برنامج خمرجات على بناءا الطالب إعداد من:المصدر
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 )2018 – 2016( ما بين فترة الممتدةالخالل  النفقات االجمالية للصندوق  )08-02(جدول رقم ال

                 دج: الوحدة

  2016  2017  2018  

  656 453 738  584 061 295 534 249 988  نفقات األداءات

 %86 %84 %83  نسبة المشاركة في االجمالي

  109 601 741  113 906 830  112 749 474  مصاريف التسيير

 %14 %16 %17  نسبة المشاركة في االجمالي

  766 054 480  869 967 125 647 998 462  اجمالي النفقات

  2019.احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقداول اجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

نفقات  االداءات متثل النسبة األكرب من النفقات اإلمجالية املتمثلة  أن )8-2( رقم اجلدول خالل من يتضح    

أن النشاط األساسي للصندوق على لدراسة هذا ما يدل خالل ثالث سنوات حمل ا %86، %84، %83ب 

  )7- 2( رقم الشكل يوضحه ما وهذا. هو اجتماعي حمض أي غري هادف إيل حتقيق الربح

  :التايل الشكل خالل من متثيله وميكننا     

 )2018 - 2016(  الممتدة ما بين خالل الفترة النفقات اإلجمالية للصندوق) 07-02(الشكل رقم 

  
  2010 نسخة Microsoft Office Excel برنامج خمرجات على بناءا الطالب إعداد من: درالمص
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  -وكالة غرداية-إعداد القوائم المالية الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء : المبحث الثاني
  

ان االجتمـاعي لغـري خالل هذا املبحث سوف نتطـرق ايل عـرض خمتلـف القـوائم املاليـة اخلاصـة بالصـندوق الضـم    

  .جدول التدفقات النقدية تر اليومية ايل غايةااالجراء وكالة غرداية من تسجيل بعض العمليات احملاسبية يف دف
  

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير عرض بعض العمليات المحاسبية اليومية في : المطلب األول 

  -وكالة غرداية-األجراء 
  

لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي ملطلب إىل عرض كيفية إعداد القوائم املالية لسوف نتطرق خالل هذا ا  

، وذلك من خالل عملية التسجيل احملاسيب لبعض عمليات حتصيل االشرتاكات والشراء -وكالة غرداية-لغري األجراء 

نا اختيار عينة من األشهر اليت ولا، ولكثرة وحجم هذه العمليات ح)البنك، و الصندوق( والعمليات يف اليوميات املالية 

 2018أوت من سنة ال يكون فيها حجم كبري من العمليات، بعد التشاور مع مصلحة احملاسبة واملالية مت حتديد شهر 

الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي كنموذج لعرض أهم العمليات احملاسبية اليت سوف يتم تسجيلها يوميا يف يوميات 

 .-غرداية وكالة-لغري األجراء 
  

  - وكالة غرداية-عرض عمليات البيع في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء : الفرع األول 
   

، -وكالة غرداية-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء طبعا خالل إعداد القوائم املالية   

سيم احملاسبة إىل يوميات مساعدة، متفرقة حسب طبيعة أي ؤسسات اجلزائرية يف البيئة احملاسبية يتم تقاملمن كغريها 

اليت تعترب معقدة نوعا ما، حيث يعترب رقم " حتصيل اشرتاكات"نشاط، وكان صوب اهتمامنا على تسجيل عملية البيع 

هو اشرتاكات املنخرطني من التجار  - وكالة غرداية-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء أعمال 

رفيني وأصحاب املهن احلرة مثلما مت التطرق له يف املبحث السابق من نفس الفصل، لكن قبل التسجيل احملاسيب لرقم واحل

وبإعتبار احملاسبة يف هكذا نوع من  -وكالة غرداية- الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء أعمال 

يتم فيه حتديد نوع هذه  SYSCASمج خاص املؤسسات حماسبة خاصة يتم تسجيل هذه العمليات يف برنا

االشرتاكات، حيث تتم أول نقطة من حتديد رقم األعمال من خالل األعوان املتواجدين يف مصلحة االستقبال لتحديد 

، يتم حتديد وعاء اإلشرتاك مث قيمته من خالل النتيجة احملاسبية اليت يتم التصريح �ا وذلك عن طريق اشرتاكات املنخرطني

ص الصندوق الوطين امن مث تسجيلها يف الربنامج اخل، ℅15ائم اجلبائية املقدمة من طرف املنخرطني وحتديد نسبة القو 

  .-وكالة غرداية- للضمان اإلجتماعي لغري األجراء 

يتم حتديد رقم األعمال النهائي مير على العديد من املراحل  األن عملية إعداد الفاتورة النهائية اليت من خالهل  

  :التايل ليت هي على  النحو التايل من أجل تسجيلها يف يومية املبيعات يف برنامج احملاسبة وتكون الفاتورة على النحووا
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مؤسسة غري ، -وكالة غرداية- الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء بإعتبار : عملية التفاوض .1

لية تكون حتديد قيمة اإلشرتاك من قبل العون هادفة للربح وغرضها إجتماعي أكثر منه رحبي، فإن أول عم

املكلف بتحديد اشرتاكات الضمان اإلجتماعي، مث  التفاوض على مبلغ االشرتاكات بني أعوان االستقبال 

 .واملنخرطني، ومن مث حتديد مبلغ اإلشرتاك النهائي

وكالة -غير األجراء الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لبعد التفاوض مع املنخرط لدى : عملية إلغاء .2

يف حتديد قيمة اإلشرتاك، يتم حتديد املبلغ النهائي وإلغاء ما جيب إلغائه وذلك من خالل اإلتفاق ، - غرداية

ل املنخرطني يسعون حنو على مبلغ يرضي الطرفني وعادة تكون الفاتورة األوىل أكرب من النهائية وذلك كون ج

 .) Minimum(قيمة من االشرتاكات  تسديد أقل

بعد االتفاق وحتديد قيمة اإلشرتاك النهائي بني األعوان املكلفني،  : تحديد نوع القبض في االشتراكات .3

واملنخرطني يتم تسوية مبلغ االخنراط السنوي ولدى املنخرط احلرية يف نوعية التسديد سواء كان نقدا، أو عن 

 .طريق البنك، وعن طريق احلساب اجلاري الربيدي

بعد حتديد االشرتاكات يف املراحل السابقة وتسويتها من خالل إحدى القنوات  :ال النهائيتحديد رقم األعم .4

 .املالية السالفة الذكر يتم حتويل ما سبق ملصلحة احملاسبة واملالية لتسجيل هذه العمليات يف يومية املبيعات
  

 Journal Duحصيل يومية الت( تم حتديد يومية املبيعات بتسمية ييف مصلحة احملاسبة واملالية 

Recouvrement( يتم تسجيل كل العمليات السابقة على النحو التايل 194703ه ترقيم خاص وإعطاء ، :  

 

 : "الفوترة"  عملية التفاوض .1

دج   271,60 144 2دج و  909,68 963 12ومن خالل هذه العملية مت حتديد ما قيمته       

  دج000,00 370  ، باإلضافة إىل 31/08/2018 كاشرتاكات خالل هذا الشهر واليت سجلت بتاريخ

الصندوق الوطني للضمان دج أعباء حمضرين قضائيني، كون أن   400,00 2تأخري، و  تكغراما

 .عمل القوة القانونية يف حتصيل اإلشرتكات السنويةتيس ،-وكالة غرداية- اإلجتماعي لغير األجراء 
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  وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قالصندو  يومية املبيعات:   )09-02(جدول رقم ال

 Facturation" عملية الفوترة"

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   909,68 963 12  اإلشرتكات القاعدية    412002  31/08/18

    271,60 144 2  زيادة التاخري عن االشرتاكات    412102 31/08/18

    000,00 370  التاخري تغراما    412202 31/08/18

    400,00 2  أعباء احملضرين القضائيني    467012 31/08/18

 909,68 963 12    اإلشرتكات القاعدية  414002   31/08/18

  271,60 144 2    زيادة التاخري عن االشرتاكات  414102   31/08/18

  000,00 370    التاخري تغراما  414202    31/08/18

  400,00 2    أعباء احملضرين القضائيني  467010   31/08/18

  "الفوترة"   تسجيل المرحلة األولى مرحلة التفاوض في اإلشتراكات

  2019.داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

 :عملية إلغاء الفوترة .2

لتالية عن إلغاء بعض املبالغ املفوترة عن طريق اخلطأ أو سوء التقدير من طرف املصلحة حيث تعرب العملية ا      

  :املعنية اليت مت التفاوض عليها مع املنخرطني واليت تتم على النحو التايل

 

  وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قيومية املبيعات الصندو :   )10-02(جدول رقم ال

   Annulation Facturation  "الفوترةإلغاء عملية "

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   391,41 879 5  اإلشرتكات القاعدية    414002  31/08/18

    001,00 337  زيادة التاخري عن االشرتاكات    414102 31/08/18

    000,00 63    التاخري تغراما    414202 31/08/18

    35,00  أعباء احملضرين القضائيني    467010 31/08/18

 391,41 879 5    اإلشرتكات القاعدية  412002   31/08/18

  001,00 337    زيادة التاخري عن االشرتاكات  412102   31/08/18

  000,00 63    التاخري تغراما  412202    31/08/18

  35,00    أعباء احملضرين القضائيني  467012   31/08/18

   "الغاء الفوترة" تالثانية إلغاء و تثبيت االشتراكاالمرحلة  تسجيل

  2019.داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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  ": عملية التحصيل"تحديد نوع القبض في االشتراكات  .3

وكالة -وق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء الصنديتم يف هذه العملية تسجيل التوريد املايل ل       

  .املالية ه، يف إحدى حسابات-غرداية
 

  وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قيومية املبيعات الصندو :   )11-02(جدول رقم ال

  Encaissement" عملية التحصيل"

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  ينمد  دائن  مدين

   417,35 665 2  حتصيل عن طريق البنك    419512  31/08/18

    594,90 423 3 حتصيل عن طريق احلساب اجلاري    419517 31/08/18

    963,35 075 3 )نقدا(حتصيل عن طريق الصندوق     419530 31/08/18

 399,35 380 8    اإلشرتكات القاعدية  412002   31/08/18

  676,25 693    التاخري عن االشرتاكاتزيادة   412102   31/08/18

  500,00 88    التاخري تغراما  412202    31/08/18

  400,00 2    أعباء احملضرين القضائيني  467012   31/08/18

  تسجيل المرحلة الثالثة تحديد نوع التحصيل

 .2019الصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة باجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
 

  :عملية تسجيل االشتراكات القابلة للتوزيع.4

تتم هذه العملية يف املرحلة الثالثة اي بعد عملية الفوترة مث عملية التحصيل، حيث يف هذه العملية يتم حتديد        

  : التايل املبالغ الغري قابلة لالسرتجاع اي االشرتاكا النهائية القابلة للتوزيع ويتم التسجيل على النحو
  

  وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قيومية املبيعات الصندو :   )12-02(جدول رقم ال

 Cotisation A Ventiter "اشرتاكات قابلة للتوزيع"

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   399,35 380 8  اإلشرتكات القاعدية    414002  31/08/18

    676,25 693  زيادة التاخري عن االشرتاكات    414102 31/08/18

    500,00 88    التاخري تغراما    414202 31/08/18

 399,35 380 8    "اشرتكات"اشرتاكات قابلة للتوزيع/ح  476020   31/08/18

  176,25 782    "زيادة التاخري"اشرتاكات قابلة للتوزيع/ح  476020   31/08/18

  "االشتراكات القابلة للتوزيع" الرابعة حلة تسجيل المر 

  .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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  :تحديد رقم األعمال النهائي.5

سالفة الذكر يتم حتويل ما بعد حتديد االشرتاكات يف املراحل السابقة وتسويتها من خالل إحدى القنوات املالية ال        

الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قالصندو  مبيعاتيومية هذه العمليات يف سبق ملصلحة احملاسبة واملالية لتسجيل 

، و عند االنتهاء من حتديد االشرتاكات النهائية الغري قابلة لالسرتجاع و اليت متثل رقم األعمال النهائي - وكالة غرداية-

  :، ماعدا املبالغ احملصل عليها من زيادات التأخري حيث" %50"يمه ايل نصفني يتم تقس

 .من رقم األعمال يوجه لتغطية تكاليف االداءات الطبية بكل أنواعها املذكورة سابقا 50% -

 .من رقم األعمال يوجه لتغطية تكاليف منحة التقاعد  50% -

  :و يكون التسجيل على النحو التايل
  

  وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قيومية املبيعات الصندو :   )13- 02(جدول رقم ال

 Ventilation Quotte Part Assurance Social" عملية توزيع اخلاص باالداءات"

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   176,25 782  "التاخري زيادة"اشرتاكات قابلة للتوزيع/ح    476020  31/08/18

    199,67 190 4  "اشرتكات"اشرتاكات قابلة للتوزيع/ح    476020 31/08/18

  914,72 456 3   أ التأمني اإلجتماعي.ر  700300   31/08/18

 902,00 41    أ التسيري .ر  700330   31/08/18

  215,97 335    أ التسيري اإلداري.ر  700500   31/08/18

  176,25 782    التسيري اإلداريأ .ر  700510    31/08/18

  951,00 20    أ الرقابة الطبية.ر  700520   31/08/18
 215,98 335    أ العمل الصحي.ر  700540    

   تسجيل مرحلة توزيع رقم االعمال النهائي الخاص باالداءات

  .2019دوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصناجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قيومية املبيعات الصندو :   )14- 02(جدول رقم ال

  Ventilation Quotte Part Retraite" بالتقاعدعملية توزيع اخلاص "

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين
   199,68 190 4  "اشرتكات"ة للتوزيعاشرتاكات قابل/ح    467020  31/08/18

  493,00 064 4   أ التقاعد احملول.ر  700000   31/08/18

  705,99 125   أ تسيري اإلدارة.ر  700500   31/08/18

  توزيع رقم االعمال الخاص بالتقاعدتسجيل مرحلة 

 .2019صة بالصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلااجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير ) الشراء الخدمات(عرض عمليات المتنوعة :  ثانيالفرع ال

  -وكالة غرداية-األجراء 
  

بعد التعرف على أهم عمليات حتديد رقم األعمال اليت تعترب من أهم وأصعب العمليات اليت تتم على مستوى   

أل�ا تتم عن طريق ، -وكالة غرداية-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء  فيمصلحة احملاسبة واملالية 

حماسبة خاصة، سوف نعرض خالل الفرع الثاين عمليات الشراء واخلدمات املختلفة واليت يرمز هلا ضمن اليوميات 

بالرمز حتت ترقيم  -ايةوكالة غرد-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء في املساعدة يف يومية 

194704 )Opérations Divers( جيدر اإلشارة إىل أن وكالة غرداية ال تقوم بتسجيل عملية الشراء وفق ،

، كو�ا ال تسرتجع الضرائب الن كل صناديق الضمان TVAحتديد مبلغ خارج الرسم وقيمة الرسم على القيمة املضافة 

، الرسم على النشاط املهين TVAالرسم على القيمة املضافة (كل أنواعها االجتماعي هي صناديق معفية من الضرائب ب

TAP الضريبة على الدخل االمجايل،IRG ( هذا ما يثبت ان كل صناديق الضمان االجتماعي مبا فيهم صندوق

واألساسي  بل هدفها الرئيسيالربح هي صناديق غري هادفة ايل حتقيق  - وكالة غرداية–الضمان االجتماعي لغري االجراء 

 .هو اجتماعي حمض وسوف نقوم بعرض حالة تسجيل عملية فاتورة كهرباء وعملية إستهالك وقود

 

 عملية تسجيل عبئ فاتورة كهرباء .1
  

 وكالة غرداية -الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قالصندو  األعباءيومية :   )15- 02(جدول رقم ال

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  دينم

   395,04 46  )كهرباء( أعباء غري خمزنة     607100  09/08/18

 395,04 46   موردو اخلدمات   401100    09/08/18

  سونلغاز غرداية 157فاتورة رقم 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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 الوقودلية تسجيل عبئ فاتورة عم .2

  

 وكالة غرداية -الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قيومية األعباء الصندو :   )16-02(جدول رقم ال .3

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   232,11 4  08/18إستهالك وقود وصل رقم     602300 31/08/18

 232,11 4    08/18تهالك وقود وصل رقم إس  322300   31/08/18

  عملية استهالك الوقود لشهر أوت

  .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
  

وكالة -عرض عمليات األجور في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء :  ثالثالفرع ال

  -غرداية
  

بعد التعرف على التسجيل احملاسيب ألهم عمليات الشراء واخلدمات املختلفة سوف نتعرف يف هذا الفرع على       

الصندوق الوطني للضمان تسجيل يومية األجور حيث يعترب تسجيل عادى  ويرمز هلا ضمن اليوميات املساعدة يف 

  ، )Journal Des Salaires( 194701م بالرمز حتت ترقي -وكالة غرداية- اإلجتماعي لغير األجراء 

  :حيث بعد احلصول على املعلومات من مصلحة املستخدمني  يتم التسجل على النحو التايل 

  .جتدر اإلشارة أنه سوف يتم اإلختصار يف هذه اليومية 
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  وكالة غرداية -ء الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجرا قالصندو  األعباءيومية :   )17-02(جدول رقم ال

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   562,43 295 2  األجر القاعدي    631000  09/08/18

09/08/18  631xxx   093,95 721 3  املنح و العالوات  

  261,00 60  منح النقل    625010  09/08/18

 458,00 324    التعويضات   274300    09/08/18

 126.99 478    الضريبة على الدخل   442101    09/08/18

 211,00 073 1     حصة االجري℅09إجراء . إ.ض  431100    09/08/18

 121,39 201 4    الصايف للتسديد  421000    09/08/18

  382,65 356 1  ℅26و إجراء .ص.إ.إشرتاكات ض    635000  09/08/18

 382,65 356 1    حصة املستخدم℅26إجراء .إ.ض  431000    09/08/18

  317,13 118 %2اشرتاكات اخلدمات االجتماعية     635100  

 317,13 118   %2اخلدمات االجتماعية   422000    09/08/18

  2018تسجيل أعباء أجور شهر أوت

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

-عمليات الحسابات المالية في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء  عرض:  رابعالفرع ال

  -وكالة غرداية

  

في تعترب العمليات يف احلسابات املالية  من أصعب العمليات اليت تتم على مستوى مصلحة احملاسبة واملالية   

تتم عن طريق حماسبة خاصة، وثانيا كون أل�ا ، - وكالة غرداية-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء 

  .املؤسسة تابعة لقطاع الدولة سوف يتم التطرق ملثال عن كل عملية فقط من يومية معينة

  

 )تحصيل( عرض العمليات في يومية الصندوق )1

الصندوق الوطني تتم العمليات يف الصندوق بشكل يومي حيث يتم قبض النقود احملصلة من طرف مشرتكي       

اليوم إىل أحد نفس من خالل تسديد اإلشرتكات مث يتم حتويلها يف ، -وكالة غرداية-ن اإلجتماعي لغير األجراء للضما

            واليت تتم على النحو التايل ويرمز ليومية التحصل النقدي ب احلسابات املالية عادة ما تكون البنوك

)Caisse Recettes Ghardaïa(م اإلختصار يف اليومية من خالل عرض عملية ، جتدر اإلشارة أنه سوف يت

  .حتصيل مث حتويلها إىل البنك
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  وكالة غرداية -الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قالصندو  البنكيومية :   )18-02(جدول رقم ال

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   708,00 179  حساب الصندوق    530470  01/08/18

 708,00 179   حساب التحصيل النقدي  419530   01/08/18

  000,00 179  حتويل نقدي    581530  01/08/18

 000,00 179    حساب الصندوق  530470    01/08/18

  عملية تحصيل نقدي و تحويلها إلى البنك

 .2019صة بالصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلااجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

 )تسيير(الحساب الجاري البريدي عرض العمليات في يومية  )2

بشكل يومي حيث يتم قبض النقود احملصلة من طرف )  تسيري( دي يتتم العمليات يف يومية احلساب اجلاري الرب      

يتم تسجيل  اجلاريعن طريق احلساب ، - وكالة غرداية-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء مشرتكي 

 ويرمز ليومية التحصل النقدي باليت سوف خنتار فقط عينة منها،  تحتويل ملوردي اخلدما اتبعض عملي

 )(Ccp Fonctionnement Ghardaïa.  

  

وكالة - الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قالصندو  ح ج بيومية :   )19-02(جدول رقم ال

  غرداية 

  التاريخ
  رقم الحساب

  بيانال
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   012,00 372  حساب اجلاري الربيدي    517470  01/08/18

 ccp  372 012,00حساب التحصيل عن طريق   419517   01/08/18

  621,00  اجلاري الربيدي أعباء احلساب    626010  01/08/18

 621,00    حساب اجلاري الربيدي  517470    01/08/18

  000,00 50  تسبيقات أجور     425000  02/08/18

 000,00 50    حساب اجلاري الربيدي  517470    02/08/18

  000,00 78  )شباك بريان كراء(موردو خدمات     401100  02/08/18

 000,00 78    حساب اجلاري الربيدي  517470    02/08/18

 ccpعملية تحصيل 

  بريدالعملية تسجيل أعباء 

  عملية تحويل تسبيق أجور

  اتورة مورد كراءتسوية ف

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر )3
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 الحساب البنك الخارجي عرض العمليات في يومية  )4

بشكل يومي حيث يتم قبض االشرتاكات احملصلة من طرف  احلساب البنك اخلارجيتتم العمليات يف يومية      

شيك بنكي، كذلك يتم فيه عن طريق ، -وكالة غرداية-الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء ي مشرتك

  تسجيل التحويالت اليت يتم حتصيلها عن طريق الصندوق اليت أشرنا هلا يف أول عملية، 

حيث يتم تقسيمها إىل  واألجور اليت سوف خنتار فقط عينة منها، تكما يتم تسجيل عملية حتويل ملوردي اخلدما      

  . يوميتني حتصيالت وتسيري

 )تحصيالت(الحساب البنك الخارجي عرض العمليات في يومية  1.3

سوف يتم عرض عملتني فقط عملية تسديد اشرتاكات عن طريق شيك بنكي وتسوية التحويل السابق الذي متت      

  ) :BEA Recettes Ghardaïa(لية لليومية بـواليت يرمز للعم  اإلشارة له يف العملية األوىل يف الصندوق

  وكالة غرداية - الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  قالصندو  BEAيومية :   )20-02(جدول رقم ال

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   BEA  372 180,00حساب البنك     512471  01/08/18

 180,00 372   التحصيل البنكي حساب  419512   01/08/18

  BEA 179 000,00حساب البنك     512471  01/08/18

 000,00 179    حتويل نقدي  581530    01/08/18

  وتحويل من الصندوق إلى البنك بنكيعملية تحصيل 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 )تسير(الحساب البنك الخارجي عرض العمليات في يومية  2.3

 BEA(و اليت يرمز للعملية لليومية بـ  سوف يتم عرض عملتني فقط عملية تسوية مورد و عملية تسوية أجور     

Fonctionnements Ghardaïa: ( 

  وكالة غرداية - ء الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجرا قالصندو  BEAيومية :   )21-02(جدول رقم ال

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   647,00 41  معارضات اخرى عن االجور     427800  09/08/18

 BEA   41 647,00حساب البنك   512471   09/08/18

  042,58 220 "الباقي للتسديد"حساب العمال     421000  09/08/18

 BEA    220 042,58ك حساب البن  512471    09/08/18

  عملية تسديد فاتورة مورد

  أجور تسديدعملية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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عرض عمليات المحاسبية الخاصة باالداءات في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي : الفرع الخامس 

  -وكالة غرداية-لغير األجراء 

  

خالل هذا الفرع سوف نتطرق إيل عرض العمليات احملاسبية اخلاصة باالداءات اليت بدورها تعترب عمليات معقدة       

وتتم العمليات  -وكالة غرداية–وخاصة بصناديق الضمان االجتماعي مبا فيهم الصندوق الضمان االجتماعي لغري اإلجراء 

حيث ، )Journal Des Prestations(ديد االداءات ويرمز هلا بيومية االداءات يف هذه اليومية حسب فرتات تس

  :أ�ا تنقسم إيل أربع أقسام و حنن بدورنا سوف نعرض العمليات احملاسبية اخلاصة بكل قسم على حدا

  

  :العمليات المحاسبية الخاصة باالداءات الطبية- 1

خالصة من طرف مديرية االداءات إيل مصلحة املالية واحملاسبة و بعد بعدما يتم إرسال الوثائق الرمسية اخلاصة بامل      

اخلاصة باالداءات الطبية  600/التحقق و التأكد من صحتها يتم التسجيل احملاسيب يف يومية االداءات مبديونية حسابات

ني التابعني للصندوق وكالة اي اداءات املنخرط -وكالة غرداية–اليت على عاتق الصندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء 

 إلدارة املعنية بذلك باإلضافة إىللي الذي يتم اسرتجاعه من طرف اعن التكامل التفاض عبارة 443150/غرداية وح

نخرطني تابعني لوكاالت أخرى تابعة لصندوق الضمان ملداءات الطبية اليت مت صرفها وهي عبارة عن األ 181/حسابات 

 406010/من طرف الصيادلة املتعاقدين مع وكالة غرداية  ودائنية ح) وكاالت واليات أخرى(االجتماعي لغري األجراء 

:  

  

الوطين للضمان اإلجتماعي  قالصندو  التسجيل احملاسيب لالداءات الطبية يف:   )22- 02(جدول رقم ال

  وكالة غرداية-لغري األجراء 

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

07/08/2018  600xxx    704,81 949 9  االداءات الطبية/ح   

    032,04 101  التكامل التفاظلي/ح    443150  07/08/2018

07/08/2018  181xxx    338,11 179 1  ما بني الوكاالت/ح    

 074,96 230 11    صيدليات خاصة/ح  406010    07/08/2018

  جيل االداءات الطبية القابلة للتسديدعملية تس

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : درالمص
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  :العمليات المحاسبية الخاصة بمنحة التقاعد- 2

بعد التأكد والتحقق من صحة الوثائق املرسلة من طرف مديرية االداءات يتم التسجيل احملاسيب من طرف املكلف      

التكاليف اخلاصة مبنحة التقاعد اليت على عاتق الصندوق الضمان  600/واحملاسبة مبديونية حسابات مبصلحة املالية 

التكامل التفاضلي الذي يتم اسرتجاعه من طرف اإلدارات املعنية  443/وح - وكالة غرداية–االجتماعي لغري األجراء 

وهو حساب خاص  461010/،ح 432100/،ح 460100/،ح 431120/،ح 442110/بذلك ودائنية ح

 :مبنحة التقاعد

  

الوطين للضمان اإلجتماعي لغري  قالصندو  التسجيل احملاسيب ملنحة التقاعد  يف:   )23- 02(جدول رقم ال

  وكالة غرداية-األجراء 

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

09/08/2018  600xxx    723,31 516 33  تكاليف منحة التقاعد/ح   

09/08/2018  443xxx   390,69 078 42  التكامل التفاظلي/ح    

  432,88 000 1    الضريبة على الدخل االمجايل/ح  442110    09/08/2018

 246,43 158    اشرتاك الضمان االجتماعي/ح  431120    09/08/2018

 885,33 136   فائض يف منحة التقاعد/ح 460100    09/08/2018
 10,00   تطاع اشرتاك تعاضدية املتقاعداق/ح 432100    09/08/2018

  539,36 299 74   معاشات التقاعد املستحقة/ح 461010    09/08/2018

  جيل منحة التقاعد القابلة للتسديدعملية تس

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

  :العجزالخاصة بمنحة  العمليات المحاسبية- 3

بعد التأكد والتحقق من صحة الوثائق املرسلة من طرف مديرية االداءات اخلاصة مبنحة العجز يتم التسجيل احملاسيب      

التكامل  443/التكاليف اخلاصة مبنحة العجز وح 600/من طرف املكلف مبصلحة املالية واحملاسبة مبديونية حسابات 

وهو حساب  461022/،ح 431130/جاعه من طرف اإلدارات املعنية بذلك ودائنية حالتفاضلي الذي يتم اسرت 

  :خاص مبنحة التقاعد
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الوطين للضمان اإلجتماعي لغري  قالصندو  التسجيل احملاسيب ملنحة العجز يف:   )24- 02(جدول رقم ال

  وكالة غرداية -األجراء 

  التاريخ
  رقم الحساب

  البيان
  الرصيد

  دائن  نمدي  دائن  مدين

07/08/2018  600xxx    169,12 221  تكاليف منحة العجز/ح   

07/08/2018  443xxx   750,31 105  التكامل التفاظلي/ح    

  120,00 1    اشرتاك الضمان االجتماعي/ح  431130    07/08/2018

 799,43 325   معاشات التقاعد املستحقة/ح  461022    07/08/2018

  للتسديدجيل منحة العجز القابلة عملية تس

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

  :مال الوفاة سبرأالعمليات المحاسبية الخاصة - 4

مال الوفاة الوثائق املرسلة من طرف مديرية االداءات يتم التسجيل  بعد التأكد والتحقق من صحة ملفات رأس     

 461023/ودائنية ح 600147/و ح 600146/اسيب من طرف املكلف مبصلحة املالية واحملاسبة مبديونية حاحمل

  :مال الوفاة وهو حساب خاص برأس

  

الوطين للضمان اإلجتماعي لغري  قالصندو  التسجيل احملاسيب ملنحة العجز يف:   )25- 02(جدول رقم ال

  وكالة غرداية -األجراء 

  التاريخ
  رقم الحساب

  بيانال
  الرصيد

  دائن  مدين  دائن  مدين

   000,00 280  منحة وفاة للنشطني/ح    600146  01/08/2018

    888,88 374  منحة وفاة لغري النشطني/ح   600147  01/08/2018

 888,88 654    رامسال الوفاة املستحق/ح  461023    01/08/2018

  جيل منحة الوفاة القابلة للتسديدعملية تس

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلاد الطالب بناءا على من إعد: المصدر
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وكالة -لصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء اإلعداد النهائي للقوائم المالية : المطلب الثاني 

  -غرداية
  

اسيب جلل العمليات اليومية يف احملاسبة يتم إعداد امليزانية كغريه من املؤسسات اجلزائرية وبعد االنتهاء من التسجيل احمل      

احملاسبية وفق قواعد احملاسبة املتعارف عليها حيث يتم حتديد دفرت األستاذ لكل حساب على حد مث ميزان املراجعة جلميع 

ات نتائج، جدول أصول، خصوم، جدول حساب( احلسابات السالفة االستعمال وصوال إىل امليزانية يف شكلها النهائي 

وسوف نعرض يف هذا املطلب كل العمليات وفق ما بنصه عليه النظام احملاسيب املايل ) اخلزينة، جدولة حركة رؤوس األموال

  .اجلزائري
  

  -وكالة غرداية-لصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء دفتر األستاذ لحسابات  ا: الفرع األول 

لصندوق الوطين للضمان حملاسبية يف اليوميات املساعدة اخلاصة بكل حسابات ابعد تسجيل جل العمليات ا  

، يتم حتديد دفرت األستاذ لكل حساب من احلسابات املساعدة على حد يف - وكالة غرداية- اإلجتماعي لغري األجراء 

ن يتم حتليلها على أ) Pc Compta(جدول للمالحظة تتم هذه الطريقة آليا ويتم إعداده وفق برنامج احملاسبة 

ومقارنتها مع اليومية والوثائق احملاسبية من قبل معدي القوائم املالية وفق مصلحة احملاسبة واملالية أ و ما يعرف لدي 

، وهو ما يساعد على صحة القوائم املالية من ) Les Analyse Des Comptes: (ممارسي مهنة احملاسبة بـ

  .القوائم املالية خالل صحة املعلومات املستعملة يف إعداد

، كثرية سوف يتم عرض دفرت -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء اطبعا حسابات   

  .2018األستاذ لبعض احلسابات فقط خالل الفرتة السابقة يف املطلب األول وهو شهر أوت فقط من سنة 

  ) BEA Recette Agence Ghardaïa( لدفتر األستاذ لحساب البنك الخارجي مدا خي .1

، فإنه يرمز - وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء احسب مدونة احلسابات اخلاصة بـ         

حسب ما يرمز له يف مدونة حسابات  471املتعارف عليه يف النظام احملاسب املايل و  512هلذا احلساب بـ الرقم 

  : 512471ليكون بشكله النهائي  -وكالة غرداية-ضمان اإلجتماعي لغري األجراء لصندوق الوطين للاخلاصة با
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 BEA" حتصيالت"اخلارجي اجلزائري   دفرت األستاذ النهائي للبنك:  )26- 02(جدول رقم ال

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  التاريخ
  المبلغ

  دائن  مدين 
   28, 866 008 11  2018/07/31رصيد يف 

    180,00 372  حتصيل بنكي    000495  1  08  124712  18- 08- 01

   000,00 179  حتويل نقدي  342076وصل   000496  4  08  124712  18- 08- 01

 bea   9 000 000,00حتويل بنك   128/18أمر   000503  26  08  124712  07-08-18

  باقي العمليات يف امللحق

  309,00 001 9 494,98 724 3  31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من ) 34(جمموع 

  309,00 001 9  361,26 733 14  31/08/2018تسوية إىل غاية 

    052,26 732 5  31/08/2018رصيد إىل غاية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  :مثلما ذكرنا يف السابق أن هذه العملية يقوم بإعداده برنامج احملاسبة سوف نقوم بشرح هذا اجلدول من خالل ما يلي

  أي رصيد حساب  2018من سنة  جويليةهو الرصيد املرحل من شهر  2018- 07-31يقصد بالرصيد يف

دة ما وعا، ) BEA Recette Agence Ghardaïa( البنك الخارجي تحصيالت 512471

 ؛يكون رصيد هذا احلساب رصيد مدين

  يقصد بتاريخ العملية هو نفس اليوم اليت متت فيه العملية يف حساب البنك وذلك من خالل الكشف البنكي

 املرسل من طرف البنك اخلارجي غرداية؛

 هلا بالرمز  اليومية ويقصد �ا رمز اليومية املساعد للبنك وقد مت اإلشارة هلا يف املطلب السابق حيث يرمز

 وذلك حسب مصلحة احملاسبة واملالية؛ 124712

  برنامج احملاسبة :اجلدول وهو خاص بـ)pc Compta(ـعشر 12، حيث يتم تقسيم هذه اليومية إىل إثنتـ

 وهو ما يرمز لشهر أوت؛ 08جدول حسب أشهر السنة ونالحظ يف هذه العملية رقم 

  برنامج احملاسبة ميتاز)pc Compta (حتديد العمليات يف اليومية حيث يقوم بإعطاء رقم ترتييب بالدقة يف 

 ذلك يف عملية الرجوع إليها؛لكل عملية يقوم احملاسب بتسجيلها حيث يساعد 

  املرفق ويقصد به الرمز الذي يقوم بوضعه معد القوائم املالية لكل وثيقة من وثائق املؤسسة حيث يسهل له

 ما تتطلب ذلك؛ مراجعة والعودة هلذه الوثيقة يف حالة

  إخل، حيث حيتاج احملاسبة إىل التعريف بالوثيقة املستعملة يف ....الرتميز ويقصد �ا نوع الوثيقة فاتورة أو وصل

 إعداد القوائم املالية؛

 التعيني وهو حتديد نوع العملية؛ 

 املبالغ وتكون مدينة إذا ما كانت حمولة إىل البنك و دائنة إذا ما كانت حمولة منه؛ 

 عملية ويقصد �ا العمليات اليت متت خالل شهر أوت؛) 34(موع جم 
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  إىل غاية  01/08/2018يقصد به جمموع العمليات من  31/08/2018تسوية إىل غاية

 ؛31/08/2018

  وهو رصيد احلساب يف هذا التاريخ 31/08/2018رصيد  يف.  

قدم يف املطلب السابق املتعلق بعرض إعداد كما نالحظ العمليات اليت قمنا �ا يف يومية البنك اخلارجي، فيما ت

، اخلاصة بإعداد -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء اوتسجيل اليوميات املساعدة يف يومية 

خصوصا العملية المتعلقة بتحويل '' )تحصيالت(عرض العمليات في يومية الحساب البنك الخارجي '' القوائم املالية،

  .دج إلى البنك  000,00 179ي بقيمة نقد

  

  ) BEA Fonctionnement Ghardaïa(تسييردفتر األستاذ لحساب البنك الخارجي  .2

، فإنه يرمز هلذا - وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء احسب مدونة احلسابات اخلاصة بـ 

حسب ما يرمز له يف مدونة حسابات اخلاصة  472اسب املايل و املتعارف عليه يف النظام احمل 512احلساب بـ الرقم 

 : 512472ليكون بشكله النهائي  -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء با

  

 BEA" تسيري"دفرت األستاذ النهائي للبنك اخلارجي اجلزائري :  )27- 02(جدول رقم ال                            

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  ريخالتا
  المبلغ

  دائن  مدين 
   620,00 181  31/07/2018رصيد يف 

    000,00 000 9  حتصيل بنكي  128/18أمر   000151  1  08  124713  18- 08- 01

  065,48 638   تسديد اداءات  18/مكرر128امر   000152  6  08  124713  18- 08- 01

 495,13 296 1    تسديد اداءات  130/18أمر   000153  10  08  124713  07-08-18

  باقي العمليات يف امللحق

  680,45 947 8 000,0 000 9  31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من ) 14(جمموع 

  680,45 947 8  620,24 181 9  31/08/2018تسوية إىل غاية 

    939,79 233  31/08/2018رصيد إىل غاية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلن إعداد الطالب بناءا على م: المصدر

 

مثلما ذكرنا يف ما جاء يف دفرت األستاذ للحساب السابق البنك اخلارجي حتصيالت أن هذه العملية يقوم بإعداده     

  :برنامج احملاسبة سوف نقوم بشرح هذا اجلدول من خالل ما يلي

 أي رصيد حساب  2018هو الرصيد املرحل من شهر جويلية من سنة  2018-07- 31لرصيد يف يقصد با

وعادة ما ، ) BEA Fonctionnement Ghardaïa( تسييرالبنك الخارجي  512472

 ؛يكون رصيد هذا احلساب رصيد مدين
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 الكشف البنكي  يقصد بتاريخ العملية هو نفس اليوم اليت متت فيه العملية يف حساب البنك وذلك من خالل

 املرسل من طرف البنك اخلارجي غرداية؛

  اليومية ويقصد �ا رمز اليومية املساعد للبنك وقد مت اإلشارة هلا يف املطلب السابق حيث يرمز هلا بالرمز

 وذلك حسب مصلحة احملاسبة و املالية؛ 124713

  برنامج احملاسبة :اجلدول وهو خاص بـ)pc Compta(ـعشر 12ه اليومية إىل إثنتـ، حيث يتم تقسيم هذ

 وهو ما يرمز لشهر أوت؛ 08جدول حسب أشهر السنة ونالحظ يف هذه العملية رقم 

  املرفق ويقصد به الرمز الذي يقوم بوضعه معد القوائم املالية لكل وثيقة من وثائق املؤسسة حيث يسهل له

 مراجعة و العودة هلذه الوثيقة يف حالة ما تتطلب ذلك؛

 إخل، حيث حيتاج احملاسبة إىل التعريف بالوثيقة املستعملة يف ....صد �ا نوع الوثيقة فاتورة أو وصل الرتميز ويق

 إعداد القوائم املالية؛

 التعيني وهو حتديد نوع العملية؛ 

 املبالغ وتكون مدينة إذا ما كانت حمولة إىل البنك و دائنة إذا ما كانت حمولة منه؛ 

  لعمليات اليت متت خالل شهر أوت؛عملية ويقصد �ا ا) 14(جمموع 

  إىل غاية  01/08/2018يقصد به جمموع العمليات من  31/08/2018تسوية إىل غاية

 ؛31/08/2018

  وهو رصيد احلساب يف هذا التاريخ 31/08/2018رصيد  يف. 

  

عرض إعداد و تسجيل كما نالحظ العمليات اليت قمنا يف يومية البنك اخلارجي، فيما تقدم يف اجلزء السابق املتعلق ب

، اخلاصة بإعداد القوائم - وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء االيوميات املساعدة يف يومية 

  .قد متت فيها هذا اجلدول كذلك 000,00 000 9عملية تحويل مبلغ عرض '' املالية،

  

  ) Caisse Recette Ghardaïa( لمدا خي الصندوقدفتر األستاذ لحساب  .3

، فإنه يرمز هلذا -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء احسب مدونة احلسابات اخلاصة بـ     

حسب ما يرمز له يف مدونة حسابات اخلاصة  470املتعارف عليه يف النظام احملاسب املايل و  530احلساب بـ الرقم 

وفق ما يرمز ليومية الصندوق و منخرطني املقبوضة  -وكالة غرداية-ري األجراء لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغبا

  : 530470ليكون بشكله النهائي  نقدا
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  دفرت األستاذ النهائي للصندوق:   )28- 02(جدول رقم ال                             

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  التاريخ
  المبلغ

  دائن  مدين 
   200,00  31/07/2018رصيد يف 

    708,00 179  حتصيل نقدي    000489  1  08  114703  18- 08- 01

 000,00 179   حتويل نقدي  342076وصل   000490  4  08  114703  18- 02-08

  باقي العمليات يف امللحق

  000,00 076 3 965,00 075 3  31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من ) 50(جمموع 

  000,00 076 3  165,00 076 3  31/08/2018تسوية إىل غاية 

    165,00  31/08/2018رصيد إىل غاية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

  :نقوم بشرح هذا اجلدول من خالل ما يلي مثلما ذكرنا يف السابق أن هذه العملية يقوم بإعداده برنامج احملاسبة سوف

  أي رصيد حساب  2018هو الرصيد املرحل من شهر جويلية من سنة  2018-07- 31يقصد بالرصيد يف

وعادة ما يكون رصيد هذا  ) Caisse Recette Ghardaïa( لمدا خي الصندوق 530470

 ؛احلساب رصيد مدين

 ه العملية يف حساب الصندوق  وذلك من خالل العمليات يقصد بتاريخ العملية هو نفس اليوم اليت متت في

 النقدية اليومية يف الصندوق؛

  اليومية ويقصد �ا رمز اليومية املساعد للصندوق وقد مت اإلشارة هلا يف املطلب السابق حيث يرمز هلا بالرمز

 وذلك حسب مصلحة احملاسبة واملالية؛ 114703

  برنامج احملاسبة :اجلدول وهو خاص بـ)pc Compta(ـعشر 12، حيث يتم تقسيم هذه اليومية إىل إثنتـ

 وهو ما يرمز لشهر أوت؛ 08جدول حسب أشهر السنة ونالحظ يف هذه العملية رقم 

  برنامج احملاسبة ميتاز)pc Compta ( بالدقة يف حتديد العمليات يف اليومية حيث يقوم بإعطاء رقم ترتييب

 ذلك يف عملية الرجوع إليها؛ث يساعد لكل عملية يقوم احملاسب بتسجيلها حي

  املرفق ويقصد به الرمز الذي يقوم بوضعه معد القوائم املالية لكل وثيقة من وثائق املؤسسة حيث يسهل له

 مراجعة و العودة هلذه الوثيقة يف حالة ما تتطلب ذلك؛

  بالوثيقة املستعملة يف إعداد الرتميز ويقصد �ا رقم وصل التحويل النقدي، حيث حيتاج احملاسبة إىل التعريف

 القوائم املالية؛

 التعيني وهو حتديد نوع العملية؛ 

 املبالغ وتكون مدينة بقيمة االشرتاكات احملصلة نقدا ودائنة بالقيمة احملولة إىل البنك؛ 

  عملية ويقصد �ا العمليات اليت متت خالل شهر أوت؛) 50(جمموع 
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  إىل غاية  01/08/2018وع العمليات من يقصد به جمم 31/08/2018تسوية إىل غاية

 ؛31/08/2018

  وهو رصيد احلساب يف هذا التاريخ 31/08/2018رصيد يف. 

  

يف يومية الصندوق واحملولة إىل  يومية البنك اخلارجي، فيما تقدم  سابقا املتعلق �ا كما نالحظ العمليات اليت قمنا 

، - وكالة غرداية-صندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء لابعرض إعداد وتسجيل اليوميات املساعدة يف يومية 

خصوصا العملية '' )تحصيالت(عرض العمليات في يومية الحساب البنك الخارجي '' اخلاصة بإعداد القوائم املالية،

دي كما ، قد تمت جميع الخطوات المتعلقة بالتحويل النقدج إلى البنك  000,00 179المتعلقة بتحويل نقدي بقيمة 

دج 000,00 179دج يتم تحويل  708,00 179يالحظ أن التحويل يتم وفق مبلغ محول مثال يتم قبض مبلغ 

ويحتفظ بالباقي في الصندوق من أجل تسهيل عملية التحويل، حيث يتم تحصيل المبلغ في اليوم المعين ويتم تحويله 

  .مليةخالل يوم أو يومين على األكثر مثلما ما شرحناه في سابق الع

  

  ) Personnel, Rémunération Dues( العمالدفتر األستاذ لحساب  .4

، فإنه يرمز -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء احسب مدونة احلسابات اخلاصة بـ       

يف مدونة حسابات حسب ما يرمز له  000املتعارف عليه يف النظام احملاسب املايل و  421هلذا احلساب بـ الرقم 

وفق ما يرمز ليومية الصندوق و منخرطني  - وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء اخلاصة با

 : 421000ليكون بشكله النهائي  املقبوضة نقدا

 

  اليومية النهائية حلساب املستخدمني:   )29- 02(جدول رقم ال                                

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  اريخالت
  المبلغ

  دائن  مدين 
 121,39 201 4    تسجيل االجرة    000008  45  08  194701  18- 09-08

  078,81 981 3  تسديد أجور  8161146شيك  000608  127  08  114703  18- 09-08

  042,58 220  تسديد أجر زاوية  137/18امر   000160  39  08  124713  18- 09-08

 121,39 201 4 121,39 201 4  31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من ) 03(جمموع 

 121,39 201 4 121,39 201 4  31/08/2018تسوية إىل غاية 

    0,000  31/08/2018رصيد إىل غاية 

 .2019صة بالصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلااجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

  :مثلما ذكرنا يف السابق أن هذه العملية يقوم بإعداده برنامج احملاسبة سوف نقوم بشرح هذا اجلدول من خالل ما يلي

 ؛ن كل ما يسجل كأجرة يتم تسديدهاد هذا احلساب يكزن معدوم دائما ألنالحظ أن رصي 



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 89  - 

  

  يف اغلب االوقات تاريخ تسديدها و تسجيل االجرة و متت فيه العملية  يقصد بتاريخ العملية هو نفس اليوم اليت

 ؛يكون نفس التاريخ

   وقد مت اإلشارة هلا يف املطلب السابق حيث يرمز  حلساب املستخدمنياليومية ويقصد �ا رمز اليومية املساعد

يف إحدى اليوميات املتعلقة باحلسابات  124713و  134703يومية األجور و  194701هلا بالرمز 

 املالية؛وذلك حسب مصلحة احملاسبة و  )البنك أو الصندوق(  النقدية

  برنامج احملاسبة :اجلدول وهو خاص بـ)pc Compta(ـعشر 12، حيث يتم تقسيم هذه اليومية إىل إثنتـ

 وهو ما يرمز لشهر أوت؛ 08جدول حسب أشهر السنة ونالحظ يف هذه العملية رقم 

  برنامج احملاسبة ميتاز)pc Compta (يف حتديد العمليات يف اليومية حيث يقوم بإعطاء رقم ترتييب  بالدقة

 ذلك يف عملية الرجوع إليها؛لكل عملية يقوم احملاسب بتسجيلها حيث يساعد 

  املرفق ويقصد به الرمز الذي يقوم بوضعه معد القوائم املالية لكل وثيقة من وثائق املؤسسة حيث يسهل له

 حالة ما تتطلب ذلك؛العودة هلذه الوثيقة يف املراجعة و 

  األمر بالدفع الذي مت تسديد األجرة به، حيث حيتاج احملاسبة إىل التعريف الرتميز ويقصد �ا رقم الشيك و

 بالوثيقة املستعملة يف إعداد القوائم املالية؛

 التعيني وهو حتديد نوع العملية؛ 

 ة بديو�م؛املبالغ وتكون مدينة إذا ما كانت تتعلق بتسوية أجور العمال و دائن 

  عملية ويقصد �ا العمليات اليت متت خالل شهر أوت؛) 03(جمموع 

  إىل غاية  01/08/2018يقصد به جمموع العمليات من  31/08/2018تسوية إىل غاية

 ؛31/08/2018

  وهو رصيد احلساب يف هذا التاريخ 31/08/2018رصيد يف.  

دم  سابقا املتعلق بعرض إعداد وتسجيل اليوميات املساعدة كما نالحظ العمليات اليت قمنا �ا يف األجور، فيما تق

عرض '' ، اخلاصة بإعداد القوائم املالية،-وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  األجوريف يومية 

  .2018العمليات المتعلقة بتحديد أجور العمال لشهر أوت من سنة 

  

 ات رقم األعمالدفتر األستاذ لحساب .5

، فإنه هناك -وكالة غرداية- لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ا :حسب مدونة احلسابات اخلاصة بـ      

العديد من  املداخيل احملصل عليه لذلك جند العديد من احلسابات اليت ختص رقم األعمال وموارد  ختص املوارد األخرى 

 :للتسيري وهي
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   :حسابات التي تخص رقم األعمال .1

 ؛المحولة من تسيير حسابات التقاعداشتراكات   700000/حـ 

 اشتراكات المحولة من التأمينات االجتماعية؛ 700300/حـ 

 اشتراكات المحولة من معاشات التقاعد المحولة التسيير  700301/حـ 

 اشتراكات المحولة من معاشات اإلعاقة و التقاعد المحولة التسيير 700302/حـ 

 صندوق المساعدة و اإلغاثةات المحولة من اشتراك 700330/حـ 

 اشتراكات المحولة لتسيير اإلدارة  700500/حـ 

 المحولة من تسيير الرقابة الطبية تاشتراكا 700520/حـ 

 اشتراكات المحولة من التسيير العمل الصحي اإلجتماعي 700540/حـ 

 
  : أعباء التسيير األخرىحسابات التي تخص  .2

 فوائض الصندوق 757440/حـ  

 فوائض التسيير األخرى 757800/حـ 

 فوائض التسيير األخرى 758240/حـ 

 
يف األخري يعترب دفرت األستاذ لكل احلسابات بنفس ل احلسابات تتعلق برقم األعمال وتسجل بنفس الطريق و ومبا أن ك    

لة من تسيير المحو اشتراكات   700000/حـنأخذ عينة فقط من هذا احلساب ومت اإلختيار على حيث الكيفية 

  حسابات التقاعد

   

  اليومية النهائية حلساب اخلاصة برقم األعمال:   )30- 02(جدول رقم ال                          

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  التاريخ
  المبلغ

  دائن  مدين 
 528,46 943 245   31/07/2018رصيد يف 

 493,69 064 4    اشرتاكات حمولة  00  000047  43  08  194703  18- 08- 31

 493,69 064 4 00,00  31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من ) 01(جمموع 

 022,15 008 250 00,00  31/08/2018تسوية إىل غاية 

 022,15 008 250    31/08/2018رصيد إىل غاية 

 .2019ا من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقداول احملصل عليهاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

  :مثلما ذكرنا يف السابق أن هذه العملية يقوم بإعداده برنامج احملاسبة سوف نقوم بشرح هذا اجلدول من خالل ما يلي



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 91  - 

  

  أي رصيد حساب  2018هو الرصيد املرحل من شهر جويلية من سنة  2018-07- 31يقصد بالرصيد يف

 Cotisation Affectées A La( ؛من تسيير حسابات التقاعدالمحولة اشتراكات  700000

Gestion Des Retraites Années En Cour, (  وعادة ما يكون رصيد هذا احلساب

 معدوم أو برصيد شهر ديسمرب ؛رصيد 

 يقصد بتاريخ العملية هو نفس اليوم اليت متت فيه العملية حتويل االشرتاكات احملصلة ايل ايرادات؛ 

  يومية رقم  194703يقصد �ا رمز اليومية املساعد لرقم األعمال وقد مت اإلشارة حيث يرمز هلا بالرمز اليومية و

 املالية؛وذلك حسب مصلحة احملاسبة و  األعمال

  برنامج احملاسبة :اجلدول وهو خاص بـ)pc Compta(ـعشر 12، حيث يتم تقسيم هذه اليومية إىل إثنتـ

 وهو ما يرمز لشهر أوت؛ 08هذه العملية رقم جدول حسب أشهر السنة ونالحظ يف 

  برنامج احملاسبة ميتاز)pc Compta ( بالدقة يف حتديد العمليات يف اليومية حيث يقوم بإعطاء رقم ترتييب

 ذلك يف عملية الرجوع إليها؛لكل عملية يقوم احملاسب بتسجيلها حيث يساعد 

 املالية لكل وثيقة من وثائق املؤسسة حيث يسهل له  املرفق ويقصد به الرمز الذي يقوم بوضعه معد القوائم

 مراجعة و العودة هلذه الوثيقة يف حالة ما تتطلب ذلك؛

 التعيني وهو حتديد نوع العملية؛ 

  عملية ويقصد �ا العمليات اليت متت خالل شهر أوت؛) 01(جمموع 

  غاية إىل  01/08/2018يقصد به جمموع العمليات من  31/08/2018إىل غاية تسوية

 ؛31/08/2018

  وهو رصيد احلساب يف هذا التاريخ 31/08/2018رصيد يف. 

  

فقط، فيما تقدم  سابقا املتعلق بعرض إعداد  تكما نالحظ العمليات اليت حتدد رقم األعمال تتعلق باالشرتاكا

، اخلاصة بإعداد -ردايةوكالة غ-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  للصندوقوتسجيل اليوميات املساعدة يف يومية 

؛ على أن كل 2018لشهر أوت من سنة  رقم األعمالالعمليات المتعلقة بتحديد عرض '' القوائم املالية،

  .الحسابات السابقة تعامل بنفس الطريقة

  

 )العمالء( ات اإلشتراكات دفتر األستاذ لحساب .6

، فإنه -وكالة غرداية-إلجتماعي لغري األجراء لصندوق الوطين للضمان اا :حسب مدونة احلسابات اخلاصة بـ        

هناك العديد من  املداخيل احملصل عليه لذلك جند العديد من احلسابات اليت ختص رقم العمالء وهم بالتحديد املنخرطني 

  :وهي )التجار، احلرفني، أصحاب املهن احلرة( حيث هناك العديد من أنواع املنخرطني 

 محصلة؛ اشتراكات 412002/حـ 
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 اشتراكات رسوم ثابتة  412003/حـ 

 التأخير في التحصيل 412102/حـ 

 غرامات التأخير في التسديد 412202/حـ 

 اشتراكات محصلة قضائيا  412302/حـ 

 غرامات اشتراكات محصلة قضائيا 412402/حـ 

 غرامات اشتراكات محصلة قضائيا 412502/حـ 

- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  لصندوقمنخرطي  ا بالعمالء أيومبا أن كل احلسابات تتعلق برقم        

و تسجل بنفس الطريق و يف األخري يعترب دفرت األستاذ لكل احلسابات بنفس الكيفية نأخذ عينة فقط  ، -وكالة غرداية

  : االشتراكات المحصلة  412002/حـمن هذا احلساب ومت اإلختيار على 

  

  دفرت األستاذ حلسابات الغري:   )31- 02(ل رقم جدو ال                          

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  التاريخ
  المبلغ

  دائن  مدين 
  816,96 567 300  31/07/2018رصيد يف 

   909.68 963 12  اشرتاكات حمولة  00  000043  1  08  194703  18- 08- 31

 391,41 879 5    كات حمولةاشرتا     000044  14  08  194703  18- 08- 31

 399,35 380 8    اشرتاكات حمولة    000043  22  08  194703  18- 08- 31

 790,76 529 14 909,68 963 12  31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من ) 03(جمموع 

 790,76 529 14 726,64 531 313  31/08/2018تسوية إىل غاية 

   935,88 271 299  31/08/2018رصيد إىل غاية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

  :مثلما ذكرنا يف السابق أن هذه العملية يقوم بإعداده برنامج احملاسبة سوف نقوم بشرح هذا اجلدول من خالل ما يلي

  أي رصيد حساب  2018شهر جويلية من سنة  هو الرصيد املرحل من 2018-07- 31يقصد بالرصيد يف

 )Cotisation Mis En Recouvrement AV/AS( المحصلة؛اشتراكات  412002

 مدين شهريا لكن يف �اية السنة يرصد؛وعادة ما يكون رصيد هذا احلساب رصيد 

 يقصد بتاريخ العملية هو نفس اليوم اليت متت فيه العملية بتحديد قيمة اإلشرتاك؛ 

  يومية رقم  194703ويقصد �ا رمز اليومية املساعد لرقم األعمال وقد مت اإلشارة حيث يرمز هلا بالرمز اليومية

 األعمال وذلك حسب مصلحة احملاسبة و املالية؛

  برنامج احملاسبة :اجلدول وهو خاص بـ)pc Compta(ـعشر 12، حيث يتم تقسيم هذه اليومية إىل إثنتـ

 وهو ما يرمز لشهر أوت؛ 08 هذه العملية رقم جدول حسب أشهر السنة ونالحظ يف
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  برنامج احملاسبة ميتاز)pc Compta ( بالدقة يف حتديد العمليات يف اليومية حيث يقوم بإعطاء رقم ترتييب

 ذلك يف عملية الرجوع إليها؛لكل عملية يقوم احملاسب بتسجيلها حيث يساعد 

 ئم املالية لكل وثيقة من وثائق املؤسسة حيث يسهل له املرفق ويقصد به الرمز الذي يقوم بوضعه معد القوا

 مراجعة و العودة هلذه الوثيقة يف حالة ما تتطلب ذلك؛

 املبالغ وتكون مدينة وختص قيمة اإلشرتاك يف �اية السنة يرصد؛ 

  عملية ويقصد �ا العمليات اليت متت خالل شهر أوت؛) 03(جمموع 

  إىل غاية  01/08/2018موع العمليات من يقصد به جم 31/08/2018تسوية إىل غاية

 ؛31/08/2018

  وهو رصيد احلساب يف هذا التاريخ 31/08/2018رصيد يف. 

  

فقط، فيما تقدم  سابقا املتعلق بعرض إعداد وتسجيل  تكما نالحظ العمليات اليت حتدد تتعلق باالشرتاكا

 ، اخلاصة بإعداد القوائم املالية،-وكالة غرداية- ء الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجرا الصندوقاليوميات املساعدة 

؛ على أن كل الحسابات السابقة 2018لشهر أوت من سنة  رقم األعمالالعمليات المتعلقة بتحديد عرض ''

  .تعامل بنفس الطريقة

  

الصندوق الوطني وبهذا الشكل نكون قد عرضنا دفتر األستاذ لحسابات من مدونة حسابات الصندوق 

، و التي تعتبر المرحلة الثانية من مراحل إعداد القوائم المالية وكالة غرداية-إلجتماعي لغير األجراء للضمان ا

  .والمرحلة الموالية هي مرحلة إعداد ميزان المراجعة التي تعتبر المرحلة قبل األخيرة في إعداد القوائم المالية

  

  -وكالة غرداية-اإلجتماعي لغير األجراء لصندوق الوطني للضمان ميزان المراجعة  ل: الفرع الثاني 
  

يعترب إعداد ميزان املراجعة بعد اجلرد من بني املراحل النهائية يف إعداد القوائم املالية حيث يعرب عن جتميع   

الية احلسابات النهائية من حتديد ا�موعات واحلسابات الرئيسية التابعة اليت من خالهلا يتم حتديد ا�موعات يف القوائم امل

النهائية سواء يف األصول أو اخلصوم أو حسابات النتائج ويعترب املرحلة املهمة يف إخراج القوائم املالية اليت تعرب عن 

الوضعية املالية للمؤسسة حيث يعتمد عليه يف عملية مراجعة احلسابات والتأكد من وضعية صحة احلسابات، وسوف 

  :خالل عرض حساب واحد من كل جمموعة على النحو التايل نقوم بعرض ميزان املراجعة بشكل خمتصر من
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 ): حسابات رؤوس األموال( عرض ميزان المراجعة المجموعة األولى  .1

 

  ميزان املراجعة حلسابات رؤوس األموال:   )32- 02(جدول رقم ال                      

 نحركة الحسابات خالل الفترة م األرصدة اإلفتاتحية التعيين الحساب
 2018- 08- 31األرصدة في 

  

31/08/2018الى  01/08/2018 2018-08- 01في   

  

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين

 537,97 657 77 0,00 0,00 0,00 985,40 593 68 0,00 ربح عن تسيير التأمين اإلجتماعي .م 110002

 باقي الحسابات في الملحق

 0,00 009,79 134 73 0,00 0,00 0,00 426,97 592 13 التأمين اإلجتماعي خسارة عن تسيير . 119000

 0,00 377,08 892 144 0,00 0,00 0,00 915,71 214 76 خسارة عن تسيير التسيير اإلداري م 119010

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,61 980 90 نتيجة الدورة  120000

 224,85 996 39 0,00 0,00 0,00 224,85 996 39 0,00 مؤونة مخصصات تعويضات التقاعد 153000

 0,00 818,87 514 1 0,00 806,59 87 0,00 355,73 873 حساب الوحدات وحدة أدرار 181010

 باقي الحسابات في الملحق

 693,44 816 268 0,00 000,00 000 30 338,11 179 1 0,00 636,20 251 35 -01-مجموع المجموعة األولى  *******1

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

واخلاص حبسابات   ،-وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء بعد دراستنا مليزان املراجعة 

  :ا�موعة األوىل رؤوس األموال  تظهر أن 

  ـة  حسابات تنقسم بني حسابات اخلسارة للصندوق 03إىل ثالثـ) 11/حـ(من جديد تقسيم حساب مرحل

اإلداري كما مت تقسيم هذا احلساب إىل حسابات  الضمان اإلجتماعي، وخسارة عن التسيري ، و أخرى للتسيري

 .أخرى فرعية تتعلق بالنتيجة إذا ما كانت ربح

 املرحل من جديد 11ع إحدى احلسابات السابقة حـيرصد يف �اية كل دورة م 12حساب نتيجة الدورة حـ. 

 بعد حصوهلم على التقاعد  نحساب متعلق مبؤونة املعاش وهو الذي من خالله يتم تسديد مرتبات املتقاعدي

 .ويتم إنشائه كل دورة مالية 153ويتعلق األمر حبساب 

  العاصمة حيث يتم إعطائه ترميز  وتتعلق هذه احلسابات بني الوحدات واملديرية العامة يف اجلزائر 18حساب

يتعلق الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء وكالة  181010حبسب الوالية التابعة هلا مثال 

  .أدرار، وهكذا باقي الواليات
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 ):  التثبيتات حسابات(  الثانيةعرض ميزان المراجعة المجموعة  .2

 

  ميزان املراجعة حلسابات التثبيتات:   )33- 02(جدول رقم ال                     
 الحساب

 التعيين

 حركة الحسابات خالل الفترة من األرصدة اإلفتاتحية
 2018- 08- 31األرصدة في 

 
31/08/2018الى  01/01/2018 2018-08- 01في   

 
 دائن مدين دائن مدين دائن مدين

 0,00 140,00 150 0,00 0,00 0,00 140,00 150 نظام المعلومات 204000

 0,00 980,00 427 17 0,00 0,00 0,00 980,00 427 17 مباتي 213000

 0,00 760,05 49 0,00 0,00 0,00 760,05 49 عتاد إداري 218800

01رقم  باقي الحسابات في الملحق  

 0,00 091,00 159 0,00 0,00 0,00 091,00 159 ضمانات 275100

 543,58 94 0,00 0,00 0,00 543,58 94 0,00 إهتالك نظام المعلومات 280400

 081,00 963 13 0,00 0,00 0,00 081,00 963 13 0,00 إهتالك المباني 281300

 557,26 20 0,00 0,00 0,00 557,26 20 0,00 إهتالك العتاد 281803

 باقي الحسابات في الملحق

 0,00 760,86 518 19 011,00 140 0,00 0,00 924,97 075 14 -02-مجموع المجموعة الثانیة  *******2

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

و املتعلق حبسابات   ،-وكالة غرداية- لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء بعد دراستنا مليزان املراجعة 

  :تظهر أن   ا�موعة الثانية تثبيتات 

  املؤسسة  أو اخلاصة بالتسيري خصوصا أن هذه أنظمة املعلومات سواء احملاسبيةو املتعلق ب 204000حساب

 .تعرف نظام قوي متعلق بتسيري االشرتاكات

 واملتواجد وسط -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء البناء املتعلق  حساب خيص ،

   .213000 حبسابويتعلق األمر مدينة غرداية 

  وهناك العديد من احلسابات حيث يتفرع اىل  218000حسابات التثبيتات األخرى ويتعلق األمر حبسابات

 .حساب خيص عتاد النقل، عتاد خيص التجهيزات املكتبية والتجهيزات األخرى

 شرتكني حيث تسجل يف حساب ا املؤسسة مع املوهو املتعلق بالضمانات اليت تربمه تحساب متعلق بالضمانا

275100. 

  وتتعلق هذه احلسابات بإهتالك أنظمة املعلومات احملاسبية ويستعمل هذا احلساب يف �اية  2804حساب

 .من كل دورة 12-31الدورة فقط يف 

 2818  ويستعمل هذا احلساب يف �اية الدورة  بإهتالك املباين والتجهيزات واملعدات احلساب ويتعلق هذا

 .من كل دورة 12-31يف فقط 
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 ): المخزونات(  الثالثةعرض ميزان المراجعة المجموعة  .3

 

  ميزان املراجعة حلسابات املخزونات:   )34- 02(جدول رقم ال                      

 الحساب

 التعیین

 حركة الحسابات خالل الفترة من  األرصدة اإلفتاتحیة
 2018-08-31األرصدة في 

31/08/2018الى  01/01/2018 2018-08-01في     

 دائن مدین دائن مدین دائن مدین  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,03 54 أدوات مكتبیة        322200

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 أدوات إعالم ألي        322210

 0,00 914,36 85 232,11 4 0,00 0,00 587,11 84 بنزین        322300

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 مواد مستھلكة        382000

 0,00 914,36 85 232,11 4 0,00 0,00 118,14 139 -03-مجموع المجموعة الثالثة  *******3

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 
واملتعلق حبسابات   ،-وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء راجعة بعد دراستنا مليزان امل

  :ا�موعة الثالثة املخزونات   تظهر أن 

  و املتعلق مبحزون من األدوات املكتبية والذي هو حتت تصرف مسري مصلحة احملاسبة  322200حساب

 .ل وصوالت واملالية حيث يتم التعامل مع هذا احلساب من خال

 لصندوق الوطين للضمان أدوات اإلعالم اآليل وليس التجهيزات مثال ذلك حرب املطبعة  حساب خيص

 .322210، ويتعلق األمر حبساب -وكالة غرداية-اإلجتماعي لغري األجراء 

 دايةوكالة غر - لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء با احلساب الرابع من ميزان املراجعة اخلاص ،

 .322300بنزين عتاد النقل اخلاص باملؤسسة و هو حساب بواملتعلق 

  ويتعلق هذه احلسابات باستهالك كل من املخزونات مما سبق من احلسابات السابقة  382000حساب

 .ويستعمل عند خروج هذه املخزونات
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 ): حسابات الغير(  الرابعةعرض ميزان المراجعة المجموعة   .4

  ميزان املراجعة حلسابات الغري:   )35- 02(جدول رقم ال                      

 الحساب

 التعیین

 حركة الحسابات خالل الفترة من  األرصدة اإلفتاتحیة
 2018-08-31األرصدة في 

31/08/2018الى  01/01/2018 2018-08-01في     

 دائن مدین دائن مدین دائن مدین  

 266,39 109 0,00 395,04 46 696,89 101 736,09 52 0,00 حدماتموردو ال        401100

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 موردو التثبیتات        404200

 0,00 0,00 074,96 230 11 074,96 230 11 0,00 0,00 صیدلیات خاصة        406010

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 عیادات خاصة        406120

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 موردو األجھزة        406500

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 جمعیة أولیاء األطفال ذوي اإلعاقة        406600

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 مجمعات العالج        406700

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 مورودو التنقالت الصحیة        406800

 0,00 935,88 271 299 790,76 259 14 909,68 963 12 0,00 027,98 170 275 إشتراكات المساھمین و المنخرطین        412002

 0,00 783,31 75 0,00 0,00 0,00 783,31 75 إشتراكات المساھمین و المنخرطین ضرائب ثابتة         412003

 0,00 089,41 761 267 677,25 030 1 271,60 144 2 0,00 320,04 877 256 ھمین و المنخرطین ضرائب التأخیرإشتراكات المسا        412102

 0,00 434,45 108 120 500,00 151 000,00 370 0,00 897,65 254 115 غرامات تأخیر التحصیل        412202

 0,00 515,37 693 6 0,00 0,00 0,00 515,37 693 6 إشتركات بعد التقاضي        412302

 0,00 079,19 162 11 0,00 0,00 0,00 547,25 158 11 أشتركات بأتعاب القضاة        412402

 523,68 203 0,00 0,00 0,00 523,68 203 0,00 غرامات تأخیر التحصیل بالتقاضي        412502

 0,00 إشتراكات المساھمین و المنخرطین        414002
275 170 

027,98 14 259 790,76 12 963 909,68 0,00 299 271 935,88 

 783,31 75 0,00 0,00 0,00 783,31 75 0,00 إشتراكات المساھمین و المنخرطین ضرائب ثابتة         414003

 0,00 إشتراكات المساھمین و المنخرطین ضرائب التأخیر        414102
256 877 

320,04 1 030 677,25 2 144 271,60 0,00 267 761 089,41 

 0,00 غرامات تأخیر التحصیل        414202
115 254 

897,65 151 500,00 370 000,00 0,00 120 108 434,45 

 515,37 693 6 0,00 0,00 0,00 515,37 693 6 0,00 إشتركات بعد التقاضي        414302

 079,19 162 11 0,00 0,00 0,00 547,25 158 11 0,00 أشتركات بأتعاب القضاة        414402

 0,00 523,68 203 0,00 0,00 0,00 523,68 203 غرامات تأخیر التحصیل بالتقاضي        414502

 642,57 198 5 0,00 0,00 0,00 532,57 727 4 0,00 مداخیل غیر مثبة        419120

 851,57 726 5 0,00 0,00 0,00 851,57 726 5 0,00 إشتركات محصلة مسبقا        419130

 120,31 171 7 0,00 0,00 0,00 120,31 171 7 0,00 31/12/1988رصید محصل بعد           419165

 0,00 0,00 417,35 665 2 417,35 665 2 0,00 0,00 مداخیل قید التقیید عن طریق البنك        419512

 0,00 0,00 594,90 423 3 594,90 423 3 0,00 0,00 الحساب الجاري البریديمداخیل قید التقیید عن طریق         419517

 0,00 0,00 963,35 075 3 963,35 075 3 0,00 0,00 مداخیل قید التقیید عن طریق الحساب الجاري الصندوق        419530

 0,00 0,00 121,39 201 4 121,39 201 4 0,00 0,00 الباقي للتسدید حساب العمال        421000

 0,00 0,00 317,13 118 317,97 118 0,84 0,00 الخدمات اإلجتماعیة        422000

 0,00 000,00 995 1 0,00 000,00 000 2 0,00 000,00 754 تسبیق للعمال        425000

 000,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 3 تسبیق تنقالت العمال        425100

 0,00 0,00 000,00 150 000,00 150 0,00 0,00 أقتطاعات        427200

 0,00 0,00 647,00 41 647,00 41 0,00 0,00 إقتطاعات النقابة        427800

 889,63 937 8 0,00 0,00 0,00 889,63 937 8 0,00 إقتطاعات العطلة        428100

 070,90 261 4 0,00 0,00 0,00 070,90 261 4 0,00 إقتطاعات العطلة السنویة         428200

 382,65 356 1 0,00 382,65 356 1 766,31 787 1 531,70 329 1 0,00 أعباء مستخدمین الضمان اإلجتماعي        431000

 516,87 469 0,00 516,87 469 841,97 618 222,31 460 0,00 إقتطاعات أعباء مستخدمین الضمان اإلجتماعي        431100

 0,00 0,00 246,43 158 246,43 158 0,00 0,00 إقتطاعات أعباء مستخدمین الضمان اإلجتماعي التقاعد        431120

 0,00 0,00 120,00 1 120,00 1 0,00 0,00 إقتطاعات أعباء مستخدمین الضمان اإلجتماعي العجز        431130

432000        0,00 0,00 8 610,12 8 610,12 0,00 0,00 
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432100        0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 80,00 

 729,75 431 3 0,00 0,00 0,00 729,75 431 3 0,00 غردایة تأمین العطل CNASالتأمنیات اإلجتماعیة          438000

438100        0,00 263 979,21 0,00 0,00 0,00 263 979,21 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 غردایةالحقوق المدفوعة  CNASتماعیة التأمنیات اإلج         438600

 211,00 073 1 0,00 211,00 073 1 826,15 193 1 857,00 044 1 0,00 الضریبة على الدقل اإلجمالي صنف أجور        442101

 432,88 000 1 0,00 432,88 000 1 611,08 996 304,58 745 0,00 الضریبة على الدقل اإلجمالي صنف أجور على التقاعد        442110

 0,00 0,00 0,00 0,00 165,50 34 0,00 الضریبة على الدقل اإلجمالي صنف أجور على اإلعاقة        442130

443020        0,00 0,00 240,00 0,00 2 160,00 0,00 

443021        0,00 0,00 3 480,00 0,00 33 452,00 0,00 

 0,00 900,83 59 0,00 250,48 7 0,00 0,00 زیادات إستثنائیة حقوق مباشرة        443030

 0,00 615,30 443 0,00 691,05 57 0,00 0,00 زیادات إستثنائیة حقوق غیر مباشرة        443031

443040        0,00 0,00 31 298,08 0,00 250 671,26 0,00 

443041        0,00 0,00 11 471,38 0,00 99 536,26 0,00 

 0,00 075,52 053 52 0,00 920,21 332 6 0,00 0,00 األضافي للمنظمة المجاھدین القدامى حقوق مباشرة        443100

 0,00 180,01 251 46 0,00 467,75 545 5 0,00 0,00 األضافي للمنظمة المجاھدین القدامى حقوق  غیر مباشرة        443101

 0,00 376,45 664 77 0,00 530,92 552 9 0,00 0,00 األضافي لحقوق الببلدیة المباشرة         443130

 0,00 958,04 728 79 0,00 670,89 821 9 0,00 0,00 األضافي لحقوق الببلدیة غیر المباشرة         443131

 0,00 771,16 723 0,00 710,40 77 0,00 0,00 األضافي لحقوق المعاقین   المباشرة         443140

 0,00 082,94 350 0,00 039,91 28 0,00 0,00 األضافي لحقوق المعاقین  غیر المباشرة         443141

 0,00 536,85 808 0,00 032,04 101 0,00 0,00 وذوي الحقوق% ) 20(قسیمة المجاھدین          443150

 0,00 482,95 025 33 0,00 634,34 063 4 0,00 0,00 األستثنایة  إعادة التقییم للمعاشات        443200

443201        0,00 0,00 7 281 903,45 0,00 59 972 518,74 0,00 

 0,00 919,76 077 34 0,00 0,00 0,00 919,76 077 34 غردایة  CNASحقوق التأمنیات اإلجتماعیة         450470

 098,13 333 75 0,00 0,00 0,00 098,13 333 75 0,00 غردایة  CNASت اإلجتماعیة دیون التأمنیا        450471

 0,00 779,82 096 7 576,95 235 263,29 467 0,00 709,67 631 7 المنح االضافیة للمستفدین من التقاعد الحقوق المباشرة        460100

 0,00 0,00 583,28 262 583,28 262 0,00 0,00 يالمنح االضافیة للمستفدین من التأمین الصح        460120

 0,00 0,00 739,33 174 75 739,33 174 75 0,00 0,00 معاشات التقاعد المستحقة في الجزائر        461010

 0,00 0,00 572,69 100 572,69 100 0,00 0,00 تأمینات صحیة مستحقة للدفع        461020

 0,00 0,00 799,43 325 799,43 325 0,00 0,00 مستحقة الدفعمعاشات العجز         461022

 0,00 0,00 888,88 654 888,88 654 0,00 0,00 أموال مدفوعة على الدفع        461023

 201,49 961 0,00 027,48 16 0,00 938,25 907 0,00 إعادة رسوم التقاعد        466100

 392,63 10 0,00 815,62 3 0,00 119,59 1 0,00 حي إعادة رسوم التأمین الص        466120

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 إعادة التأمین على الوفاة        466123

 816,75 143 0,00 400,00 2 35,00 605,76 57 0,00 التكالیف القنونیة المثبة        467010

 0,00 071,25 41 435,00 2 400,00 2 639,74 32 0,00 التكالیف القنونیة المثبة المسترجعة        467012

 0,00 0,00 575,60 162 9 575,60 162 9 0,00 0,00 حساب التوزیع        476020

 0,00 710,13 113 0,00 0,00 0,00 730,22 156 أقساط التأمین المدفوعة مسبقا        486616

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 288 أعباء أخرى مقیدة سلفا        486800

 0,00 116,54 338 279 624,62 881 145 203,56 760 191 233,78 607 71 0,00 -04-مجموع المجموعة الرایعة *******4

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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و املتعلق حبسابات   ،-وكالة غرداية- لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء املراجعة بعد دراستنا مليزان 

سيب يف �اية كل التحليل احملاموعات بني احلسابات يف التسجيل و اليت تعترب من أعقد ا�ا�موعة الرابعة حسابات الغري و 

تعترب حماسبة خاصة معقدة، وهذا من خالل احلسابات اليت من خالهلا ميكن احلكم على أن حماسبة املؤسسة دورة و 

املفصلة تفصيال دقيقا يعطيها اكثر امهية وخاصية عن احلسابات يف املؤسسات االقتصادية يف ما يتعلق حسابات الضمان 

مينات ومعاشات سابات التأاليت تتعلق حب  460000/ ، و ح450000حسابات االجتماعي وهذا من خالل 

  .املنخرطني

  

 ): الحسابات المالية(  الخامسةرض ميزان المراجعة المجموعة ع .5

 

  ميزان املراجعة حلسابات النقديات:   )36- 02(جدول رقم ال                    

 الحساب

 التعیین

 حركة الحسابات خالل الفترة من  األرصدة اإلفتاتحیة
 2018-08-31األرصدة في 

31/08/2018الى  01/01/2018 2018-08-01في     

 دائن مدین دائن مدین دائن مدین  

 0,00 540,75 186 0,00 0,00 0,00 0,00 صكوك قابلة لتحصیل        511000

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 868 تحویالت محصلة        511020

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 تحویالت غیر محصلة        511070

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,92 254 الحساب الجاري غردایة        512470

 0,00 052,26 732 5 309,00 001 9 494,98 724 3 0,00 319,63 864 9 البنك الخارجي الجزائري غردایة تحصیل        512471

 0,00 939,79 233 680,45 947 8 000,00 000 9 0,00 670,88 028 3 البنك الخارجي الجزائري غردایة تسییر        512472

 0,00 824,15 462 1 378,72 658 1 673,59 306 1 0,00 0,00 بنك التمنیة المحلیة غردایة        512473

 0,00 436,08 479 1 404,27 204 1 248,78 710 0,00 0,00 بنك بدر غردیة        512474

 0,00 486,03 369 6 303,52 949 86 809,15 717 33 0,00 874,04 115 8 الحساب الجاري غردایة تسییر        517470

 0,00 165,00 000,00 076 3 965,00 075 3 0,00 0,00 تحصیالت الصندوق        530470

 0,00 630,00 18 0,00 0,00 0,00 973,00 8 الصندوق تسییر        541470

 0,00 0,00 000,00 000 9 000,00 000 9 0,00 0,00 تحویالت البنكیة        581512

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 تحویالت الحساب الجاري البریدي        581516

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 تحویالت الحساب الجاري البریدي        581517

 0,00 0,00 000,00 076 3 000,00 076 3 0,00 0,00 تحویالت الصندوق        581530

 540,75 186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 خسائر القیمة على الحسابات المالیة        591100

 0,00 533,31 296 15 075,96 913 122 191,50 611 63 0,00 554,47 140 22 -05-مجموع المجموعة الرایعة *******5

 .2019ة البيانات اخلاصة بالصندوقداول احملصل عليها من قاعداجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

و املتعلق حبسابات   ،-وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء بعد حتليلنا مليزان املراجعة       

ـة جمموعات، جموعة تتعلق باحلسابات 03ا�موعة اخلامسة ا�موعة املالية، حيث ظهر أن هذه احلسابات تنقسم إىل ثالثـ

واحلساب اجلاري   512وجمموعة تتعلق باحلسابات املالية سواء كانت احلسابات البنكية  511070الغري حمصلة   

  .581حساب التحويالت البنكية و  530أو الصندوق  517الربيدي 



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 100  - 

  

  -وكالة غرداية-لصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء عرض القوائم المالية  : الفرع الثالث 
  

لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري  التعرف على أهم مراحل احملاسبية وطرق إعداد القوائم املاليةبعد 

بداية من التسجيل احملاسيب وإعداد دفرت األستاذ وميزان املراجعة وصوال اىل املرحلة األخرية وهي   ،-وكالة غرداية- األجراء 

  ،-وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء لة إعداد القوائم املالية سوف نعرض القوائم املالي

ميزانية األصول، ميزانية اخلصوم، ( ـسة وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري وهي 05والكشوف املالية اخلمـ

  ): .حسابات النتاج، جدولة تدفقات اخلزينة، جدولة حركة رؤوس األموال، املالحق

  

 )ميزانية األصول (قوائم المالية  عرض ال -01

 

 ميزانية األصول:   )37- 02(جدول رقم ال

  مالحظة  األصول
  1-السنة ن   2018السنة ن 

  الصافي  الصافي  نات خسائر قيموو إهتالكات و م  مبالغ خام
  596.42 55  582.42 40  557.58 109 140.00 150    تثبيتات معنوية 

  596.42 55  582.42 40  557.58 109 140.00 150   تثبيتات معنوية 

            أراضي 

  899.00 464 3  500.00 593 2  480.00 834 14   980.00 427 17    مباين

  810.08 863  222.87 894  766.13 959  989.00 853 1    عتاد

  666.67 490    000.00 842 2  000.00 842 2    عتاد نقل

    805.80 778  928.48 325 1  734.28 104 2    عتاد مكتب

  593.31 909  799.24 95  691.51 465  490.75 561    جتهيزات مكتبية

  864.77 130  215.30 254 4  955.12 875 10  170.42 130 15    جتهيزات إعالم آيل

  145.99 755 4  066.32 335  831.18 268 1   897.50 603 1    جتهيزات تربيد

  941.63 415    636.48 101  636.48 101    جتهيزات طبية

    814.17 57  562.83 11  377.00 69    صوتية جتهيزات

  611.10 7  066.67 3  693.38 46  760.05 49    أدوات

            تثبيتات قيد اإلجناز

           تثبيتات أخرى

  796.00 981 2  413.00 887 5    413.00 887 5    قروض و أصول مالية أخرى

  924.97 075 14  485.79 940 14  102.69 842 32  588.48 782 47    مجموع األصول غير الجارية

  118.14 139  753.06 160    753.06 160    خمزونات و قيد التجهيز

 تاالستخداماو  الحقوق
  المماثلة

  
        

            الزبائن

  567.92 026 665 073,82 945 738   073,82 945 738    مشرتكون 

  567.92 026 665-  073,82 945 738-    073,82 945 738-    إشرتاكات

            ينونموردون مد

  800.00 757  000.00 410    000.00 410    -تسبيقات–مستخدمون 

            ودائع مقبوضة

            حقوق الدولة

حقوق لدى الصندوق 
  االجتماعي 

  
34 077 919,76    34 077 919.76  34 077 919.76  
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  709.67 631 7  333.70 969 9    333,70 969 9    مدبنو اخلدمات

            حقوق خروج التثبيتات

    896.50 41    896.50 41    أتعاب القضاء املسرتجعة

  730.22 444  557.62 229 1    557.62 229 1    أصول أخرى جاري

            استثمارات أخرى مالية

  000.00 868  840,75 590 1    840,75 590 1    القيم احملصلة

  554.47 272 21  496.38 076 12  540.75 186  037.13 263 12    املتاحات 

  832.26 191 65  797,77 556 59  540.75 186  338,52 743 59    األصول الجاريةمجموع 

  757.23 267 79  283,56 497 74  634.44 028 33  927,00 525 107    مجموع العام لألصول

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

املؤسسة حيث يتم  توتعرب ميزانية األصول عن الوضعية احلقيقية ملمتلكاية املرآة العاكسة تعترب امليزان

فيها إظهار وبشكل مفصل كل من تثبيتات املؤسسة من تثبيتات معنوية وتثبيتات عينية حيث جند فيها معدات 

  ،-وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء طبية وهي ختص مصلحة الفحص الطيب  

صحيا حيث حتتاج هذه املؤسسة أجهزة طبية وهذا ما ختتص به مؤسسات الضمان اإلجتماعي عن  للمؤمنني

  .غريها

  .والذي يعترب من األصول املالية 274ـ/أو ح 275ـ/حكما جند حساب الضمانات املقدمة                    

الصندوق الوطين للضمان  ل الغري اجلارية مليزانيةاألصو حيث تعرب كل احلسابات السابقة عن         

  ،-وكالة غرداية-اإلجتماعي لغري األجراء 

ومن مث حساب املخزونات والذي يعرب عن جمموع ما متتلكه املؤسسة من ممتلكات خاصة باألدوات 

  . )بنزين السيارة( إعالم اآليل، واحملروقاتبية و املكت

ز عن غريها من املؤسسات االقتصادية األخرى يف حساب بينما جند احلقوق األخرى كذلك تتمي

وتتميز  )   جتار، حرفني، أصحاب السجالت التجارية( بإظهار كل من حسابات املنخرطني ) الزبائن( العمالء 

إظهار أتعاب لضمان اإلجتماعي لألجراء والذي خيص عمال املؤسسة و كذلك بإظهار حقوق الصندوق ا

-وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ا اسرتجاع حقوق االقضاة اليت يتم من خالهل

.  

ألخري كذلك جند حساب خيص التثبيتات اليت خترج من ذمة املؤسسة والقيم القابلة للتحصيل ويف ا

احلسابات البنكية، احلساب اجلاري الربيدي، ( سابات النقديات احلم كل جند حساب املتاحات والذي يض

الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري  األصول اجلارية مليزانية ، وكل احلسابات السابقة تعرب عن)لصندوقا

 ،-وكالة غرداية-األجراء 
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 ) الخصومميزانية (عرض القوائم المالية   -02

 

 ميزانية اخلصوم:   )38- 02(جدول رقم ال
  1- السنة ن  2018السنة ن   مالحظة  الخصوم

        رؤوس األموال

        فارق التقييم و اإلحتياطات

        فارق إعادة التقييم

  834.61 980 90- 839,37 056 180-    النتيجة الصافية للدورة

  630.65 900 9  203.96 080 81-    مرحل من جديد –رؤوس األموال األخرى 

  342.91 832 5  300,57 066 180   حساب الوحدة

  I   -81 070 742,76  -75 247 861.05مجموع 

       خصوم غير جارية

       قروض وديون مالية

  224.85 996 39  224.85 996 39    خمصصات املعاشات و االلتزامات املماثلة

        خمصصات أخرى لألعباء واخلصوم الغري جارية

  II   39 996 224.85  39 996 224.85مجموع 

       خصوم جارية

        الديون و الموارد المماثلة 

  736.09 52 277.54 8    خلدمات التثبيتاتموردو املخزونات ا

        مهنيي الصحة

         غري حمررة موردو الفواتري

        )عمال(مستخدمون 

  0.84     ةاخلدمات اإلجتماعي

        مستخدمون غري مسددة

  960.53 198 13  114.85 454 13    مستخدمون للتسديد

  754.01 789 1  525.60 820 1    الضمان اإلجتماعي 

        األخرى يضمان اإلجتماعمؤسسات ال

  708.96 695 3  152.16 767 3    - دولة–مؤسسات الضرائب 

  327.08 824 1  881.38 211 2    عمليات خاصة مع الدولة

        عمليات خارجية 

        ضرائب أخرى و رسوم مماثلة

        ديون للضمان االجتماعي 

  098.13 333 75  098.13 333 75    خدمات للتسديد

         خدمات دائنة

  057.84 909  097187.36 1    حسابات أخرى دائنة

  245.50 90      أعباء أخرى للتسديد

        مقبوضات غري مثبتة 

  532.57 727 4  192,57 211 5    دفعات أولية لالشرتاكات حمصلة مسبقا 

  851.57 726 5  851.57 726 5    31/12/1988رصيد مسجل دائن قبل 

  120.31 171 7  120.31 171 7    اشرتاكات حمصلة خطأ

    600,00 229-    حتصيالت قيد التسجيل

        مؤونة اخلصوم اجلارية

        ديون أخرى

  III   115 571 801,47  114 519 393.43مجموع 

  I+II+III(    74 497 283,56  79 267 757.23(مجموع العام للخصوم 

 .2019البيانات اخلاصة بالصندوق داول احملصل عليها من قاعدةاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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الوجه احلقيق  ،- وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  مليزانيةاخلصوم عرب ميزانية ت

  : عناملؤسسة اجتاه الغري حيث جند ما حتمله ميزانية اخلصوم تعرب  تاللتزاما

 ن حساب النتيجة الصافية للدورة، هذا الصنف يضم كل مأن حيث جند :  حساب  رؤوس األموال

وحساب مرحل من جديد والذي يرحل يف بداية كل دورة مع حساب النتيجة الصافية، كما جند احلساب 

األخري يظم حساب ما بني الوحدات والذي خيص كل وكالة عرب وكاالت الوطن ويرصد مع حساب 

 .الشركة األم

وكالة -الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  الصندوقتعترب  ذإكما جند غياب حساب رأس املال 

  .مؤسسة املدرية العامة اليت يتواجد مقرها يف اجلزائر العاصمةمؤسسة فرعية من  ،-غرداية

  ؤسسة اجتاه املؤسسة كما جندها امل تتعرب اخلصوم غري اجلارية عن التزاما:   خصوم غير الجاريةالحساب

 .واجهة تسديد حقوق معاشات املتقاعديناليت تدخل ضمن مم مؤونة اخلصوم و تض

  يعترب قسم حساب اخلصوم اجلارية أكثر تفصيال حيث يعرب عن وضعية  :جاريةالخصوم الحساب

     إجتاه الغري سواء موردين ،-وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء  تالتزاما

الصندوق عي، حيث جند بعض احلسابات ختص فقط أو مؤسسات الدولة، الضرائب، الضمان اإلجتما

من بينها حساب مهين الصحة وهو الذي خيص  ،-وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء 

،  -وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء مهين الفحص الطيب للمنخرطني يف 

 ).ملستخدمنيا( كما جند التزامات إجتاه عماهلا 

  

 )حسابات النتائج جدول (عرض القوائم المالية   -03

 

 حسابات النتائج جدول :   )39- 02(جدول رقم ال
  1- السنة ن  2018السنة ن   مالحظة  حسابات التسيير 

  838.26 626 605 325,68 480 584    اشرتاكات الدورة

        إعانات الدولة

  061.82 295 584 957,72 302 659    خدمات الدورة

  776.44 331 21  332,04 822 74-    هامش الربح لرقم األعمال الصافي

  392.99 604 1  475.23 279 1   مشرتيات مستهلكة

  088.21 477 3  971.93 132 6   خدمات خارجية و استهالكات أخرى

  481.20 081 5  447.16 412 7   استهالكات الدورة 

  295.24 250 16  779,20 234 82-    القيمة المضافة لالستغالل

  902.26 221 102  930.87 875 97    أعباء املستخدمني

  575.00 181  040.00 5    ضرائب، ورسوم مماثلة 

  182.02 143 86-  750,07 115 180-    الفائض اإلجمالي لالستغالل 

  295.27 518 1  094.65 507 4    عماليتيه أخرى  تإيرادا

  602.38 2  895.13    أعباء عماليتيه أخرى 

  345.48 353 6   288.82 447 4    اإلهتالك و املؤونات و خسائر القيم  تصصاخم
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        إسرتجاع خسائر القيم و املؤونات األخرى

  834.61 980 90-  839,37 056 180-    النتيجة العملياتية

        إيرادات مالية

        أعباء مالية

        ةالنتيجة المالي

  133.53 145 607  420,33 987 588    مجموع إيرادات النشاط العادية

  968.14 125 698  259,70 044 769    مجموع أعباء النشاط العادية

  834.61 980 90-  839,37 056 180-    النتيجة الصافية لألنشطة العادية

        )تإيرادا( عمليات خارج األنشطة العادية 
        )أعباء( عمليات خارج األنشطة العادية 

       النتيجة الغير العادية 

  834.61 980 90-  839,37 056 180-    النتيجة الصافية للدورة 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

، خمتصرا جدا -وكالة غرداية-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ليعترب جدول حسابات النتائج 

رقم األعمال، وجمموع اخلدمات اليت يقدمها، كما عن لصندوق واليت تعرب يف اعرب عن قيمة اشرتاكات املنخرطني حيث ي

جند جمموع االستهالك خالل الدورة من كهرباء وهاتف، وجند حساب اخلدمات اخلارجية األخرى من بينها الكراء، 

  .لربح وصوال إىل القيمة املضافة لالستغاللساب اجلاري الربيدي يف قسم حساب هامش ااحلخدمات البنكية و 

، جمموع االيرادت واألعباء العادية كما جند )حسابات النتائج( مث جند يف اجلزء الثاين جلدول حسابات النتائج 

الفرق بني جمموع إيرادات وأعباء عن ليتية واليت تعرب العمجمموع خمصصات اإلهتالك واملؤونات، للحصول على النتيجة 

  .  ة واليت تعرب عن نتيجة الدورة الصافية للدورةالدور 

   

 )جدول تدفقات الخزينة  (عرض القوائم المالية   -04

 جدول تدفقات اخلزينة:   )40- 02(جدول رقم ال

  1- السنة ن  2018السنة ن   مالحظة  جدول تدفقات الخزينة 

        تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

  411.58 263 604  289.36 843 582    حتصيالت من اإلشرتاكات

  000.00 000 577  000.00 000 713    حتويل من الوكالة  مقر الرئيسي 

       حتويالت من املقر الرئيسي إىل الوكالة 

  300.00 303 9  400.00 266 13    حتويالت من وكاالت أخرى 

  733.32 565 14-  709.24 363 15-    حتصيالت من املؤمنني غري مثبتة

  442.11 152 1  542.95 387 2    ملؤمنني يف النتظار حتصيالت من ا

  052.95 668 3  720,90 488 4    حتصيالت من الدولة 

        حتصيالت من املؤجر 

        حتصيالت من املوردين

  742.49 112 124 1-  943.38 674 188 1-    مبالغ حمولة للمؤمنني و املتقاعدين 

  017.89 944 60-  176.61 820 56-    مبالغ حمولة للمستخدمني 

  548.71 777-  899.99 63-    مبالغ حمولة  للموردين 

  469.87 753 3-  777.54 716 7-    مبالغ حمولة ملوردي اخلدمات 

  387.93 637 47-  484.55 522 51-    مبالغ حمولة لصندوق التأمينات اإلجتماعية
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        مبالغ حمولة للهيئات اخلارجية 

  693.57 406 56-  038.10 266 4-    ر العاديةالتدفقات النقدية للعناصر الغي

  345.24 83  212.65 436 1   مقيد للعناصر الغري العاديةتدفق نقدي 

  A(    -2 789 825.45  -56 323 348.33(تدفقات نقدية صافية من األنشطة التشغيلية 

        تدفقات نقدية صافية  من أنشطة االستثمار 

  548.74 030 6-  691.89 219 2-    وغري معنوية   مصروفات للحصول على تثبيتات معنوية

        وغري معنوية   حتصيالت خروج تثبيتات معنوية

  000.00 400 2-  000.00 000 4-    مصروفات للحصول على تثبيتات مالية 

        مصروفات للحصول على مستندات قصرية األجل 

        حتصيالت خروج تثبيتات مالية 

        ليةفوائد حمصلة على مستندات ما

  B (     -6 219 691.89  -8 430 548.74( تدفقات نقدية صافية  من أنشطة االستثمار

  A+B(    -9 009 517.34  -64 753 897.07(فارق الخزينة خالل الدورة 

  451.54 026 86  554.47 272 21    اخلزينة أو ما يعادهلا يف بداية الفرتة 

  554.47 272 21  037.13 263 12    اخلزينة أو ما يعادهلا يف �اية الفرتة 

  897.07 753 64-  517.34 009 9-    معادلة الحزينة خالل الفترة

  937.54 226 26  322,03 047 171    مقاربة و النتيجة المحاسبية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

 

 ةيعرب عن الوضعية املالية احلقيقي إذاليت جاء �ا النظام احملاسيب املايل  النقطة املهمةنة يعترب جدول تدفقات اخلزي

، عن -وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء للصندوق  ، حيث يعرب جدول تدفقات اخلزينة للمؤسسة

دفقات التشغيلية للمؤسسة للدورة العادية، وجند يف جزئه الوضعية املالية احلقيقة للمؤسسة، حيث جند يف جزئه األول الت

وضعية الال إىل و أو املالية، وص ةتدفقات التشغيلية لالستثمار وهي حركة النقديات للحصول على التثبيتات العينيالالثاين 

 . النتيجة احملاسبية للدورةبمقارنتها لتدفقات اخلزينة و املالية 
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 )جدول حركة رؤوس األموال  (لمالية  عرض القوائم ا -05

 

  حركة رؤوس األموالجدول :   )41- 02(جدول رقم ال

عالوات   رأس المال  البيان

  اإلصدار

فارق إعادة 

  التقييم

النتائج المجمعة   فارق التحويل

  غير الموزعة

  المجموع

 N-2/31/12األرصدة يف 

  أثر تغريات الطرق احملاسبية 

  األرصدة املعاد معاجلتها 

  زيادة متعلقة بإعادة تقييم األموال الثابتة 

  نقص متعلق بإعادة تقييم التوظيفات 

  فارق التحويل 

  املبلغ لألرباح واخلسائر غري املدرجة يف حساب النتيجة 

  النتيجة الصافية للسنة املالية 

  حصص األرباح 

  زيادة رأس مال الشركة 

 N-1/31/12األرصدة يف 

  موال الثابتة نقص متعلق بإعادة تقييم األ

  زيادة متعلقة بإعادة تقييم التوظيفات 

  فوارق التحويالت 

  املبلغ الصايف لألرباح واخلسائر غري املدرجة يف حساب النتيجة 

  النتيجة الصافية للسنة املالية 

  حصص األرباح 

  زيادة رأس املال 

            

           N/31/12األرصدة يف 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلى من إعداد الطالب بناءا عل: المصدر

يف  05، مؤسسة فرعية جند أن اجلدول رقم -وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء مبا أن 

  .القوائم املالية خايل من أي حركة لرأس املال ألن هذا اجلدول خيص املؤسسة األم
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عــرض وتفســير نتــائج الممارســات المحاســبية للصــندوق الــوطني للضــمان اإلجتمــاعي لغيــر : ثالــثالمبحــث ال

  .-وكالة غرداية-األجراء 
  

، ســوف -وكالــة غردايــة-بعــد عرضــنا إلعــداد القــوائم املاليــة للصــندوق الــوطين للضــمان اإلجتمــاعي لغــري األجــراء 

ا وتفســريها وفــق مــا جــاء بــه النظــام احملاســيب حيــث أن عــرض أهــم النتــائج املتحصــل عليهــبنقــوم مــن خــالل هــذا املبحــث 

لصــندوق الــوطين ، وبعــد  اختيارنــا اتقيــيم الممارســات المحاســبية فــي المؤسســات غيــر الهادفــة للــربحاملوضــوع يــدرس 

، كمؤسســة غــري هادفــة للــربح باعتبــاره مؤسســة هــدفها خدمــة ا�تمــع مــن وكالــة غردايــة-للضــمان اإلجتمــاعي لغــري األجــراء 

  .ل أهم اخلدمات الصحية و تقدمي معاشات املنخرطني للصندوق بعد تقاعدهمخال

يف احملاســبية تســجيل العمليــات ه املؤسســة االقتصــادية بدايــة مــن وبعــد عرضــنا لقواعــد إعــداد القــوائم املاليــة يف هــذ

  .ميزان املراجعةية بعد عرض كل من دفرت األستاذ و اليومية وصوال إىل القوائم املال
  

ي لغيـر األجـراء تقييم التسجيل المحاسبي في يوميات الصندوق الوطني للضـمان اإلجتمـاع: األول المطلب 

  .النظام المحاسبي المالي الجزائريوكالة غرداية، و -
  

يف هذا املطلب يتم تقييم خمتلف التسجيالت احملاسبية يف يوميات الصندوق الضمان االجتماغي لغري االجراء وكالة        

  .ق النظام احملاسيب املايلغرداية وف
  

األعباء في الصندوق الوطني للضمان جيل المحاسبي  لعمليات اإلنتاج و تقييم التس: الفرع األول 

  . في ظل النظام المحاسبي المالي -وكالة غرداية-اإلجتماعي لغير األجراء 
  

مة من قسم حتصيل اإلشرتاكات لو منذ بداية وصول املع" التحصيل"بعد عرضنا يف املبحث السابق لعملية البيع    

، واليت -وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء يف قسم املالية واحملاسبية وطرق تسجليها إىل 

تها وفق ما جاء  به النظام احملاسيب املايل لتسجيل عملية البيع ارنتتم وفق عدة مراحل سوف نقوم يف هذا املبحث مبق

  :عملية التحصيل  وصوال إىل

 ء به النظام المحاسبي المالي الجزائريجا التسجيل المحاسبي لعملية البيع وفق ما 

 
:    25، وفقا املادة 1 11-07واملتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  156-08تبعا ملا جاء به املرسوم التنفيذي رقم 

خالل السنة املالية يف شكل مداخيل أو زيادة  يف األصول  تتمثل منتوجات سنة مالية يف تزايد االقتصادية اليت حتققت(( 

                                                 
املؤرخ يف ذي القعدة عام  11-07، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم2008مايو  26املوافق يل  1429مجادي األوىل عام  20مؤرخ يف  156- 08مرسوم تنفيذي رقم  1

 .، واملتضمن النظام احملاسيب املايل2007نوفمرب  25ملوافق ا 1428
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االحتياطات احملددة مبوجب قرار من الوزير توجات استعادة خسارة يف القيمة و كما تتمثل املن. أو اخنفاض يف اخلصوم

  )).املكلف باملالية

ساس سعر من مقومة على أاملنتوجات املباعة وسلع وخدمات ثل رقم األعمال مبيعات البضائع و مي(: 27واملادة   

  .  )املعتادالزبائن يف إطار نشاطه العادي و  احملققة من طرف الكيان معدون احتساب الرسوم، و 

حيتسب رقم أعمال الكيانات غري اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة أو اخلاضعة للنظام اجلزايف على أساس    

  )).سعر البيع مع احتساب كل الرسوم

يتم تقييم املنتوجات الناجتة (( فيه اخلدمات حيث جاء د طرق تقييم املبيعات من السلع و ء النظام ليحدكما جا          

عن مبيعات أو تقدمي خدمات وغريها من األنشطة العادية وبالقيمة احلقيقة للمقابل املستلم أو املطلوب استالمه يف تاريخ 

  )).إبرام املعاملة

يا أو شركة، مبسك دفرت اليومية سواء شخصا طبيع'' التاجر'' ني القانون التجاري إلزامية ب 18إىل  9ووفق املواد          

ني تسجيل الوثيقتني يف دفرت اجلرد، كما بو ) أي النتيجة(ألرباح و اخلسائر إعداد امليزانية اخلتامية وحساب اودفرت اجلرد و 

  .اهلدف من مسكهاقواعد التسجيل �ذه الدفاتر و 

هلذا القانون دفاتر  ةمتسك الكيانات اخلاضع'' : 20واملتضمن النظام احملاسيب املايل يف مادته  11- 07وجاء القانون 

ودفرت جرد مع مراعاة األحكام اخلاصة بالكيانات الصغرية، ) أي دفرت األستاذ(حماسبية تشمل دفرتا يوميا، ودفرت كبريا 

  .يفية مسك هذه الدفاترحتدد شروط التسجيل احملاسيب وكلتوضح و  23وجاءت املادة 

  :وفقا ملاء جاء به النظام احملاسيب املايل فإن عملية التسجيل احملاسيب لعملية البيع تكون على النحو التايل

  

  المبالغ  التعيين  رقم الحساب

   Xxxxx  املبيعات/ حـ    411000

  Xxxxx    املبيعات  / حـ                                                700000  

   tva(    xxxxx(الرسم على القيمة املضافة / حـ  445700  

  : ....................عملية بيع وفق الوثيقة التالية

  .النظام احملاسيب املايلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

وكالة -اء لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجر  وبعد مقارنة العملية املسجلة يف يوميات املساعدة  

، جند أن مصلحة احملاسبة حتوهلا بداية من صدور قيمة االشرتاك يف مصلحة التحصيل والتصرحيات حيث يتم -غرداية

حىت يتم حتصيلها من مث حتويلها إىل حسابات النتائج بذلك قيد التحصيل وال يتم االعرتاف  لتقييدها على أ�ا مداخي

املداخيل احملصلة إجباريا عن تتعلق باملداخيل احملصلة وديا و  ن احلساباتوالذي بدوره يقسمه إىل العديد م 700000

تقييم التسجيل احملاسيب التسجيل احملاسيب لعملية البيع و طريق القضاء   وعليه ميكن اخلروج بالنتائج التالية فيما خيص 

  :700000 /للحسابات صنف ح
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  فيما خيص مصلحة احملاسبة - وكالة غرداية-اء الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجر أن مؤسسة ،

 تتوافق وفق ما جاءت به مبادئ النظام احملاسيب اجلزائري؛ 7ـ/والتسجيل احملاسيب حلسابات الصنف ح

  فيما يتعلق بالتصرحيات وكيفية -وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء أن مؤسسة ،

 اإلفصاح احملاسيب وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل؛بلق حتصيلها تتوافق فيما يتع

  يف ما يتعلق مبصلحة احملاسبة و ، -وكالة غرداية- الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء أن

عن والتسجيل احملاسيب ويف ما يتعلق بالقياس احملاسيب فإن بداية من اإلعرتاف احملاسيب باملداخيل واليت هي عبارة 

وكالة -الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء إشرتاكات املؤمنني واليت متثل رقم أعمال مؤسسة 

 .، فهذه العملية حترتم مبادئ القياس احملاسيب وفق ماء جاء به النظام احملاسيب-غرداية

  ما حكمنا على أن طبيعة ميكن اإلشارة إىل مالحظة فيما خيص طبيعة العملية املقدمة على أ�ا خدمات إذا

النظام احملاسيب املايل ان إال  706000ـ/العملية تعترب رقم أعمال من صنف خدمات والواجب تسجيلها يف ح

خدمات بل هو اجتهاد من ممارسي مهنة احملاسبة يف تسجيل رقم صنف مل حيدد حساب واحد لرقم األعمال 

-لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ا، وعليه فإن حماسبة 706ـ/األعمال صنف خدمات يف ح

 .، يف ما يتعلق بالتسجيل لعملية البيع يتوافق والنظام احملاسيب املايل اجلزائري - وكالة غرداية

 

وفي األخير كخالصة يمكن الحكم على أن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء 

تحديد رقم األعمال فإن المحاسبة تتوافق ملية المبيعات و خص تقييم تسجيل ع، فيما ي-وكالة غرداية-

  .01- 10القانون جاء به النظام المحاسبي المالي و وفق ما 
    

  ء به النظام المحاسبي المالي الجزائريجا وفق ما )مواد أولية مستهلكة( ألعباء لالتسجيل المحاسبي: 
 

تناقص املزايا االقتصادية اليت حصلت خالل السنة  تتمثل أعباء سنة مالية يف((  26حسب ما جاءت به املادة 

األعباء خمصصات اإلهتالك          وتشمل . املالية يف شكل خروج أو اخنفاض أصول أو يف شكل ظهور خصوم

  .))خسارة القيمة احملددة مبوجب قرار من الوزير املكلف باملاليةو  تاالحتياطاأو 

، فيما يتعلق بالتسجيل احملاسيب -وكالة غرداية-عي لغري األجراء الصندوق الوطين للضمان اإلجتمانالحظ أن 

  :جاء به النظام احملاسيب املايل فإن عملية التسجيل احملاسيب لعملية البيع تكون على النحو التايل ماوفقا 

  المبالغ  التعيين  رقم الحساب

   Xxxxx  إستهالكات/ حـ    607000

  tva(    Xxxxx( الرسم على القيمة املضافة/ حـ    445600

   xxxxx    موردو اخلدمات / حـ  401000  

  : ....................عملية بيع وفق الوثيقة التالية

  .النظام احملاسيب املايلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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غري الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي ل وحسب ما جاء خالل عرضنا للتسجيل احملاسيب ألعباء مؤسسة        

  :ء به بالنظام احملاسيب املايل جندجا، وبعد مقارنتها وفق ما وكالة غرداية-األجراء 

  وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء فيما خيص اإلعرتاف احملاسيب باألعباء فإن ،

ال إىل إعداد و طلب الطلبية وصبداية سند  من احملاسيب املايليتم اإلعرتاف احملاسيب وفق ما جاء به النظام 

الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري أن  جتدر اإلشارة إىلالفاتورة وصوال إىل تسديد العبء إال أنه 

وذلك كون أن صناديق يدخل يف تكلفة الشراء قيمة الرسم على القيمة املضافة، ، -وكالة غرداية-األجراء 

سرتجع الرسم عل القيمة املضافة كباقي املؤسسات االقتصادية أل�ا الضمان االجتماعي كما ذكرنا سابقا ال ت

 .معفية من الضرائب

  

  ء به النظام المحاسبي المالي الجزائريجا وفق ما )أعباء المستخدمين( ألعباء لالتسجيل المحاسبي: 

 
خلاصة باألجور أن من املالحظ وحسب ما جاء به يف املبحث السابق واملتعلق بالتسجيل يف اليومية املساعدة ا

ما  ، حيرتم ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف-وكالة غرداية- الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء 

يتعلق بتسجيل أعباء وأجور املستخدمني وذلك من خالل اإلعرتاف باألجر القاعدي والتعويضات واملنح وحساب 

اىل غاية تسديد الصايف للعمال ، ℅26وقيمة اقتطاع أرباب العمل  ℅ CNAS (09(الضمان اإلجتماعي لألجراء 

  ).CNAS(الضمان اإلجتماعي لألجراء تسديد قيمة و 

  

ما  وكالة غرداية، في-وعليه كخالصة يمكن القول أن الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء 

  .طرق القياس المحاسبيلمحاسبي من خالل اإلعتراف و ظام االناء يتوافق و يتعلق بالتسجيل المحاسبي لألعب

  

لحسابات المالية في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي اتقييم التسجيل المحاسبي  لعمليات : الفرع الثاني 

 .في ظل النظام المحاسبي المالي  - وكالة غرداية-لغير األجراء 
  

، من - وكالة غرداية-طين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء لصندوق الو املساعدة ل تحسب ما جاء يف اليوميا      

  :التسجيل احملاسيب لعمليات املالية ومنها جندجاء يف املبحث السابق واملتعلق بعرض  خالل ما

  يومية البنك الخارجي الجزائري)BEA ( : قصد التدقيق أكثر يف عملية التحليل احملاسيب للعمليات املالية يف

مبا أن يومية البنك اخلارجي اجلزائري ، و- وكالة غرداية- لضمان اإلجتماعي لغري األجراء صندوق الوطين لال

تشهد أكثر حركة من غريها يف احلسابات املالية البنكية األخرى فقد مت تقسيم هذه اليومية إىل يوميتني 

 :مساعدتني ومها 
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  اسيب لعمليات تسديد أجور ويتعلق األمر بالتسيري احمل): تسيير(يومية البنك الخارجي الجزائري

مؤسسات  عنعاملني اخلارجيني توامل) خدمات، مواد أولية، تثبيتات( العمال، حقوق املوردين سواء 

واملتعلق باألعباء املالية للتسيري وتتم  627الضمان اإلجتماعي لألجراء، وكذا حساب و الدولة 

البنك ومديونية أحد هذه  512نية حساب العملية وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل وذلك بدائ

 .احلسابات السابقة

  وخصص هذا اجلزء من اليومية املساعدة يف البنك ): مداخيل(يومية البنك الخارجي الجزائري

إىل املداخيل اليت تتم عن طريق البنك اخلارجي اجلزائري وينقسم إىل عمليتني أساسيتني مها عملية 

، واجلزء األخر )املنخرطني( كية املقدمة من طرف املتعاملني التحصيل عن طريق الشيكات البن

صندوق الوطين للضمان املتعلق بالتحويالت النقدية احملصلة من مصلحة الصندوق يف  ال

حساب البنك ودائنية إحدى  ةوتتم هذه العملية مبديوني. وكالة غرداية- اإلجتماعي لغري األجراء 

طني أو التحويل البنكي على التوايل وفق ماء جاء به حسابات املنخر  581أو  412احلسابات 

 .النظام احملاسيب املايل
  

  الحساب الجاري البريدي يومية)CCP ( : كغريها من احلسابات املالية فإن يومية احلساب اجلاري الربيدي 

ه اليومية إىل فقد مت تقسيم هذ، وكالة غرداية-صندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ال حماسبة  يف

 ) :تسيري ومداخيل حتصيالت( يوميتني مساعدتني 

  ويتعلق األمر بالتسيري احملاسيب لعمليات تسديد أجور ): تسيير(يومية الحساب الجاري البريدي

ملني واملتعا) خدمات، مواد أولية، تثبيتات( العمال والتسبيقات اخلاصة �م، حقوق املوردين سواء 

واملتعلق باألعباء املالية للتسيري مصاريف  626وكذا حساب  ،الدولةاخلارجيني من مؤسسات 

حساب اجلاري الربيدي وكذا تسديد كل حقوق املتقاعدين والتعويضات الطبية للمنخرطني، وتتم 

احلساب اجلاري الربيدي  517العملية وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل وذلك بدائنية حساب 

 .سابات السابقةهذه احل ىومديونية أحد

  وخصص هذا اجلزء من اليومية املساعدة يف احلساب ): مداخيل(يومية البنك الخارجي الجزائري

اجلاري الربيدي إىل املداخيل اليت تتم عن طريق احلساب اجلاري الربيدي وينقسم إىل عمليتني 

يق احلساب أساسيتني مها عملية التحصيل عن طريق التسويات املقدمة من التحصيالت عن طر 

، واجلزء األخر املتعلق بالتحويالت النقدية )املنخرطني( اجلاري الربيدي  من طرف املتعاملني 

وكالة -صندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء احملصلة من مصلحة الصندوق يف  ال

سابات حساب احلساب اجلاري الربيدي ودائنية إحدى احل ةوتتم هذه العملية مبديوني. -غرداية

حسابات املنخرطني أو التحويل البنكي على التوايل وفق ماء جاء به النظام  581أو  419

 .احملاسيب املايل
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  حساب الصندوق يومية)CAISSE ( :صندوق ال يف حماسبة  يعترب حساب الصندوق من احلسابات املهمة

ملؤسسة من خالل التحصيل مهم جدا يف االذي يعترب و ، وكالة غرداية- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء 

 ):لثانويالرئيسي وا( ىل يوميتني مساعدتني تقسيم هذه اليومية إ فقد مت كات املنخرطنيا شرت النقدي إل

  

  يومية حساب الصندوق الرئيسي)Caisse Recette :( تشكل احلركة يف هذه اليومية حركة

يل اشرتاكات املشرتكني قط بعميلة حتصقليلة مقارنة باليوميات املساعدة األخرى حيث تقوم ف

لعمليات البنك أو احلساب اجلاري الربيدي و التحويالت النقدية للمداخيل املقبوضة إىل االنقدية و 

حيث يتم التحويل النقدي أرقام حمددة  تاليت تبقى من قيمة اإلشرتاكااليت تكون قليلة الثمن و 

اسيب يف املبحث السابق حيث مت حتصيل مبلغ مضبوطة مثال ذلك ما الحظناه خالل التسجيل احمل

دج، والباقي  000,00 179دج، حيث يتم حتويل مبلغ حمدد ومضبوط وهو  708,00 179

 .يبقى يف الصندوق كرصيد ليتم استعماله يف اليوم املوايل

  يومية حساب الصندوق الثانوي)Caisse Régie :( خصص هذا اجلزء من اليومية و

ال دج و  000,00 1املصاريف ذات قيمة قليلة يف العادة ال تتعدى  املساعدة يف تسديد كل

اخل حيث تسجل يف ...ختضع لالجراءات القانونية لعملية الشراء مثل فاتورة شكلية، سند الطلب 

يتم متويل هذا األخري حساب الصندوق الثانوي و  541/و اجلانب الدائن ح 6/اجلانب املدين ح

وكالة –ع للصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء عن طريق احلساب البنكي التاب

 .دج 000,00 20وعادة ال تتعدى قيمة التمويل  -غرداية

 
يف حتليل اليه اإلشارة  تعكس ما مت،و  فإن احملاسبة تظهر يوميتني ماليتني إضافة للحسابات املالية السابقة

واليت مت تقسيمها إىل يوميتني ، وكالة غرداية-جتماعي لغري األجراء الوطين للضمان اإلللصندوق   احلسابات املالية السابقة

فإنه مل يتم تقسيمها ومت االكتفاء بيومية واحدة  افإن هذين احلسابني ونظرا لقلة احلركة فيهم) مداخيل، تسيري(مساعدتني 

نية حساب البنك بدائنية يتم فيها تسجيل حساب البنك دائن مبديونية املصاريف البنكية أو حسابات الغري، ومديو 

  : حسابات املنخرطني أو التحويالت البنكية على التوايل، ويتعلق األمر حبسابات  581 أو  419إحدى حسابات   

 ية المحليةنمحساب بنك الت )BDL(  

 ةية الريفينمحساب بنك الفالحة و الت )BADR(  

  

، في عملية - وكالة غرداية-عي لغير األجراء الصندوق الوطني للضمان اإلجتمايمكن القول أن  خالصةكو        

يتم التسجيل وفق ما جاءت به قواعد النظام المحاسبي ) المتاحات( التسجيل المحاسبي للحسابات المالية 
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سالمة هذه الحسابات السابقة لتأكد من صحة و المالي الجزائري، إضافة إلى ذلك القيام بالمقاربة لكل 

 . الحسابات
  

ي لغيـر لصـندوق الـوطني للضـمان اإلجتمـاعى دفتـر األسـتاذ وميـزان المراجعـة لتقييم محتو : المطلب الثاني  

  .النظام المحاسبي المالي الجزائريوكالة غرداية، و -األجراء 
  

، وفق ما - وكالة غرداية- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء للصندوق بعد تقييمنا للتسجيالت احملاسبية 

قواعد التقييم واالعرتاف احملاسيب وطرق التسجيل احملاسيب سوف نقوم ل، واحملدد )01- 10(اسيب املايل جاء به النظام احمل

 هتنييف هذا اجلزء بتقييم حمتوى خمرجات التسجيالت اليومية واملتمثلة يف دفرت األستاذ وميزان املراجعة، ومدى تلبية 

  .مستخدميهمملتطلبات القائمتني 

املبحث الثاين من نفس الفصل فأنه ليس من قدرتنا عرض مجيع حمتوى دفرت األستاذ مثلما أشرنا سابقا يف   

، وذلك لعدة -وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء للصندوق وميزان املراجعة جلميع احلسابات 

واليت أشرنا هلا سابقا واليت تتعدى احلجم الكبري حلركة هذه احلسابات، والعدد الكبري هلذه احلسابات  انذكر منه تاعتبارا

بني  18إىل  9لمواد القائمتني وفقا لـ هتني، وعليه سوف نقوم بتقييم حمتوى )صفحة ماذا إذا أردنا عرضها 500(

سواء شخصا طبيعيا أو شركة، مبسك دفرت اليومية ودفرت اجلرد وإعداد امليزانية اخلتامية '' التاجر'' القانون التجاري إلزامية 

وتسجيل الوثيقتني يف دفرت اجلرد، كما بني قواعد التسجيل �ذه الدفاتر واهلدف ) أي النتيجة(ساب األرباح واخلسائر وح

  .من مسكها

هلذا القانون  ةمتسك الكيانات اخلاضع'' : 20واملتضمن النظام احملاسيب املايل يف مادته  11-07وجاء القانون      

ودفرت جرد مع مراعاة األحكام اخلاصة بالكيانات ) أي دفرت األستاذ(ودفرت كبريا  دفاتر حماسبية تشمل دفرتا يوميا،

  .حتدد شروط التسجيل احملاسيب وكيفية مسك هذه الدفاترلتوضح و  23الصغرية، وجاءت املادة 
 

وكالة - تقييم محتوى دفتر األستاذ للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء : الفرع األول 

  في ظل النظام المحاسبي المالي  -ةغرداي

  

  التعيين  الترميز  المرفق  السطر  الجدول  اليومية  التاريخ
  المبلغ

  دائن  مدين 
    

                 

    31/08/2018إىل  01/08/2018حركة احلساب من () جمموع 

    31/12/2018تسوية إىل غاية 

     31/12/2018رصيد إىل غاية 

  .النظام احملاسيب املايلطالب بناءا على من إعداد ال: المصدر



   

 وكالة غرداية–األجراء  راالجتماعي لغيالوطتي للضمان الممارسات المحاسبية في الصندوق                                         الفصل الثاني

  

- 114  - 

  

، فإن هذه وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء صندوق قدم به دفرت األستاذ اخلاص بـالا تملوفقا 

ها من التعرف على يستخدمدم تعريف معمق عن احلساب وميكن مالقائمة حتتوي على كل متطلبات مستخدميها وتق

ت خالل الفرتة وحتديد رصيد احلساب املطلوب وعادة ما جند أكثر من يطلب دفرت األستاذ هم حمافظي العمليات اليت مت

  : النظام احملاسيب املايل فإن دفرت األستاذ جيب أن حيتوي على به ووفق ما جاء جعي احلسابات، وإدارة الضرائب، ومرا

 الرصيد األويل للحساب ماعدا حسابات التسيري؛ 

 الل الفرتة؛حركة احلساب خ 

  رصيد احلساب يف �اية الفرتة؛ 

 تواريخ العمليات خالل الفرتة. 

 

وكالة -تقييم محتوى ميزان المراجعة  للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء : الفرع الثاني 

  في ظل النظام المحاسبي المالي  -غرداية
  

للصندوق الوطين للضمان ملالية وخمرجات احملاسبة بعد عرضنا يف املبحث السابق واملتعلق بعرض القوائم ا

  ، سوف نقوم يف هذا الفرع بتقييم حمتوى ميزان املراجعة -وكالة غرداية-اإلجتماعي لغري األجراء 

  

 الحساب

 التعیین

 حركة الحسابات خالل الفترة من  األرصدة اإلفتاتحیة
 2018-08-31األرصدة في 

31/08/2018الى  01/01/2018 2018-08-01في     

 دائن مدین دائن مدین دائن مدین  

  .النظام احملاسيب املايلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

إن هذه ، فوكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء لصندوق دم به ميزان املراجعة اخلاص بـاا تقملوفقا      

القائمة حتتوي على كل متطلبات مستخدميها وتقدم تعريف ملخص عن احلساب ميكن من خالله حتديد وضعية هذا 

ها من يميكن مستخدم ا،  كم)امليزانية( احلساب يف القوائم املالية حيث تعترب املرحلة األخرية قبل حتديد الوضعية املالية 

عادة ما جند أكثر من يطلب ميزان املراجعة  هم حمافظي ومراجعي حتديد رصيد احلساب املطلوب و  علىالتعرف 

يقوم حمافظ احلسابات إعداد تقريره املايل وحتديد وضعية احلسابات،  ااحلسابات، حيث يعترب بوابة امليزانية ومن خالهل

  : النظام احملاسيب املايل فإن ميزان املراجعة جيب أن حيتوي على به ووفق ما جاء 

 ويل للحساب ماعدا حسابات التسيري؛الرصيد األ 

 حركة احلساب خالل الفرتة؛ 
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  رصيد احلساب يف �اية الفرتة؛ 

 pc(من خالل برنامج احملاسبة  تلقائياكما ميكن اإلشارة أن كل من دفرت األستاذ وميزان املراجعة يتم إعدادها 

compta(والتأكد من  عدي القوائم املالية مراجعتهامة م، بعد االنتهاء من التسجيل احملاسيب يف اليومية وتبقى مه

  .سالمة احلسابات من خالهلا
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وكالـــة -تقيـــيم محتـــوى ميزانيـــة  الصـــندوق الـــوطني للضـــمان اإلجتمـــاعي لغيـــر األجـــراء : المطلـــب الثالـــث  

  .ريلنظام المحاسبي المالي الجزائلحسب ما جاء به القانون التجاري ووفقا غرداية، 
  

، وفق ما وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء للصندوق بعد تقييمنا للتسجيالت احملاسبية 

قواعد التقييم واالعرتاف احملاسيب وطرق التسجيل احملاسيب ، وتقييم كل ل، واحملدد )01- 10(جاء به النظام احملاسيب املايل 

عتربان املرحلة قبل ملتطلبات مستخدميهم، واللتان تالقائمتني  هتني، ومدى تلبية من حمتوى دفرت األستاذ وميزان املراجعة

'' بني القانون التجاري إلزامية  18إىل  9لمواد تقييم حمتوى هذه األخرية وفقا لـوسوف يتم األخرية إلعداد القوائم املالية، 

رد وإعداد امليزانية اخلتامية وحساب األرباح واخلسائر سواء شخصا طبيعيا أو شركة، مبسك دفرت اليومية ودفرت اجل'' التاجر

  .وتسجيل الوثيقتني يف دفرت اجلرد، كما بني قواعد التسجيل �ذه الدفاتر واهلدف من مسكها) أي النتيجة(

 هلذا القانون ةمتسك الكيانات اخلاضع'' : 20واملتضمن النظام احملاسيب املايل يف مادته  11-07وجاء القانون       

ودفرت جرد مع مراعاة األحكام اخلاصة بالكيانات ) أي دفرت األستاذ(دفاتر حماسبية تشمل دفرتا يوميا، ودفرت كبريا 

  .حتدد شروط التسجيل احملاسيب وكيفية مسك هذه الدفاترلتوضح و  23الصغرية، وجاءت املادة 

واعد التقييم، حمتوى الكشوف املالية وكيفية عرضها، حتدد املعايري احملاسبية ق'' : من نفس القانون 08وحسب املادة       

  ''حتدد املعايري احملاسبية عن طريق التنظيم،

كشوف املالية تعد الكيانات اليت تدخل يف جمال تطبيق هذا القانون، ال'' من نفس القانون  25وحسب املادة       

  : عدا الكيانات الصغريةتتضمن هذه الكشوف املالية اخلاصة بالكيانات و . سنويا على األقل

 امليزانية؛ -

 حساب النتائج؛ -

 جدول سيولة اخلزينة؛ -

 جدول تغري حركة األموال اخلاصة؛ -

 ''حساب النتائجة عن امليزانية و يوفر معلومات مكململحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة و  -

القوائم وعليه سوف نقوم من خالل هذه من نفس القانون لتبني حمتوى هذه  37و 36و 35و 34و 33وجاءت املواد 

  .وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء املواد تقييم حمتوى هذه الكشوف املالية للصندوق 

  

  )أصول، خصوم ( تقييم محتوى الميزانية : الفرع األول

  

الوطين للضمان ية للصندوق حسب ما تقدم به يف املبحث الثاين من نفس الفصل واملتضمن عرض القوائم املال

من قانون  33، يف اجلزء األول واملتعلق بـ ميزانية األصول واخلصوم وحسب املادة -وكالة غرداية- اإلجتماعي لغري األجراء 

: ة، و اليت جاءت لتحدد حمتوى امليزاني 2007نوفمرب  25املوافق يل  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  07-11
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يربز عرض األصول واخلصوم داخل امليزانية الفصل بني العناصر .بصفة منفصلة عناصر األصول واخلصوم حتدد امليزانية'' 

  .''حيدد حمتوى ومنوذج وعرض امليزانية مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية. اجلارية والعناصر غري اجلارية

  

 )جانب األصول( تقييم محتوى الميزانية  .1

  

خالل املبحث السابق والذي قمنا من خالله بعرض مفصل مليزانية األصول واخلصوم وعليه فإن ما تقدمنا به 

لبيان حاجيات مستخدميهم من ، فإن كلتا القائمتني توكالة غرداية- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء للصندوق 

ني، وزيادة على ذلك فإن ميزانية األصول مؤسسات الدولة أو املتعامل اقبل املسريين، البنوك، والعمالء اخلارجيني سواء كانو 

ما جاء به النظام احملاسيب املايل من خالل عرضه لألصول يف حتتوى على تفصيل معمق للتثبيتات العينية عكس ما جند 

الوطين للضمان اإلجتماعي لغري لصندوق ة األخرى بينما جند ضمن ميزانية اوالذي يكتفي بعرض قسم التثبيتات العيني

، عرض تفصيلي جلميع التثبيتات العينية وإهتالكها وهو ما يزيد من قيمة وجودة قائمة أصول - وكالة غرداية- األجراء

، يف ما خيص اجلزء األعلى من امليزانية التثبيتات الغري -وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء للصندوق 

  :جارية 

  مليزانية األصول اجلانب العلوي :   )42- 02(جدول رقم ال
  596.42 55  582.42 40  557.58 109 140.00 150    تثبيتات معنوية 

  596.42 55  582.42 40  557.58 109 140.00 150   تثبيتات معنوية 

            أراضي 

  899.00 464 3  500.00 593 2  480.00 834 14   980.00 427 17    مباين

  810.08 863  222.87 894  766.13 959  989.00 853 1    عتاد

  666.67 490    000.00 842 2  000.00 842 2    عتاد نقل

    805.80 778  928.48 325 1  734.28 104 2    عتاد مكتب

  593.31 909  799.24 95  691.51 465  490.75 561    جتهيزات مكتبية

  864.77 130  215.30 254 4  955.12 875 10  170.42 130 15    جتهيزات إعالم آيل

  145.99 755 4  066.32 335  831.18 268 1   897.50 603 1    جتهيزات تربيد

  941.63 415    636.48 101  636.48 101    جتهيزات طبية

    814.17 57  562.83 11  377.00 69    جتهيزات صوتية

  611.10 7  066.67 3  693.38 46  760.05 49    أدوات

            تثبيتات قيد اإلجناز

           تثبيتات أخرى

  796.00 981 2  413.00 887 5    413.00 887 5    أخرى قروض و أصول مالية

  924.97 075 14  485.79 940 14  102.69 842 32  588.48 782 47    مجموع األصول غير الجارية

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

ني من ذوي احلقوق يف يجار لمتعاملني اخللنية األصول يقدم عرض مفصل كذلك جند اجلزء السفلي من ميزا  

 :الذي حيتوى على التثبيتات الغري جارية يف اجلزء السفلي من امليزانية و  ميزانية األصول
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  اجلانب السفلي  مليزانية األصول :   )43- 02(جدول رقم ال
            الزبائن

  567.92 026 665  073,82 945 738    073,82 945 738    مشرتكون 

  567.92 026 665-  073,82 945 738-    073,82 945 738-    إشرتاكات

            موردون مدينون

  800.00 757  000.00 410    000.00 410    -تسبيقات–مستخدمون 

            ودائع مقبوضة

            حقوق الدولة

  919.76 077 34  919.76 077 34    919.76 077 34    حقوق لدى الصندوق االجتماعي 

  709.67 631 7  333.70 969 9    333.70 969 9    مدبنو اخلدمات

            حقوق خروج التثبيتات

    896.50 41    896.50 41    أتعاب القضاء املسرتجعة

  730.22 444  557.62 229 1    557.62 229 1    أصول أخرى جاري

            استثمارات أخرى مالية

  000.00 868  840,75 590 1    840,75 590 1    القيم احملصلة

  554.47 272 21  496.38 076 12  540.75 186  037.13 263 12    املتاحات 

  832.26 191 65  797,77 556 59  540.75 186  338,52 743 59    مجموع األصول الجارية

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ستخدم هذه القائمة من معرفة وضعية حقوق الصندوق ملكن حيث مي

  .اللتزاما�الوبالتايل يعرف قدرة مواجهة الوكالة    ، اجتاه الغري وقيمة هذه احلسابات،-وكالة غرداية

ذلك ، وكالة غرداية- جراء الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األحسب ما تقدم حول ميزانية األصول للصندوق 

ميكن مستخدم هذه القائمة من تلبية املعلومات اليت حتتويها األصول و جودة الشفافية و  جانب يفيعطيها أمهية بالغة 

  .و متعامل خارجي وحىت الباحثنيأته سواء كان مدقق حسابات أو مسري احاجي

  

 )لخصومجانب ا( تقييم محتوى الميزانية  .2

  

، واليت وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء صول من ميزانية الصندوق انب األجلعرضنا  بعد

تعترب أكثر تفصيال وتوضيحا ألصول املؤسسة مما يعطيها أكثر مصداقية وشفافية للتعريف عن الوضعية املالية للمؤسسة 

احملاسيب املايل من خالل عرضه لقائمة خالل الدورة سوف نقوم بتقييم حمتوى خصوم املؤسسة وفق ما جاء به النظام 

، 2007نوفمرب  25املوافق يل  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  11-07من قانون  33اخلصوم وفق املادة 

قسم (مثلما تقدم سابقا جند أن قائمة اخلصوم حتتوي على ثالث أقسام وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

، وعليه جند أن حمتوى اجلزء األعلى     )األموال، قسم خاص اخلصوم الغري جارية، خصوم جاريةخاص حسابات رؤوس 

نتيجة املرحلة خالل كل املؤسسة املالية سواء من خالل  يقدم صورة واضحة عن وضعية) حسابات رؤوس األموال(األوىل 

واملتعلق  180، ومن مث حساب 120/احية حـاليت ترصد بداية من كل ميزانية افتتأو  نتيجة كل دورة و  110/دورة حـ

  : حبساب ما بني الوحدات واملؤسسة األم وهو ما يوضحه اجلدول التايل
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  اجلانب العلوي  مليزانية اخلصوم:   )44- 02(جدول رقم ال
        رؤوس األموال

        فارق التقييم و اإلحتياطات

        فارق إعادة التقييم

  834.61 980 90- 839,37 056 180-    النتيجة الصافية للدورة

  630.65 900 9  203.96 080 81-    مرحل من جديد –رؤوس األموال األخرى 

  342.91 832 5  300,57 066 180   حساب الوحدة

  I   -81 070 742,76  -75 247 861.05مجموع 

 .2019ندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

وكالة -الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء اجلزء األعلى من خصوم الصندوق  ىومن خالل تقييمنا حملتو 

وال يوجد  األم واملتعلق حبساب رأس املال، وذلك كون املؤسسة فرع من فروع املؤسسة 101، جند غياب حساب -غرداية

  .ات ليشري إىل ذلكمابني الوحد 180ـ/لديها رأس مال خاص �ا وجند ح

عن كذلك جند اجلزء األول من اجلزء السفلي اخلاص بالديون واملؤونات طويلة األجل ليعطينا صورة واضحة   

 :وحسب ما جاء به اجلدول  15/طويلة األجل وقيمة املؤونات املشكلة خالل كل حالوضعية املؤسسة إجتاه ديو�ا 

  

  ة األجل  مليزانية اخلصوماجلانب الديون طويل:   )45- 02(جدول رقم ال
       خصوم غير جارية

       قروض وديون مالية

  224.85 996 39  224.85 996 39    خمصصات املعاشات و االلتزامات املماثلة

        خمصصات أخرى لألعباء واخلصوم الغري جارية

  II   39 996 224.85  39 996 224.85مجموع 

 .2019ل احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقداو اجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

ميكن تلبية تعويضات املؤمنني لدى  اويتعلق األمر مبؤونة املكونة ملواجهة معاشات املخرطني واخلسائر اليت من خالهل

  .-وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء الصندوق 

الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء   وهو ما مييز ميزانية خصوم الصندوق ويف األخري جند القسم األكثر تفصيال

ديون املؤسسة، مما يعطي ل، والذي يعرب عنه باخلصوم اجلارية حيث تعطي أكثر تفصيل وأكثر شفافية  -وكالة غرداية-

اء به النظام احملاسيب املايل من صورة واضحة وذات مصداقية مفصلة عن التزامات املؤسسة إجتاه الغري حيث وخالفا ملا ج

  :وهي) اخلصوم اجلارية( ـع أقسام فقط لتحديد ديون قصرية األجل 04خالل حتديد أربـ

 املوردون واحلسابات املماثلة 

 الضرائب واحلسابات املماثلة 

 ديون أخرى 

 خزينة السالبة 
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، يعرض  -وكالة غرداية-جتماعي لغري األجراء الوطين للضمان اإلبينما جند اجلزء السفلي خلصوم ميزانية الصندوق       

وحىت حسابات العمال جندها أكثر تفصيال ) مؤسسات الدولة( ن و كل حسابات الغري سواء موردون أو متعاملني خارجي

  .من خالل عرض حىت حسابات التعويضات اإلجتماعية

  

  اجلانب السفلي  مليزانية اخلصوم:   )46- 02(جدول رقم ال
       خصوم جارية

        الديون و الموارد المماثلة 

  736.09 52 277.54 8    موردو املخزونات اخلدمات التثبيتات

        مهنيي الصحة

         غري حمررة موردو الفواتري

        )عمال(مستخدمون 

  0.84     ةاخلدمات اإلجتماعي

        مستخدمون غري مسددة

  960.53 198 13  114.85 454 13    مستخدمون للتسديد

  754.01 789 1  525.60 820 1    اإلجتماعي  الضمان

        األخرى يمؤسسات الضمان اإلجتماع

  708.96 695 3  152.16 767 3    - دولة–مؤسسات الضرائب 

  327.08 824 1  211881.38 2    عمليات خاصة مع الدولة

        عمليات خارجية 

        ضرائب أخرى و رسوم مماثلة

        ديون للضمان االجتماعي 

  098.13 333 75  098.13 333 75    لتسديدخدمات ل

        خدمات دائنة 

  057.84 909  097187.36 1    حسابات أخرى دائنة

  245.50 90      أعباء أخرى للتسديد

        مقبوضات غري مثبتة 

  532.57 727 4 192,57 211 5    دفعات أولية لالشرتاكات حمصلة مسبقا 

  851.57 726 5  851.57 726 5    31/12/1988رصيد مسجل دائن قبل 

  120.31 171 7  120.31 171 7    اشرتاكات حمصلة خطأ

    600,00 229-    حتصيالت قيد التسجيل

        مؤونة اخلصوم اجلارية

        ديون أخرى

  III   115 571 801,47  114 519 393.43مجموع 

 .2019اصة بالصندوقداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

، وكالة غرداية- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء الصندوق  لخصومعرض مميز هلذا اجلزء من ميزانية لكما جند 

يعطي أكثر أرحيية ملستخدميه سواء كان حماسب أو مراجع خارجي أو مسري من معرفة الوضعية احلقيقية لديون املؤسسة 

  .والتزاما�ا إجتاه الغري

  

وكالة -الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء ) أصول، خصوم(وفي األخير نجد أن ميزانية 

الموافق لي  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11-07من قانون  33به المادة  ت، ووفقا لما جاء-غرداية
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صفة منفصلة عناصر األصول انية بتحدد الميز '' : نيةاالتي جاءت لتحدد محتوى الميز ، و  2007نوفمبر  25

يحدد . العناصر غير الجاريةنية الفصل بين العناصر الجارية و الخصوم داخل الميزايبرز عرض األصول و  .الخصومو 

، تعطي شفافية ومصداقية على ''لمكلف بالماليةمحتوى ونموذج وعرض الميزانية بموجب قرار من الوزير ا

لإلشارة قد تم إعتماد ى له معدي هذه القوائم المالية و هو ما يسعها و حاجيته مستخدمي تلبيالمعلومات تحتويها و 

  .هذه النسخة خاصة بالمؤسسة فقط

  

  حسابات النتائج جدول تقييم محتوى : الفرع الثاني

  

حسب ما تقدم به يف املبحث الثاين من نفس الفصل واملتضمن عرض ) أصول ، خصوم(بعد تقييمنا حملتوى ميزانية 

جدول : ، يف اجلزء األول واملتعلق بـ-وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء ية للصندوق القوائم املال

نوفمرب  25املوافق يل  1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  11- 07من قانون  34النتائج وحسب املادة  اتحساب

النتائج وضعية ملخصة لألعباء واملنتوجات  يعد حساب'' : حسابات النتائججدول ، واليت جاءت لتحدد حمتوى 2007

يظهر النتيجة الصافية عتبار تاريخ التحصيل أو الدفع و احملققة من طرف الكيان خالل السنة املالية، وال يأخذ بعني اال

  .'' وعرض حساب النتائج مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية جحيدد حمتوى ومنوذ  .عملية الطرح ءللسنة املالية بإجرا

وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري فإن جدول حسابات النتائج قدم من خالل ثالث قوائم و وعليه حسب ماجاء 

بإدارة الضرائب، إال أن ما توفر لدينا من وثائق املؤسسة جدول  ةخاص ى، وآخر ياألوىل حسب الطبيعة، والثانية الوظيف

لنظام احملاسيب املايل  فإن جدول حسابات النتائج هو ملخص لألعباء حساب النتائج حسب الطبيعة ووفقا ملا جاء به ا

ويربز . أو تاريخ السحب لوال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصي. واملنتوجات املنجزة من قبل الكيان خالل السنة املالية

  .230.1فقرة . الكسب أو اخلسارة/بالتميز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح

  :املعلومات الدنيا اليت حتتويها جدول حساب النتائج 2.230 وحسب الفقرة

 اهلامش اإلمجايل، القيمة املضافة، الفائض : حتليل األعباء حسب طبيعتها، والذي من خالله ميكن حتديد

 اإلمجايل لالستغالل؛

 منتجات األنشطة العادية؛ 

 املنتوجات املالية واألعباء املالية؛ 

 ؛أعباء املستخدمني 

  املماثلة؛ توالرسوم والتسديداالضرائب 

 خمصصات اإلهتالك وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية واملعنوية؛ 

 نتيجة األنشطة العادية؛ 

  ؛)منتجات وأعباء( العناصر غري العادية 
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 النتيجة الصافية قبل التوزيع؛ 

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات املسامهة. 

، -وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء عليه فإن جدول حسابات النتائج اخلاص بالصندوق و          

مجيع عناصر حسابات النتائج وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري حيث جند يف اجلزء على ووفقا ملا تقدم حيتوي 

  :األول واخلاص باملداخيل 

  جزء رقم األعمال حسابات النتائج:   )47- 02(جدول رقم ال
  838.26 626 605 325,68 480 584    اشرتاكات الدورة

        إعانات الدولة

  061.82 295 584  657,72 302 659    خدمات الدورة

  776.44 331 21  332,04 822 74-    هامش الربح لرقم األعمال الصافي

 .2019ليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقداول احملصل عاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

الدورة اليت تعرب عن رقم  رتاكاتشبإحيث من خالل هذا مت حتديد هامش الربح من رقم األعمال الصايف واخلاص        

، باإلضافة إىل خدمات األخرى من -وكالة غرداية-الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء اخلاص بالصندوق  أعمال

  ).إيرادات(نتجات امل

من خالل  ذلكمث جند النتيجة الثانية اليت أشار هلا النظام احملاسيب املايل واليت تتعلق بالقيمة املضافة لالستغالل       

 : الفارق بني منتجات الدورة واستهالكات الدورة

  

  جزء اإلستهالكات حسابات النتائج:   )48- 02(جدول رقم ال
  392.99 604 1  475.23 279 1   مشرتيات مستهلكة

  088.21 477 3  971.93 132 6   خدمات خارجية و استهالكات أخرى

  481.20 081 5  447.16 412 7   استهالكات الدورة 

  295.24 250 16 779,20 234 82-    القيمة المضافة لالستغالل

 .2019ة بالصندوقمن إعداد الطالب بناءا على جداول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاص: المصدر

  

واألعباء  العملياتية وخمصصات  تواليت تأيت من طرح جمموع اإليرادا تيةيالالعموالنتيجة الثالثة املعرب عنها النتيجة   

 :االهتالكات واملؤونات وخسائر القيم والقيمة املضافة وهذا حسب ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

  

  جزء النتيجة العملياتية جدول حسابات النتائج:   )49- 02(جدول رقم ال
  295.27 518 1  094.65 507 4    عماليتيه أخرى  تإيرادا

  602.38 2  895.13    أعباء عماليتيه أخرى 

  345.48 353 6   288.82 447 4    اإلهتالك و املؤونات و خسائر القيم  تخمصصا

        إسرتجاع خسائر القيم و املؤونات األخرى

  834.61 980 90-  839,37 056 180-    عملياتيةالنتيجة ال

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر
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ويف األخري جند حتديد النتيجة الصافية للدورة ووفقا ملا جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري ميكن حتديد النتيجة 

، لتكون )فارق املنتجات واألعباء املالية(للدورة من خالل العملية يف اجلدول التايل بعد حتديد النتيجة املالية الصافية 

، وهو ما جاء  2.230النتيجة حاصل الفرق بني جمموع إيرادات وأعباء األنشطة العادية وهو ما مت له اإلشارة يف الفقرة  

  .-وكالة غرداية- الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء اخلاص بالصندوق به اجلزء السفلي من جدول حسابات النتائج 

  

  جزء النتيجة الصافية جدول حسابات النتائج:   )50- 02(جدول رقم ال
        إيرادات مالية

        أعباء مالية

        ةالنتيجة المالي

  133.53 145 607 420,33 987 588    مجموع إيرادات النشاط العادية

  968.14 125 698  259,70 044 769    ء النشاط العاديةمجموع أعبا

  834.61 980 90-  839,37 056 180-    النتيجة الصافية لألنشطة العادية

        )تإيرادا( عمليات خارج األنشطة العادية 
        )أعباء( عمليات خارج األنشطة العادية 

       النتيجة الغير العادية 

  834.61 980 90-  839,37 056 180-    النتيجة الصافية للدورة 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

-وعليه يمكن القول أن جدول حسابات النتائج الخاص بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء 

تحديد منتجات الدورة وأعبائها وتحديد كل نتيجة، وتحديد  ه من خالل،بلبي حاجيات مستخدمي- وكالة غرداية

بالتالي تحديد وضعية المؤسسة كما يساهم بصورة كبيرة في عملية اتخاذ القرارات حيث النتيجة الصافية للدورة و 

تحديد قوة وضعف المؤسسة المالية، كل هذا جاء حسب المادة القرار و  يعتبر القائمة المهمة في عملية اتخاذ

  .2007نوفمبر  25الموافق لي  1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11- 07من قانون  34

  

  تقييم محتوى جدول تدفقات الخزينة  : الفرع الثالث

  

وجدول حسابات النتائج واليت تعترب من بني أهم القوائم املالية ) أصول، خصوم(بعد تقييم كل من قائمة امليزانية 

وم يف هذا الفرع بتقييم حمتوى القائمة اليت أضافها النظام احملاسيب املايل اجلزائري ليعطي ألي مؤسسة إقتصادية، سوف نق

أكثر أهيمة ومصداقية للقوائم املالية من خالل حتديد نتيجة حركة النقديات واليت عرب عنها جبدول تدفقات اخلزينة، 

، فإن 2007نوفمرب  25 املوافق ل 1428ذي القعدة عام  15املؤرخ يف  11-07من قانون  35وحسب املادة 

يهدف جدول تدفقات اخلزينة إىل تقدمي قاعدة ملستعملي الكشوف املالية لتقييم قدرة الكيان '' : جدول تدفقات اخلزينة

وعرض  حتدد وتدقق الفصول ومنوذج. على توليد سيولة اخلزينة وما يعدهلا وكذا معلومات حول استعمال هذا السيولة

  .''وجب قرار من الوزير املكلف باملاليةسيولة اخلزينة مب
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وعليه حسب قدرتنا من خالل احلصول على جدول تدفقات اخلزينة بالطريقة املباشرة وهو ما استطعنا احلصول عليه 

يقدم جدول حسابات النتائج مداخيل وخمارج املوجودات املالية  2.240من قوائم املؤسسة ووفقا ملا جاءت الفقرة 

  :السنة حسب مصدرهااحلاصلة أثناء 

  ؛)أنشطة غري مرتبطة باالستثمار و ال بالتمويل(التدفقات الناجتة عن األنشطة العملياتية 

  ؛)احلصول على تثبيتات أو أصول طويلة األجل( التدفقات املالية اليت تولدها أنشطة االستثمار 

 ة حسب املدةتدفقات أموال جاءت من فوائد وحصص من األسهم و تقسم إىل جارية أو طويل. 

  وعليه جند فاجلزء األول من قائمة تدفقات اخلزينة مجيع املداخيل واملخارج للتدفقات النقدية من األنشطة اجلارية 

  :خالل الدورة وذلك حسب ماجاء به اجلدول التايل و الذي يعطي أكثر تفصيال) العادية( 

  

  اجلزء العلوي جلدول تدفقات اخلزينة:   )51- 02(جدول رقم ال
        تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية

  411.58 263 604  289.36 843 582    حتصيالت من اإلشرتاكات

  000.00 000 577  000.00 000 713    حتويل من الوكالة  مقر الرئيسي 

       حتويالت من املقر الرئيسي إىل الوكالة 

  300.00 300 9  400.00 266 13    حتويالت من وكاالت أخرى 

  733.32 565 14-  709.24 363 15-    ت من املؤمنني غري مثبتةحتصيال

  442.11 152 1  542.95 387 2    حتصيالت من املؤمنني يف النتظار 

  052.95 668 3  720.90 488 4    حتصيالت من الدولة 

        حتصيالت من املؤجر 

        حتصيالت من املوردين

  742.49 112 124 1-  943.38 674 188 1-    مبالغ حمولة للمؤمنني و املتقاعدين 

  017.89 944 60-  176.61 820 56-    مبالغ حمولة للمستخدمني 

  548.71 777-  899.99 63-    مبالغ حمولة  للموردين 

  469.87 753 3-  777.54 716 7-    مبالغ حمولة ملوردي اخلدمات 

  387.93 637 47-  484.55 522 51-    مبالغ حمولة لصندوق التأمينات اإلجتماعية

        مبالغ حمولة للهيئات اخلارجية 

  693.57 406 56-  038.10 226 4-    التدفقات النقدية للعناصر الغير العادية

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

ن أنشطة التمويل الطويل األجل أو احلصول على وجند يف اجلزء السفلي من اجلدول التدفقات املتأتية م  

 : اجلدول التايليف االستثمارات وهو ما جاء 
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  اجلزء السفلي  جلدول تدفقات اخلزينة:   )52- 02(جدول رقم ال
        تدفقات نقدية صافية  من أنشطة االستثمار 

  548.74 030 6-  691.89 219 2-    وغري معنوية   مصروفات للحصول على تثبيتات معنوية

        وغري معنوية   حتصيالت خروج تثبيتات معنوية

  000.00 400 2-  000.00 000 4-    مصروفات للحصول على تثبيتات مالية 

        مصروفات للحصول على مستندات قصرية األجل 

        حتصيالت خروج تثبيتات مالية 

        فوائد حمصلة على مستندات مالية

  B (     -6 219 691.89  -8 430 548.74( نشطة االستثمارتدفقات نقدية صافية  من أ

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

قوة  ةيف األخري جند حتديد مقارنة نتيجة تدفقات اخلزينة ونتيجة احملاسبية للدورة لتحديد فجوة حركة األموال معرف 

  : ؤسسة وذلك حسب اجلدول التايل امل

  
  A+B(    -9 009 517.34  -64 753 897.07(فارق الخزينة خالل الدورة 

  451.54 026 86  554.47 272 21    اخلزينة أو ما يعادهلا يف بداية الفرتة 

  554.47 272 21  037.13 263 12    اخلزينة أو ما يعادهلا يف �اية الفرتة 

  897.07 753 64-  517.34 009 9-    ترةمعادلة الحزينة خالل الف

  937.54 226 26 322,03 047 171    مقاربة و النتيجة المحاسبية 

 .2019داول احملصل عليها من قاعدة البيانات اخلاصة بالصندوقاجلمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

يث يعبر عن لية اتخاذ القرار حوفي األخير يمكن القول أن جدول تدفقات الخزينة يعتبر قائمة مهمة في عم

أي قرار يخص التمويل يجب أن يكون من خالل ة المؤسسة على تمويل مشاريعها، و قدر عملية حركة األموال و 

جدول تدفقات الخزينة، كما يمكن الحكم على أن جدول تدفقات الخزينة الخاص بالصندوق الوطني للضمان 

ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11-07من قانون  35سب المادة ؛ وح-وكالة غرداية-اإلجتماعي لغير األجراء 

ء به جا ، يلبي حاجات مستخدميه من خالل ما تحتويه القائمة وفق ما2007نوفمبر  25الموافق لي  1428

  .النظام المحاسبي المالي الجزائري

  

  تقييم محتوى جدول حركة رؤوس األموال و المالحق: الرابعالفرع 

    

فرع من فروع املؤسسة األم فإنه يف هذه  ؛-وكالة غرداية-ق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء الصندو مبا أن 

القائمة ال توجد حركة عكس ما تقدم من اجلداول السابقة ألن رأس األموال خيص املؤسسة األم وعليه تعذر إعطائنا هذه 

المؤرخ  11-07من قانون  36المادة ي أرقام، وطبقا القائمة من قبل املؤسسة ومت االعتماد على قائمة خالية من أ

يشكل جدول تغيرات األموال الخاصة تحليال '' ،2007نوفمبر  25 الموافق ل 1428ذي القعدة عام  15في 
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تحدد وتدقق  . خالل السنة الماليةالتي تأثر في الفصول المشكلة لرؤوس األموال الخاصة بالكيان  للحركات

  .''دول تغير رؤوس األموال بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية نموذج وعرض جو الفصول 

كذلك نفس الشيء بالنسبة للمالحق مل تتوفر لدينا أي مالحق كون أن مجيع القوائم ال حتتاج اىل توضيح وذلك ما 

 ،2007نوفمبر  25 الموافق ل 1428ذي القعدة عام  15المؤرخ في  11- 07من قانون  37المادة قدمته 

ويحيل لكل قسم من أقسام الميزانية وحساب النتائج . يتضمن ملحق الكشوف المالية موضوع عرض منظم''

حدد ي. وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير رؤوس األموال الخاصة إلى المعلومة الموافقة في المالحظات الملحقة

  .''لمكلف بالمالية بموجب قرار من الوزير او محتوى المالحق وكذا المالحظات الملحقة نموذج 

  

من الفصل اخلامس  لتحدد منوذج جدول حركة تغري رؤوس األموال، والفقرات من  1.250وجاءت الفقرة 

  .لك وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائريلتحدد حمتوى الكشوف املالية وذ 5.260إىل  1.260

  

وجدول  خصوم الراف ألصول و تعاإلبي والقياس و كخالصة عامة بعدما تم عرضنا لطرق التسجيل المحاس

، يمكن الحكم على سالمة التسجيالت -مؤسسة الضمان اإلجتماعي لغير األجراء وكالة غردايةحسابات النتائج ل

المالي الجزائري،  المحاسبية من خالل احترام قواعد التسجيل المحاسبي وفق ما جاء به النظام المحاسبي

  .احتياجات مستخدميها تلبيأنها سالمة القوائم المالية كون و 
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  خالصة الفصل

  

والذي مت  -وكالة غرداية-الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء أظهرت الدراسة اليت قمنا �ا يف   

وذلك  ، وبالتحديد عرض حماسبة شهر أوت2018لربح يف اجلزائر، خالل عرضنا حملاسبة سنة لاعتباره مؤسسة غري هادفة 

قدم لنا من وثائق يف مصلحة احملاسبة، واليت ختص اليوميات املساعدة ودفرت األستاذ وميزان املراجعة والقوائم من خالل ما 

، من معرفة قواعد التسجيل احملاسيب )أصول، خصوم، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات اخلزينة، املالحق( املالية 

بعد عرضنا �موعة من التسجيالت احملاسبية  ،إلعرتاف احملاسيب يف هكذا مؤسسةوالقياس احملاسيب لعناصر امليزانية وا

ذي  15املؤرخ يف  11-07انون وخمرجات التسجيل احملاسيب وصوال إىل عرض القوائم املالية ومقارنتها مبا جاء به ق

قواعد التقييم واحملاسبة، ( ئري واملتضمن النظام احملاسيب املايل اجلزا ،2007نوفمرب  25 املوافق ل 1428القعدة عام 

، حيث أظهرت )حمتوى الكشوف املالية وعرضها، مدونة احلسابات وقواعد سريها، مسك احملاسبة بواسطة اإلعالم اآليل

الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لنا الدراسة تطابق بني ما جاءت به قواعد النظام احملاسيب وما جاءت به احملاسبة يف 

  .-وكالة غرداية-اء لغري األجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل 
  

  تقییم الممارسات المحاسبیة
  في الجزائر  الضمان اإلجتماعي مؤسسات في  
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  :تمهيد

مــع العالقــات االقتصــادية اخلارجيــة تطــور معــايري احملاســبة الدوليــة و  أجــربت التغــريات احلديثــة الــيت شــهدها العــامل مــن       

صـــالحات منـــذ  القـــرن الفكـــرة إملرحلـــة حيـــث جـــاءت هـــذه اتبـــين نظـــام حماســـيب مـــايل يتوافـــق و  الـــدول العـــامل اجلزائـــر علـــى

، وكغريهـــا مـــن 2010الـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ بدايـــة مـــن  07-11لتظهـــر أوىل معاملـــه بدايـــة مـــن قـــانون  ــــرين،20العشــــ

 التغــريات واإلصــالحات احملاســبية إذ فــة لتحقيــق الــربح مــن هــذهاملؤسســات االقتصــادية الوطنيــة تــأثرت املؤسســات غــري اهلاد

ادفة لتحقيق الـربح وسـيلة مـن وسـائل الدولـة لتحقيـق املنفعـة االجتماعيـة كـل هـذا جعـل مـن دراسـة اهلتعترب املؤسسات غري 

م احملاســيب املــايل علــى هــذا املمارســات احملاســبية يف ظــل النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري ضــرورة ملحــة ملعرفــة تــأثري النظــا اقــعو 

أفــراد العينــة حــول واقــع هــو التعــرف علــى رأي ســوف نســعى لــه مــن خــالل هــذا الفصــل و النــوع مــن املؤسســات، وهــذا مــا 

ه املؤسسـات وصـوال تقييم حمتوى القوائم املالية هلذ، و االعرتاف احملاسيب يف صناديق الضمان االجتماعيالقياس واإلفصاح و 

احملاســبية علــى عمليــة اختــاذ القــرار  هــذا كلــه بعــد دراســة احلالــة الــيت قمنــا �ــا علــى الصــندوق الــوطين إىل تــأثري املمارســات 

التعرف علــى واقــع احملاســبة يف هكــذا نــوع مــن بــالــيت قمنــا مــن خالهلــا ي لغــري  األجــراء وكالــة غردايــة، و للضــمان االجتمــاع

  :املؤسسات وهذا ما يتم التطرق إليه يف املباحث التالية
  

  .الطريقة واألدوات المستخدمة: ولحث األـبالم

  .عرض النتائج ومناقشتها: ثانيحث الـالمب

.  
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  .الميدانية الدراسة في المتبعة واإلجراءات الطريقة :األول المبحث

    

للربح يف   املمارسات احملاسبية يف املؤسسات غري اهلادفة الدراسة امليدانية بشكل أساسي يف دراسة وحتليل تمتثل

إعداد القوائم املالية بفيها  قمنا حالةدراسة لقبل  تطرقنا من ، وكنا ياجلزائر وبالتحديد مؤسسات الضمان االجتماع

نتعرف عليه خالل هذا الفصل وهو رأي س الذي ،-وكالة غرداية-للصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء 

ارسة قواعد النظام د من املؤسسات الوطنية ذات الطابع اإلجتماعي ومدى ممممارسي مهنة احملاسبة من إطارات العدي

 واألدوات الدراسة وعينة جمتمععرض االستبيان  إىل التطرق وذلك من خاللنوع من املؤسسات، الذا احملاسيب يف ه

  .مناقشتهاوصوال إىل عرض نتائج الدراسة امليدانية و  الدراسة متغريات حتديد وكذا املستخدمة، والربامج

  

  .الطرق واألدوات المستخدمة: المطلب األول
  

  .نتطرق يف هذا املطلب إىل خمتلف مراحل إعداد االستبيان، مث إىل هيكله وحمتواه وجمتمع وعينة الدراسة  
  

  منهجية الدراسة الميدانية: الفرع األول
  

قمنا ف للربح يف اجلزائر  ادفةسات غري اهلإىل تقييم املمارسات احملاسبية يف املؤسنسعى من خالل هذه الدراسة     

من أجل معرفة وتقييم حمتوى متطلبات تبين  -بدراسة حالة يف مؤسسة الضمان اإلجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية

ؤسسات كما مت التوصل إىل أن هذه املؤسسة تطبق قواعد النظام احملاسيب املايل امل مثل هذهالنظام احملاسيب اجلزائري يف 

يف اجلانب األول للدراسة  اجلزائري، ومن أجل ذلك اعتمدنا كذلك يف الفصل األول على املنهج الوصفي التحليلي

العلمية ألجل اإلحاطة باجلوانب النظرية للممارسات احملاسبية واملؤسسات  تاملسح للكتب وامللتقيات واملقاال فاجرينا 

استقصائية يف الفصل األخري ملعرفة رأي معدي القوائم املالية ومسريي هذا مت اإلعتماد على دراسة  اغري اهلادفة للربح، كم

نوع من الذا اعد النظام احملاسيب املايل يف هالنوع من املؤسسات يف اجلنوب الشرقي اجلزائري حول رأيهم يف مدى تطبيق قو 

  .املؤسسات

  

  .الميدانية مجتمع وعينة الدراسة :الثانيالفرع 

  

  : الفرع على جمتمع وعينة الدراسةهذا  سوف نتعرف من خالل ية الدراسة وحتديد معاملها،جبعد التعرف على منه
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  :مجتمع الدراسة  . أ

، ولصعوبة إجراء معدي القوائم املالية ومسريي مؤسسات الضمان اإلجتماعيجمموعة من على يشمل جمتمع الدراسة 

قصد احلصول على اجلنوب الشرقي اجلزائري، و تمع الدراسة يف لبيئة اجلزائرية مت تعيني وحتديد جمل وشاملة دراسة كاملة

  :العينة من إجابات موضوعية فقد حرصنا على أن يكون أفراد

  

 ؛)باحملاسبة وإعداد القوائم املالية نياملكلف مباعتباره( معدي القوائم املالية :الفئة األولى 

 بتسيري هذه املؤسساتملكلف اباعتباره ( مسريي مؤسسات الضمان اإلجتماعي :الفئة الثانية(. 

  

 حدود الدراسة 

مضمون الدراسة ونتائجها مرتبطان بالزمن اليت أجريت فيه الدراسة، حيث استغرقت  :الحدود الزمنية  .)1

، 2020إىل شهر جوان  2020ـهر بداية من شهر جانفي  06هذه الدراسة االستقصائية مدة أشـ

 .يعه ومن مث مجع البيانات وتفريغهاوذلك بداية من حتضري اإلستبيان، مرورا بتوز 

  ؛متثلت احلدود املكانية للدراسة يف اجلنوب الشرقي اجلزائري :الحدود المكانية .)2

 معدي القوائم املالية ومسريي مؤسسات الضمان اإلجتماعياستهدفت الدراسة : الحدود البشرية .)3

 .اجلزائرية

اور اليت تناولت النظام احملاسيب املايل كان اهتمام الدراسة باملواضيع واحمل  :الحدود الموضوعية .)4

 .املؤسسات غري اهلادفة إىل حتقيق الربحاجلزائري، املمارسات احملاسبية و 
  

  

 :  عينة الدراسة   . ب
 

مقسمة على واليات ستمارة إ 70 يف حدود منتظمة، حبيث مت توزيع بطريقة الدراسة جمتمع من عينة اختيار مت       

ما ك)مسريي ومعدي القوائم ملؤسسات الضمان اإلجتماعي(  كل مناالستمارات   مشلت حبيث ،اجلنوب الشرقي اجلزائري

إىل  ةباإلضاف توزيع االستمارات طريقة التسليم واالستالم املباشر، وكذلك عن طريق الربيد االلكرتوين اعتمدنا يف عملية 

 . مع وباء كورونا خصوصا يف ظل الظروف األخرية يف األماكن البعيدة زمالءالمساعدة بعض 

مث  ،عينة الدراسة للتمثاستمارة من جمموع االستمارات  63 ، تقرر إبقاء علىالتبويب والتنظيموبعد عملية الفرز و      

لنقص اإلجابات  األخرى استبعدت إستمارة قابلة للتحليل 52لتبقى لدينا يف حدود ، استمارة 11إقصاء ب قمنا بعدها

حيث مت إعتماد الطريقة التقليدية وهو  .التايل يبني اإلحصائيات املتعلقة باالستمارات املوزعة دولاجلأو لعدم استالمها و 

توزيع اإلستمارة الورقية على عينة من ممارسي مسريي ومعدي القوائم املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي، يف احلدود اليت 

  .الطالبتوصل إليها 
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، عن طريق الربيد معدي القوائم املالية ومسريي مؤسسات الضمان اإلجتماعيلعديد من حيث مت إرساله إىل ا    

اإللكرتوين أو مواقع التواصل اإلجتماعي وحني بلغ عدد الردود يف حدود املطلوب توقفنا عن استالم الردود واليت كانت 

  :جلها صاحلة للتحليل وهذا ما يظهره اجلدول التايل 

  

  الموزعة المتعلقة باستمارات االستبيان اتاإلحصائي) : 01-03(الجدول رقم 

       

  

  

  

  

  

  فرز استمارات االستبيانمن إعداد الطالب بناءا على : المصدر

  

 بينها من استمارة 70 بلغت الدراسة عينة على املوزعة االستمارات عدد أن لنا يتبني ( 03-01 ) رقم اجلدول خالل من     

مما  74 %  انسبته بلغت حيث املدروسة، العينة حجم وهي 52 للدراسة الصاحلة أماّ  ملغاة، 11 و ضائعة استمارات 07

  .املوضوع يسمح لنا بدارسة

  

  .االستبيان ىمراحل ومحتو :  الثالث الفرع
 

  مراحل تصميم االستبيان: أوال

  

بعد اإلطالع على الدراسات واألحباث السابقة اليت تناولت املمارسات احملاسبية ويف العديد من املؤسسات يف اجلزائر،            

مت االعتماد على جمموعة من البيانات ذات حتقيق الربح  وبعد حتديد مؤسسات الضمان االجتماعي كمؤسسات غري هادفة إىل

استمارة االستبيان األداة الرئيسية اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة جلمع البيانات واملعلومات ومثلت  العالقة مبوضوع الدراسة، 

، ، حول مشكلة الدراسةإلجتماعيمسريي مؤسسات الضمان امعدي القوائم املالية و جهات نظر و أراء و  متثلت يف من الواقع، 

تقييم : قسمت اإلجابات اىل ثالث فئات حسب كل حمور فاحملور املتعلق بـ ليكارت الخماسي،حيث مت اإلعتماد على مقياس 

 ، أما احملور الثاين)ةموافق بشدة إلى غير موافق بشد(بني   غري اهلادفة للربحالقياس واإلفصاح واإلعرتاف احملاسيب يف املؤسسات 

، أما احملور األخري و املتعلق )ةموافق بشدة إلى غير موافق بشد(بني  ادفة للربحاهلغري حمتوى الكشوف املالية ملؤسسات  تقييم

  ).ةلى غير موافق بشدموافق بشدة إ( بني  املمارسات احملاسبية وتأثريها على عملية إختاذ القرار يف املؤسسات غري اهلادفة للربح

مت  ضمون، فقداملالوضوح و و استمارة االستبيان دقيقة ومنظمة يف شكلها العلمي من حيث البساطة تكون  وحىت      

  :وهي) مرحلتني( خطوتني تصميمها على 
  

  : مرحلة التصميم األولي/ 1

  %ةالنسب  العدد  البيان

 ℅100  70  املوزعة االستبيانات عدد

 ℅11  07  املسرتجعة غري أو املفقودة عدد االستبيانات

 ℅15  11  امللغاة االستبيانات عدد

 ℅74  52  املستخدمة االستبيانات عدد
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مجع البيانات فيها مت االستبيان،  يف  ةأداة الدراسة واملتمثل يف عملية إعدادواألساسية وهي اخلطوة األول 

السابقة ومراجعة واألحباث طالعنا على الدراسات حسب اعلى اجلانب النظري من الدراسة،  اعتماداومات واملعل

النظام احملاسيب املايل واملؤسسات غري اهلادفة للربح وبعد حتديد مؤسسات  ،املمارسات احملاسبيةاألدبيات املنشورة حول 

ق الربح يف اجلزائر من اجلانب العلمي واملهين من خالل غري هادفة إىل حتقي تعلى أ�ا مؤسسا يالضمان اإلجتماع

إشكالية توافقها و خدين بعني االعتبار آ األسئلةوبعدها مت صياغة جمموعة من  التعرف على النظام احملاسيب املايل، 

لها مع ربطها ستعمال اللغة السليمة باإلضافة إىل ترتيبها وتسلسبإ صياغة األسئلة بطريقة بسيطةمت مراعاة  البحث، كما

  .بأهداف الدراسة

احلا ويعطي نتائج موضوعية وموثوقة ميكننا من خالهلا بناء فرضيات ومناقشة نتائج وحىت يكون املقياس ص

أربعة تحكيم من طرف جمموعة من األساتذة بلغ عددهم العملية توزيعه، خضع اإلستبيان لعملية يف قبل البدء الدراسة، 

ما خيص  هذا يفغرداية، ورقلة و  عدة جامعات خمتلفةسبة ، واجلانب املنهجي واإلحصائي من جمال احملاخمتصني يف  )04(

مهنيني  ثالثةاجلانب العلمي واألكادميي للدراسة، وحىت اإلحاطة أكثر وتسهيل فهم اإلستبيان فقد مت عرضه على حوايل 

قصد التأكد من وضوح األسئلة ومشوليتها   حسابات وخبري حماسب،) 02( من والية ورقلة وغرداية  متمثلة يف حمافظني

   .يف اإلجابة عن األسئلة املقرتحة تناسق العبارات وجتنب الغموضو  ةالتطبيقي تها يف خمتلف اجلوانب يوواقع

  ،)04 الملحق رقم( 

  

   مرحلة التصميم النهائي/ 2

واملقرتحات املقدمة من جراء التعديالت حيث يتم إ  ،)اإلستبيان( يف إعداد أداة الدراسة  وهي اخلطوة األخرية       

بغرض اخلروج بورقة إستبيانية واضحة  يف املراحل السابقة الواردةوالتوصيات  الحظاتاملعلى  ابناء الالزمةطرف احملكمني 

مث  ،نهائيال ه، مت تصميم االستبيان بشكلاإلجابة بشكل واضح ودقيق وبكل موثوقيةيف ومفهومة تساعد أفراد العينة 

  :أمههاعدة طرق ب زيعه ونشرهتو 

  واليت ساعدت  ق إجراء مقابالت خاصة معهم لشرح أمهية ومضمون االستبيان؛يفراد العينة عن طر ألالتسليم املباشر

ما خيص ممارسة بعض املفاهيم  يف توضيح العديد من املفاهيم وتبسيطها يف إختبار العينة خصوصا يف الطالب

 .ة خصوصا يف والييت ورقلة و غرداي

 أو عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي والذي ساعد يف مجع العديد من  ؛رسال عن طريق الربيد االلكرتوينالإ

 .اإلجابات

  الغموض يف اإلستبيان واالستفادة من مالحظات  يف توزيع وتدليل ؛األماكن البعيدةاالستعانة ببعض الزمالء يف

 .املهنيني حول أسئلة اإلستبيان
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الصاحلة يف اإلجابة عن إشكاليات والبيانات عدد مقبول من اإلجابات  مجع ناضم من الطالب كنو�ذا مت     

ختالف إ عملية االسرتجاع حسباختلفت  فقداملوزعة  االستمارات سرتجاعاما خيص عملية  أماالدراسة املطروحة، 

  .املذكورة سلفا طرق التوزيع

  

  محتوى االستبيان: ثانيا
  

تضمن االستبيان مقدمة من أجل تقدمي  من التعديالت الضرورية وإخراج االستبانة يف شكلها النهائي، بعد اإلنتهاء       

لذلك  ،وإبداء رأيهم بكل موثوقية ودقة األكادميي وتشجيعهم على املشاركة فيه ه�دفمنهم، وتعريفهم  املستقصياملوضوع 

ل مقدمة بسيطة تعريفية ألمهية موضوع تقييم املمارسات من خالس أ�ا يف إطار أكادميي، مت تقدمي الدراسة على أسا

أن مجيع  مت اإلشارة اىل كما احملاسبية يف مؤسسات غري اهلادفة للربح وبالتحديد مؤسسات الضمان اإلجتماعي،  

ولن تستخدم إال لألغراض البحث  ةبالسرية التام ىستحضمن خالل هذه األسئلة اليت سيتم احلصول عليها   املعلومات

  .يف اإلجابة على إشكاليات الدراسةالعلمي 

بغية ضمان اإلجابة بكل شفافية ووضوح وموثوقية فقد مت اإلعتماد على حمدودية األسئلة اهلادفة والقادرة على      

صفحات تتضمن  05على )  02 الملحق رقم( االستبيان تضمن  املطلوبة حيث ةاإلجابة عن اإلشكاليات املدروس

  :جزئينيإىل  سؤاال مقسمة 39

  

 عن أفراد ا�تمع، حبيث تضمن معلومات عامةاخلاص مبعلومات ختص أفراد العينة والذي تضمن و : الجزء األول 

 اجلنس، السن، )إختياري(، املؤسسة )إختياري(عنوان الربيد اإللكرتوين ،)إختياري(اإلسم  :ـعة واليت كانت 09تسـ

، والبعد ئجاليت من املمكن أن تساهم يف تفسري النتا، و  لتكوين العلميسؤال حول ا، اخلربة، ،املهنةاملؤهل العلمي

 .احملاسبية من خالل إعداد القوائم املالية تاملهين للممارسا

 

 الثالث واليت من  بفرضيات الدراسةامليدانية حبيث يتعلق هذا اجلزء  ةوهو الذي يعرب عن الدراس: الجزء الثاني

ملعرفة مدى تطبيق مبادئ النظام  سؤاال 39احتوت على ، حبيث لية الرئيسيةاإلجابة على اإلشكا خالهلا يتم

واليت من  احملاسيب املايل اجلزائري بني االعرتاف والقياس احملاسيب وصوال للممارسات احملاسبية وعملية اختاذ القرار،

 :  حماور كآاليتإىل ثالثة هذا االخري قسم  شأ�ا أن تعاجل مشكلة الدراسة، كما

 التعرف على واليت �دف إىل  املتعلقة بالفرضية األوىلو  ـشر سؤاال10سة عـ05مخـ تضمن :محور األولال

 ؛غري اهلادفة للربحتقييم القياس واإلفصاح واإلعرتاف احملاسيب يف املؤسسات  يفرأي الفئة املستهدفة 

 واليت �دف إىل رأي الفئة  انيةبالفرضية الثاملتعلقة و  سؤاال  ـر10نا عشـ02إثـتوي على حي :المحور الثاني

 ؛ ادفة للربحاهلغري للمؤسسات تقييم حمتوى الكشوف املالية  يفاملستهدفة 
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 يفواليت �دف إىل رأي الفئة املستهدفة  ةالثالثمتعلقة بالفرضية  ـر10نا عشـ02إثـتضمن : المحور الثالث  

 .ادفة للربحاهلغري ؤسسات إختاذ القرار يف املتأثريها على عملية املمارسات احملاسبية و 

  

  األدوات المستخدمة: الرابعالفرع 
  

يف إعداد إجابات االستمارة املتعلقة باحملاور الثالث،  اخلمسةذي النقاط  اخلماسي مقياس ليكاراتمت إستخدام       

  .لقياس رأي أفراد العينة بشأن أسئلة االستبيان إضافة إىل حتديد أوزا�ا

  

  )للفرضية األولى(مقايس ليكارات الخماسي ): 02-03(رقم الجدول

  بشدة غير موافق  غير موافق  محايد  وافق م  بشدة موافق  اإلجابة

  01  02  03  04  05  الوزن

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  )للفرضية الثانية(مقايس ليكارات الخماسي ): 03-03(رقم الجدول

  شدةب غير موافق  غير موافق  محايد  وافق م  بشدة موافق  اإلجابة

  01  02  03  04  05  الوزن

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  )للفرضية الثالثة(مقايس ليكارات الخماسي ): 04-03(رقم الجدول

  بشدة غير موافق  غير موافق  محايد  وافق م  بشدة موافق  اإلجابة

  01  02  03  04  05  الوزن

  من إعداد الطالب: المصدر

  
  

 يف قيمة أكرب على تقسيمه مث)  4= 1 - 5( املدى حساب خالل من املرجح احلسايب املتوسط جمال حتديد مت          

 وذلك )1(وهي  املقياس يف قيمة أقل إىل القيمة هذه إضافة مث )0.80=4/5( اخللية طوللى ع للحصول املقياس

 ،) 3.4 اىل 2.6( ،) 2.6اىل  1.80( ،) 1.80إىل 1( اخلاليا طول وهكذا أصبح اخللية هلذه األدىن احلد لتحديد

  ).5اىل  4.2( ،) 4.2اىل  3.4(

  :يلي كما املرجح احلسايب املتوسط جمال يكون ماسياخل ليكارت ملقياس بالنسبة
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  الدراسة لمقياس المرجحة األوزان) : 05-03(الجدول رقم 

  االتجاه  المتوسط المرجح

  درجة التوافق

  غري موافق بشدة  )1.8اىل  1من ( 

  ري موافقغ  )2.6اىل  1.8من ( 

 حمايد  )3.4اىل  2.6من ( 

  موافق  )4.2اىل  3.4من ( 

  موافق بشدة  )5اىل  4.2من ( 

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  المستخدمةالبرامج و األساليب : الفرع الخامس 
  

تأينا أن التحليل ار لدراسة وتسهيل عملييت املالحظة و من أجل إعطاء صورة واضحة عن املعلومات اليت ختص عينة ا     

قمنا بعد  الذي يتوافق مع الدراسة حبيث يكون متوافق مع نوع البيانات املراد حتليلها،ر  األسلوب املالئم يف التحليل و خنتا

، ) Excel 2010(برنامج اجلداول االلكرتونية بتفريغها يف عدد االستمارات الصاحلة للدراسة عملية احلصر النهائي ل

جل رتمجة البيانات من شكل جداول إىل رسومات بيانيه وذلك من أبالذي يقوم بدوره يانات و والبلغرض معاجلة املعطيات 

، SPSS, 22)(ربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية الإستخدامها يف تبسيط وتسهيل عملية التحليل، بغرض حتويلها و 

  . وبناءا على األساليب السابقة اعتمدنا التحليل اإلحصائي الوصفي

  

الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها استخدمنا جمموعة من األساليب اإلحصائية املرجوة من هداف األقيق ولتح    

  :وهي كالتايل

  حساب المتوسطات الحسابية لكل عبارة من العبارات الواردة في االستبيان وكذا المحاور؛ )1

  دراسة عن متوسطاتها الحسابية؛قياس االنحراف المعياري لمعرفة مدى انحراف إجابات أفراد عينة ال )2

  استخراج النسب المئوية لكل عبارة؛ )3

  ؛حساب المتوسط الحسابي المرجح إلجابات العينة )4

  .إلختبار الفرضيات)  One Sample T-Test( إختبار  )5
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  )اإلستبيان( صدق وثبات األداة :  المطلب الثاني
  

أجل صحة صدقها وثبا�ا وهو ما سوف نتطرق له يف ما  مت خالل هذا املطلب قياس صدق فقرات اإلستبيان من      

  :يلي
   

  صدق األداة: الفرع األول
  

الرئيسية املتعلقة بواقع  ةبغية التوصل لنتائج تثبت صحة أو نفي الفرضيات وحىت الوصول لإلجابة على الفرضي          

حتقيق الربح يف اجلزائر  وذلك من اهلادفة إىل سسات غري املمارسات احملاسبية يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف املؤ 

أثرها على و  االعرتاف احملاسيب يف املؤسسات غري اهلادفة لربحتقييم القياس واإلفصاح و مدى  ،خالل ثالث حماور رئيسية

االستبيان كأداة على  الطالبحمتوى القوائم وصوال إىل تأثري كل ذلك على مستخدمي القوائم املالية، من أجل هذا أستند 

عنه الدراسة يف شكل  ما تبحثلإلجابة على اإلشكاليات املطروحة، ألجل ذلك مت إعداد جمموعة من األسئلة تتوافق مع 

املهنيني يف واليات خمتلفة من اجلزائر املختصني يف جمال احملاسبة و   قائمة، مت عرضها على جمموعة من األساتذة األكادمييني

، كذا على اختصاصني يف اإلحصاء من أجل معرفة رأيهم حول قدرة هذه )افظي حسابات، حماسبنيحماسبة، حم ءخربا( 

األداة جلمع البيانات، ويف ظل االقرتاحات والتصويبات اليت استلمناها من طرفهم مت إعداد اإلستبيان يف شكله النهائي 

  .ليصبح أداة لإلجابة على الدراسة
  
  
  

  اسة ثبات أداة الدر : الفرع الثاني
  

  

عامل الطالب مباليت من خالله ميكن االستقرار يف نتائج االستبيان،  استعان ثبات الدراسة و  من أجل التحقق من      

هي تعترب أداة مناسبة ومالئمة كو�ا تشمل عدة أبعاد وعادة ما ترتاوح ، و )Alpha Cropbach’s(ألفا كرونباخ 

بت من الواحد تعكس ذلك قوة التماسك الداخلي للمقياس وهو ما يظهره كلما اقرت و ) 1-0(معامالت ألفا كرونباخ بني 

  : اجلدول التايل 

  

  )Alpha Cropbach’s(الصدق الداخلي البنائي لمحاور اإلستبيان ): 06-03(الجدول رقم 

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,8068 39 

  spssمخرجات المصدر من إعداد الطالب بناء على  
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أي  0.806بلغ معامل ألفا كرونباخ اإلمجايل ، بالصدق بقياس ثبات أداة الدراسةق من خالل اجلدول السابق املتعل

ه يتمتع بدرجة عالية من هو ما جيعلا مما يزيد االستبيان من ثباته و معامل مرتفع جد %80، ومتثل نسبة  %80بنسبة 

  .يقه على مجيع أفراد العينةالثبات وهو ما يسمح لنا بتطبالقبول و 
  

  مناقشتهاعرض النتائج و : ثانيحث الـالمب
  

من خالل هذا املبحث سوف نقوم بعرض وحتليل النتائج املتوصل إليها وذلك عن طريق  األدوات اإلحصائية          

لثالثة وذلك وفقا لعرض والربامج املستعملة يف معاجلة البيانات املتحصل عليها، يف األخري نقوم باختبار الفرضيات ا

  .التوزيع الطبيعي،  مث عرض وحتليل خصائص العينة مث عرض نتائج أراء العينة وصوال اىل اختبار الفرضيات
  

  عرض وتحليل الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة : المطلب األول 
  

فية لعينة الدراسة وفق حماور األسئلة سوف نقوم يف هذا املطلب بتوزيع أفراد العينة حسب اخلصائص الدميغرا           

    األوىل لالستبيان وفق السن، املؤهل العلمي، نوع املهنة احلالية، اخلربة املهنية
  

 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن .1

 
 أفراد العينة حسب متغير السن ):07- 03(الجدول رقم 

 40الى  31من   سنة 30أقل من   السن

  سنة

 50الى  41من 

  سنة

 50من  أكبر

  سنة

  المجموع

  52  11  19  19  03  التكرار

  %100  %21.2  %36.5  %36.5  %5.80  النسبة

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  توزيع أفراد العينة حسب متغير السن) : 01- 03(الشكل رقم 

سنة 30أقل من 

سنة 40الى  31من 

سنة 50الى  41من 

سنة 50أكبر من 

  
  من إعداد الطالب: المصدر 
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أن الفئـة العمريـة  نالحـظ ،متغري السـن  حسب العينة أفراد توزيعب نياخلاص  الشكل السابقنيو  اجلدول خالل من

 ، %73أي مـا يعـادل  %36.5، بنسـبة )سـنة 50اىل  41مـن ( و) سـنة 40إىل  31مـن : (الفئتـني األكثر تكـرار هـي

العمريـة ومتثـل فئـة األفـراد  %5.80،، و الفئة األخرية هي األقـل نسـبة بــ %11بنسبة  )سنة 50كرب من ال أ(مث تليها فئة 

معدي القوائم املالية ومسريي مؤسسات الضـمان حسن الفئة املستهدفة من أفراد  يدل علىوهذا ما  )سنة 30األقل من (

املناسبة يف عملية إعداد القوائم املالية خصوصا هي الفئة سنة و  50و أكثر من  30اليت ترتاوح أعمارهم بني اإلجتماعي و 

وهـو مـا يعطـي انطبـاع  عـن أجوبـة االسـتبيان حـول املمارسـات احملاسـبية يف مؤسسـات  ديـديف ظل النظام احملاسيب املايل اجل

  .الضمان اإلجتماعي 
  

 )الشهادة( توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي  .2
 

 أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي  ):08-03(الجدول رقم

  عالمجمو   أخرى   دكتوراه  ماجستير   ماستر  ليسانس  السن

  52  01  01  03  09  38  التكرار

  %100  %02  %02  %06  %19  %73  النسبة

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي) : 02- 03(الشكل رقم 

لیسانس

ماستر

ماجستیر

دكتوراه

أخرى

  
  من إعداد الطالب: المصدر

  

رأي  ،مهم جدا ،هي متغري املؤهل العلمي حبيث يعترب د عليها البحوث العلميةممن املتغريات املهمة اليت تعت

األكثر تكرار بنسبة  احلاملة لشهادة ليسانسأن الفئة  نالحظاملستقصى من خالل مستواه العلمي ويف دراستنا هذه 

ة هي الفئة األخري ،   و %6بنسبة  محلة شهادة املاجستريالفئة اليت تليها و % 19بنسبة  محلة املاسرت، تليها الفئة 73%

مهنة حسن الفئة املستهدفة من أفراد ممارسي  يدل علىوهذا ما  محلة الدكتوراه  ومتثل فئة  % 02نسبة ب تكرارا األقل

  .وهم كله من محلة الشهادات العلمية  احملاسبة ومسريي املؤسسات 
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير المهنة  .3
 

 ر المهنة أفراد العينة حسب متغي ):09- 03(الجدول رقم 

  السن

  

مدير اإلدارة 

  و المالية

رئيس قسم 

  المالية 

  و المحاسبة

مساعد   المحاسب

  المحاسب

  المجموع  أخرى

  52  05  26  13  04  04  التكرار

  %100  % 09  % 50  %25  %08  %08  النسبة

  من إعداد الطالب: المصدر
  

  توزيع أفراد العينة حسب متغير المهنة) : 03- 03(الشكل رقم 

مدیر االدارة و المالیة

رئیس قسم المحاسبة و المالیة

المحاسب

مساعد المحاسب 

أخرى

  
  من إعداد الطالب: المصدر

  

رأي  ،مهم جدا ،، حبيث يعتربالعلمية د عليها البحوثممن املتغريات املهمة اليت تعتيعترب متغري املهنة أيضا 

رب الذي يعت، أو احملاسب و )دارة واملالية، رئيس قسم املالية واحملاسبةمدير اإل(املستقصى من مهنته احلالية سواء مسري 

مساعديه من الوظائف األخرى  ويف دراستنا هذه جاءت الدراسة من خالل ما ساسي يف إعداد القوائم املالية و األ

 فئة مساعد احملاسب هيأن  نالحظ املهنة  متغري حسب العينة أفراد بتوزيع نيواخلاص الشكل السابقنيو  اجلدول يوضحه 

 %75واللتان متثالن جمموع ، % 26تليها فئة احملاسب بنسبة  مساعد حماسب 26بتكرار ، %50األكثر تكرار بنسبة 

ين حمدودة كون أن  ري ، وهذا ما يدل على أن الفئة املستهدفة هي فئة معدي القوائم املالية، وتبقى فئة املس من أفراد العينة

وهذا هو اهليكل   ةواحد رئيس قسم املالية واحملاسب كل مؤسسة حتتوي على مدير إدارة مالية واحد ومسري حماسيب

  .التنظمي املعتمد يف جل املؤسسات الوطنية
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية  .4
  

 أفراد العينة حسب متغير الخبرة المهنية ):10- 03(الجدول رقم 

  المجموع  سنوات 10أكثر من   سنة 10الى  05من   سنوات 05أقل من   السن

  52  22  21  09  التكرار

  %100  % 42.30  % 40.40  % 17.30  النسبة

  من إعداد الطالب: المصدر 

  

  ةيالمهنالخبرة توزيع أفراد العينة حسب متغير ) : 04- 03(الشكل رقم 

سنوات 05أقل من 

سنوات 10-05من 

سنوات 10أكثر من 

  
  من إعداد الطالب: المصدر

  

ر مصداقية وأكثر دقة هو وهي اليت تزيد البحوث أكث د عليها البحوث العلمية ماملتغريات املهمة اليت تعت بني من

الشكل و  جدولللمتغري اخلربة املهنية حبيث يعترب مهم جدا رأي املستقصى من خالل خربته املهنية  ويف دراستنا هذه وتبعا 

هي  ،% 17.30تكرار بنسبة  األقلأن الفئة  نالحظ ،اخلربة املهنيةمتغري  حسب العينة أفراد بتوزيع نياخلاص  السابقني

األكثر الفئة األخرية هي ،  و % 40.40بنسبة  سنوات 10سنوات اىل  05من تليها الفئة سنوات و  05 فئة األقل من

 العينةوهذا ما إن يدل عن حسن الفئة املستهدفة من أفراد  سنوات  10األكثر من  ومتثل فئة  % 42.30نسبة ب تكرارا

 05ال احملاسبة حيث حققت فئة بني األكثر من وهم كله من محلة الشهادات العلمية وميلكون خربة كبرية جدا يف جم

وهو ما يدل على أن أجوبة هذه الفئة ذات داللة ومصداقية كون هذه الفئة صالت وجالت  % 80سنوات ما فوق نسبة 

  .يف جمال مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر
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  )أراء عينة الدراسة( انية يعرض نتائج الدراسة اإلستب: الثانيالمطلب 
  

ولنا من خالهلا امن اخلالل الدراسة اليت قمنا �ا يف الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء غرداية وح        

 خالل من املرجح احلسايب املتوسط جمال حتديد متعرض احملاسبة وسريورة إعداد القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب، 

 مث) 0.80=  5/4(  اخللية طوللى ع للحصول املقياس يف قيمة أكرب على يمهتقس مث)   4= 1 -5( املدى حساب

 اخلاليا طول وهكذا أصبح اخللية هلذه األدىن احلد لتحديد وذلك )1( وهي املقياس يف قيمة أقل إىل القيمة هذه إضافة

ح حتديد ليصب). 5إىل  4.2(و ) 4.2إىل  3.4(، )3.4إىل2.60 (، ) 2.60 إىل 1.80(، )1.80 إىل 1(

  :اإلجابة على النحو التايل 
 

تقييم القياس واإلفصاح واإلعتراف المحاسبي : عرض و تحليل أراء العينة حول المحور األول:الفرع األول 

  في المؤسسات غير الهادفة للربح

 
 

  غير الهادفة للربحتقييم القياس واإلفصاح واإلعتراف المحاسبي في المؤسسات : )11- 03( الجدول رقم

  تجاهإ

  اإلجابة 

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط 

 الحسابي 
 الرقم البيان

 4.096 0.534  موافق 
يتم اإلعرتاف عن مجيع األصول وفق تكلفة حمددة مسبقا وتدر 

 .منافع اقتصادية
01 

  موافق بشدة
0.813  
0.667  

 
4.212 

متتاز ميزانية مؤسسات الضمان االجتماعي بالوضوح و شفافية 

 قدمةاملعلومات امل
02 

 4.057 0.725  موافق
متثل القوائم املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي أداة أساسية 

  لإلفصاح عن املعلومات املالية 
03  

 4.076 0.682  موافق
تطبيق النظام احملاسيب املايل زاد من شفافية القوائم املالية 

  للمؤسسات الضمان االجتماعي
04  

 4.269 0.630  موافق بشدة
خالل  ةلقوائم املالية خمتلف العمليات اليت قامت �ا املؤسسترتجم ا

  الدورة املالية 
05  

 4.173 0.760  موافق

القيمة العادلة، التكلفة ( يتم التفاضل بني أدوات القياس احملاسيب 

حسب طبيعة العملية املراد القيام �ا يف إعداد القوائم ) ةالتارخيي

 املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي

06 

 موافق
0.846 3.569 

تتم عملية التأكد من صحة أصول مؤسسات الضمان االجتماعي 

  .من خالل عملية حتديد فورقات اجلرد من دورة إىل أخرى
07 

  4.230  0.546 موافق بشدة
يتم تسجيل املؤونات إذا ما تتوقع املؤسسة خسائر وبالتايل خروج 

  .ينموارد تكون مقدرة بشكل موثوق وهلا إثبات قانو 
08  
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  3.903  0.846 موافق

يتوافق تسجيل األعباء و اإليرادات يف جدول حسابات النتائج 

وتسجيل زيادة أو نقصان يف أصول أو خصوم املؤسسات الضمان 

  االجتماعي

09  

  4.230  0.581 موافق بشدة
 مؤسسات الضمان االجتماعي تتم كل العمليات احملاسبية يف

  )ائريالدينار اجلز ( بالعملة الوطنية 
10  

  3.865 0.817  موافق
متتاز القوائم املالية للمؤسسات الضمان االجتماعي بشموهلا على مجيع 

  املعلومات الالزمة و الضرورية لتعكس حقيقة هذه املعلومات
11  

  3.923 0.737  موافق
تساعد القوائم املالية على التزويد باملعلومة احملاسبية يف الوقت و املكان 

  الة طلبهااملناسبني يف ح
12  

  4.000 0.863 موافق 
تقدم القوائم املالية معلومات ميكن من خالهلا التنبؤ باملخاطر و األفاق 

  للمؤسسات الضمان االجتماعي املستقبلية 
13  

  3.865 0.929  موافق
يتم اإلشارة بالطرق و القواعد احملاسبية املطبقة يف إعداد القوائم املالية 

  ا وفق مالحق ختامية تعرب عن هذه القواعدبعد االنتهاء من إعداده
14  

  3.596 0.975  موافق
يتم االستعانة خببري عقاري أو إعتماد السوق من أجل حتديد قيمة 

  أصول مؤسسات الضمان االجتماعي من فرتة إىل أخرى
15  

  االتجاه العام لإلجابة

  موافق 

0.742  4.006  
  لمجموع

 SPSS.22من مخرجات  من إعداد الطالب: المصدر

  

فإن أفراد العينة يتوجهون  )4.2اىل  3.4(احملدود بني جمال املتوسط احلسايب الكلي للعبارة و تبعا ملقياس                

مستوى تقييم القياس واإلفصاح واالعرتاف احملاسيب يف مؤسسات الضمان اإلجتماعي ، أي أن ) موافق( حنو اإلجابة بـ

احملور األول اليت تقيس  التطرق إليه خالل تفصيل وحتليل كل عبارة من عبارات وف يتموهو ما س مستوى عايل جدا 

مدى توافق القياس واإلفصاح واالعتراف المحاسبي في المؤسسات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في فرضية 

  .الجزائر

  

سبقا وتدر منافع يتم اإلعتراف عن جميع األصول وفق تكلفة محددة م: من المحور األول) 01(العبارة رقم 

 .اقتصادية

تعترب التكلفة التارخيية القيمة املعرتف �ا يف احملاسبة يف اجلزائر حيث متثل أداة القياس احلقيقية اليت يعتمد عليها جل      

يف من أفراد العينة  %99، حيث جند أن ما نسبته معدي القوائم املالية ومسريي احملاسبة يف املؤسسات اجلزائرية

هي األداة األساسية للقياس احملاسيب يف  ةات غري اهلادفة إىل حتقيق الربح كلهم يتوافقون على أن التكلفة التارخيياملؤسس

هذا ما يفسر توجه أفراد العينة حنو و  4.096بقيمة  )4.2اىل  3.4(، حيث جاء املتوسط احلاسيب بني جمال اجلزائر

صناديق الضمان االجتماعي الة إحصائيا، ومن خالل هذا ميكن احلكم أن وهذا ما يعين أن النتيجة د ، موافق: اإلجابة بـ
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أي التكلفة  تدر منافع اقتصاديةاألصول وفق تكلفة محددة مسبقا و  االعتراف عن جميعبتقوم  يف اجلزائر 

 .خيةيالتار 

  

فية المعلومات تمتاز ميزانية مؤسسات الضمان االجتماعي بالوضوح وشفا: األولالمحور  من) 02( العبارة رقم 

 المقدمة

واملصداقية والشفافية املرتبطة بعملية مسك  مجيب أن تستويف احملاسبة التزامات االنتظا((، 10من خالل املادة         

واملتضمن  11- 07وفق القانون تنظيم احملاسبة   من الفصل الثالث))  املعلومات اليت تعاجلها ورقابتها وعرضها وتبليغها

 امن احملور األول حيث أجابو ) 02(عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم  همن خالل ما وجدنايب املايل، النظام احملاس

الضمان االجتماعي متتاز بالوضوح والشفافية، وإثباتا لذلك جاء املتوسط  ميزانيةأنه  %90وبشكل كبري تعد نسبة  

، وبذلك ميكن احلكم حيث  ةموافق بشد: ينة حنو اإلجابة بـوهذا يفسر توجه أفراد الع )5اىل  4.2(احلسايب بني جمال 

 .بالوضوح و شفافية المعلومات المقدمة ميزانيتها تمتازعلى أن صناديق الضمان االجتماعي 

  

تمثل القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي أداة أساسية لإلفصاح : المحور األولمن  )03( العبارة رقم 

   .ليةعن المعلومات الما
  

جيب أن تعرض الكشوف املالية بصفة وفية الوضعية املالية للكيان وجناعته وكل تغيري يطرأ ((، 26من خالل املادة      

على حالته املالية، وجيب أن تعكس هذه الكشوف جممل العمليات واألحداث النامجة عن معامالت الكيان وأثار 

من احملور األول ) 03(وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم  وذلك من خالل ما، ))هاألحداث املتعلقة بنشاط

ما  أن البيئة اجلزائرية تطبق ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائرية يف % 85وبشكل كبري تعدى نسبة   احيث أجابو 

ا يفسر توجه أفراد العينة حنو وهذ )4.2اىل  3.4(خيص هذه العبارة ، وإثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال 

أداة أساسية لإلفصاح عن ، وبذلك ميكن احلكم على أن القوائم املالية لصناديق الضمان االجتماعي  موافق: اإلجابة بـ

   .المعلومات المالية
  

  

سسات تطبيق النظام المحاسبي المالي زاد من شفافية القوائم المالية لمؤ : األولمن المحور  )04( العبارة رقم 

  .الضمان االجتماعي

، واليت تعرض حمتوى واملتضمن النظام احملاسيب املايل 11-07وفق القانون  29إىل  06من خالل املواد من       

القوائم املالية وطرق أعدادها  وحسب ما جاء به املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري يثبت أن النظام احملاسيب 

وإثباتا لذلك وجدنا عند أفراد من الفصل الرابع،   29لقوائم املالية السيما املادة املايل يعكس صورة ومصداقية ا

أنه موافق، وإثباتا  % 93وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 04(العينة فيما خيص العبارة رقم 

، وبذلك  موافق: عينة حنو اإلجابة بـوهذا يفسر توجه أفراد ال )4.2اىل  3.4(لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال 
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تطبيق النظام المحاسبي المالي زاد من شفافية القوائم المالية للمؤسسات الضمان ميكن احلكم على أن 

  .االجتماعي

  

خالل  ةتترجم القوائم المالية مختلف العمليات التي قامت بها المؤسس: من المحور األول) 05( العبارة رقم 

   .الدورة المالية

جيب أن تعرض الكشوف املالية بصفة وفية الوضعية املالية للكيان وجناعته وكل تغيري يطرأ ((، 26من خالل املادة       

على حالته املالية، وجيب أن تعكس هذه الكشوف جممل العمليات واألحداث النامجة عن معامالت الكيان وأثار 

لقوائم اعمليات تدل على أن تضمن النظام احملاسيب املايل حيث وامل 11-07وفق القانون )) هاألحداث املتعلقة بنشاط

من ) 05(، وذلك من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم ية تعكس الوضعية املالية للمؤسسةالامل

احلسايب بني  ، وإثباتا لذلك جاء املتوسطأنه موافق بشدة % 96وبشكل كبري تعدى نسبة   ااحملور األول حيث أجابو 

، وبذلك ميكن احلكم على أن القوائم  موافق بشدة: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ) 5اىل  4.2(جمال 

  . خالل الدورة المالية ةمختلف العمليات التي قامت بها المؤسس تترجماملالية لصناديق الضمان االجتماعي 

  

القيمة العادلة، التكلفة ( التفاضل بين أدوات القياس المحاسبي  يتم: من المحور األول) 06( العبارة رقم 

     .حسب طبيعة العملية المراد القيام بها في إعداد القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي) ةالتاريخي

كن التفاضل بني القيمتني املتعلقان باملبادئ احملاسبية والطرق احملاسبية فانه مي 39واملادة  06املادة جاء يف ما وفق        

وذلك من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص  ،ةإال أن صناديق الضمان االجتماعي تعتمد على التكلفة التارخيي

التقييم يكون وفق التكلفة  أن % 99وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 06(العبارة رقم 

: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ) 4.2اىل  3.4(جاء املتوسط احلسايب بني جمال التارخيية، وإثباتا لذلك

دها اصناديق الضمان االجتماعي يمكن لها التفاضل بين القيمتين رغم اعتم، وبذلك ميكن احلكم على أن  موافق

  .الكلي على التكلفة التاريخية وذلك لعدم وجود سوق كفء للقيمة العادلة

  

تتم عملية التأكد من صحة أصول مؤسسات الضمان االجتماعي من خالل : من المحور األول) 07( عبارة رقم ال

  .عملية تحديد فورقات الجرد من دورة إلى أخرى
    

حث كل من إذ احملاسيب عملية مهمة يف حياة املؤسسة و بني اجلرد املادي  تفروقاتعترب عملية اجلرد وحتديد ال      

حيث وجدنا أن  ، ومستمرةجاري والنظام احملاسيب املايل على عملية اجلرد للمحزونات واألصول بصفة دائمة القانون الت

وذلك من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم  من أفراد العينة يتوجهون باملوافق، % 65ما يقارب 

تتم عملية التأكد من صحة ''يف ما خيص عبارة  % 60وبشكل متوسط تعدى  امن احملور األول حيث أجابو ) 07(

، وإثباتا لذلك جاء  ''قات الجرد من دورة إلى أخرىفرو أصول مؤسسات الضمان االجتماعي من خالل عملية تحديد 

 ، وبذلك ميكن احلكم موافق: وهذا ما يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ )4.2إىل  3.4(املتوسط احلسايب بني جمال 
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قات من خالل عملية تحديد فرو المؤسسة ملية التأكد من صحة أصول بعتقوم لى أن صناديق الضمان االجتماعي ع

  .الجرد من دورة إلى أخرى

  

يتم تسجيل المؤونات إذا ما تتوقع المؤسسة خسائر وبالتالي خروج : من المحور األول) 08( العبارة رقم 

         .قانوني موارد تكون مقدرة بشكل موثوق ولها إثبات
  

 2008يوليو من سنة  26املوافق ل  1429عام رجب  23من قرار مؤرخ يف  112.8حسب الفقرة 

تثبت خسارة قيمة أي أصل باخنفاض األصل املذكور وبإدراج عبء (( واليت جاءت ) 2009- 03-25جريدة الرمسية (

، وذلك من خالل ما وجدناه عند موافق بشدة ختيار ، وهذا ما ملسناه يف أجوبة أفراد العينة من خالل ا))يف احلسابات

موافق بشدة  % 94وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 08(رقم  ما خيص العبارة أفراد العينة يف

، وإثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال معاشات املتقاعدين ما خيص تسجيل املؤونات خصوصا يف اإلجابة يف

ق ، وبذلك ميكن احلكم على أن صنادي موافق بشدة: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ  )5إىل  4.2(

بالتالي خروج موارد تكون إذا ما تتوقع المؤسسة خسائر و عملية تسجيل املؤونات الضمان االجتماعي يف ما يتعلق 

  .مقدرة بشكل موثوق ولها إثبات قانوني

  

يتوافق تسجيل األعباء واإليرادات في جدول حسابات النتائج : من المحور األول) 09( العبارة رقم 

  .وتسجيل زيادة أو نقصان في أصول أو خصوم مؤسسات الضمان االجتماعي
  

 26املوافق ل  1429عام  مجادى األول 20قرار مؤرخ يف  من 15-08من خالل املرسوم التنفيذي رقم    

  على أن تسجيل أي عبء تنصاليت ، و  29يف مادته رقم  2008-05-28ية جريدة الرمس( 2008يوليو من سنة 

ما خيص  وذلك من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يفأو إيراد يقابله زيادة أو نقصان يف أصول أو خصوم املؤسسة 

خيص هذا العنصر،  يف اإلجابة يف ما  % 71وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 09(العبارة رقم 

، موافق: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ) 4.2إىل  3.4(وإثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال 

يرادات في جدول حسابات اإلاألعباء و  بتسجيلتقوم االجتماعي وبذلك ميكن احلكم على أن صناديق الضمان 

  .أو خصومتسجيل زيادة أو نقصان في أصول النتائج و 

  

تتم كل العمليات المحاسبية في مؤسسات الضمان االجتماعي بالعملة : من المحور األول) 10( العبارة رقم 

  .)الدينار الجزائري( الوطنية 
  

متسك احملاسبة املالية بالعملة (( املتضمن النظام احملاسيب املايل اجلزائري تشري إىل أن  07-11من قانون  12املادة      

وبشكل كبري  امن احملور األول حيث أجابو ) 10(،  وهذا ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم ))يةالوطن
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باملوافق بشدة يف اإلجابة يف ما خيص تغيري مسك احملاسبة بالدينار اجلزائري، وإثباتا لذلك جاء  % 99تعدى نسبة  

، وبذلك ميكن  موافق بشدة: توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ وهذا يفسر )5إىل  4.23(املتوسط احلسايب بني جمال 

  .)الدينار الجزائري( بالعملة الوطنية  تتم: القول أن كل عمليات احملاسبية املالية لصناديق الضمان االجتماعي 

  

لى تمتاز القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي بشمولها ع: من المحور األول) 11( العبارة رقم 

    .جميع المعلومات الالزمة والضرورية لتعكس حقيقة هذه المعلومات

   

تستجيب الكشوف (( املتضمن النظام احملاسيب املايل اجلزائري تشري إىل أن  07- 11من قانون  19املادة     

معلومات مناسبة عن املالية بطبيعتها ونوعيتها ضمن احرتام مبادئ والقواعد احملاسبية إىل هدف إعطاء صورة صادقة مينح 

،  وهذا ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم ...))الوضعية املالية والنجاعة وتغري الوضعية املالية للكيان يتبع

ما خيص حمتوى القوائم املالية،  باملوافق يف اإلجابة يف % 70وبشكل تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 11(

، موافق : وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ )4.2إىل  3.4(جاء املتوسط احلسايب بني جمال  وإثباتا لذلك

ها على جميع المعلومات بشمولتمتاز لمؤسسات الضمان االجتماعي القوائم المالية وبذلك ميكن القول أن 

  .الضرورية لتعكس حقيقة هذه المعلوماتالالزمة و 

  

تساعد القوائم المالية على التزويد بالمعلومة المحاسبية في الوقت : المحور األول من) 12( العبارة رقم 

  .والمكان المناسبين في حالة طلبها
  

املتضمن النظام احملاسيب  07-11من قانون  19،   املادة )11(نفس املادة  اليت عاجلت العبارة السابقة رقم 

املالية بطبيعتها ونوعيتها ضمن احرتام مبادئ والقواعد احملاسبية إىل  تستجيب الكشوف(( املايل اجلزائري تشري إىل أن 

،  ...))هدف إعطاء صورة صادقة مينح معلومات مناسبة عن الوضعية املالية والنجاعة وتغري الوضعية املالية للكيان يتبع

وبشكل تعدى نسبة       اأجابو من احملور األول حيث ) 12(ما خيص العبارة رقم  وهذا ما وجدناه عند أفراد العينة يف

، وإثباتا لذلك جاء املتوسط تزويد باملعلوماتالباملوافق يف اإلجابة يف ما خيص حمتوى القوائم املالية وقدر�ا على  % 74

القوائم ، وبذلك ميكن القول أن موافق: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ )4.2إىل  3.4(احلسايب بني جمال 

  .لية تساعد على التزويد بالمعلومة المحاسبية في الوقت والمكان المناسبين في حالة طلبهاالما
  

تقدم القوائم المالية معلومات يمكن من خاللها التنبؤ بالمخاطر : من المحور األول) 13( العبارة رقم 

   .واألفاق المستقبلية لمؤسسات الضمان االجتماعي
  

ة ميكن من يتواجد سنة سابقة وسنة حال هو ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائرياملميز يف القوائم املالية يف 

من الفصل  29خالهلما التنبؤ بالوضعية املالية أو قياس مدى تطور الوضعية املالية للمؤسسة وهو ما جاءت به املادة 
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، وهذا ))يتبع... السنة املالية السابقةتتوفر الكشوف املالية معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع (( الثالث الكشوف املالية 

 % 88وبشكل تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 13(ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم 

ا ما خيص قدرة القوائم املالية على املعلومات اليت تقدمها من أجل التنبؤ باملخاطر املستقبلية وهو م باملوافق يف اإلجابة يف

وهذا  )4.2إىل  3.4(، وإثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال حلسابات ومتتبعي الوضعية املاليةساعد مراجعي ا

التنبؤ بالمخاطر القوائم المالية تساعد على ، وبذلك ميكن القول أن موافق: يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

  .ماعيواألفاق المستقبلية لمؤسسات الضمان االجت
  

القواعد المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم يتم اإلشارة بالطرق و : من المحور األول) 14( العبارة رقم 

  .المالية بعد االنتهاء من إعدادها وفق مالحق ختامية تعبر عن هذه القواعد
  

مول �ا يف تنظم الطرق املعمن الفصل السادس التقديرات والطرق احملاسبية حتدد و  39و38و37املواد 

ملحق يبني ''ا األخرية فقر� يف 25الكشوف املالية  حيث ميكن اإلشارة للطرق احملاسبية وفق مالحق وهذا ما أثبتته املادة 

، وهذا ما وجدناه عند أفراد العينة ''يوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتائجالقواعد والطرق احملاسبية املستعملة و 

ما  باملوافق يف اإلجابة يف % 53وبشكل تعدى نسبة   امن احملور األول حيث أجابو ) 14(ارة رقم ما خيص العب يف

إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال ، و خيص اإلشارة للطرق والقواعد احملاسبية املستعلمة يف إعداد الكشوف املالية

اإلشارة بالطرق تتم  ه، وبذلك ميكن القول أنموافق: بـوهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة  )4.2إىل  3.4(

القواعد المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية بعد االنتهاء من إعدادها وفق مالحق ختامية تعبر عن هذه و 

  .القواعد

  

قيمة يتم االستعانة بخبير عقاري أو إعتماد السوق من أجل تحديد : من المحور األول) 15( العبارة رقم 

  .أصول مؤسسات الضمان االجتماعي من فترة إلى أخرى
  

تغليب الواقع احملاسيب وفق القيمة العادلة و  القياسء به النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف مبادئه جا من بني أهم ما

فتقر لسوق كفء ميكن االقتصادي على الشكل القانوين، لكن املتتبع حلال السوق املالية اجلزائرية جيد أن هذه األخرية ت

اللجوء إىل خبري عقاري حتدد من خالله قيمة  على من خالله اعتماد القيمة العادلة، هذا ما جيرب املؤسسات اجلزائرية

من احملور األول ) 15(ما خيص العبارة األخرية  رقم  األصول املراد حتديد قيمتها، وهذا ما وجدناه عند أفراد العينة يف

ما خيص االعتماد على خبري عقاري يف حتديد قيمة  باملوافق يف اإلجابة يف % 48تعدى نسبة  وبشكل  احيث أجابو 

وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو  )4.2إىل  3.4(إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال ، و األصول العادلة

ن بخبير عقاري لتحديد القيمة مؤسسات الضمان االجتماعي تستعي، وبذلك ميكن القول أن موافق: اإلجابة بـ

  .العادلة لألصول من فترة ألخرى
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تقييم القياس واإلفصاح واإلعتراف ما يخص  وبالتالي بعد ما تقدم في التحليل العام للمحور األول في       

ئي حصاالتحليل اإلالدراسة التطبيقية و فأنه إثباتا لما جاءت به  ،غير الهادفة للربحالمحاسبي في المؤسسات 

  أي محصور في المـجال بين 4.006لعبارات المحور األول التي جاءت بمجموع متوسط حسابي 

حاسبة صناديق االعتراف المحاسبي ضمن موالقياس و  بالموافق على تقييم اإلفصاحيدل الذي و ) 4.2و  3.4 (  

األساسي، خالل فترة  التي اعتبرناها مؤسسات غير هادفة إلى تحقيق الربح وهو نشاطهاالضمان االجتماعي و 

 .الدراسة وحسب أفراد عينة الدراسة

 

لمؤسسات لتقييم محتوى الكشوف المالية : عرض وتحليل أراء العينة حول المحور الثاني: الفرع الثاني 

  غير الهادفة للربح 
  

)   4= 1 - 5( املدى حساب خالل من املرجح احلسايب املتوسط جمال حتديد مثلما سبق يف احملور األول مت

 قيمة أقل إىل القيمة هذه إضافة مث) 0.80=  5/4(  اخللية طوللى ع للحصول املقياس يف قيمة أكرب على تقسيمه مث

           ، )1.80إىل 1( اخلاليا طول وهكذا أصبح اخللية هلذه األدىن احلد لتحديد وذلك )1( وهي املقياس يف

ليصبح حتديد اإلجابة على النحو ). 5اىل  4.2(و ) 4.2اىل  3.4(، )3.4 إىل 2.60(، ) 2.60 إىل 1.80(

  : التايل

  
  ادفة للربحاهلغري حمتوى الكشوف املالية ملؤسسات  تقييم: )12- 03( الجدول رقم

  إتجاه

  اإلجابة 

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط 

 الحسابي 
 الرقم البيان

 3,548 1,111  موافق
ه بعض الصعوبات طبيعة احملاسبة يف هذا النوع املؤسسات يواج

 .ةوالتحديات يف إعداد القوائم املالية والوصول �ا إىل املصداقي
01 

 3,673 1,061 موافق
يتطلب إعداد القوائم املالية للمؤسسات الضمان االجتماعي نظام 

  حماسيب مايل خاص
02 

 3,856 8490, موافق
 متطلبات إعداد القوائم املاليةيتوافق النظام احملاسيب املايل و 

  للمؤسسات الضمان االجتماعي
03  

 3,962 1,066 موافق
  اجلودةتويها القوائم املالية بالدقة و متتاز املعلومات اليت حت

04  

 3,077 1,118 حمايد

يتم استخدام برامج حماسبية عالية اجلودة يف إعداد قوائم املالية 

للمؤسسات الضمان االجتماعي وبالتايل احلصول على معلومات 

 .ذات جودة

05  

 4,231 7030, بشدة موافق
تتوافق حماسبة صناديق الضمان االجتماعي ومبادئ النظام 

  احملاسيب املايل يف ما خيص إعداد القوائم املالية
06 
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 3,837 9010, موافق
القوائم املالية تعرب عن صحة الوضعية املالية ملؤسسات الضمان 

  )ل النتائجامليزانية أصول، امليزانية خصوم، جدو ( االجتماعي 
07 

 4,231 5810, بشدة موافق

( يتم اإلشارة للعمليات اليت حتتاج إىل توضيح يف القوائم املالية 

وفق مالحق يتم ذكرها بعد ) األصول، اخلصوم، حسابات النتائج

  .هذه األخرية

08  

 3,885 8550, موافق

تعتمد مؤسسات الضمان االجتماعي على معلومات من خالهلا 

نتيجة الدورة وقدرة املؤسسة على حتديد وضعيتها ميكن حتديد 

 املالية

09  

 4,577 4990, بشدة موافق
تتم التأكد من طرق اإلهتالك من فرتة إىل أخرى و يؤثر تغيريها 

  على مصداقية القوائم املالية
10  

 4,462 5410, بشدة موافق

على سالمة وصحة كل  مؤسسات الضمان االجتماعيحترص 

سبية من خالل حتليل احلسابات وإعداد املقاربات احملا تالتسجيال

  البنكية والتأكد من احلسابات النقدية

11  

 4,192 5950, موافق
على برامج حماسبية ومتطورة  مؤسسات الضمان االجتماعيتعتمد 

  يف إعداد القوائم املالية 
12  

  لمجموع  3.958  0.823  موافق االتجاه العام 

  شدة التأثير ) /%80( 0.80مستوى الداللة 

  SPSS.22من مخرجات  من إعداد الطالب: المصدر

 

بعد التعرف على أراء العينة حول مدى تقييم  القياس واإلفصاح  واالعرتاف احملاسيب يف املؤسسات غري اهلادفة            

بق، سوف نقوم يف هذا اجلزء دراسة احلالة واحملور األول السا ) يف الدراسة صناديق الضمان االجتماعي( إىل حتقيق الربح 

بتقييم حمتوى الكشوف املالية لصناديق الضمان االجتماعي، وحسب االجتاه العام للوسط احلسايب حملور الثاين والذي جاء 

جودة  علىيتجه أفراد العينة حنو املوافقة باإلمجاع  يأ) 4.2إىل  3.4(هو حمصور بني جمال و ) 3.958(مبجموع عام 

  : يف تفسري إجابات العينة على فقرات احملور الثاين على النحو التايل تفصيلههو ما سيتم و  القوائم املالية،

  

طبيعة المحاسبة في هذا النوع المؤسسات يواجه بعض : من المحور الثاني ) 01(تفسير العبارة رقم 

   .ةالصعوبات والتحديات في إعداد القوائم المالية والوصول بها إلى المصداقي
  

وبشكل  امن احملور الثاين حيث أجابو ) 01(ما خيص العبارة رقم  املالحظ  خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف        

ع املؤسسات يواجه بعض طبيعة احملاسبة يف هذا النو ادا كانت ما  باملوافق يف اإلجابة يف % 52كبري تعدى نسبة  

        إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال، و ةل �ا إىل املصداقيالتحديات يف إعداد القوائم املالية والوصو الصعوبات و 

طبيعة المحاسبة في هذا احلكم ، وبذلك ميكن  موافق: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ) 4.2إىل  3.4(
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ية والوصول التحديات في إعداد القوائم المالمؤسسات الضمان االجتماعي يواجه بعض الصعوبات و النوع 

   .ةبها إلى المصداقي

  

يتطلب إعداد القوائم المالية للمؤسسات الضمان االجتماعي : من المحور الثاني ) 02(تفسير العبارة رقم 

  .نظام محاسبي مالي خاص
  

وكالة غرداية   -ءبعد ما قدمناه يف دراسة احلالة وعرض حماسبة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجرا

ضنا ألهم التسجيالت احملاسبية أثبتت صعوبة التعامل مع مدونة حسابات صناديق الضمان االجتماعي وهو ما وعر 

من احملور الثاين حيث ) 02(ما خيص العبارة رقم  املالحظ خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يفجيعلها حماسبة خاصة، و 

ما خيص يتطلب إعداد القوائم املالية للمؤسسات  بة يفباملوافق يف اإلجا % 58وبشكل كبري تعدى نسبة   اأجابو 

،  بقيمة )4.2 و 3.4(إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال ، و الضمان االجتماعي نظام حماسيب مايل خاص

إعداد القوائم المالية احلكم على أن ، وبذلك ميكن  موافق: وهذا يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ 3.673

  .يتطلب مدونة حسابات خاصة بهم لمؤسسات الضمان االجتماعي نظام محاسبي مالي خاصل

   

يتوافق النظام المحاسبي المالي ومتطلبات إعداد القوائم : من المحور الثاني ) 03(تفسير العبارة رقم 

   المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي
  

وبشكل  امن احملور الثاين حيث أجابو ) 03(ص العبارة رقم ما خي املالحظ  خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف

يتوافق النظام احملاسيب املايل ومتطلبات إعداد القوائم املالية ما خيص  باملوافق يف اإلجابة يف % 61نسبة  كبري تعدى 

وهذا  3.846 ،  بقيمة)4.2و  3.4(إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال ملؤسسات الضمان االجتماعي، و 

متطلبات إعداد النظام احملاسيب املايل و  توافقعلى أن احلكم ، وبذلك ميكن موافق: يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

خصوصا وأن جل املؤسسات غري اهلادفة للربح يف اجلزائر هي مجعيات، القوائم املالية للمؤسسات الضمان االجتماعي 

  .اعي ركيزة أساسية يف املؤسسة غري اهلادفة لتحقيق الربححيث تعترب مؤسسات الضمان االجتم

  

  تمتاز المعلومات التي تحتويها القوائم المالية بالدقة والجودة: من المحور الثاني ) 04(تفسير العبارة رقم 
  

 اأجابو  من احملور الثاين حيث) 04(ما خيص العبارة رقم  املالحظ من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف        

تويها القوائم املالية بالدقة ما متتاز املعلومات اليت حت ما سبق اإلجابة يف باملوافق يف % 80وبشكل كبري تعدى نسبة  

وهذا يفسر توجه أفراد العينة  3.962،  بقيمة )4.20و  3.80(إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال واجلودة، و 

اجلودة هلا متتاز بالدقة و اليت اليت حتتويها القوائم املالية و  ميكن احلكم على أن املعلومات ، وبذلك موافق: حنو اإلجابة بـ
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ومن احمليط الداخلي سواء مسريي أو معدي تأثري على جودة القوائم املالية، من جهة مستخدمي هذه القوائم  املالية 

  . القوائم املالية

  

يتم استخدام برامج محاسبية عالية الجودة في إعداد قوائم : من المحور الثاني ) 05(تفسير العبارة رقم 

  .المالية للمؤسسات الضمان االجتماعي وبالتالي الحصول على معلومات ذات جودة
  

مؤسسات الضمان االجتماعي يف  تالنظام احملاسيب املايل يليب احتياجاأن بعد توافق أغلب أفراد العينة على 

من احملور الثاين ) 05(ما خيص العبارة رقم  خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف من إعداد الكشوف املالية، نالحظ

إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب عن هذه الفقرة، و باملوافق يف اإلجابة  % 55وبشكل كبري تعدى نسبة   احيث أجابو 

الحياد حيث تعتبر اإلجابة : جابة بـيفسر توجه أفراد العينة حنو اإلما وهذا  3.007،  بقيمة )3.8و  2.6(بني جمال 

القوائم المالية لصناديق الضمان  أن احلكم على، وبذلك ميكن  الوحيدة في هذا المحور نحو اتجاه الحياد

االجتماعي تمتلك أنظمة محاسبية ذات جودة وذلك لتنوع أنظمة اإلعالم اآللي في إعداد القوائم المالية في 

  .،الجزائر

  

تتوافق محاسبة صناديق الضمان االجتماعي ومبادئ النظام : من المحور الثاني ) 06( تفسير العبارة رقم

  .إعداد القوائم المالية يخصالمحاسبي المالي في ما 
  

مقارنة مبحاسبة املؤسسات االقتصادية األخرى وذلك ما تعترب حماسبة صناديق الضمان االجتماعي معقدة نوعا     

سبية يف يومية احملاسبة هلذه املؤسسة لذلك تعترب حماسبة خاصة واملالحظ من خالل ما ة العمليات احملايلطبيعة ونوع

 % 99وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثاين حيث أجابو ) 06(ما خيص العبارة رقم  وجدناه عند أفراد العينة يف

ما ادئ النظام المحاسبي المالي في مبحاسبة صناديق الضمان االجتماعي و تتوافق مما خيص  باملوافق يف اإلجابة يف

وهذا ما   4.231،  بقيمة )5و  4.20(إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال و  إعداد القوائم المالية يخص

حاسبة صناديق الضمان تتوافق موبذلك ميكن احلكم على أن  بشدة موافق: يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

هلا تأثري على القوائم املالية، من جهة  إعداد القوائم المالية يخصما نظام المحاسبي المالي في مبادئ الاالجتماعي و 

  .مؤسسات صناديق الضمان االجتماعي معدي القوائم املالية يف

  

القوائم المالية تعبر عن صحة الوضعية المالية لمؤسسات : من المحور الثاني ) 07(تفسير العبارة رقم 

  )الميزانية أصول، الميزانية خصوم، جدول النتائج( عي الضمان االجتما
  

ائم املالية من جودة نظام املعلومات احملاسيب هو ما اثر على جودة و ما خيص جودة الق ان أفراد العينة يف تبني

واملالحظ من القوائم املالية كل هذا ال ينفي أن القوائم املالية للصناديق الضمان االجتماعي تعرب عن الوضعية املالية، 
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وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثاين حيث أجابو ) 07(خالل ما وجدناه عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم 

( ية ملؤسسات الضمان االجتماع ما خيص القوائم املالية تعرب عن صحة الوضعية املال باملوافق يف اإلجابة يف % 76

،  )4.2 0و 3.80(، وإثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال )جدول النتائج امليزانية أصول، امليزانية خصوم،

  .موافق: وهذا ما يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ 3.837بقيمة 

  

يتم اإلشارة للعمليات التي تحتاج إلى توضيح في القوائم : من المحور الثاني ) 08(تفسير العبارة رقم 

  .وفق مالحق يتم ذكرها بعد هذه األخيرة) خصوم، حسابات النتائجاألصول، ال( المالية 
  

 امن احملور الثاين حيث أجابو ) 08(ما خيص العبارة رقم  من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف املالحظ

   ائم املالية اإلشارة للعمليات اليت حتتاج إىل توضيح يف القو ما  اإلجابة يفباملوافق يف  % 90وبشكل كبري تعدى نسبة  

إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب ، و  وفق مالحق يتم ذكرها بعد هذه األخرية) األصول، اخلصوم، حسابات النتائج( 

ما مت إثباته يف  موافق بشدة :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  4.231،  بقيمة )5و 4.20(جمال  بني

 .14رقم  احملور السابق من خالل العبارة

  

تعتمد مؤسسات الضمان االجتماعي على معلومات من : من المحور الثاني ) 09(تفسير العبارة رقم 

   .خاللها يمكن تحديد نتيجة الدورة وقدرة المؤسسة على تحديد وضعيتها المالية
 

ضمان االجتماعي ال جدا يف أي مؤسسة اقتصادية إىل أن حالة مؤسسات ال ايعترب حتديد نتيجة الدورة مهم         

، واملالحظ من خالل ما ح بل تسعى لتحقيق املنفعة العامة�ا ال تسعى لتحقيق الربو النتيجة ك تعطي أمهية لتحديد

 % 60وبشكل متوسط نسبة   امن احملور الثاين حيث أجابو ) 09(ما خيص العبارة رقم  وجدناه عند أفراد العينة يف

تمد مؤسسات الضمان االجتماعي على معلومات من خالهلا ميكن حتديد نتيجة الدورة تعما خيص  باملوافق يف اإلجابة يف

،  بقيمة )4.20و  3.80(إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بني جمال ، و وقدرة املؤسسة على حتديد وضعيتها املالية

مؤسسات الضمان على أن ، وبذلك ميكن احلكم موافق: وهذا ما يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ 3.885

هلا و  على معلومات من خالهلا ميكن حتديد نتيجة الدورة وقدرة املؤسسة على حتديد وضعيتها املاليةتعتمد االجتماعي 

من املهم حتديد و مؤسسات الضمان االجتماعي ال تسعى لتحقيق الربح كانت تأثري على القوائم املالية، خصوصا يف أن  

  .رة املؤسسة على االستمراروضعية املؤسسة ملعرفة قد
  

تتم التأكد من طرق اإلهتالك من فترة إلى أخرى ويؤثر تغييرها : من المحور الثاني ) 10(تفسير العبارة رقم 

   .على مصداقية القوائم المالية
  

ظام من احملور األول املتعلق بالقواعد والطرق احملاسبية ويف ظل مرونة سياسات الن 14حسب ما جاء يف العبارة 

من خالل ما وجدناه  احملاسيب املايل فإن تغيري طرق اإلهتالك وفق شروط ال يغري من مصداقية القوائم املالية، واملالحظ
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باملوافق يف  % 97وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثاين حيث أجابو ) 10(عند أفراد العينة فيما خيص العبارة رقم 

إثباتا لذلك جاء و  ،يؤثر تغيريها على مصداقية القوائم املاليةهتالك من فرتة إىل أخرى و تغيري طرق اإلما خيص  اإلجابة يف

يفسر توجه ما وهذا وهي تعترب أعلى نسبة يف هذا احملور  4.577،  بقيمة )5و  4.20(جمال  املتوسط احلسايب بني

  .موافق بشدة :أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

  

على سالمة وصحة كل  مؤسسات الضمان االجتماعيتحرص : حور الثاني من الم) 11(تفسير العبارة رقم 

المحاسبية من خالل تحليل الحسابات وإعداد المقاربات البنكية والتأكد من الحسابات  تالتسجيال

  .النقدية
  

 امن احملور الثاين حيث أجابو ) 11(ما خيص العبارة رقم  من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف املالحظ

على  مؤسسات الضمان االجتماعيحترص ما خيص  اإلجابة يفيف  بشدة باملوافق % 97وبشكل كبري تعدى نسبة  

التأكد من اسبية من خالل حتليل احلسابات وإعداد املقاربات البنكية و احمل تصحة كل التسجيالسالمة و 

وهي تعترب ثاين أعلى  4.462،  بقيمة )5و  4.20(جمال  إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بنيو  ،احلسابات النقدية

موافق بشدة،  حيث تعتبر هذه العملية مهمة جدا  :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا نسبة يف هذا احملور 

لمصلحة المحاسبة والمالية خصوصا من قبل المسيرين ومراجعي الحسابات وهي التأكد من صحة وسالمة 

  .الحسابات النقدية

  

ن االجتماعي على برامج محاسبية تعتمد مؤسسات الضما: من المحور الثاني ) 12(تفسير العبارة رقم    

   .متطورة في إعداد القوائم المالية
  

من نفس احملور واملتعلق مبدى جودة نظام املعلومات احملاسيب، فإن صناديق الضمان  05تبعا ما جاء يف العبارة    

سات االقتصادية األخرى وحسب ما نص عليه النظام احملاسيب املايل تقوم مبسك احملاسبة وفق اإلجتماعي كغريها من املؤس

من احملور الثاين حيث ) 12(ما خيص العبارة رقم  من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف برامج حماسبة  واملالحظ

ن االجتماعي على مؤسسات الضما تماداعما خيص  اإلجابة يفباملوافق يف  % 88وبشكل كبري تعدى نسبة   اأجابو 

،  بقيمة )4.2و  3.8(جمال  إثباتا لذلك جاء املتوسط احلسايب بنيو  ،متطورة يف إعداد القوائم املاليةبرامج حماسبية 

-09من مرسوم تنفيذي  04المادة به موافق حسب ما جاءت  :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـوما  4.192

-04-08جريدة رسمية ( 2009ابريل سنة  07لالموافق  1430ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  110

2009(.  
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، تقييم محتوى الكشوف الماليةالمتعلق بتأثير محور الثاني من اإلستبيان و من خالل تحليلنا لعبارات ال       

ظام المحاسبي المالي وفق ما جاء به النالمالية،  محتوى الكشوف حيث يمكن الحكم من خالل أفراد العينة 

وإثباتا لذلك جاء مجموع المتوسط  الجزائري من خالل جودة القوائم والمعلومات التي تحتويها الكشوف المالية

الذي يدل على توجه أفراد العينة نحو اإلجابة و ) 4.2الى  3.80(هو محصور بين مجال و  3.958الحسابي 

ديق الضمان االجتماعي والتي اعتبرناها مؤسسات غير هادفة سالمة محتوى الكشوف المالية لصناباإلجماع على 

  .لتحقيق الربح في الجزائر

  

 الممارسات المحاسبية وتأثيرها على عملية إتخاذ القرار في المؤسسات غير الهادفة للربح: الفرع الثالث 
 

 يف قيمة أكرب على تقسيمه مث)   4= 1 -5( املدى حساب خالل من املرجح احلسايب املتوسط جمال حتديد مت       

 وذلك )1( وهي املقياس يف قيمة أقل إىل القيمة هذه إضافة مث) 0.80=  5/4(  اخللية طوللى ع للحصول املقياس

 3.4 إىل 2.60(، )2.60 إىل 1.80  (، )1.80 إىل 1( اخلاليا طول وهكذا أصبح اخللية هلذه األدىن احلد لتحديد

  :ليصبح حتديد اإلجابة على النحو التايل . )5اىل   4.2(و )4.2اىل  3.4(، )

  

الممارسات المحاسبية و تأثيرها على عملية إتخاذ القرار في المؤسسات الغير : )13- 03( الجدول رقم

  هادفة للربح

  إتجاه

  اإلجابة 

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط 

 الحسابي 
 البيان

الرق

 م

 4,115 0,676  موافق
ت الضمان االجتماعي صورة واضحة تعطي القوائم املالية للمؤسسا

 وشاملة عن املعلومات املالية
01 

  

 موافق
0,534 4,096 

تقدم القوائم املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي معلومات مفيدة خالية من 

 أي التباس أو حتيز 
02 

  

 موافق
0,823 3,904 

تماعي تعترب املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية ملؤسسات الضمان االج

  وسيلة الختاذ القرارات من قبل مسريي هذه املؤسسات
03  

 3,962 0,928 موافق
يتم اإلشارة للمعلومات اليت ختص متعاملي  مؤسسة الضمان االجتماعي 

  عن طريق مالحق تابعة للقوائم املالية ويعرف �م
04  

  

 موافق
0,852 4,019 

مؤسسات الضمان خل وخارج تساعد القوائم املالية يف عملية اختاذ القرارات دا

 االجتماعي
05  

  

 موافق
1,046 3,750 

يتم االستعانة مبجلس اإلدارة واحملاسبني للتأكد من صحة املعلومات 

  احملاسبية اليت حتتويها القوائم املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي
06 

  

 حمايد
1,216 3,173 

وفق مالحق  ارة هلاحيتاج مستخدمو القوائم املالية إىل معلومات يتم اإلش

  .يتم ذكرها بعد هذه األخرية
07 
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 موافق
0,908 3,808 

يتم نشر القوائم املالية يف �اية كل دورة يساهم ذلك يف تلبية حاجيات 

  مستخدميها
08  

 

 موافق
0,950 3,865 

عالية  ةتتوفر مؤسسات الضمان االجتماعي على كفاءات عالية ذات خرب 

  ومؤهالت علمية
09  

 

 موافق
0,997 3,788 

استخدام نظام معلومات حماسيب قوي يضمن صحة املعلومات املالية 

  وبالتايل التأثري على مستخدميها
10  

 

 موافق
0,758 3,885 

يف عملية الرقابة على الضمان االجتماعي  تساهم القوائم املالية للمؤسسات

  القوائم املالية 
11  

 

 موافق
1,038 3,538 

احلكم عن الوضعية املالية للمؤسسات الضمان  متكن القوائم املالية من

  االجتماعي
12  

االتجاه العام 

  موافق لإلجابة 

0.893  3.825  
  المجموع

  التوافقشدة ) / %80( 0.80مستوى الداللة 

  SPSS.22من إعداد الطالب من خمرجات : المصدر

  

احملاور السابقة وبعد الدراسة اليت قمنا �ا على جل قواعد النظام احملاسيب وحمتوى الكشوف املالية يف  بعد تقييم       

حماسبة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية والتعرف على أهم التسجيالت احملاسبية وخمرجات 

ف على واقع احملاسبة من قوائم مالية ومقارنتها وفق ما جاء به النظام احملاسيب املايل اجلزائر خصصنا هذا اجلزء للتعر 

  املمارسات احملاسبية ومدى تأثريها على عملية اختاذ القرار يف مؤسسات الضمان االجتماعي سواء من الناحية الداخلية

أو املتعاملني اخلارجني وتعترب معرفة تأثري عملية القرار يف حمتوى حماسبة صناديق الضمان االجتماعي مهمة جدا يف 

سالمة احملاسبة يف هكذا نوع من املؤسسات خصوصا خيتلف هدفها عن اهلدف األساسي الدراسة كو�ا تؤدي إىل معرفة 

إلنشاء أي مؤسسة اقتصادية، وهذا ما مت التوصل إليه من خالل توجه أفراد العينة باإلمجاع على أن للممارسات احملاسبية 

 3.80(متوسط احلسايب بني حمور املوافق تأثري على عملية إختاذ القرار من القوائم املالية، وذلك حسب جمموع الكل لل

  : ، وهو ما سوف يتم التطرق إليه خالل حتليل فقرات احملور الثالث واليت على النحو التايل3.825بقيمة ) 4.2اىل 

  

لمؤسسات الضمان االجتماعي صورة تعطي القوائم المالية : من المحور الثالث) 01(رقم  العبارةتفسير 

  . ومات الماليةواضحة وشاملة عن المعل
  

معاجلة هذه النقطة املهمة واليت تعترب من خصائص القوائم املالية يف احملورين السابقني وكانت النتيجة  تمت             

موافقة بالنسبية لكال احملورين ويف هذا احملور نفس التحليل جاءت النتيجة باملوافق باإلمجاع على أن القوائم املايل لصندوق 

ضمان اإلجتماعي تعطي صورة واضحة وشاملة وهذا ما يعرب عن االعرتاف واإلفصاح يف مؤسسات الضمان الوطين لل

حيث من احملور الثالث ) 01(ما خيص العبارة رقم  من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف واملالحظاالجتماعي، 
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تعطي القوائم المالية للمؤسسات إدراج ما خيص  يف اإلجابة يفباملوافق  % 90وبشكل كبري تعدى نسبة   اأجابو 

     جمال احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و .الضمان االجتماعي صورة واضحة وشاملة عن المعلومات المالية

  .هذه العبارةما يتعلق  يموافق ف :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  4.115،  بقيمة )4.2اىل 3.8( 

  

تقدم القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي معلومات : من المحور الثالث) 02(رقم بارة العتفسير 

   .مفيدة خالية من أي التباس أو تحيز
 

 تبغض النظر عن شفافية القوائم املالية ومدى قدر�ا على إعطاء صورة صادقة واضحة جند يف الدراسا                

غري موجهة خلدمة أطراف معينة ففي العبارة الثانية من احملور الثالث للدراسة االستقصائية حديثة البحث عن قوائم مالية 

حاولنا دراسة ومعرفة مدى سالمة القوائم املالية للمؤسسات الضمان اإلجتماعي من أي حتيز والتباس وهذا ما حث عليه 

من خالل ما وجدناه عند أفراد العينة فيما  واملالحظالنظام احملاسيب من خالل الفصل الثالث املتعلق بالكشوف املالية،   

ما خيص  يف اإلجابة يفباملوافق  % 88وبشكل كبري تعدى نسبة   احيث أجابو من احملور الثالث ) 02(خيص العبارة رقم 

ر يفسما وهذا  4.096،  بقيمة )4.20اىل  3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و  العبارة الثانية

القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي  أن احلكم على، وبذلك ميكن موافق :توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

  .معلومات مفيدة خالية من أي التباس أو تحيزتقدم 

  

تعتبر المعلومات التي تحتويها القوائم المالية لمؤسسات : من المحور الثالث) 03(رقم العبارة تفسير 

  االجتماعي وسيلة التخاذ القرارات من قبل مسيري هذه المؤسسات الضمان
  

تعترب احملاسبة عمود ألي مؤسسة من خالل خمرجا�ا من القوائم املالية واليت من خالهلا يتم توزيع األرباح             

من  واملالحظقوائم املالية، حقوقها وهذا ما يساعد يف عملية اختاذ القرار من خالل ال وحتديد احتياجات املؤسسة وحتديد

وبشكل كبري تعدى نسبة   احيث أجابو من احملور الثالث ) 03(ما خيص العبارة رقم  خالل ما وجدناه عند أفراد العينة يف

تعتبر المعلومات التي تحتويها القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي ما خيص  يف اإلجابة يفباملوافق  % 85

 3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و قرارات من قبل مسيري هذه المؤسساتوسيلة التخاذ ال

، حيث تعترب القوائم املالية ألي مؤسسة موافق :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  3.904، بقيمة )4.2و

مة لذلك جند أن النظام احملاسيب املايل حيث على اخلروج وسيلة ملعرفة وضعية املؤسسة وحتديد القرارات املالية والتجارية امله

  .بقوائم مالية سليمة ذات شفافية وجودة
  

يتم اإلشارة للمعلومات التي تخص متعاملي  مؤسسات : من المحور الثالث) 04(رقم العبارة تفسير 

  .       الضمان االجتماعي عن طريق مالحق تابعة للقوائم المالية ويعرف بهم
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اءت املالحق يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلزائري واليت من خالهلا يتم توضيح ما جيب توضحه أو ما حيتاج ج    

لتفسري حيث جند انه ميكن اإلشارة ملتعاملي صناديق الضمان اإلجتماعي وفق مالحق إذا كان ذلك ضروريا حيث يعترب 

من خالل ما وجدناه عند  واملالحظالضمان اإلجتماعي،  مهم ومساعد من أجل معرفة وضعية عمالء أو موردي صناديق

يف باملوافق  % 88وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثالث حيث أجابو ) 04(ما خيص العبارة رقم  العينة يفأفراد 

الضمان االجتماعي عن طريق مالحق تابعة  لمعلومات التي تخص متعاملي  مؤسساتيتم اإلشارة لما  اإلجابة يف

وهذا  3.962،  بقيمة )4.2اىل  3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و   لقوائم المالية ويعرف بهمل

  .موافق :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما 

   

تساعد القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات داخل وخارج : من المحور الثالث) 05(رقم العبارة تفسير 

  .سات الضمان االجتماعيمؤس
 

           لقوائم املالية أمهية بالغة يف احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة سواء من خالل قرارات املسيريينتعطي ل       

لذلك تعطى أمهية بالغة خالل إعداد القوائم املالية ) عمالء، موردين، شركاء، حمافظي حسابات(أو املتعاملني اخلارجني 

من خالل ما  واملالحظلخروج بصورة صادقة خصوصا وأن هذا النوع من املؤسسات تابع للقطاع احلكومي،  حماولة ل

 % 90وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثالث حيث أجابو ) 05(ما خيص العبارة رقم  العينة يفوجدناه عند أفراد 

ية اتخاذ القرارات داخل وخارج مؤسسات الضمان تساعد القوائم المالية في عملما خيص  يف اإلجابة يفباملوافق 

يفسر توجه ما وهذا  4.019،  بقيمة )4.20اىل   3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و االجتماعي

ن أباحلكم وبذلك ميكن وقد احتلت هذه العبارة املرتبة الثالثة من ناحية األمهية ، موافق  :أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

  .في عملية اتخاذ القرارات داخل وخارج مؤسسات الضمان االجتماعيتساعد القوائم المالية 

  

يتم االستعانة بمجلس اإلدارة والمحاسبين للتأكد من صحة : من المحور الثالث) 06(رقم العبارة تفسير 

  .   المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي
  

تعرب قرارات املسرين واحملاسبني مهمة جدا يف عملية إعداد القوائم املالية خصوصا أن النظام احملاسيب املايل اجلزائري     

من خالل ما  واملالحظومن خالل مبادئه يعطي أغلبية الواقع االقتصادي على الواقع القانوين يف ظل مرونة سياسته،  

 % 73وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثالث حيث أجابو ) 06(ص العبارة رقم ما خي العينة يفوجدناه عند أفراد 

المحاسبين للتأكد من صحة المعلومات المحاسبية ة بمجلس اإلدارة و يتم االستعان ما خيص يف اإلجابة يفباملوافق 

و  3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و التي تحتويها القوائم المالية لمؤسسات الضمان االجتماعي

يتم وبذلك ميكن القول على أن  موافق، :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  3.750،  بقيمة )4.20

المحاسبين للتأكد من صحة المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية االستعانة بمجلس اإلدارة و 

  .لمؤسسات الضمان االجتماعي
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يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى معلومات يتم اإلشارة لها : من المحور الثالث) 07(رقم العبارة تفسير 

  .     وفق مالحق يتم ذكرها بعد هذه األخيرة
  

مل حتض هذه العبارة باهتمام املستجوبني حيث جاءت يف املرتبة األخرية من حيث الرتتيب وذلك كون معدي       

ية ال حيتاجون دائما لتفسري كل العبارات خصوصا يف ظل نوع القوائم املالية يف النظام احملاسيب املايل اليت متتاز القوائم املال

من احملور الثالث ) 07(ما خيص العبارة رقم  العينة يفمن خالل ما وجدناه عند أفراد  واملالحظ،  بالشافية والوضوح

يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى معلومات يتم ما خيص  يف يف اإلجابة بالحياد % 45نسبة  ب احيث أجابو 

و  2.80(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و مالحق يتم ذكرها بعد هذه األخيرة، اإلشارة لها وفق 

  .محايد، في ما يتعلق بهذه العبارة :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  3.173،  بقيمة )3.40

  

يتم نشر القوائم المالية في نهاية كل دورة يساهم ذلك في : من المحور الثالث) 08(رقم العبارة تفسير 

  .تلبية حاجيات مستخدميها
  

نرتنت خاصة �ا أو مواقع مالية على املستوى العامل االمواقع  يفيعترب وضع القوائم املالية للمؤسسات االقتصادية        

املؤسسات لذلك جند أن العديد من املؤسسات تقوم بنشر قوائمها املالية كل سنة حنو  اجلمهور  من جناح وشفافية هذا

شركات املسامهة لذلك مت طرح هذا التساؤل على مسريي ومعدي القوائم املالية يف مؤسسات الضمان لخصوصا 

من احملور الثالث حيث ) 08(قم ما خيص العبارة ر  العينة يفمن خالل ما وجدناه عند أفراد  واملالحظاإلجتماعي، 

يتم نشر القوائم المالية في نهاية كل دورة ما خيص  باملوافق يف اإلجابة يف % 73وبشكل كبري تعدى نسبة   اأجابو 

بقيمة ) 4.20اىل  3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و يساهم ذلك في تلبية حاجيات مستخدميها

يتم نشر القوائم المالية في على احلكم ، وبذلك ميكن موافق :جه أفراد العينة حنو اإلجابة بـيفسر تو ما وهذا  3.808

  .إال أننا لألسف مل جند ذلك على أرض الواقع ،نهاية كل دورة يساهم ذلك في تلبية حاجيات مستخدميها

   

كفاءات عالية ذات   تتوفر مؤسسات الضمان االجتماعي على: من المحور الثالث) 09(رقم العبارة تفسير 

  .عالية ومؤهالت علمية ةخبر 
  

املؤسسات حتتاج لنوع أن لك جند ة على معديها ومسريي �ا لذتنعكس جودة ونوعية القوائم املالية ألي مؤسس  

ما  ة يفالعينمن خالل ما وجدناه عند أفراد  واملالحظمن العمال ميتازون بالكفاءة العالية واخلربة يف إعداد القوائم املالية،  

ما خيص  اإلجابة يفباملوافق يف  % 97وبشكل كبري تعدى نسبة   امن احملور الثالث حيث أجابو ) 09(خيص العبارة رقم 

إثباتا لذلك جاء ، و عالية ومؤهالت علمية ةتتوفر مؤسسات الضمان االجتماعي على كفاءات عالية ذات خبر 

، موافق :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  3.865بقيمة   )4.20و  3.80(جمال  احلسايب بني املتوسط



   اعيييم الممارسات المحاسبية في مؤسسات الضمان اإلجتمالفصل الثالث                                                                      تق

  

- 160  - 

  

عالية  ةعلى كفاءات عالية ذات خبر  تتوفر مؤسسات الضمان االجتماعيمن أن التأكد على أن احلكم وبذلك ميكن 

  .ومؤهالت علمية

  

استخدام نظام معلومات محاسبي قوي يضمن صحة : من المحور الثالث) 10(رقم العبارة تفسير 

   .لمعلومات المالية وبالتالي التأثير على مستخدميهاا
  

مثلما جاء يف العبارة السابقة حول كفاءة وخربة معدي القوائم حيتاج معدي هذه األخرية إىل أنظمة إعالم آيل 

 مأن مستخدمي القوائم يثقون يف نظام اإلعال ت جودة ومصداقية وهذا ما يثبتقوية من أجل اخلروج بقوائم مالية ذا

من احملور ) 10(ما خيص العبارة رقم  العينة يفمن خالل ما وجدناه عند أفراد  واملالحظاآليل أكثر من مستخدميه، 

استخدام نظام معلومات ما خيص  اإلجابة يفباملوافق يف  %86وبشكل كبري تعدى نسبة   االثالث حيث أجابو 

احلسايب  إثباتا لذلك جاء املتوسط، و لى مستخدميهابالتالي التأثير عوي يضمن صحة المعلومات المالية و محاسبي ق

، وبذلك ميكن موافق :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـما وهذا  3.788،  بقيمة )4.20و  3.40(جمال  بني

بالتالي التأثير على وي يضمن صحة المعلومات المالية و استخدام نظام معلومات محاسبي قعلى أن احلكم 

  .م المالي في صناديق الضمان االجتماعيالقوائ مستخدمي

  

تساهم القوائم المالية للمؤسسات الضمان االجتماعي في : من المحور الثالث) 11(رقم العبارة تفسير 

  .عملية الرقابة على القوائم المالية 
  

القوائم املالية لصناديق تعترب عملية الرقابة مهمة جدا يف حياة املؤسسة بنوعيها الداخلي واخلارجي لذلك جند أن        

الضمان االجتماعي تسمح بالرقابة على وضعية املؤسسة املالية سواء من قبل املراجعني الداخيلني أو املراجعني اخلارجني ، 

وبشكل   امن احملور الثالث حيث أجابو ) 11(ما خيص العبارة رقم  العينة يفمن خالل ما وجدناه عند أفراد  واملالحظ

في عملية الضمان االجتماعي  تساهم القوائم المالية للمؤسساتاإلجابة فيما خيص باملوافق يف  %88  كبري تعدى نسبة

ما وهذا  3.885،  بقيمة )4.20و  3.40(جمال  احلسايب بني إثباتا لذلك جاء املتوسط، و الرقابة على القوائم المالية

القوائم المالية للمؤسسات الضمان االجتماعي أن ب احلكم، وبذلك ميكن موافق :يفسر توجه أفراد العينة حنو اإلجابة بـ

  .من قبل مراجعي الحساباتتساهم في عملية الرقابة على القوائم المالية 

  

تمكن القوائم المالية من الحكم عن الوضعية المالية : من المحور الثالث) 12(رقم العبارة تفسير 

  .للمؤسسات الضمان االجتماعي
  

ي املؤسسات أو مراجعي احلسابات ري لية سواء من قبل احملللني أو األطراف اخلارجية أو مستساعد القوائم املا

واملالحظ من خالل ما ، حتديد نقاط القوة والضعف وعملية اختاذ القرار بالتايلكم عن الوضعية املالية للمؤسسة و على احل
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 %67وبشكل كبري تعدى نسبة   اثالث حيث أجابو من احملور ال) 12(ما خيص العبارة رقم  وجدناه عند أفراد العينة يف

تمكن القوائم المالية من الحكم عن الوضعية المالية للمؤسسات الضمان ما خيص  اإلجابة يفباملوافق يف 

وهذا ما يفسر توجه  3.538،  بقيمة )4.20و  3.40(احلسايب بني جمال  إثباتا لذلك جاء املتوسط، و االجتماعي

من الحكم عن الوضعية المالية تمكن القوائم المالية أن ب ، وبذلك ميكن احلكمموافق: جابة بـأفراد العينة حنو اإل

  .للمؤسسات الضمان االجتماعي
  

تأثير الممارسات المحاسبية على عملية اتخاذ بالمتعلق ات المحور الثالث من اإلستبيان و عبار  بعد تفسير

المحاسبية  تأن للممارساب راد العينةــم من خالل أراء أف، يمكن الحكالقرار داخل مؤسسات الضمان االجتماعي

تأثير على عملية اتخاذ القرار سواء داخل أو خارج محيط المؤسسة من خالل القوائم المالية ومخرجات 

المحاسبة في هكذا نوع نمن المؤسسات خصوصا وأنها تابعة للقطاع الحكومي وهذا ما يثبت واقع الممارسات 

والمحصور  3.825وإثباتا لذاك جاء المتوسط الحسابي بمجموع النظام المحاسبي المالي،  المحاسبية في ظل

الذي يؤدي بنا الى توجه أفراد نحو اإلجابة بالموافقة على فرضية المحور الثالث، و ) 4.2الى  3.4(بين مجال 

  .ر الهادفة لتحقيق الربحتأثير عملية إتخاذ القرار في مؤسسات الضمان االجتماعي والتي اعتبرنها مؤسسات غي

  

 ملخص اتجاهات اإلجابة على محاور الدراسة:الفرع الرابع 

 
 تلخيص اجتاهات اإلجابة على حماور الدراسة): 14-03(الجدول رقم 

  إتجاه

  اإلجابة 

االنحراف 

  المعياري

  المتوسط 

 الحسابي 
 البيان

الم

 حور

  4.006  0.742  موافق
راف المحاسبي في المؤسسات غير ما هو واقع القياس و إلفصاح واالعت

 الهادفة لتحقيق الربح
01 

  3.958  0.823 موافق
مستخدميها للمؤسسات  تما مدى تلبية محتوى القوائم المالية احتياجا

  غير الهادفة لتحقيق الربح
02  

  3.825  0.893 موافق
مدى تأثير الممارسات المحاسبية على اتخاذ القرار في المؤسسات غير 

  قيق الربحالهادفة لتح
03 

 SPSS.22من إعداد الطالب من خمرجات : المصدر

يف يد الدولة لتحقيق العدالة االجتماعية وهذا ما وجدناه يف املؤسسات  املؤسسات غري اهلادفة للربح أداة تعترب

واجلمعيات فقط  تمامد اجلزائر على املنظتالعاملية لتحقيق العدالة وأهداف الدولة وكغريها من دول العامل مل تع تواملنظما

فكان هناك نصيب كبري من خالل املؤسسات االقتصادية جند منها صناديق الضمان االجتماعي اليت تسعى اىل تأمني 

  :شات لذلك جاء حتليلنا على النحو التايل احياة املواطن من خالل اخلدمات اليت تقدمها أو املع
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 قع تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات غري اهلادفة جاءت معظم إجابات احملور األول باملوافق على أن وا

، وهو ما يثبته جمموع املتوسط احلسايب لعبارات احملور 07- 11لتحقيق الربح يف اجلزائر وفق ما نص عليه قانون 

 .وهو ما يعطي إجابة باملوافق  4.006:األول مبجوع

 قصنادي(بة يف املؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح يتفق معظم أفراد العينة من مسريي وممارسي مهنة احملاس 

هذه  ةعلى أن حمتوى الكشوف املالية ميتاز بالنوعية واجلودة وهو ما يعكس استمراري) الضمان االجتماعي

 3.958: لعبارات احملور الثاين املتعلق بـلذلك كان جمموع املتوسط احلسايب املؤسسات يف أداء مهامها إثباتا 

 .جه أفراد العينة لإلجابة موافق على عبارات احملور الثاينحيث يثبت تو 

  بعد التأكد من واقع تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف املؤسسات غري اهلادفة للربح وحمتوى الكشوف

على  املالية يف هذه املؤسسات  حاولنا من خالل احملور الثالث معرفة تأثري واقع تطبيق النظام احملاسيب املايل

عملية اختاذ القرار يف هذه املؤسسات من خالل القوائم املالية لتكون اإلجابة باالتفاق أن ملمارسات احملاسبية 

 .3.825تأثري على عملية إختاذ القرار وإثباتا لذلك جاء املتوسط احلاسيب 

  

 إختبار فرضيات الدراسة: المطلب الثالث 

  

  للمحاور T-test" ت"يوضح اختبار ): 15-03(الجدول رقم 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3.4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T01 12.979 51 ,000 606. 51. 70. 

T02 11.369 
51 

,000 558, 46, 66, 

T03 7.279 
51 

,000 451, 33, 58, 

 SPSS.22إعداد الطالب من خمرجات  من: المصدر

  
-One Sample t( للعينة الواحدة  Tيف هذه املرحلة بإختبار الفرضيات، وذلك عن طريق إختبار سوف نقوم      

test ( والذي نكتشف من خالله وجود داللة إحصائية ملتوسط ا�تمع الذي سحب منه العينة من ثباته، ومن أجل

حسب مقياس ليكارت  الموافقةوالذي ميثل احلد األدىن لدرجة ) 3.4(اسيب االفرتاضي ذلك مت إختبار املتوسط احل

اخلماسي للحكم على املتوسطات احلسابية، وتكون الفرضية حمققة مبعىن أن أفراد العينة موافقون على حمتوى الفرضية أي 

، ومنه قبول 0.05وى معنوية أقل من ومست ةاجلدولي   Tاحملسوبة أكرب من  Tوجود تأثري لتلك الفرضية عندما تكون 

  .الفرضية   األوىل
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والذي ميثل احلد األدىن لدرجة ) 3.4(وللفرضية الثانية  ومن أجل ذلك مت إختبار املتوسط احلاسيب االفرتاضي        

د العينة حسب مقياس ليكارت اخلماسي للحكم على املتوسطات احلسابية، وتكون الفرضية حمققة مبعىن أن أفرا الموافقة

ومستوى  ةاجلدولي   Tاحملسوبة أكرب من  Tموافقون على حمتوى الفرضية أي وجود تأثري لتلك الفرضية عندما تكون 

  .، ومنه قبول الفرضية   األوىل0.05معنوية أقل من 

دىن لدرجة و الذي ميثل احلد األ) 3.4(وللفرضية الثالثة  ومن أجل ذلك مت إختبار املتوسط احلاسيب االفرتاضي     

حسب مقياس ليكارت اخلماسي للحكم على املتوسطات احلسابية، وتكون الفرضية حمققة مبعىن أن أفراد العينة  الموافقة

ومستوى  ةاجلدولي   Tاحملسوبة أكرب من  Tموافقون على حمتوى الفرضية أي وجود تأثري لتلك الفرضية عندما تكون 

  .األوىل   ، ومنه قبول الفرضية0.05معنوية أقل من 
  

  

االعتراف المحاسبي في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق ما هو واقع القياس و اإلفصاح و : إختبار الفرضية األولى  .1

 .الربح
  

  نتائج إختبار الفرضية األولى): 16-03(الجدول رقم 

المتوسط   المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

Tالمحسوبة  

  مستوى الداللة

  :الفرضية األولى

ما هو واقع القياس واإلفصاح واالعتراف 

المحاسبي في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق 

  .الربح

4.006  0.742  12.979 0.000  

 SPSSمخرجات  المصدر من إعداد الطالب

 

H0  : وجود لتطبيق واقع القياس واإلفصاح واالعتراف المحاسبي في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربحال.  

H1  : المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح واقع القياس واإلفصاح واالعتراف المحاسبيتطبق.  

  

وهي  4.006: خالل اجلدول السابق جند املتوسط احلسايب إلمجايل فقرات احملور األول حقق قيمة إمجالية بـمن          

 0.05مستوى الداللة  وهي أقل من قيمة) 0.000( Sig، حيث بلغت قيمة )4.20و 3.40(حمصورة بني جمال 

ما هو واقع القياس واإلفصاح "ما خيص احملور األول  وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية على مجيع إجابات أفراد العينة يف

احملسوبة قيمة موجبة  Tحيث بلغت قيمة ، "واالعتراف المحاسبي في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح

واقع  ، وعليه نرفض الفرضية الصفرية واليت تشري إىل أن)4.006(اجلدولية  T، وهي أكرب من قيمة )12.979:(بـ

القياس واإلفصاح واالعتراف المحاسبي في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح ال تطبق قواعد النظام 

ام المحاسبي المالي ونقبل الفرضية الموجبة التي تقول أن المؤسسات غير الهادفة للربح تطبق قواعد النظ
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دراسة احلالة املقدمة عن الصندوق الوطين للضمان ثباته يف الفصل الثاين من خالل إ وهذا ما مت. المحاسبي المالي

 .اإلجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية من خالل عرض حماسبة هدا األخرية

لمؤسسات غير ما مدى تلبية محتوى القوائم المالية احتياجات مستخدميها ل:  إختبار الفرضية الثانية .2

 .الهادفة لتحقيق الربح
  

  نتائج إختبار الفرضية الثانية): 17- 03(الجدول رقم 

المتوسط   المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

Tالمحسوبة  

  مستوى الداللة

  :الثانيةالفرضية 

 تما مدى تلبية محتوى القوائم المالية احتياجا

  ربحمستخدميها للمؤسسات غير الهادفة لتحقيق ال

3.958  0.823  11.369 0.000  

 SPSSمخرجات  المصدر من إعداد الطالب

   

H0  :مستخدميها تتلبي القوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح احتياجا ال.  

H1  :مستخدميها تتلبي القوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح احتياجا.  

      

وهي  3.958: السابق جند أن املتوسط احلسايب إلمجايل فقرات احملور الثاين بلغ قيمة إمجالية بـ وحسب اجلدول         

 0.05وهي أقل من قيمة مستوى الداللة ) 0.000( Sig، حيث بلغت قيمة )4.20اىل  3.40(حمصورة بني جمال 

تقييم محتوى الكشوف "حملور الثاين ما خيص ا وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية على مجيع إجابات أفراد العينة يف

 Tوهي أكرب من قيمة )  11.369:(احملسوبة قيمة بـ Tحيث بلغت قيمة  ،"المالية لمؤسسات غير الهادفة للربح

القوائم  إلى أن، وعليه فإننا وانطالقا من املعطيات املقدمة فإننا نرفض الفرضية الصفرية واليت تشري )3.958(اجلدولية 

اليت تقوم على ونقبل الفرضية البديلة و ال تلبي احتياجات مستخدميها،  سات غير الهادفة لتحقيق الربحالمالية للمؤس

وهذا حسب رأي أفراد مستخدميها،  تاحتياجاتلبي القوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح  أن

  .العينة
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المحاسبية على اتخاذ القرار في المؤسسات غير الهادفة مدى تأثير الممارسات : إختبار الفرضية الثالثة  .3

 .لتحقيق الربح

 
  نتائج إختبار الفرضية الثالثة): 18- 03(الجدول رقم 

المتوسط   المحور

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

Tالمحسوبة  

  مستوى الداللة

  :الثالثةالفرضية 

مدى تأثير الممارسات المحاسبية على اتخاذ القرار 

  ؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح في الم

3.825  0.893  7.279 0.000  

 SPSSمخرجات  المصدر من إعداد الطالب

    

H0  :ال تأثر الممارسات المحاسبية على عملية اتخاذ القرار في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح.  

H1  :ر الهادفة لتحقيق الربحتأثر الممارسات المحاسبية على عملية اتخاذ القرار في المؤسسات غي.  

  

بعد معاجلة الفرضية األوىل وهي واقع حماسبة املؤسسات غري اهلادفة للربح من خالل الفصل الثاين وذلك على        

  .الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية لتثبت تطبيق قواعد النظام احملاسيب املايل 

خالل هذا اجلزء اختبار تأثري املمارسات احملاسبية على عملية اختاذ القرار يف املؤسسات غري سوف نقوم من             

: اهلادفة لتحقيق الربح،  وحسب اجلدول السابق جند أن املتوسط احلسايب إلمجايل فقرات احملور الثاين بلغ قيمة إمجالية بـ

وهي أقل من قيمة مستوى ) 0.000( Sigة ، حيث بلغت قيم)4.20اىل  3.40(وهي حمصورة بني جمال  3.825

تأثير "وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية على مجيع إجابات أفراد العينة فيما خيص احملور الثالث  0.05الداللة 

 T، حيث بلغت قيمة  "الممارسات المحاسبية على عملية اتخاذ القرار في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح

، وعليه فإننا وانطالقا من املعطيات املقدمة فإننا )3.825(اجلدولية  Tوهي أكرب من قيمة )  7.279(:احملسوبة قيمة بـ

على عملية اتخاذ القرار تأثر لممارسات المحاسبية ل اليت تقوم على أنونقبل الفرضية البديلة و ، نرفض الفرضية الصفرية

  .راد العينة وهذا حسب رأي أف، في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح
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  خالصة الفصل

 
هذا حسب طبيعة املوضوع املدروس خصوصا أن صل الذي خصص للدراسة امليدانية و الفولنا من خالل هذا اح

الدراسة مشلت العديد من صناديق الضمان االجتماعي باعتبارها مؤسسات غري هادفة لتحقيق الربح، وذلك بدراسة 

يب يف االعرتاف احملاسكانت حول واقع القياس واإلفصاح و اليت  خالهلا بناء فرضيات الدراسة و  منثالث اليت قمنا االبعاد ال

، واليت مت قبل ذلك اإلجابة يف دراسة احلالة املقدمة عن الصندوق الوطين للضمان الصناديق الضمان االجتماعي

قانون به عد النظام احملاسيب املايل وفق ما جاء االجتماعي لغري اإلجراء وكالة غرداية لتثبت لنا أن هذه األخرية تطبق قوا

، ليأيت وخالل احملور األول من الدراسة امليدانية رأي مسريي ومعدي النظام احملاسيب املايل اجلزائرياملنظم لقواعد  11-07

حيث وبإمجاع أفراد   القوائم املالية يف صناديق الضمان االجتماعي يف البيئة احملاسبية اجلزائرية اجلنوب الشرقي بالتحديد

  .العينة على أنه يتم تطبيق قواعد النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

ولنا بناء حمور ثاين خصص ملعرفة حمتوى األهداف املنوطة وبغية اإلجابة على إشكالية  الدراسة حلوتبعا 

احملاسبية سواء من حيث التطبيق   تسااألساسية للممار  ةاليت تعترب الركيز الية لصناديق الضمان اإلجتماعي و الكشوف امل

أو من حيث معرفة واقع تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري، وبعد الدراسة اليت قمنا �ا على عينة الدراسة، أظهرت 

  .النتائج أن الكشوف املالية تليب احتياجات مستخدميها  حسب أفراد العينة

، لنختم أهداف الدراسة مبحور أخري وهو تأثري املمارسات احملاسبية ةاستظهار نتائج الفرضية األوىل والثاني وبعد

على عملية إختاذ القرار يف صناديق الضمان اإلجتماعي فيما خيص واقع املمارسات احملاسبية يف صناديق الضمان 

باإلمجاع جاء رأي أفراد العينة و فجدا يف حياة املؤسسة االقتصادية،  اإلجتماعي حيث تعترب هذه النقطة مهمة

للممارسات احملاسبية تأثري يف عملية اختاذ القرار داخل صناديق الضمان اإلجتماعي اليت اعتربناها مؤسسات غري هادفة 

  .لتحقيق الربح يف اجلزائر

  

  

 
  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مةـــالخات
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فمنـذ القـدم أنشـأت  ةيـة واألهـداف االجتماعيـمهمـة يف يـد الـدول يف حتقيـق التنم تعترب اهليئات واملنظمات وسيلة      

مـؤخرا أصـبح االهتمـام �ـذا أنـه دول واهليئـات العامليـة، حيـث جنـد لـاألهـداف االجتماعيـة ل تنميـةهذه املؤسسات من أجل 

ق النوع من املنظمات يف العامل أصبح يأخذ أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، وكغريها من دول العامل أعطت اجلزائـر احلـ

يف إنشاء منظمات وهيئـات ومجعيـات ونـوادي �ـدف خلدمـة ا�تمـع وحتقيـق أهـداف الدولـة السياسـية، وجنـد مـن بـني هـذه 

يف اجلزائر صناديق الضمان االجتماعي بأشكاهلا أنشئت من أجل خدمة ا�تمع سواء مـن خـالل اخلـدمات الـيت  تاملنظما

  . االقتصاد اجلزائريشات اليت تعترب عصب مهم يفاتقدمها أو خدمات املع

ســار احملاســبة يف اجلزائــر وبدايــة مــن اســتقالهلا يالحــظ أهــم اإلصــالحات الــيت تبعتهــا اجلزائــر و مــن أمههــا ملواملتتبــع   

، الـذي كـان يف بدايـة سـبعينات القـرن املاضـي الـذي ) Plan Comptable Nationale(املخطط الوطين احملاسيب

سـنة،  30ئر عامل االقتصاد العاملي، حيث ظـل هـذا املخطـط صـاحلا ألكثـر مـن حسن من وضعية املؤسسات ودخول اجلزا

ـــــرين والتحـــــوالت الـــــيت شــــهدها العـــــامل يف كـــــل ا�ــــاالت االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والسياســـــية 20ويف بدايــــة القـــــرن العشــــــ

مواجهــة هــذه التحــوالت والتكنولوجيــة وتعــدد شــركات حنــو العــامل واالنفتــاح االقتصــادي، مل يعــد هــذا املخطــط قــادرا علــى 

، ليحـــل حملـــه النظـــام احملاســـيب املـــايل 2010لـــذلك فكـــرت اجلزائـــر يف البـــديل والـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ بدايـــة مـــن ســـنة 

)Système Comptabilité Financier( الــذي عــرف مبرونــة سياســته وشــفافية خمرجــات هــذا النظــام ،

  .واقع االقتصادي على الواقع القانويناحملاسيب، خصوصا التوجه حنو القيمة العادلة وتغليب ال

تعتــرب مؤسســات غــري هادفــة  التحــوالت كــان هلــا األثــر علــى حماســبة صــناديق الضــمان االجتمــاعي الــيت كــل هــذه

التحـوالت علـى  هـذهما جعل من واقع تطبيق النظام احملاسيب املايل دراسة البد منها من أجل معرفة أثـر  لربح هذالتحقيق ا

خـالل تقيـيم املمارسـات احملاسـبية يف صـناديق الضـمان االجتمـاعي والـيت اعتربناهـا مؤسسـات غـري هادفـة  واقـع احملاسـبة مـن

  .لتحقيق الربح وهو من األشكال الذي مت طرحه من خالل هذا البحث

يـق الـربح واقع تطبيق املمارسات احملاسـبية يف املؤسسـات غـري اهلادفـة لتحقإشكالية  البحث بالدراسة والتحليل عاجل        

، وذلك من خالل دراسة حالة قمنـا �ـا علـى صـندوق ضـمان اجتمـاعي لغـري )دراسة حالة صناديق الضمان االجتماعي( 

، ياالجـراء وكالـة غردايـة،  وكـذا مسـريي ومعـدي القـوائم املاليـة يف صـناديق الضـمان االجتمـاعي يف اجلنـوب الشـرقي اجلزائــر 

دراســة، وباإلعتمــاد علــى الفرضــيات املوضــوعة إلشــكالية الدراســة، مت تنــاول هــذا وبنــاءا علــى األهــداف املتوخــاة مــن هــذه ال

نـب نظـري يتضـمن اجلا) 01(املوضوع من خالل دراسة العناصر الرئيسية اليت تضمنتها فصول البحـث؛ منهـا فصـل واحـد 

حيـث مت ختصـيص الفصـل ن يتضمنان اجلانب العملي وامليداين للبحث، تطبيقيا) 02(ن العلمي والنظري للدراسة، وفصال

األســس النظريــة النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري واملؤسســات غــري اهلادفــة لتحقيــق الــربح،  وصــوال إىل التعريــف لدراســة األول 

مبحاسبة املؤسسات غري اهلداف لتحقيق الربح،  وهذا من خالل تبيـان اإلطـار النظـري والتصـوري واملفـامهي لنظـام احملاسـيب 

رف علــى املؤسســات غــري اهلادفــة لتحقيــق الــربح مــن خالهلــا تعريفهــا وأنواعهــا وخصائصــها وأثارهــا االجتماعيــة املــايل، والتعــ

واالقتصـــادية والسياســـية، وعاجلنـــا يف املبحـــث الثالـــث حماســـبة هـــذه املؤسســـات مـــن خـــالل منظـــور معـــايري احملاســـبة الدوليـــة 

  .للمحاسبة يف هذا النوع من املؤسسات
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الثاين تناول دراسة حالة الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لغري األجـراء وكالـة غردايـة مـن خـالل بينما الفصل      

عــرض أهــم التســجيالت احملاســبية وعــرض خمرجــات هــذه التســجيالت مــن يوميــات ودفــرت األســتاذ وميــزان املراجعــة والقــوائم 

  . اجلزائري ومبادئه  وصوال إىل عرض النتائج ومناقشتهااملالية وحماولة تقييم هذه احملاسبة وفق ما جاء به النظام احملاسيب
  

ميدانيــة إستقصــائية متثلــت يف رأي مســريي ومعــدي القــوائم املاليــة يف  تنــاول دراســةقــد وخبصــوص الفصــل الثالــث ف     

ئ صـناديق الضـمان االجتمــاعي يف اجلنـوب الشــرقي اجلزائـري، وذلـك مــن خـالل جمموعــة مـن األسـئلة مت ضــبطها وفـق مبــاد

النظـام احملاســيب املــايل اجلزائـري ملعرفــة واقــع احملاسـبة يف هــذا النــوع مــن املؤسسـات وذلــك مــن خـالل التعريــف مبنهجيــة وعينــة 

  .الدراسة، وحتديد متغريات الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة وصوال إىل عرض النتائج ومناقشتها
  

دوق الـوطين لضـمان االجتمـاعي لغـري األجـراء وكالـة غردايـة،  وكـذا رأي وبعد دراسة احلالة اليت قمنا �ا على الصن     

مســريي ومعــدي القــوائم املاليــة يف مؤسســات الضــمان االجتمـــاعي يف اجلنــوب الشــرقي اجلزائــري حــول معرفــة واقــع تطبيـــق 

فيــه تطبيــق النظــام النظــام احملاســيب املــايل يف هكــذا نــوع مــن املؤسســات مت التوصــل إىل أن هــذا النــوع مــن املؤسســات يــتم 

  .احملاسيب املايل اجلزائري وفق مبادئه خصوصا يف ما بتعلق بالشفافية واإلفصاح سواء يف املعلومات أو القوائم املالية
  

ص يف لخ،  لــناملؤسســات غــري اهلادفــة لتحقيــق الــربح يف اجلزائــروعلــى هــذا األســاس قمنــا بإســقاط املوضــوع علــى      

  .الفرضيات، ومن مث اإلجابة على إشكالية املوضوع من خالهلا ميكن تأكيد صحة أو نفي اليت األخري إىل مجلة من النتائج

  

  .نتائج إختبار الفرضيات .1

لصـندوق  دراسة احلالـة  والـيت جـاءت ملعرفـة واقـع املمارسـات احملاسـبية يف ظـل النظـام احملاسـيب املـايل يف امن خالل     

والدراســة امليدانيــة والــيت جــاءت حــول رأي مســريي ومعــدي القــوائم  كالــة غردايــةالــوطين للضــمان اإلجتمــاعي لغــري األجــراء و 

للموضـوع حاولنـا معاجلـة اإلشـكالية الرئيسـية للدراسـة  املالية يف صناديق الضمان االجتماعي يف اجلنوب الشرقي اجلزائـري، 

لنتـائج، قسـمناها إىل نتـائج نظريـة خلصـت هـذه الدراسـة إىل مجلـة مـن اوقـد وقد مت وضع جمموعة من األسئلة والفرضيات، 

خاصــة باجلانــب النظــري، ونتــائج تطبيقيــة والــيت قمنــا مــن خالهلــا إختبــار الفرضــيات املوضــوعة يف مقدمــة الدراســة، وكانــت 

  :كما يليوفقا إختبار الفرضيات   النتائج 
   

o الفرضية األولى   : 

ف احملاسيب يف املؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الـربح  وقـد مت متثلت هذه الفرضية يف واقع القياس واإلفصاح واإلعرتا        

، لإلجابة على ذلك وهذا مـن خـالل الفصـل الثـاين لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء وكالة غردايةاختيار ا

ول مـن االسـتبيان املقـدم والذي مت فيه عرض حماسبة هذا األخري وكذا مت اختباراهـا يف الدراسـة امليدانيـة مـن خـالل احملـور األ

  .لصناديق الضمان اإلجتماعي يف اجلنوب الشرقي اجلزائري

لصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء حيث أثبتت دراسة احلالة اليت قمنا �ا من خالل عرض حماسبة         

ن املراجعة وصوال إىل القوائم املالية للعديد ، بداية من التسجيل احملاسيب وعرض اليوميات ودفرت األستاذ وميزاوكالة غرداية
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، وبالتحديد طرق 07-11من النتائج كان من أمهها أن هذا األخري يقوم بتطبيق قواعد النظام احملاسيب املايل وفق قانون 

  . القياس اإلفصاح احملاسيب واالعرتاف وشفافية القوائم املالية

الدراسة امليدانية وذلك حسب املتوسط احلسايب إلمجايل فقرات احملور خالل من هذه الفرضية  كما مت إثبات          

) 0.000( Sig، حيث بلغت قيمة )4.20و 3.40(وهي حمصورة بني جمال  4.006: األول حقق قيمة إمجالية بـ

ما خيص وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية على مجيع إجابات أفراد العينة يف  0.05وهي أقل من قيمة مستوى الداللة 

حيث ، "في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح  واقع القياس واإلفصاح واإلعتراف المحاسبي"احملور األول 

، وعليه نرفض الفرضية الصفرية )4.006(اجلدولية  T، وهي أكرب من قيمة )12.979:(احملسوبة قيمة بـ Tبلغت قيمة 

الهادفة لتحقيق الربح واقع القياس واإلفصاح واالعتراف وجود لتطبيق المؤسسات الغير ال واليت تشري اىل أن 

  . المحاسبي

  

o ثانيةالفرضية ال:  

حيث مت ختصيص هذه الفرضية لتقييم حمتوى الكشوف املالية ملؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح، وحسب           

لتحقيق الربح تليب احتياجات  رأي عينة الدراسة وباالتفاق اجلماعي على الكشوف املالية للمؤسسات غري هادفة

  :مستخدميها حيث أسفرت نتائج إختبار هذه الفرضية من خالل الدراسة امليدانية واليت جاءت نتائجها 
        

: جند أن املتوسط احلسايب إلمجايل فقرات احملور الثاين بلغ قيمة إمجالية بـ ةوحسب ما جاءت به الدراسة امليداني          

وهي أقل من قيمة مستوى ) 0.000( Sig، حيث بلغت قيمة )4.20إىل  3.40(ورة بني جمال وهي حمص 3.958

تقييم محتوى "وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية على مجيع إجابات أفراد العينة فيما خيص احملور الثاين  0.05الداللة 

وهي   )11.369:(سوبة قيمة بـاحمل T، حيث بلغت قيمة "الكشوف المالية لمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح

، وعليه فإننا وانطالقا من املعطيات املقدمة فإننا نرفض الفرضية الصفرية واليت تشري )3.958(اجلدولية  Tأكرب من قيمة 

ونقبل الفرضية البديلة ، مستخدميها  تتلبي القوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح احتياجا الاىل انه 

  .مستخدميها تاحتياجاتلبي القوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح  تقوم على أناليت و 

  

o ثالثةالفرضية ال:  

مت ختصيص الفرضية األخرية إىل تأثري املمارسات احملاسبة على عملية اختاذ القرار يف املؤسسات غري اهلادفة           

  :لتحقيق الربح حيث أسفرت النتائج على 

بعد معاجلة الفرضية األوىل وهي واقع حماسبة املؤسسات غري اهلادفة للربح من خالل الفصل الثاين وذلك على           

  .الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية لتثبت تطبيق قواعد النظام احملاسيب املايل 

ثري املمارسات احملاسبية على عملية اختاذ القرار يف املؤسسات غري سوف نقوم من خالل هذا اجلزء اختبار تأ            

: اهلادفة لتحقيق الربح،  وحسب اجلدول السابق جند أن املتوسط احلسايب إلمجايل فقرات احملور الثاين بلغ قيمة إمجالية بـ

قيمة مستوى  وهي أقل من) 0.000( Sig، حيث بلغت قيمة )4.20اىل  3.40(وهي حمصورة بني جمال  3.825
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تأثير "وهذا ما يعين وجود داللة إحصائية على مجيع إجابات أفراد العينة يف ما خيص احملور الثاين  0.05الداللة 

 T، حيث بلغت قيمة "الممارسات المحاسبية على عملية اتخاذ القرار في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح

، وعليه فإننا وانطالقا من املعطيات املقدمة فإننا )3.825(اجلدولية  Tة وهي أكرب من قيم)  7.279:(احملسوبة قيمة بـ

على عملية اتخاذ تأثير لممارسات المحاسبية ل اليت تقوم على أنونقبل الفرضية البديلة و ، نرفض الفرضية الصفرية

  .القرار في المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح
  

  :نتائج الدراسة .2

مما تقدم يف ما جاء به البحـث يف شـقيه النظـري والتطبيقـي فيمـا يتعلـق مبعاجلتـه إلشـكالية واقـع بناءا على ما سبق      

املـايل يف املؤسسـات غـري اهلادفـة لتحقيـق الـربح يف اجلزائـر  خلصـت الدراسـة إىل  املمارسات احملاسبية يف ظل النظـام احملاسـيب

  :جمموعة من النتائج نوجز منها ما يلي

  اهلادفـة لتحقيـق الـربح يف اجلزائـر بكـل التحـوالت واإلصـالحات الـيت قامـت �ـا تأثر املؤسسـات غـري

اجلزائـــر خصوصـــا األخـــرية يف ظـــل النظـــام احملاســـيب املـــايل والـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ بدايـــة مـــن ســـنة 

2010. 

  تعتـرب املمارسـات احملاســبية يف املؤسسـات غـري اهلادفــة لتحقيـق الــربح هـو واقـع تطبيــق مبـادئ وقواعــد

ام احملاسيب اجلزائري وبالتايل التأثري على خمرجات هذه األخرية من القوائم املالية والوصول به إىل النظ

 .درجة الشفافية واجلودة

  هـي املـدخالت األساسـية لعمليـة التـدقيق احملاسـيب هـذا مـا مـا تعترب خمرجات أي نظـام حماسـيب مـايل

 .يقيظهر العالقة بني نوعية النظام احملاسيب وجودة التدق

  حيـاة املؤسسـات  ةيف اسـتمراري امهمـ اتلعب اإلصالحات اليت انتهجتها اجلزائر ومنذ االسـتقالل دور

االقتصــادية وبالتــايل التــأثري علــى الوضــع املــايل واالقتصــادي اجلزائــري خصوصــا حنــو توجــه اجلزائــر إىل 

 .العاملية يف ظل التجارة الدولية والعالقات االقتصادية الدولية

 التحــوالت  يف  العامليــة يف ظــل مســايرة ام احملاســيب املــايل البوابــة األساســية لــدخول اجلزائــر يعتــرب النظــ

تطــور  االقتصــاد  املعــايري احملاســبية الدوليــة مــع الــيت شــهد�ا احملاســبة يف العــامل خصوصــا يف تطــوير 

 .هذه التطورات مواكبةالعاملي وحماولة اجلزائر 

 املايل اجلزائري واليت من أمهها التوجه حنو القيمة العادلة وتغليـب تعترب قواعد ومبادئ النظام احملاسيب 

الواقــع االقتصــادي علــى الواقــع القــانوين، أهــم أســباب حتقيــق الشــفافية واملصــداقية يف القــوائم املاليــة 

 .خصوصا نوعية املعلومات اليت حتتويها هذه األخرية
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 عــدة فــروضعــايري احملاســبية الدوليــة مــن خــالل يعتــرب تبــين اجلزائــر نظــام حماســيب مــايل يتوافــق مــع امل 

حيث سهل هذا ومفاهيم حماسبية جديدة كان أمهها تغليب الواقع االقتصادي على الواقع القانوين، 

 .بيئة خصبة للممارسات احملاسبية املفهوم املمارسات احملاسبية مما جعل البيئة احملاسبية اجلزائرية

 نــوادي لتحقيــق األهــداف االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية مل تقتصــر اجلزائــر علــى اجلمعيــات وال

ــــك للعديــــد مــــن املؤسســــات االقتصــــادية منهــــا صــــناديق الضــــمان اإلجتمــــاعي هــــا في ــــل تعــــدى ذل ب

، ولغــــــــــــــــري األجــــــــــــــــراء )CNAS(الصــــــــــــــــندوق الــــــــــــــــوطين للضــــــــــــــــمان اإلجتمــــــــــــــــاعي لألجــــــــــــــــراء

)CASNOS( والصــندوق الــوطين للتقاعــد)CNR(ة األجــر ، الصــندوق الــوطين للعطــل مدفوعــ

ــــــــة ) CACOBATPH(النــــــــاجم عــــــــن ســــــــوء األحــــــــوال اجلويــــــــة  ــــــــوطين للبطال والصــــــــندوق ال

)CNAC(. 

  أسفرت دراسـة احلالـة  علـى أن الصـندوق الـوطين للضـمان اإلجتمـاعي يطبـق قواعـد النظـام احملاسـيب

 .طرق القياس و  ةالشفافيو اإلفصاح  خيص ما يف 07-11املايل قانون 

 ــا مــن خــالل عــرض التســجيل احملاســيب لصــندوق الــوطين للضــمان  أثبتــت دراســة احلالــة الــيت قمنــا�

اإلجتماعي لغري األجراء وكالة غرداية أن مجيع التسجيالت احملاسبية يف يوميـات هـذا الصـندوق تـتم 

 .املايل اجلزائري خالل فرتة الدراسة وفق قواعد النظام احملاسيب

  لـوطين للضــمان اإلجتمــاعي لغـري األجــراء وكالــة لصــندوق ااجلـداول املعتمــدة يف إعــداد القـوائم املاليــة

القانون و  07-11هذه األخرية على أ�ا تتوافق وماء جاء به النظام احملاسيب املايل  اثبتت، -غرداية

 .التجاري اجلزائري املتعلق مبسك حماسبة منتظمة

  ن دايـة، مـصعوبة التعامل مع حسابات لصندوق الوطين للضـمان اإلجتمـاعي لغـري األجـراء وكالـة غر

لـــق بتـــأمني املنخـــرطني مـــن يتعمـــا نوعيـــة هـــذه املؤسســـات يف خـــالل احلســـابات العديـــدة خصوصـــا و 

 .تقاعدهم من خالل مؤونات ختصص كل سنةعن تأمني معاشات التجار واحلرفني و 

 دراســة احلالــة الــيت قمنــا �ــا لصــندوق الــوطين للضــمان اإلجتمــاعي لغــري األجــراء وكالــة غردايــة  أثبتــت

ـــائج، جـــدول تـــدفقات اخلزينـــة، جـــدول الميزانيـــة، حســـابات ( نوعيـــة القـــوائم املـــايل و ة قـــوة وجـــود نت

 .، وذلك من خالل التفصيل يف عناصر القوائم املالية)جدولة حركة رؤوس األموال

  جــاءت الدراســة االستقصــائية لتثبــت مــا تقــدم مــن خــالل طــرح احملــور األول واملتعلــق بواقــع القيــاس

صـــناديق الضـــمان اإلجتمـــاعي يف اجلنـــوب الشـــرقي اجلزائـــري لتثبـــت أن هـــذه  واإلفصـــاح احملاســـيب يف

 .07-11األخرية تطبق قواعد النظام احملاسيب املايل اجلزائري 

  أثبتــت الدراســة االستقصــائية جــودة ومتانــة الكشــوف املاليــة لصــناديق الضــمان اإلجتمــاعي واملعــدة

ع املمارســـات احملاســـبية مـــن خـــالل شـــفافية وفـــق قواعـــد النظـــام احملاســـب املـــايل، وهـــو مـــا يثبـــت واقـــ

 .اإلفصاح يف القوائم املالية سواء من ناحية املعلومات أو من ناحية املقارنة ةومصداقي
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  ة تـأثري بـالغ يف ياحملاسـب تالدراسـة االستقصـائية أن للممارسـاوفقا لرأي العينة املستجوبة مـن خـالل

تعــاملني اخلــارجني وذلــك حســب رأي أغلبيــة أفــراد عمليــة إختــاذ القــرار ســواء يف حمــيط املؤسســة أو امل

العينة يف ما خيص احملور الثالث للدراسة واملتعلق بتأثري املمارسات احملاسـبية علـى عمليـة إختـاذ القـرار 

 .يف املؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح

 

 :توصيات و مقترحات الدراسة .3

الـيت نـرى ضـرورة العمـل �ـا مسـتقبال مـن أجـل واملقرتحـات  تبناء على ما تقدم من نتائج، ميكن إعطاء بعـض التوصـيا

  :على النحو التايل وذلك احملاسبية يف املؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح، تالتطلع أكثر للممارسا

  

  يف إعــداد مدونــة حســابات جديــدة ختــص املؤسســات غــري اهلادفــة لتحقيــق الــربح يف  اجلــديالبــد مــن التفكــري

قتصادية منها خصوصا صناديق الضمان اإلجتماعي والـيت تعتـرب الركيـزة األساسـية يف حتقيـق اجلزائر السيما اال

 . األهداف اإلجتماعية للدولة

 يف ظــل اإلصــالحات احملاسـبية الــيت شــهد�ا اجلزائــر مــن  حتكـوين مســريي املؤسســات غــري اهلادفـة لتحقيــق الــرب

ىت ميكـن توصـيل املعلومـات يف عمليـة إعـداد القـوائم خالل التعريف بالسياسات والقواعد واملبادئ احملاسبية ح

 .املالية وبالتايل التأثري على جودة هذه األخرية 

 فصــلها عــن  اإلدارة وعــن عمليــة إختــاذ القــرار يف إعــداد القــوائم املاليــة احملاســبة واملاليــة أكثــر ل االهتمــام بأقســام

والوصــول بــالقوائم املاليـــة إىل  07-11من قـــانون وبالتــايل ســهولة تطبيـــق قواعــد النظــام احملاســـيب املــايل املتضــ

 .أعلى درجات الشفافية

 راجعــة هــذه احلســابات لضــمان االجتمــاعي لتســهيل عمليــة محلســابات صــناديق ا ةحماولــة وضــع مدونــة تعريفيــ

وبالتــايل التــأثري علــى جــودة القــوائم املاليــة مــن خــالل تقــارير مراجعــي احلســابات خصوصــا أن هــذه احلســابات 

 .ة من النظام احملاسيب املايلمستوحا

 التــأمني البــد مــن وضــع خمطــط وحماســبة خاصــة مثلمــا جنــده يف هــو هلــده املؤسســات  يمبــا أن النشــاط الرئيســ

مؤسســات التـــأمني ســـواء العموميـــة أو اخلاصــة وبالتـــايل الزيـــادة يف شـــفافية ومصــداقية القـــوائم املاليـــة لصـــناديق 

 .الضمان اإلجتماعي

 الـيت تسـهر علــى حتقيـق العدالـة اإلجتماعيـة وخدمــة الدولـة واإلنسـانية مــن املؤسسـات  ضـرورة زيـادة دعـم هــذه

 .لتجار وأصحاب املهن واحلرفني وبالتايل إنعاش االقتصاد الوطينلخالل خدمات التأمني املقدمة 
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  :آفاق ونقاط بحثية مستقبلية .4

 ،لـذلك يبقــى البحـث يف جماالتــه خصــبا ،ة للموضــوعجنــد أن البحـث مــازال مفتوحـا بكــل اجلوانــب املختلفـ ،ويف النهايـة

  :وبذلك خنتتم دراستنا ببعض النقاط البحثية اليت نأمل أن تكون دراسات يف املستقبل على النحو التايل
  

  

 ؛حنو تطبيق منوذج مدونة حسابات للمؤسسات غري اهلادفة لتحقيق الربح يف اجلزائر - 1

 ؛ادفة لتحقيق الربح يف اجلزائراهلتأثري السياسات املالية على املؤسسات غري  - 2

 ؛اإلفصاح يف املؤسسات غري الرحبية علىاملمارسات احملاسبية يف ظل النظام احملاسيب املايل أثري جودة ت - 3

 ؛تأثري تطبيق النظام احملاسيب املايل على مردودية املؤسسات غري اهلدافة لتحقيق الربح - 4

 .زائرواجلمعيات غري الرحبية يف اجل تحماسبة املنضما - 5

 .حماسبة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات غري اهلادفة للربح - 6
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  الكتب 

إدارة النشـر العلمـي واملطـابع،  إدارة املنظمات غـري الرحبيـة األسـس النظريـة وتطبيقيهـا، ،إبراهيم بن علي امللحم .1
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 ت والمذكراتاألطروحا 
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  المقاالت والمؤتمرات العلمية 

  المقاالت العلمية  
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االســتدامة التشــغيلية واملاليــة يف ظــل الرســالة االجتماعيــة للمنظمــات غــري اهلادفــة "امســاء مهــدي حســني اهلــامشي، 26. 

 .2013، جملة التقين، ا�لد السادس والعشرون، العدد السابع، "للربح
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 حـول الـدويل امللتقـى ،وأهـداف حتـديات اجلزائـر يف اجلديد املايل احملاسيب النظـــام سفـيان، أحبـري مـراد حممــد ايت27. 

 جامعـة التسـيري وعلـوم االقتصـادية العلـوم كليـة الدولية، احملاسبية املعايري يف ظل املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي اإلطار

 2009/ اكتوبر/  15 – 13البليدة، دحلب سعد

 معلوو يةدالقتصاا ملعلوا جملة ،بالتضخم تأثره ىمدو هديوقو ماهيته لمحاسبةا في سلقياا ،لتجاينا بالرقي28. 

 .2008، سنة 11 دلعدا ،لتسيريا

السابع ديسمرب  دجملة احلقيقة، جامعة أدرار، اجلزائر، العد ،املنظمات غري احلكومية وحقوق اإلنسان مجليل صاحل، 29. 

2005. 

دراســة تطبيقيــة (عيــة لتعزيــز القــدرات اإلبداعيــة توظيــف أبعــاد املســؤولية االجتما"آخــرون، حامــد كــرم احلــدراوي و 30. 

 . 2014،جملة فري للعلوم االقتصادية واالدارية ، ا�لد السابع، العدد الثالثون، بغداد، )"لبعض كليات جامعة كوفة

تـــأثري اإلفصـــاح عـــن املســؤولية االجتماعيـــة بـــالقوائم املاليـــةيف قـــرارات "حســني هـــادي عنيـــزة، مـــاهر نــاجي علـــي، 31. 

،جملــــة فــــري للعلــــوم االقتصــــادية واالداريــــة، العــــدد الســــادس )"دراســــة تطبيقيــــة واســــتطالعية(خدمي هــــذه القــــوائم مســــت

 . 2014والعشرون، بغداد، 

موقـــــع مؤسســـــات ا�تمـــــع املـــــدين يف إدارة التنميـــــة احملليـــــة يف اجلزائـــــر، جملـــــوة العلـــــوم االجتماعيـــــة  صـــــاحل زيـــــاين،32. 

 .2007جوان  16واإلنسانية، جامعة باتنة، العدد 

 الســـادس، العـــدد افريقيـــا، مشـــال اقتصـــاديات جملـــة املوحـــد، احملاســـيب النظـــام تطبيـــق متطلبـــات عاشـــور، كتـــوش33. 

 .2009 الشلف،

جملــة  ،جملــة العلــوم اإلنســانية املنظمــات احلكوميــة ودورهــا يف عوملــة النشــاط اخلــريي والتطــوعي، ،كمــال منصــوري34. 

 .2006سبتمرب  30إلنسانية، العدد الكرتونية شهرية تعىن بالعلوم ا

ــــة، ارامكــــو الســــعودية"املســــؤولية االجتماعيــــة للشــــركات النفطيــــة العربيــــة شــــركيت "حممــــد فــــالق، 35.  " ســــوناطراك اجلزائري

 .2013، جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر، 12، العدد ، جملة الباحث"كنمودج

اخلربتــان املصــرية واليابانيــة، مركــز  ، احلكوميــة يف ظــل العوملــةدور املنظمــات غــري ،جنــوى مســك والســيد صــديف عابــدين36. 

 .2002الدراسات األسيوية، القاهرة، 

، املعهـد العـريب للتخطـيط، سلسـلة اخلـرباء، "املسؤولية االجتماعية زمسامهة القطاع اخلاص يف التنمية"وليد عبد املوىل،37. 

 . 2013، الكويت، 47العدد 

دى تطبيـــق القيـــاس واالفصـــاح يف احملاســـبة عـــن املســـؤولية االجتماعيـــة بـــالقوائم املاليـــة يف مـــ"يوســـف حممـــود جربـــوع،38. 

 .2002ن العدد االول، غزة، 15، جملة اجلامعة االسالمية سلسلة الدراسات االنسانية، ا�لد "الشركات بقطاع غزة

 المؤتمرات العلمية  

دور معـايري  ،''لتاريخية والقيمة العادلـةالقياس المحاسبي بين التكلفة ا'' بكاي حممد وآخرون،39. 

املــايل ( اجتاهــات النظــام احملاســيب املــايل اجلزائــري-احملاســبة الدوليــة يف تفعيــل أداء املؤسســات واحلكومــات
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على ضوء التجارب الدولية، كلية العلـوم اإلقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسيريــ جامعـة قاصـدي ) العمومي

 .2014نوفمرب 25و 24ى دويل تقلاجلزائر، م-مرباح ورقلة

 الوطني الملتقى ،للجزائر بالنسبة خيار أم ضرورة الدويل واملايل احملاسيب النظام مبارك، زاير بن40. 

 العلوم معهد ،والتطبيق التوافق متطلبات الجزائرية االقتصادية والمؤسسة الدولية المحاسبة معايير

 2010 ماي 26-25 أهراس قسو  اجلامعي املركز التسيري وعلوم االقتصادية

أثـر انعـدام الـدور الرقـابي فـي تبــاين '' ،حلمـي محـزة عبـاس األسـيدي، معتـز كـاظم حـنش املـالكي41. 

املـؤمتر العلمـي  ،''الممارسات المحاسبية للوحدات الغير حكومية غير الهادفة للربح والممولة ذاتيـا

 .2018حرييزان  28-27الثاين جلامعة جيهان، أربيل العراق، يومي 

 المـؤتمر ،املـايل احملاسـيب النظـام مـع اجلبائيـة القواعـد تكييـف متطلبـات حممد، متناوي على، عزوز42. 

 الدوليـة، المحاسـبة معـايير ظـل فـي الجديـد المـالي المحاسـبي النظـام حـول األول الـدولي العلمي

 .2010 جانفي 18 .17 يوميبالوادي،  اجلامعي املركز ،وآفاق تطبيقات تجارب،

 

 لقوانين ا 

 .1993 جانفي 19 بتاريخ، الصادرة ،03 ، العددالشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة43. 

 .2007 نوفمبر 25 بتاريخ، الصادرة ،74 ، العددالشعبية الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة44. 

 .2015 افريل 05 بتاريخ، الصادرة ،17 ، العددالشعبية دميقراطيةال اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة45. 

 .2007 نوفمبر 25 بتاريخ، الصادرة ،74 ، العددالشعبية الدميقراطية اجلزائرية46. 

املتعلـق بالتزامـات املكلفـني  1983جويليـة  02املوافـق ل  1403رمضـان عـام  21مـؤرخ يف  14-83قانون 47. 

  .يف جمال الضمان االجتماعي

نـــوفمرب  25الصـــادر يف  74املتضـــمن النظـــام احملاســـيب املـــايل، اجلريـــدة الرمسيـــة، اجلزائريـــة العـــدد  01-10قـــانون 48. 

2007.  

 الرمسية اجلريدة ،املايل احملاسيب النظام يتضّمن 2007 سنة نوفمرب 25 يف مؤرّخ 07 – 11 رقم قانون49. 

  للجمهورية

 2009 سـنة مـارس 25 بتـاريخ 19 العـدد الرمسيـة باجلريـدةالصـادر  2008 جويليـة سـنة 26 مـؤرخ القـرار 50. 

 .املايل احملاسيب النظام املتضّمن

 املــــايل احملاســــيب للنظــــام تطبيــــق اول تتضــــمن 29/10/2009 يف مؤرخــــة 02 رقــــم وزاريــــة املاليــــة، تعليمــــة وزارة51. 

2010. 

، 2015نــوفمرب ســنة  14افــق ل املو  1437صــفر عــام  02مـؤرخ يف  289-15املرســوم التنفيــدي رقــم   .52

 .يتعلق بالضمان االجتماعي لالشخاص غري االجراء الذين ميارسون نشاطا حلسا�م اخلاص
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  تقييم محتوى الكشوف المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح: الثاني المحور 
  

غير 

موافق 

 بشدة

  غير 

 موافق

  

  محايد

  موافق 

 الرقم البيان موافق  بشدة

  
  

 
طبيعة احملاسبة يف هذا النوع املؤسسات يواجه بعض الصعوبات والتحديات يف إعداد القوائم املالية 

 .ةا إىل املصداقيوالوصول �
01 

 02  يتطلب إعداد القوائم املالية للمؤسسات الضمان االجتماعي نظام حماسيب مايل خاص     

  03  متطلبات إعداد القوائم املالية للمؤسسات الضمان االجتماعييتوافق النظام احملاسيب املايل و      

  04  اجلودةة و تويها القوائم املالية بالدقمتتاز املعلومات اليت حت     

  
  

 
يتم استخدام برامج حماسبية عالية اجلودة يف إعداد قوائم املالية للمؤسسات الضمان 

 .االجتماعي وبالتايل احلصول على معلومات ذات جودة
05  

  
  

 
تتوافق حماسبة صناديق الضمان االجتماعي ومبادئ النظام احملاسيب املايل يف ما خيص إعداد 

  القوائم املالية
06 

  
  

 
امليزانية أصول، ( القوائم املالية تعرب عن صحة الوضعية املالية ملؤسسات الضمان االجتماعي 

  )امليزانية خصوم، جدول النتائج
07 

  
  

 
األصول، اخلصوم، حسابات ( يتم اإلشارة للعمليات اليت حتتاج إىل توضيح يف القوائم املالية 

  .األخرية وفق مالحق يتم ذكرها بعد هذه) النتائج
08  

    
    

  
تعتمد مؤسسات الضمان االجتماعي على معلومات من خالهلا ميكن حتديد نتيجة الدورة 

 وقدرة املؤسسة على حتديد وضعيتها املالية
09  

  10  تتم التأكد من طرق اإلهتالك من فرتة إىل أخرى و يؤثر تغيريها على مصداقية القوائم املالية          

    
    

  
احملاسبية من  تعلى سالمة وصحة كل التسجيال ان االجتماعيمؤسسات الضمحترص 

  خالل حتليل احلسابات وإعداد املقاربات البنكية والتأكد من احلسابات النقدية
11  

  12  على برامج حماسبية ومتطورة يف إعداد القوائم املالية  مؤسسات الضمان االجتماعيتعتمد           
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  مخرجات البرنامج اإلحصائي 

SPSS.22 
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 قائمة محكمي اإلستبیان
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 قائمة المحكمين من األساتذة الجامعيين  )1

  المؤسسة الجامعية  األستاذ

  -غرداية –جامعة  رواني بوحفص

  -غرداية –جامعة  محمد عجيلة

  -ورقلة –جامعة  أعمر عزاوي

  -ورقلة –جامعة  عبد اهللا مايو

  
  

  

  المهنيينمن قائمة المحكمين  )2

  المهنة وعنوان اإلقامة  األستاذ
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