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 طبيعة الجهاز المصرفي الجزائري 

مليات لف العومختالنظام المصرفي يشمل كل النشاطات التي تتمحور حول الخدمات البنكية من جمع للمدخرات وتقديم للقروض 

يمثل  قيقي، بحيثدي الحالبنكية التي أصبحت غير محصورة في الوظيفة التقليدية للبنك فهو يعتبر  المرآة العاكسة للنظام االقتصا

 . مجموع المصارف العامة في الدولة و يعمل على تمويل التنمية االقتصادية و تسهيل العمليات المصرفية

  البنك المركزي الجزائري

إصدار  وظيفته لبنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفيا 

ية وضعا ياسة النقدجسيد السدون الجمهور فهو يسهر على تة وميومع الدولة الممثلة بالخزينة العمالنقود ويتعامل مع البنوك التجارية 

أسيسها في الجزائر تيعتبر البنك المركزي الجزائري أول مؤسسة نقدية تم  . زن االقتصادي في الدولةوتطبيقا لغرض تحقيق التوا

الناحية القانونية  في هيئة إصدار، ويعتبر من 1962 ديسمبر 13الصادر في  144 /62المستقلة، وأنشئ هذا األخير بالقانون رقم 

ة تأديوكومة بها الحالقيام بالخدمات المصرفية التي تطل، مهامه يتمثل في مؤسسة عامة وطنية لها شخصية معنوية واستقالل مالي

اقبة أحوال ومر  جنبيةالت األإدارة احتياجات البلد من المعامومراقبة االئتمان  ،الخدمات المصرفية وتقديم المساعدة للبنوك التجارية

 .جنبيقيق استقرار أسعار الصرف األالتجارة الخارجية بغرض المساهمة في تح

 المحور األول: ماهية البنوك التجارية

ن ت واالئتمالمجاالتعد البنوك عصب االقتصاد ألي دولة وهذا من خالل عملياتها من تجميع المدخرات، واالستثمار في شتى ا    

نمية فيما ي مجال التفلبنوك ابأشكاله المختلفة ومختلف المعامالت المالية التي ال غنى عنها، باإلضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه 

 يخص دول العالم الثالث، وغيرها من الوظائف.

 البنوك  مفهوم -1

وسيط كمؤسسة تعمل  "نه بأعرف البنك وردت عدة تعريفات للبنك منها الكالسيكية ومنها الحديثة، من وجهة نظر الكالسيكية      

موعة انية هي مجه، والثمن األموال وتحتاج إلى الحفاظ عليه وتنميتمالي بين مجموعتين رئيسيتين من العمالء، األولي لديها فائض 

 من العمالء تحتاج إلى أموال ألغراض االستثمار أو التشغيل أو كالهما ".

اول ال محعددة وتعزأو آلجع  نه " مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائعع تعدفع عنعد الطلعببأأما الحديثة عرف البنك 

 تباشعر عمليعاتالتمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطعة التنميعة وسياسعة الدولعة ودععم االقتصعاد القعومي وعمليات 

ة رفيه وتجاريعومعا يتطلعب معن عمليعات مصع ،تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما يساهم في إنشعاء المشعروعات

 ومالية وفقاً لألوضاع التي يقررها البنك المركزي " .  

   الموصوفة في  أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات» المشرع الجزائري عرف البنوك على أنها

 المتعلق بالنقد و القروض  1990افريل  14ل الموافق  ه1410المؤرخ في رمضان  90/10من قانون  113الى 110المواد 

انوا تمع سواء كر المجهي مؤسسات اقتصادية تتلقى الودائع من شتى عناص التجارية من خالل التعاريف يمكننا القول أن البنوك    

ي ها تتمثل فهم مواردأن ألاسم بنوك الودائع يها ويطلق عل، أفرادا أو منشآت لتقوم باستثمارها عن طريق تقديم قروض مقابل فوائد

 .المودعة لديها األموال

ت لة السياسالى تشكيوترجع أهمية هذه السمات إلى تأثيرها الملموس عث سمات هامة تميزها عن غيرها تتسم البنوك التجارية بثال

 األوراقي ف ستثمارواال الرئيسية التي تمارسها البنوك، والتي تتمثل أساسا في قبول الودائع وتقديم القروض باألنشطةالخاصة 

 وهي:المالية، 

صل حالتي  لاألموايسعى البنك التجاري كأي منشأة أخرى إلى تعظيم أرباحه ولكي يحقق ذلك عليه أن يوظف  :الربحية -

 عليها من المصادر المختلفة وأن يخفض نفقاته وتكاليفه 

االئتمان ابلة طلبات سحب المودعين ومق مجابهة طلباتيقصد بها قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في  :السيولة -

ن ان الثقة مضه لفقدوهامش الضمان للبنك، إذ أن فشله في مواجهة التزاماته الفورية قد يعر األمانوتعتبر السيولة صمام 

  لإلفالس.ويدفعهم إلى سحب ودائعهم وقد يعرضه هذا  عمالئهجانب 

ف مة المصرالأو س األمانارف التجارية عن غيرها من المؤسسات المالية هي السمة الثالثة التي تميز المص األمان: -

ن ودعم لمودعيل األمانوالمتحققة عن رأس المال الذي يملكه المصرف التجاري، فرأس المال يلعب دورا مهما في تحقيق 

 .ثقتهم، فكلما زادت ثقة المودعين كلما تمكن المصرف من جذب المزيد من الودائع

 

 البنوك التجاريةوظائف   -2
في متناول  أي التوسط بين المقرضين والمقترضين بتجميع المدخرات والفوائض المالية ووضعها  :وظيفة الوساطة -

 .االقتراضوالمشروعات الراغبة في  األفراد

البنوك  تي تتميز بهاال األساسية، إذ هي الصفة األولىوهي وظيفة أكثر أهمية وتأثيرا من الوظيفة   د:وظيفة خلق النقو -

تعهده  اللإحلبنك اوعن سائر الوسطاء الماليين، ومعنى خلق النقود هو إمكان  األخرىالتجارية عن المؤسسات المالية 

 مثل في قدرةتت -د تقوم مقام النقو -بالدفع محل النقود الفعلية فيما يمنحه من قروض، وبذلك يخلق البنك وسائل دفع

 . المعامالتفي  اآلخرونيقبلها  والشيك  بتلك الوسائل  وهي في شكل كتابي مثلالزبون على التعامل 
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 هي:وأنواع رئيسية  3تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعامالت يمكن تصنيفها إلى  العمليات المصرفية: 3-

 وتصنف الودائع إلى:الودائع هي مبالغ مالية يضعها الزبون في حسابه البنكي. قبول الودائع:      1-3 

ع ء وال يدفيسحبها في أي وقت شا  أنو يستطيع صاحبها  ،شرط أوتودع دون قيد  الودائع تحت الطلب )الجارية(: -

 البنك فائدة عليها.

 وتتمثل في:

عن  ليه أتعاباقاضى عبل بالعكس تت دهذا النوع ال تقع البنوك عليه فوائ ،حساب الصك: يشترط أن يكون رصيده دائنا دائما-

 كل سحب.

 الحساب الجاري: يشبه حساب الصك إال أنه يختلف عنه في نقطتين: -

 .يستخدم من طرف رجال األعمال أو المؤسسات 

 المدة  ساسأب على يمكن أن يكون رصيده مدينا وفي هذه الحالة يعتبر البنك دائنا أي مقرضا لذلك بأخذ فوائد تحس

 التي يظل فيها الحساب مدينا.

 دفين:تحقق للمودع هوال تسترد قبل موعد استحقاقها. و ،قصيرة عادة آلجالتوضع في البنوك  ودائع ألجل: -

 .الحصول على فائدة مقابل توظيف مبلغ في المصرف 

  خطار إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب )سحب أي ملبغ من الوديعة في أي وقت بعد اإل

 المسبق للمصرف(.

ي مبلغ ها سحب أهي ودائع تودع بالمؤسسات المالية ألجل طويل مقابل فائدة، وال يحق ألصحاب الودائع االدخارية:  -

 قبل تاريخ استحقاقها إال بشروط معينة.

 يف األموال توظ 3-2 

 دوقنعتمادات الصا يعتبر من أهم المعامالت التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي:االئتمان:  -

 االعتماد المستندي، خطابات الضمان، الخصم، القرض بضمان أوراق تجارية أو مالية

 التوظيف في االستثمار -

 التوظيف في إطار الجهاز المصرفي -

 

  واستخدامات البنوك التجارية موارد  -4

تلف ليها من مخحصل ع تعتبر موارد البنك التجاري التزاما اتجاه الغير، حيث تمثل التزاماته بعناصرها المختلفة الموارد التي 

ري لبنك التجالنسبة لمن موجودات البنك التجاري، فهدف تحقيق الربحية با االستفادةالمصادر. أما استخداماته فتشير إلى كيفية 

  .لممكنةا االستخداماتيفرض عليه عدم ترك موارده النقدية عاطلة ال تدر عائدا بل يتعين عليه أن يوظفها في مختلف 

 البنوك التجاريةأقسام  -5
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 نظام المعلومات المحاسبي البنكي: لثانيالمحور ا

 

حاسبية لقواعد المصول وامحاسبة البنوك من حيث المبدأ تعتبر تطبيقا لمبادئ المحاسبة المالية وهي لذلك تتطلب معرفة تامة باألإن 

في  حاسب اآلليدام الالمتعارف عليها من جهة وفهما عميقا لطبيعة العمليات المصرفية وتقنياتها المميزة وبالذات في مجال استخ

قتصادية ألحداث االتائج امختلفة من جهة أخرى. وتعد المحاسبة البنكية بمثابة نظام للمعلومات يقوم بقياس نالتطبيقات المصرفية ال

 .وتوصيلها لمستخدميها لمساعدتهم على اتخاذ القرارات

رى سات األخؤسفي الم حد األنظمة المحاسبية الخاصة، حيث أنه يختلف عن النظام المحاسبي الموجودأيعد النظام المحاسبي للبنوك 

ميع عالة على جبة الففمزاولة البنك لنشاطه االقتصادي والمالي البد أن يتم وفق نظام محاسبي خاص يكون سليم ودقيق يحقق الرقا

 أنشطة البنك.

 تعريف النظام المحاسبي .1

ية لمحاسبايعرف النظام المحاسبي على أنه يتكون من مجموعة من المستندات التي تعد المصدر الرئيسي للبيانات  

بيعتها طن حيث والسجالت التي تستخدم لتسجيل هذه البيانات وفقا لترتيب حدوثها، ثم تبويبها في مجموعات متجانسة م

قا للمبادئ المحاسبية تحدد أسس إعداد المستندات والسجالت وف د التي وآثارها المالية، وذلك باإلضافة إلى مجموعة القواع

 .المعتمدة 

 خصائص نظام المعلومات المحاسبي البنكي .2

  :هياسية وإن النظام المحاسبي الجيد الذي يحقق أهدافه األساسية في البنوك التجارية يجب أن يتميز بعدة مميزات أس

 يجعل  ت وتقسيم الحسابات وطرق القيد والمعالجة وعرض البيانات بشكلالدقة والوضوح في المصطلحات والتسميا

 محاسبة البنك تعكس بأكبر قدر ممكن الصورة الحقيقية للبنك ونتائج أعماله الفعلية.

 لمختلفة امالية تتميز عمليات البنوك بتشابهها وتكرارها لذلك يجب اختيار الطريقة المحاسبية المالئمة للعمليات ال

 ة.والمتكرر

 لبنك ليات اضرورة تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كال منهم وفصل وظيفة المحاسبة عن باقي عم

 وبالذات عمليات الصندوق بشكل خاص.

 .تصميم الدورة المستندية المحاسبية بشكل يتحاشى التكرار بين موظف وآخر أو قسم وآخر 

 لبيانات عداد اإتالي يجب أن يكون النظام المحاسبي للبنك مرنا وقادرا على يمتاز عمل البنك بالسرعة والمرونة وبال

 .الكشوفات وتقديمها للجهات اإلدارية التي تستخدمها في الوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ القرارات

 عناصر نظام المعلومات المحاسبي البنكي .3
 يتكون نظام المعلومات المحاسبي البنكي من:

 المعلومات المحاسبي البنكيمدخالت نظام  1.3

، ويتم ام بالنشاطء القيللمعلومات المحاسبية أهمية بالغة بالنسبة للبنك، وتظهر المعلومة عند حدوث العمليات البنكية أثنا

بي ظام المحاسقا للنجمع المعلومات لدى مصلحة المالية والمحاسبة وفقا للهيكل التنظيمي المتبع لمراقبتها ومعالجتها وف

 يتم إدخال ، بحيثبق بهدف إعداد القوائم المالية الختامية التي تعكس المركز المالي للبنك خالل الدورة الماليةالمط

 .المعطيات المحاسبية والمعطيات الخاصة بالنشاط البنكي إنطاقا من المحيط

 المعالجة المحاسبية للمعلومات  2.3

  :يصالحة لالستعمال وبصفة عامة تتمثل هذه الخطوات فتمر المعلومات المحاسبية بعدة خطوات قبل أن تكون  

 .التقييد المحاسبي للمعلومات بناء على المستندات والوثائق القانونية في دفتر اليومية 

 ترحيل المبالغ المتعلقة بكل عنصر من عناصر األصول أو الحسابات المناسبة لها في دفتر األستاذ. 

 رة لمراقبة صحة القيودإعداد ميزان المراجعة في نهاية الدو. 

 .إعداد القوائم الختامية والجداول الملحقة 

استخدام  الي إلىتشكل هذه الخطوات في مجملها مراحل النظام المحاسبي الذي مر عبر الزمن بتطورات ليصل في الوقت الح .

لبنك ااسبية لدى هجية محوترتيبات خاصة ومنتقنيات اإلعالم اآللي، نظرا لميزاتها المتعددة، هذا طبعا باالعتماد على إجراءات 

 التجاري.

 مخرجات نظام المعلومات المحاسبي البنكي 3.3 

ف إعداد كشو ، كذلكتتمثل في التقارير الختامية والجداول الملحقة لها ألغراض الرقابة واالستعماالت الداخلية والخارجية

لبنك لة والمركز المالي لية كما ذكرنا سابقا تعكس الوضعية االقتصاديفالقوائم الما الحركة الخاصة بمعامالت البنك المتكررة،

بات ، جدول حسايزانيةوهي بمثابة مدخالت لمستعملي التقارير المالية وتتمثل هذه القوائم في الميزانية الختامية، خارج الم

 النتائج، الجداول الملحقة.

 األساليب المتبعة في التنظيم المحاسبي .4

ية لها قواعد عامة  يتم تحليل جميع العمليات التي تحدث في البنك إلى طرفيها المدين والدائن من وجهة نظر البنوك التجار 

تستخدم الطريقة الفرنسية)اليومية المركزية العامة + اليوميات المساعدة(  البنك نفسه وليس من وجهة نظر المتعاملين معه،
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دفاتر عامة  دفاتر مساعدة و تشمل يوميات مساعدة ودفاتر أستاذ مساعد  رالطريقة باستخدام نوعين من الدفات  وتقضي هذه

وتشمل يومية عامة مركزية لدى البنك المركزي ودفتر أستاذ عام، والمعلومات المحاسبي البنكي المتبع في البنوك التجارية 

خذ مجاميع اليوميات المساعدة وتنظم مبني على أساس أن المدة المحاسبية للبنك هي يوم واحد حيث يتم في نهاية كل يوم تؤ

بها قيود إجمالية في دفتر اليومية العامة، ويتم الترحيل إلى دفتر األستاذ العام الذي يحتوي ملخص بجميع عمليات البنك في 

 شكل حسابات إجمالية ومنه يتم استخراج ميزان المراجعة اليومي طبقا للعمليات التي تمت في كافة الشعب.

 :البنوك وفقا لألصول المتبعة في المشاريع التجارية والصناعية وتبعا لذلك يكون للبنك تمسك محاسبة

 روعالفة ومحاسبة مركزية في اإلدارة العامة: وجود محاسبة واحدة تتجمع فيها العمليات الخاصة باإلدارة العام. 

  ة لبنك محاسبفروع ا معينة، أي أنه لكل فرع منمحاسبة مستقلة لكل فرع في البنك التجاري: تظهر نتائج أعماله خالل فترة

ان كل ميزخاصة به وفق أصول خاصة يسجل فيها عملياته ثم يرسل هذا الفرع نتائج أعماله في نهاية كل شهر على ش

  مراجعة إلى اإلدارة العامة لتقوم بتوحيدها مع محاسبتها الخاصة

 خاصة ات الكالحساب بات وتوحد أرصدتها والتي تخص الفروعتتولى المحاسبة المركزية في اإلدارة العامة مسك الحسا

 ه الحساباتهذ صيدبتراية السنة المالية نه بالمراسلين بالخارج، حيث تقوم المحاسبة المركزية وبصفة دورية والسيما في

 .األوضاع العامة للبنك والحسابات الختامية دف تنظيم به

 
 النظام المحاسبي البنكيعناصر  .5

 ات ة تجارية ذل عمليالنظرية المحاسبية: يقوم النظام المحاسبي البنكي على أساس نظرية القيد المزدوج، والتي تعني أن ك

 .تؤثر على طرفين أحدهما مدينا واآلخر دائنا بنفس القيمة أثر مالي 

  عدة)يومياتالمسا تشمل الدفاترالطريقة المحاسبية: يقوم النظام المحاسبي البنكي على استخدام الطريقة الفرنسية التي 

 ودفتر أستاذ(، والدفاتر العامة أو الدفاتر المركزية )يوميات ودفتر أستاذ(.

 عمليات عن ال المجموعة المستندية: وهي من أهم عناصر أو مدخالت النظام المحاسبي، وبواسطتها يتم تجميع البيانات

ظام نجزأ من أي ال يت مصدر القيد األولي في النظام المحاسبي وجزء البنكية الخاصة بأقسام البنك المختلفة والمستندات هي

 وتشمل هذه المستندات، إشعارات الخصم )مدينة ودائنة( إيصاالت القبض واإليداع، الشيكات...الخ.

 يل حيتم تر ومنها ساعدة،المجموعة الدفترية: ويتم القيد في هذه الدفاتر للعمليات البنكية أوال بأول في دفاتر اليومية الم

ميات المساعدة بقيد نهاية كل يوم يتم تسجيل مجاميع اليو العمليات إلى حساباتها المختصة بدفاتر األستاذ المساعدة وفي

 مركزي واحد في دفتر اليومية المركزية في قسم الحسابات العامة بالبنك.



6 

 

 ير ة إلى تقاراإلضافبية، جدول حسابات النتائج، القوائم المالية: وتشمل كل من قائمة الميزانية الختامية، خارج الميزان

ظيمها ألغراض معينة وبصفة دورية أو غير دورية، وهي تختلف من حيث أنواعها، وكيفية تن وكشوف إحصائية تعد

 ومواعيد تنظيمها، والجهة التي تقدم إليها، والمعلومات التي تحتويها.

 م فقد تستخد الجتهاسبية إلدخال البيانات في النظام ألول مرة، ولمعاآلالت والمعدات: تستخدم اآلالت في األنظمة المحا

د ة، وقد ساعالخاص اآلالت في عمليات إثبات وتجميع وتصنيف وتلخيص البيانات، ومن ثم إعداد القوائم المالية والتقارير

ا يمكن مارنة بيرة بالمقاستخدام اإلعالم اآللي في معالجة كميات كبيرة من البيانات بحيث تستخلص نتائجها بسرعة ك

 .تحقيقه يدويا

 فاتر وطرق ت والداإلجراءات المحاسبية: وتحدد العمليات الكتابية والمحاسبية الالزمة لتسجيل المعلومات في المستندا

 .موضوعةإجراء تلك العمليات ومواعيدها باإلضافة إلى عمليات مراجعة القيود والتحقق من إتباع التعليمات ال

 ألعمالالرقابية: وتشمل وسائل رقابة محاسبية وإدارية وضبط داخلي، تعمل جميعا لضمان دقة وصحة اإلجراءات ا 

لكات، على الممت لتأميناالمحاسبية، وسالمة مختلف األصول، والتأكد من تنفيذ التعليمات اإلدارية ومنها :التدقيق الداخلي، 

  .رقابة األداء...الخ

  تمكنوا من ءاته ليمهام تنفيذ النظام، فيجب عليهم استيعاب وفهم خطوات النظام وإجراالموظفون: وهم الذين توكل إليهم

 .القيام بالمهام المحاسبية على أكمل وجه

المطبقة على  ة والمتضمن لمخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبي 04-09النظام رقم  23/07/2009أصدر بنك الجزائر في 

 05-09نظام رقم عه بالالبنوك والمؤسسات المالية، حيث يحدد القانون مدونة الحسابات وما تحتويه كل مجموعة حسابات، ثم تم إتبا

وائم دد هذه القع،والذي يتضمن إعداد القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية وطرق نشرها، حيث  28/10/2009المؤرخ في 

 وقد .لملحقاة إلى إضاف األموال، حسابات النتائج، خارج الميزانية، جدول تدفقات الخزينة، وجدول تغيرات رؤوس في: الميزانية

يختلف عنه في المتضمن المخطط المحاسبي البنكي، و 17/11/1992الصادر بتاريخ  08-92أتى هذا القانون ليحل محل القانون 

ة وجدول قات الخزينول تدفالمجموعة الثامنة النتائج وأضاف إلى القوائم المالية جد عدد مجموعات الحسابات إذ ألغى القانون الجديد

 األموال.تغيرات رؤوس 

واحدة لحسابات للتسيير و مخطط حسابات البنوك والمؤسسات المالية يضم ثمانية مجموعات منها خمسة للميزانية واثنتان

 :خارج الميزانية وهي

  ق، وعمليات تسجل حسابات هذا الصنف النقود والقيم بالصندو  ات ما بين البنوك:عمليات الخزينة وعملي 01الصنف

لمركزي لبنك اا...الخ( وعمليات ما بين البنوك وهي تلك العمليات التي تتم بين  االقتراضاتالخزينة ) السلفيات ،

جانب وكذا المراسلين األفي ذلك  والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما 

 .المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية

  غض النظر بتشمل حسابات هذا الصنف على كل القروض الممنوحة للزبائن   :حسابات العمليات مع الزبائن 02الصنف

 .سدة بسنداتلمججال استحقاقها وكذا الودائع التي تتم من قبلهم باستثناء االستخدامات اآعن 

  المالية، بحيث  زيادة على العمليات المتعلقة بحافظة األوراق  :حافظة األوراق المالية وحسابات التسوية 03الصنف

لصنف ام هذا تحتوي حافظة األوراق المالية على أوراق المعامالت وأوراق التوظيف وكذا شهادات االستثمار كما يض

مجموع بتعلقة ذا الحسابات االنتقالية والتسوية المعمليات التحصيل والعمليات مع الغير واالستعالمات األخرى وك

 .عمليات المؤسسات الخاضعة

  ة بصفة تسجل حسابات هذا الصنف االستخدامات الموجهة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضع :القيم الثابتة 04الصنف

 دمة في شكلك المقفيها تلدائمة، وكذا القروض التابعة واألصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية بما 

   .إيجار بسيط

  يل في تجمع في حسابات هذا الصنف مجموع وسائل التمو  :رؤوس األموال الخاصة والعناصر المماثلة 05الصنف

شكل حصص أو موضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة أو مستمرة، كما تظهر أيضا فيه النواتج 

 .ستغالل، نتيجة السنة الماليةواألعباء المؤجلة، خارج دورة اال

  على  وزيادة ،تسجل حسابات هذا الصنف جميع األعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خالل السنة :األعباء06الصنف

ا مة وكذأعباء االستغالل البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض ، تتضمن حسابات هذا الصنف المصاريف العا

عامة و كية الونات و خسائر القيمة، كما أنه تظهر فيه مخصصات األموال ضد المخاطر البنمخصصات االهتالكات والمؤ

 .أخيرا تظهر العناصر غير العادية، األعباء والضرائب على النتائج والعناصر المماثلة

  تشمل حسابات هذا الصنف على مجموع النواتج المحققة خالل السنة من طرف المؤسسة   :النواتج 07الصنف

خاضعة، زيادة على نواتج االستغالل البنكي والمتعلقة بالنشاط البنكي المحض بحيث تتضمن حسابات هذا الصنف ال
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االسترجاعات عن خسائر القيمة المؤونات، كما تسجل فيه استرجاعات األموال ضد المخاطر البنكية العامة ، كما تظهر فيه 

 النواتج –العناصر غير العادية 

  ث و متلقاة، بحيتشمل بنود هذا الصنف على مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت معطاة أ ميزانية:خارج ال 09الصنف

ت مناسبة ص حسابايتم التمييز بين مختلف االلتزامات من خالل طبيعة االلتزام والطرف المقابل وفي هذا السياق لقد تم تخصي

 .األوراق المالية والتزامات بالعملة الصعبة اللتزامات التمويل والتزامات الضمان والتزامات على
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