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ىداء  شكر وا 

  واألشكال قائمة الجداول

 المختصراتقائمة 

 الممخص

 10..………………………………………………………………..……مقدمة عامة 

 00............................... ...................معموماتالنظام المحاسبي كنظام  األول:الفصل 

 12.....................................................................................الفصل.تمييد 

  13..........................................................المعموماتأساسيات نظام  األول:المبحث 

 13........................................................... المطمب األول : مدخل الى نظرية النظم

 01............................................................المعمومات.مفيوم نظام  الثاني:المطمب 

 22.................................................ووظائفو.مكونات نظام المعمومات  الثالث:المطمب 

 31.......................................................ومواردهأنواع نظم المعمومات  الرابع:المطمب 

 36.........................................................المحاسبيةنظم المعمومات  الثاني:المبحث 

 36........................................................معمومات.المحاسبة كنظام  األول:المطمب  

 81..........................................مفيوم نظام المعمومات المحاسبي وأىدافو  الثاني:المطمب 

 42.........................................المعمومات المحاسبية  نظمواىداف أىمية المطمب الثالث : 



 47.............................المطمب الرابع:مقومات نظم المعمومات المحاسبية ومستخدمو مخرجاتو..

 50.........................................تحميل وتصميم نظام المعمومات المحاسبيالثالث: المبحث 

 50...................................................مراحل دورة حياة نظام المعمومات األول:المطمب 

 54..................................................المحاسبية.تحميل نظم المعمومات  الثاني:المطمب 

 59...............................المحاسبية.. تحميل نظم المعمومات وأساليبخطوات المطمب الثالث : 

 68...................................المحاسبية.تنفيذ وصيانة نظم المعمومات تصميم،  الرابع:المطمب 

 80..................................................................................خالصة الفصل 

 81 ......,,عمى البيئة الجزائرية المرجعية الدولية وانعكاساتهالنظام المحاسبي المالي و الفصل الثاني : 

 82.....................................................................................الفصل.تمييد 

 83....................................المالي اإلبالغمعايير و  معايير المحاسبة الدوليةاألول: المبحث 

 83.......................................................مدخل الى المحاسبة الدولية  المطمب األول:

 91...........................................................الدولية.معايير المحاسبة  :المطمب الثاني

 94...................................................الدولية.ة عرض معايير المحاسب المطمب الثالث:

 102.................................................. ماهية النظام المحاسبي الماليالثاني: المبحث 

واألىداف ، النظام المحاسبي المالي الى الوطني أسباب االنتقال من المخطط المحاسبي المطمب األول :
 018 ............................................................المحاسبي المالي  المرجوة من النظام

 106...........................................المالي.مفيوم ومبادئ النظام المحاسبي  الثاني:المطمب 

 109............................................ نظام المحاسبي الماليمراحل انجاز ال المطمب الثالث:

 116..........................البيئة الجزائرية انعكاسات النظام المحاسبي المالي عمى الثالث:المبحث 



 116.............................المالي.البورصة الجزائرية وواقع تبني النظام المحاسبي : المطمب األول

 121.................................................المالي.النظام المحاسبي الجباية و  الثاني:المطمب 

  128..........................وواقع تبني النظام المحاسبي المالي صرفيةالمؤسسات الم المطمب الثالث:

 130........................................خارجيةالة لنظام المحاسبي المالي والمراجعا :المطمب الرابع

 138..................................خالصة الفصل ...............................................

 139...........................................الفصل الثالث: اإلطار النظري لمنظام المحاسبي البنكي

 140..................................................تمييد الفصل..................................

 141.................................................... بنكيةمدخل الى المؤسسات ال :المبحث األول

 141.....................................................................البنك.ماىية  األول:المطمب 

 146......................................................................كأنواع البن الثاني:المطمب 

 149..................................................المطمب الثالث: تعريف البنوك التجارية ووظائفيا

 153..........................................البنوك.: مصادر األموال واستخداماتيا في رابعالمطمب ال

 159........................................الحسابات الجارية والودائع ،قسم الخزينة :ثانيالالمبحث 

 159 ....................................................................الخزينة.قسم  األول:المطمب 

 161............................................قسم الحسابات الجارية الدائنة والودائع  الثاني:المطمب 

 169..................................................................الزبائن.قروض  :المطمب الثالث

 171...........................................................ندية: االعتمادات المستلثحث الثاالمب

 171.........................................................مدخل الى التجارة الدولية :المطمب األول

 178......................................................مفيوم االعتمادات المستندية :المطمب الثاني



 182..............................................المستندية ووثائقيا تاإلعتماداأنواع  :المطمب الثالث

 186.................................................المستنديةلالعتمادات  مراحل دورةالمطمب الرابع: 

 189....................................................................المقاصة قسم :رابعالمبحث ال

جراءات المقاصة المطمب األول :   190.......................................................مفيوم وا 

 ATCI............................................................193مفيوم نظام المطمب الثاني : 

 195.........................................................سيرورة عمميات المعالجةالمطمب الثالث: 

 198........................................لمبنكمحفظة األوراق المالية والتجارية : خامسالمبحث ال

 198..............................................التجارية.المعالجة المحاسبية لألوراق  األول:المطمب 

 199....................................المالية.تحديد بعض المفاىيم المتعمقة باألوراق  الثاني:المطمب 

 204....................الدولية.االعتراف وقياس األدوات المالية وفق معايير المحاسبة المطمب الثالث: 

 206.................................................................................خالصة الفصل.

 207........................ منظام المحاسبي المالي في البنوك التجاريةل النظري راإلطا الرابع:الفصل 

 208...............................................................................تمييد الفصل.....

 209 ........................................................: خصائص النشاط البنكي ولالمبحث األ 

 209..........................................................المطمب األول: مفيوم المحاسبة الخاصة

 212...........................................................خصائص النشاط البنك :الثانيالمطمب 

 213...........................................المصرفي.: طبيعة المحاسبة في النشاط لثالمطمب الثا

 217.....................................الرابع: مقومات النظام المحاسبي البنكي ............المطمب 

 222....,..........................النظام المحاسبي المالي البنكي في الجزائر مقومات :نيالمبحث الثا



 223.....................في الجزائرمنظام المحاسبي المالي لالمبادئ والقواعد المحاسبية  األول:المطمب 

 227........................................................: المخطط المحاسبي البنكيالمطمب الثاني

 232..........................................................الكشوف المالية البنكيةالثالث:  بحثالم

 233............................................................ المالية.تعريف القوائم : األولالمطمب 

 234...........................المطمب الثاني: الكشوف المالية البنكية وفق النظام المحاسبي المالي....

 246.....البنكية.: مقارنة بين النظام المحاسبي المالي لممؤسسات االقتصادية ولممؤسسات ثالثالمطمب ال

 249...........................البنكية متطمبات االفصاح في القوائم المالية :المبحث الرابع

 249....................................خاصة بالتقارير المالية 8متطمبات اتفاقية بازل  المطمب األول:

 252........"30المطمب الثاني: االفصاح في الكشوف المالية البنكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم "

 260......."............... " األدوات المالية: االفصاحات 7المطمب الثالث: معيار االبالغ المالي رقم 

 264........................................................................خالصة الفصل.........

 265...............في البنك الجزائري الخارجي ماليالنظام المحاسبي ال واقع تطبيقالتطبيقي: الفصل 

 266...............................الفصل..................................................... تمييد

 267................................................ التعريف بالبنك الخارجي الجزائرياألول: المبحث 

 267...............................................الخارجي.لمحة عن البنك الجزائري  األول:المطمب 

 270.................................الخارجي.المديرية العامة لممحاسبة لمبنك الجزائري  الثاني:المطمب 

 273...................................................المطمب الثالث: الييكل التنظيمي لوكالة الشمف

 277 ......البنكي االنتقال من المخطط المحاسبي البنكي الى النظام المحاسبي الماليالمبحث الثاني :

 277.. .........االنتقال من المخطط المحاسبي الى النظام المحاسبي المالي إجراءات المطمب األول : 



 280..................................................األصول.معالجة بعض عناصر الثاني:المطمب 

 284......البنكي سابقا والمخطط المحاسبيلمبنوك  النظام المحاسبي الماليالمقارنة بين  :المطمب الثالث

 286........العامة لممحاسبة عمى مستوى المديريةالمعالجة المحاسبية لعمميات البنك  الثالث:المبحث 

 286........................................................................ تثبيتاتال :المطمب األول

 291..................................................................المالية التثبيتات الثاني:المطمب 

 302................................................................المؤوناتمعالجة  المطمب الثالث:

 307..............................الوكالةعمميات البنك الخارجي عمى مستوى معالجة  الرابع:المبحث 

 307..............................................................المقاصة اإللكترونية األول:المطمب 

 310...............................................................االعتماد ألمستندي الثاني:المطمب 

 313.................................................................المطمب الثالث: معالجة القروض

 316........................................................الرابع: قسم الخزينة.............. المطمب

 318............2013-2012-2011: القوائم المالية لمبنك الجزائري الخارجي لسنة خامسالمبحث ال

 318...............................2013-2012-2011المطمب األول: الميزانية وخارج الميزانية لسنة 

 324............................................النتائج وجدول تدفقات الخزينة  حسابالمطمب الثاني: 

 326................................كات المطمب الثالث :جدول تغيرات رؤوس األموال و جدول االىتال

 331...........................................................خالصة الفصل.......................

 332............................................................ الخاتمة العامة .....................

 342...................................................................................قائمة المراجع 

 357......................................................................................"المالحق .


