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 :اخلامتة
 العمالء من الودائع استالم أمهها من عديدة بوظائف يقوم حيث معنوية شخصية ذات مالية مؤسسة البنك يعترب

 ادلوجهة قصرية قروض من أنواعا و أشكاال القروض ىذه أتخذ حيث قروض شكل يف الزابئن من توزيعها إعادة و
 .لالستثمار موجهة األجل طويلة و لالستغالل

 ألي األساسي اذلدف الن اإلقراض بعملية ادلتعلقة تلك ىي عملو يف ادلصدر يواجهها اليت القرارات األصعب من
 البنكي ابخلطر يعرف ما العملية ىذه عن ينجر حيث ادلستقبلي ابلتوظيف يرتبط الذي و األرابح حتقيق ىو قرض

 ليتنبأ االئتمانية ادلخاطرة تقدير و بقياس البنك يقوم ىذا ألجل ادلخاطر أصعب من ىو و التسديد عدم كخطر
 جملاهبة إجراءات عدة ذلك يف البنك يستعمل لذا اخلطر حدوث إىل ادلؤدية ادلعطيات كل حتديد و حدوثها قبل هبا

 .التسديد عدم خماطر
 نظاما اعتبارىا حيث من العملي النشاط رلاالت كافة يف هبا القيام ينبغي ىامة تسيريية وظيفة مبثابة الرقابة تعترب

 العمل سري حسن من للتأكد حيوية ضرورة الداخلية فالرقابة ادلخططة، األىداف لتحقيق وضماان األداء لضبط
 مايل جانب من فيو مبا واحملاسيب اإلداري الشق شقني، من الشامل الداخلية الرقابة نظام يتكون حيث واإلجناز،
 ادلؤسسات على جيب النظام ذلذا أساسية ومكوانت مقومات وجود من أيضا شك وال .لو فرعية كأنظمة
 .نفسها البنوك وأمهية طبيعة من خاصة أمهية البنوك يف الداخلية الرقابة أنظمة وتستمد مراعاهتا،
 لتحقيق وادلالية النقدية الدفع وسائل كافة يف وتتعامل علمي أبسلوب تدار اليت ادلالية ادلؤسسة ابعتباره فالبنك

 وتعترب ،االستثمار اإلقراض، السيولة، كسياسة بو، خاصة مصرفية سياسات لو مسبقا، احملددة األىداف من مجلة
 والقوة الضعف نقاط على والوقوف أدائها تقييم على ادلالية ادلؤسسات خمتلف تساعد ىامة وظيفة الداخلية الرقابة
 .وجهد تكلفة أبقل ذلا ادلخطط األىداف إىل للوصول البنك جناح مؤشرات من األداء تقييم أن ابعتبار فيها

 اجلانب ختص وإجراءات وتنظيمية إدارية إجراءات يف تتمثل البنك يف الداخلية الرقابة بنظام اخلاصة فاإلجراءات
 وإدخال ادلزدوجة الرقابة واعتماد ادلمتلكات على التأمني ختص عامة إجراءات إىل ابإلضافة ابلبنك احملاسيب
 سواء نشاطاتو كافة تقييم البنك يف الداخلية الرقابة نظام يستطيع مجيعها اإلجراءات ىذه وبتفاعل اآليل، اإلعالم
 .واحملاسبية اإلدارية

 مخسة يتضمن ادلايل أو احملاسيب أو اإلداري اجلانب يف سواء بنك ألي الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص إن
 لنظام اجلزئية ابألنظمة اخلاصة ادلعلومات خمتلف مجع خالل من الداخلية، الرقابة نظام على التعرف أوذلا خطوات؛

 ومفهومة، موجودة البنك داخل اإلجراءات كل أبن للتأكد والتطابق الفهم اختبارات خطوة تليها الداخلية، الرقابة
 إىل مرورا الضعف، ونقاط القوة نقاط مبدئيا ابستخراج السابقتني اخلطوتني على ابالعتماد األويل التقييم إىل منر مث
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 النهائي التقييم يف إليها ادلتوصل القوة نقاط أن من التأكد هبدف االستمرارية اختبارات يف وادلتمثلة الرابعة اخلطوة
 على النظام وضعف قوة مدى تبني شاملة وثيقة يف حوصلة تقدمي ميكن أين االستمرارية اختبارات على ابالعتماد
 من حتتويو وما ادلالية القوائم وأن سيما ال الداخلية الرقابة بنظام اخلاص التقرير دتثل الوثيقة وىذه ادلالية ادلعلومات
 الرقابة نظام مقومات إىل التعرض مت ولقد .للبنك احلقيقي ادلايل للمركز دتثيلها ضمان على تعمل معلومات
 حلماية الصادرة واإلجراءات السياسات الكفء، التنظيمي كاذليكل وتنظيمية إدارية مقومات لو أن وتبني الداخلية
 من جهة كل هبا حتتفظ اليت وادلالية احملاسبية والدفاتر كالكشوفات وادلالية احملاسبية ادلقومات حيث ومن األصول،
 .احلاجة عند الستعماذلا اإلدارية اجلهات

 ادلقر خالل من أي مركزية، بطريقة تشغيلها يتم والتسيريية التنظيمية اجلوانب أن تبني اإلداري ادلستوى فعلى
 فالبنك ذلك ومع رلملها، يف بعدية رقابة تكون جعلها مما والتفتيش ادلراجعة إداريت خالل من للبنك، الرئيسي

 احملاسيب ادلستوى على أما ىائلة، مادية إمكانيات على ويتوفر بعيد حد إىل ومنسجم مالئم تنظيمي هبيكل يتمتع
 للقروض منحو طريقة خالل من عليو يؤخذ الذي الضعف أن إال ادلطلوبة واحملاسبة التقييم دلناىج خيضع فالنظام

 والضعف اذلشاشة مدى احلقيقة يف يبني الذي ادلايل ادلستوى على أما .ضخمة مبالغ كلفو ما وىو ضماانت دون
 إىل ابإلضافة والنتائج ادلخاطر وتقدير قياس أنظمة لضعف نتيجة وذلك للبنك الداخلية الرقابة نظام تصميم يف

 .ادلخاطر يف والتحكم ادلراقبة أنظمة
 نتائج الفرضيات: 
 ادلعايري ادلعتمدة يف منح القروض، حيث تربز يف منوذج ادلعايري االئتمانية  حولاألوىل الفرضية تتمحور -

 ـ ادلعايري االئتمانية ادلعروفة بوأخريا، 5ps منوذج ادلعايري االئتمانية ادلعروفة ب و،5csادلعروفة ب 
prism .

 عن عبارة تدور الفرضية الثانية حول معاجلة القروض ادلصرفية عن طريق الذي البد حيث تعرف على أهنا -
 ضد أتمني عن عبارة انوأ على أيضا  وىيابلقرض، ادلرتبطة األخطار خمتلف دلواجهة أدوات و وسائل

 .قرضو اسرتجاع من دتكينو و للمصرف اإلقراض بعمليات يتعلق فيما احملتملة األخطار
 على احملافظة إىل يهدف أن  لو البد  الذي ،الفعال الداخلية الرقابة نظامالفرضية الثالثة كانت حول  -

 . وادلخزوانت كاالستثمارات أنواعها بكل ادلادية األصول فقط خيص ال وىذا ادلؤسسة ادلمتلكات
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 ادلؤسسات، مجيع يف تطبيقو وحتمية الداخلية الرقابة نظام وجود ضرورة حولالفرضية الرابعة تتمحور   -
 لتحقيق كأداة الداخلية الرقابة نظام أمهية خالل من ذلك أتكيد إىل التوصل مت العرض خالل ومن

 .ادلؤسسة عمليات لكل والفعالية الكفاءة
 اإلدارية الثغرات خمتلف الكتشاف كفيل الداخلية الرقابة نظام أن مصداقية حول امسةاخل الفرضية تدور -

 الرقابة لنظام األساسية وادلقومات ادلستخدمة األساليب خالل من بوضوح تبني ما وىذا واحملاسبية
 القوائم ودقة وصحة ادلالية ادلعلومات وصدق مالئمة مدى من للتأكد أداة ابعتباره الفعال، الداخلية

 .ادلنشورة ادلالية
 كسوء البنكية ادلخاطر يف التحكم إىل الداخلية الرقابة نظام يهدفالفرضية السادسة تتمحور على أن  -

 سوء جانب إىل ادلمنوحة الضماانت كفاية وعدم هبا، مرخص غري قروض ومنح ادلخاطر، وتغطية تقسيم
 وصحة واضحة، إقراض سياسة وضع إىل الداخلية الرقابة إجراءات ترمي لذلك القروض، ملفات متابعة
 .للمؤوانت دقيق وتقييم للقروض السليم والرتتيب احملاسبية التسجيالت ودقة العمالء أرصدة

 النتائج: 
 أغراضها، لتحقيق ادلؤسسة تتبناىا اليت والقوانني واإلجراءات السياسات مجيع الداخلية الرقابة نظام يعين -

 .ادلالية ادلؤسسات مجيع يف حتمية ضرورة الداخلية الرقابة نظام أن القول ميكن لذا
 فشلو ألن النظام، ىذا من اةحتوسامل األىداف دعم شأنو من الداخلية، الرقابة لنظام السليم التصميم نأ -

 .الرقابية إجراءاتو يف قصور وجود إىل يرجع
 تفي اليت التفصيلية ادلعلومات توليد على يعمل الداخلية للرقابة الفرعية األنظمة من احملاسيب الشق نأ -

 ىذه فعالية وتتوقف ادلناسبني، وادلكان الوقت يف ادلناسبة القرارات الختاذ لإلدارة الداخلي ابالحتياج
 .ادلعلوماتية األنظمة خمتلف يف ادلعاجلة سالمة على القرارات

 تقييم يف الفعال الدور لو كان ومناسبة جيدة بطريقة التجارية البنوك يف الداخلية الرقابة نظام طبق ما إذا -
 وعدم فشلو إىل يؤدي أن شأنو من للنظام وفعالة صارمة وإجراءات قواعد وجود غياب يف أما أدائها،
 .منو ادلرجو النحو على أىدافو حتقيق على قدرتو

 بصفة األعمال إدارة يقني عن تضمن اليت اإلجراءات رلموعة دتثل الداخلية الرقابة أن على التأكيد جيب -
 ومصداقية نزاىة ادلخاطر، يف والتحكم ادلعرفة احملبذة، للوسائل وانجح اقتصادي استعمال وحذرة، منظمة

 وإذا .الداخلية واإلجراءات واألنظمة القوانني واحرتام واحملاسبة، ابلتسيري ادلتعلقة وتلك ادلالية ادلعلومات
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 ادلادية اإلمكاانت وتوفرت مالئم، تنظيم إقامة مت قد ادلالية وادلؤسسات البنوك مستوى على كان
 فإنو ادلنتظمة، الرقابة رلاالت الداخلية الرقابة نظام غطى فقد .وشاملة واضحة إجراءات وإعداد والبشرية،

 .ادلصرفية والسالمة األمن يضمن مما ادلصرفية العمليات جملموع الوقائي األمن من األكرب القسط يضمن
 البحث آفاق 

 القدرة عدم بسبب النقائص من خيلو ال األخري ىذا فإن البحث، ىذا إدتام يف ادلبذول اجلهد رغم أنو شك ال
 بعض إليها فأضاف سبقت حبوث بني يربط جسرا يكون أن ميكن أنو إال ابلتفصيل، شيء كل لتناول

 أخرى ألحباث إشكالية تكون أن ميكنها دلواضيع كتمهيد مقبلة وحبوث جديد، من وبعثها إلثرائها ادلستجدات،
 :منها نذكر

 التنظيمي، اذليكل على وأثره الداخلية الرقابة نظام -
 البنوك، يف ادلايل األداء تقييم يف ودوره ادلالية الرقابة نظام -
 البنوك، يف اإلدارية الرقابة فعالية -
 البنوك، يف ادلعلومات معاجلة يف ودوره احملاسيب التنظيم -
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 :متهيد

 صةاوخ د،اقتصا لكل حملركا ميثل ذإ دي،اقتصالا رازدهالاو  لتطورا يف اماه ادور  ملصريفا زاجلها يلعب
 دةاع هنا الإ ليني،املا ءالوسطا كل ملصريفا هليكلا ويشمل ،لةافع ليةام قاسو أ بوجود تتميز ليتا ليةامسألر ا لدولا يف
 فروع ملختلف ئلةالسا األموال تدفق هليكلا اهذ لخال من ويتم ملختلفة،ا اعهاو أنب لبنوكا يف حصره يتم ام
 الدوره انظر  اوهذ ملصريف،ا زاجلها يف تعمل ليتا تالوحدا شطأنو  قطب همأ ريةالتجا لبنوكا وتعترب .طالنشا
 اهذ ملركزي،ا لبنكا من وتوجيه بةابرق حيدث كله اوهذ د،اقتصالا يف ادجمه دةاعإو  األموال حشد لاجم يف لالفعا
 وبصفة ديةاقتصالا سةالسيا يف ثريأللت حلكومةا اهب تتدخل ليتا لرئيسيةا ةادألا لدولا بعض يف ميثل لذيا خريألا

 .لنقديةا سةالسيا يف صةاخ

 ليتا خريةألا هذه طر،املخا من ليةاع بدرجة تتميز اإهنف رية،التجا لبنوكا طالنش صةاخلا للطبيعة اونظر 
 جهةاملو  زمةلالا تاطاحتيالا خذا لبنوكا من يستدعي ام اوهذ ،اردهامو  لبنوكا اهل توجه ليتا تالاجملا بتنوع تتنوع
 .ملصرفيةا تانالضما امههأ ومن طر،املخا هذه مثل

 طالنشاب ملرتبطةا تانالضماو  طراملخا وخمتلف ئري،اجلز ا ملصريفا مالنظا لفصلا اهذ لخال من لاو وسنتن
من حيث  ريةالتجالبنوك احملة عن  إىل لو ألا ملبحثا يف سنتطرق حيث حث،امب ثةثال إىل بتقسيمه اوهذ لبنكي،ا

، ائفهاووظ اعهاو أنلبنكية، القروض اله على خال من فسنتعرف ينالثا ملبحثا امأ ائفهاووظ اعهاو أن اتعريفه
 لتطرقا إىل فةاضإلاب ،اطرهاخم وخمتلف لبنكيةالقروض ايري منح اومع تاءاجر إ لثالثا ملبحثا لخال من لاو وسنتن
 .ملصرفيةا تاناللضم
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 :ريةالتجالبنوك ا: حملة عن لو ألاملبحث ا
عصب  ابةثمب وفهلقومي، اد اقتصالا راطإليت تندرج ضمن احليوية ات اعالقطالبنكي من اع ا لقطايعترب  

لذي املوقع ال دي من خالاقتصالاط النشايف  اتيجياست ا اعية للبلد، لذلك يلعب دور اجتمالاو  ديةاقتصالاة احليا
 .لنقديةاو  ضيةاقر إلا اصرهالية للدولة بعناملاسة السيا أهدافيف تنفيذ  اماه ايل ودور البنوك كوسيط ماحتتله 
 :لبنوكاهية ا: ملو ألاملطلب ا

 اهأهدافطة قصد حتقيق الوساليت تقوم بدور املصرفية ات املؤسسا همألقدم وتعترب من البنوك منذ اعرفت 
 .انمألاو لسيولة الرحبية و امن  سيةاسألا ائصهايف ظل خص سيةاسألا

 :لبنوكا ةأنش: لو ألالفرع ا
"، Bancaمن كلمة " امشتقة لغوي  ( Bank ليزية:جنالاوب  Banqueلفرنسية:اكلمة "بنك" ) ب  إن

ملصطبة اية البدايف  ايقصد هب نا، وكلةاو لطالتني احلا لية، وهي تعين يف كالايطالاب "Bancoتينية، وكلمة "لالاب
رسون عملهم امي اليايطاصة يف ارفة خالصياغة و الصا ناك  العملة، حيث عليهافون لتحويل الصر ا اليت جيلس عليها
ملعىن بعد ذلك ليقصد امة، مث تطور العا كنا مألاو ئ ناملو ايف  تالاو لطاجللوس على النقود بار باجتالاملتمثل يف ا

لذي توجد فيه ا ناملكاية تعين النهايف  صبحتأمث  ت،لعمالادل اعد وتب اليت يتم فوقهاملنضدة الكلمة ابتلك 
 ت.اللغالكلمة مستعملة يف معظم اهذه  صبحتأو حلديث، املفهوم البنك با أيملنضدة اتلك 
 لبنك:ا: عرري  ينالثالفرع ا

بلة ات متقاجاح أو تانامكإ اليت تتوسط بني طرفني لديهماملؤسسة ا وهدي للبنك: اقتصالاملفهوم ا 
 .1سبابل ربح منائدة للطرفني مقاهبدف حتقيق ف اتنميته أو اتوصله أو البنك جبمعهاوم خمتلفة، يق

 وخصم وتوظيفها الودائع تلقي أي املعتادة التجارية باألعمال تقوم اليت البنوك تلك اهنأ على تعرف كما
 على جيعلها مما اجلارية واحلسابات الطلب حتت للودائع قبوهلا هو مييزها ما وأهم القروض ومنح التجارية األوراق
 .2الرمسي الدوام أثناء وقت أي يف اهبألصحا األموال لدفع إستعداد
 على اجلمهور من احلصول والعادية األساسية مهمتها مؤسسة" :بأنه التجاري البنك تعريف ميكن عامة وبصفة

 ."أخرى مالية عمليات أو للزبائن قروضا متنحها آخر شكل ويف ودائع شكل يف األموال
 

                                                           
 .9، ص 2012كتور سليمان ناصر،" التقنيات البنكية وعمليات االئتمان"،ديوان المطبوعات الجامعية،الد -1

 ص ،  2009األردن،- عمان والتوزيع، للنشر المستقبل دار ،"والتطبيق النظرية بين والبنوك النقود"  صافي، ،وليد البكري أنس -2 

112. 



 اــــهـراضـة إقـاســـــة وسيــيــكــبنـروض الـــقـل األول: الـصـفـال

 
6 

 لبنوكا عا و أن :ينالثاملطلب ا
 معينة وهي: سسأو يري اخمتلفة وذلك وفق مع عا و أن إىللبنوك اميكن تقسيم 

 وين:نالقالشكل البنوك من حيث ا: الأو 
 ملركزي.البنك ا، مثل دافر ألام العاع ا للقط املكيتهليت تعود اوهي  لرمومية:البنوك ا .1
 ت(.الشركات، اهليئا ،دافر ألاص ) اخلاع ا للقط اليت تعود ملكيتهاوهي صة: اخلالبنوك ا .2
 .1الدولة( معام )العاص و اخلاع ا للقط اليت تعود ملكيتهاوهي ملختلطة: البنوك ا .3
 ط:النشالبنوك من حيث طبيرة ا: ايناث

تتوىل  اهنأللبنوك ابنك  اأهنلبنكي وتعرف على از اجلهاليت تكون على قمة اوهي ملركزية: البنوك ا .1
 لنقد للدولة.ا راصدإبة وسلطة الرقاو  فاشر إلا
قصري  نائتمالائع ومنح الوداقبول  اية غري متخصصة، وظيفتهنائتمات اوهي مؤسسرية: التجالبنوك ا .2

 ت.الشيكامل بالتعاو  األجل
 ر.استثمالات خلدمة املدخر اجرة، تقوم بتجميع التالبنوك اسم ا ايطلق عيه ر:استثمالابنوك  .3
 إىلملدين ات احسب تعليم اوهذ ملستهلكني،اتري ايقوم بتسوية فو  لكتوينام دفع انظ وهلتسوية: ابنوك  .4

 .مهامتإعند  ئنالدا راخطأشرة مع البنك مبا
دي، وتعتمد يف اقتصالاط النشات اعامن قط ع معنيا قط أوعلى فرع  اهتاتركز خدمملتخصصة: البنوك ا .5

 .اهلام سأر على  اردهامو 
 عية.الصنات املنشا إىلشرة املبالغري اشرة و املبات لتسهيالاتقدمي خمتلف  إىلهتدف عية: الصنالبنوك ا .6
 ري.ابل رهن عقامق انسكإلاو ء البناع ا متويل قط إىلهتدف  رية:الرقالبنوك ا .7
 .2مسدةألاو لبذور اء التمويل وشر اعن طريق  اهتاليت تقوم بتقدمي خدماهي عية: الزر البنوك ا .8
 جلنسية:ا: من حيث الثاث

وتعود  اوطني رأمساهلا غلبيةأ، ويكون افيه أعماهلارس اليت متالدولة اليت تتمتع جبنسية البنوك اوهي  وطنية: .1
 بعني للدولة.ات صاشخأل املكيته

                                                           
 .23، ص2000، 1أ فائق شقير وآخرون، " محاسبة البنوك "، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة، ط  -1 

-15، ص2006-2005بوعيسى آمال،"حتمية خوصصة البنوك التجارية في إطار العولمة "، معهد علوم التسيير، جامعة المدية،  -2 

16. 
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ت اكل رئيسي من قبل مؤسسمملوك بش رأمساهلا، ويكون جنبيةأليت تتمتع جبنسية البنوك اوهي : جنبيةأ .2
 .بانجأ دافر أو 
لبنوك من طرف الدولية، حبيث تنبثق هذه الصفة ا البنوك هلاهذه لدولية: اديق الصنالدولية و البنوك ا .3

 .1لدوليةات اهليئا
 لشموليةا: من حيث ابرار 

 كثرأفروع يف  اهللدولة ويكون اطق باعدة من اليتهاليت تشمل فعاوهي  ملترددة:الفروع ات البنوك ذا .1
 كربألالقسط اتتلقى  ذإ اماه ادياقتصا اقع دور الو البنوك يف امة وتلعب هذه اهلاعية الصنارية و التجاكز ا ملر ا

 ت.لتسهيالاد و اعتمالامن  كربألالقسم ائع وتقوم بتقدمي الودامن 
لوسيط ابدور دة احد وتقوم عاو  مركزأو حدة ايف مدينة و  اليتهاليت تنحصر فعاوهي  :قليميةإلالبنوك ا .2

 .2خرىألا قليميةإلالبنوك ائن و الزبابني خمتلف 
 لبنوك:ا أهدافو ئ  اوظ لث:الثاملطلب ا
 لبنوك:ائ  اوظ :لو ألالفرع ا

 :إىلئف الوظا، وميكن تقسيم هذه اليت تقوم هبائف الوظا راطإملتعددة يف ا اهتارية خدمالتجالبنوك اتقدم 
 سيكية(:لكالالتقليدية)ائ  الوظا-ا

 لامو أ ريةالتجا رفاملصا اهب تقتض ليتا ليباسألاو  لطرقا يف لوظيفةا هذه تتجسد:ئعالودا قبول .1
 لوديعةا متثل حيث طبيعينيأو  معنويني صاشخأ من للبنك ملسلمةا لسيولةا لوديعةاب ويقصد  ملدخرينا
 ئعالودا ريةالتجا لبنوكا وتقبل لوديعة،ا يف حلقا حباص ملودعا حلالص لديه ملودعا بصفة لبنكا على امالتز ا

 :هي عا و أن عدة إىل وتنقسم ت،اهليئاو  تاملؤسساو  دافر ألا من اعهاو أن جبميع
 اهب وحيتفظ ءايش وقت أي يف يسحب أن ملودعا يستطيع لطلبا حتت ئعاود وهي :ريةاجلا ئعالودا .أ

 .هتممالامع يف اهلاستعمال لبنوكا يف ءلعمالا
 اعليه وتدفع اسلف ملصرفا مع ملودعا اعليه يتفق مدة بعد الإ اسحبه جيوز ال ئعاود وهي :جلأل ئعاود .ب

 .ئدافو 

                                                           
 . 26، صنفس المرجع السابق، أ. فائق شقير -1 

 .70-68 ،ص ص2000رشاد العصار، رياض حلبي، " النقود والبنوك "، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع،  -2 
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 ليتا ملةالكا شهرألا على ئدةالفا لبنوكا معظم وحتسب ئدةاف على خرىألا هي وحتصل :لتوفريا ئعاود .ج
 . لتوفريا باحس يف لوديعةا اتقضيه

 يف ايستخدمه ليةام ردامو  له يوفر لبنكا طرف من لوديعةا قبول أن لقولا ميكن لوظيفةا هذه على لتعرفا وبعد
 .لقروضا منح وهي خرىأ وظيفة
 لبنكا تقدمي وتعين ريالتجا لبنكا ارسهامي ليتا ئفالوظا همأ من وهي :تالسلفياو  لقروضا منح .2

 اعهاو أن فختالا على تاملشروعاو  لاعمألا لاورج دافر ألا إىل بيةاكتأو   ورقية ءاسو  نقدية لغامب ريالتجا
 األجل يف لغاملبا هذه برد ايقومو  أن على هتماطانش وتوجيه هلماعمأ شرةامب من لتمكينهم وذلك ،اهلاجآو 
 لبنوكا متنحه لذيا نائتملال صةاخلا لاشكألا وتتنوع وتتعدد، ذلك نظري ئدافو  على وحيصل عليه، ملتفقا
 يف: امههأ ويتمثل ريةالتجا
 ب.احلسا حتت لدفعا 
 لنقدي.ا لقرضا 
 د.اعتمالا فتح 
 خلصم.ا تاعملي 
 بل.املقاب نائتمالا تاعملي 
 ري.اجيالا نائتمالا 
 لدوليةا رةاللتج ملقدما نائتمالا. 

 لتنمويةا ةجياتنإلا تالعمليا متويل لخال من وذلك داقتصلال تاخدم تقدم ريةالتجا لبنوكا ناف اوهكذ 
 .حمكمة يةنائتما سةالسي اوفق اوتطويره ملختلفةا

 تقوم اأهن أي فعلي، وجود اهل ليس ئعاود من لقروضا منح بعملية تقوم الياح لبنوكا إن: لنقودا خلق .3
 داقتصالا على ثريأت من اهل امل ريةالتجا رفاملصا اتؤديه ليتا ئفالوظا همأ تعترب حيث ئعالودا هذه خبلق

 .دياقتصالا جملتمعا يف لةاو ملتدا لنقودا كمية يف دةازي من اعليه يتتب اوم لقوميا
 :ملنياع على لوظيفةا هذه وترتكز
 .وقت يأب اهتامالتز اب ءالوفا على رفاملصا مقدرة لثقةا فراتو  -
 من مستمر تدفق وجود نتوقع اجتعلن لكبريةا داعدألا ونناق بصحة لتسليما أن يف فيتمثل ينالثا ملالعا امأ -

 .ئعهماود من خرآلا لبعضا تامسحوب قلألا على ياو يس ءلعمالا بعض تاعايدإ
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 ويةناث تعترب ليتا تاخلدماو  خرىألا ئفالوظا من جمموعة إىل لرئيسيةا ائفهاوظ بناج إىل لبنوكا وتقوم 
 :يلي افيم امههأ تتمثل

 لدولةا خلاد ذلك ناك ءاسو  املستحقيه ديوهنم ودفع ادرهامص خمتلف من ائهعمال تامستحق صيلحت -
 .ارجهاخ أو

 .لاملا سوق يف قار و ألا هذه وتسويق ائهعمال عن بةاني تاسند أو سهمأ شكل يف ليةاملا قار و ألا راصدإ -
 .ءاوشر  ابيع األجنبية تلعمالا يف ملالتعا -
 .هتممبنقوال افيه اليحتفظو  ءللعمال ئناخلز ا جريأت -
 .نالضما تاباخط راصدإ -
 .خلربةاو  لوقتا لديهم جا حيت ءلعمالا باحلس راستثمالا ءامنأ بوظيفة مالقيا -
 حلديثة:ائ  الوظا-ب

لية املات مالاملعار تطورت مع تطو و ،اهل خرىأئف ارية برزت وظالتجاسيكية للبنوك لكالائف الوظا إىل فةاضإلاب
 يلي: افيم ازهاجيإميكن  ،لبنوكاهلذه 
 ري.العقا ضاقر إلال لشخصي من خالا انسكإلامتويل  -
 ئرة متخصصة .ال دلية من خالاملاو  ديةاقتصالا تار استثمالاتقدمي و لغري ات اممتلكو  لاعمألا إدارة -
 لاجآل ضاقر إلا إىلصرية ق لاجآل ضاقر إلالبنك ا زاو يتج ا، ومن هنديةاقتصالالتنمية امهة يف خطط املسا -

 .  اطويلة نسبيمتوسطة و 
 .ملنيارية للمتعاستشات اتقدمي خدم -
 خل.اج..ا لزو امثل: ت،اسباملنات انفقجهة ار ملو ادخالاملني على املتعال تشجيع ت من خالاسباملنار ادخا -
 .لكتونيةالاقة البطات اخدم -
         .1خلا....هتماداير إ إىلملتتبة ائب الضر او لية املاملني على كشوفهم املتعاع طالا مثل: لكمبيوتر،ات اخدم -
 
 
 
 

                                                           
 .24-18 ص ص ، 2006، 3عمان،ط  للنشر، وائل دار البنوك "، إدارة في المعاصرة االتجاهات جودة،" محفوظ رمضان، زياد -1 



 اــــهـراضـة إقـاســـــة وسيــيــكــبنـروض الـــقـل األول: الـصـفـال

 
10 

 ريالتجاللبنك  سيةاسألائ  الوظا ثمثل يناخمطط بي (:01لشكل رقم )ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .26، ص2006، ردنألالتوزيع، اهج للنشر و املنار اد "،لبنوكا إدارة " لصريف،اح ا لفتاعبد حممد  ملصدر:ا

 الـوظائـف األسـاسـية للبـنك التجـاري

القروض منح (المالية ق)محفظة األورا االستثمارات   قبول الودائع 
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 :لبنوكا أهداف: ينالثالفرع ا
 :انمألاو  لسيولةاو  لرحبيةا وهي رئيسية أهداف ثةثال حتقيق إىل ريةالتجا لبنوكا تسعى
 البنك مركز قوة على مؤثرة وهي الكلية إيراداته من نفقاته جمموع طرح بعد الربح صايف وهي :الرحبية .1

 .1أمواله توظيف على وقدرته
 املودعة األموال على حريص فالبنك وضروري مهم شيء والبنك املودعني بني الثقة تبادل إن :اآلمان .2

 موقع حقوقهم تؤكد خطية إثباتات على حيصلون فهم ألمواهلم، اآلمن امللجأ عن يبحثون فاملودعني لديه
 منح أثناء الالزمة االحتياطات كل يأخذ فالبنك أخرى جهة ومن جهة من هذا القانون مبوجب ومؤرخ

 .2القرض طالب يقدمها اليت الضمانات خالل من وذلك القروض
 السيولة فإن الطلب عند تستحق ودائع يف تتمثل التجاري البنك موارد من األكرب اجلزء باعتبار :السيولة .3

 جاهز نقد إىل أصل حتويل سهولة خالل من تظهر أهنا حيث وفعاليته، للبنك املايل املركز حتدد خاصية
 خمتلف ومقابلة فعالية الستمرار ضمانا األموال من ممكن قدر أكثر على حيافظ أن البنك وعلى

 .3واملفاجئة الكبرية املسحوبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 121ص ،  2003الثانية، الطبعة األردن،- عمان والتوزيع، للنشر المناهج دار ،"المصرفية العمليات إدارة" الراوي، وهيب خالد -1 
 الثالثة، مصر،الطبعة- اإلسكندرية الحديث، العربي ،المكتب" القرارات اتخاذ مدخل :التجارية البنوك إدارة"  الهندي، إبراهيم منير -2

 . 11 ص ، 2010

 . 257ص ،  2006مصر،- اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار ،" واالنترنت العولمة بيئة في البنوك إدارة "طه، طارق -3 



 اــــهـراضـة إقـاســـــة وسيــيــكــبنـروض الـــقـل األول: الـصـفـال

 
12 

 لبنوك:ا اليت يتررض هلا طراخم بع:الر املطلب ا
 اىف مع مائية تتنالعشو ائر غري متوقعة تتميز باخس إىل اتعرضه ،اطهاجتة عن طبيعة نشان طرالبنوك لعدة خماتتعرض 

 لية:اغري م خرىأو لية اطر ماخم إىل(، 02لشكل رقم )احسب ملصرفية اطر املخاخمطط له وتنقسم  وه
 لبنكاجه اليت عو اطر املخا(: خمطط يبني 02لشكل رقم)ا 

 لبةالطا داعدإملصدر: من ا
 لية:املاطر املخا .أ

 فاشر إو بة اقطر ر املخالنوع من ا ايتطلب هذ ملصرفية،ات املطلوبات و املوجودا إدارةبملتصلة اطر املخاهي مجيع 
، ديةاقتصالاع ا ضو ألات و لعمالاو  سعارألات السوق ومستويالتوجه وحركة  ا، وفقلبنكا إدارةمستمرين من طرف 

 طر جند:املخاومن بني هذه 

املخاطر اليت 
نكيتررض هلا الب

يةاملخاطر الغري مال
خماطر التشغيل

خماطر بشرية
خماكر متعلقة باإلجراءات
خماطر متعلقة باملعلومات

خماطر مادية
خماطر قانونية

يةخماطر اإلستاتيج

املخاطر املالية

خماطر رأس املال أو الوفاء باإللتزامات

خماطر السوق
خماطر سعر الصرف

خماطر سعر الفائدة

خماطر السيولة

(القرض)خماطر اإلئتمان 

خطر عدم التسديد

خطر جتميد األموال
خطر السحب على املكشوف
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يعجزون عن  أي ،لدفعاء عن لعمالايتخلف  أنطرة اخم بأهناية نائتمالاطر املخاتعرف  :نائتمالاطر اخم .1
 إىلمبلغ مقرض  أليجزئية  أورة كلية اد خسالسدالعجز عن اعن  اوينش ،لبنكاه اهتم جتامالتز اء بالوفا
 حملتملة.ائر اخلسا أمهيةقصوى من حيث  أمهيةطر املخالنوع من ا اوهلذ ،اآلخرلطرف ا

للمبلغ  احلدود تضع سقفافنظم  ،لبنوكاسيكية متبعة يف كال  تاءاجر إل دة من خالاطر عاملخاقبة هذه اتتم مر و 
 نالتنويع لضماسة السي اوذلك تطبيق ،حدابلد و  أوحدة اعة و اخل صناء دلعمالالعدد من  أوعميل  يألملقرض ا

 .ام زمةأل حدوث الدفع يف حاء عن لعمالاعدم عجز نسبة كبرية من 
 لنقصا :امنه ينامع عدة موضوع ميثل هنا إال رئيسي، كخطر لسيولةا خطر يعترب لسيولة:اطر اخم .2

 األموال رؤوس تعبئة على لقدرةا أو ئلة،السا األصول حتدثه لذيا األمان شافر  لسيولة،ا يف لشديدا
 : إليهار ايش ادة ماليت عاو ، ديةاع بتكلفة

 سيولة شديدة. ال -
 ديةابتكلفة ع األموالى تدبري لقدرة علاعدم  -
 ئلة.السا األصولَلذي توفره حمفظة امة لسالاطي احتياعدم وجود  -
 .1سفالإلالشديدة اسيولة لالالة اوينتج عن ح -
 التداوللسوق حملفظة ات اقبة حتركالسلبية لقيمة مر ات افار حنالاطر السوق هي خماطر اخم سوق:لاطر اخم .3

شئة عن النائر  اخلساو  األرباحلسوقية هي احملفظة اسب امك ت،مالاملعاملطلوبة لتصفية الفتة ا أثناء
قبة اللفرق بني قيم مر  املساويةرة سوقية للفتة اعنه خسلقيمة سوف ينتج اهبوط يف  وأي ،تمالاملعا

 ية.النهاية و البدايف لسوق ات احترك
 :يلي ام إىللسوقية اطر اوتنقسم خم
، لصرفا أسعارت يف ائر نتيجة للتغري احظة حتقق خسلعملة يف مالاطرة اتتمثل خم :لصرفاطر سرر اخم .أ

 أوت، اسطة مؤشر الصرف بو ا أسعاربت افقلناو  تاداير إلاسب بسبب ربط املكات يف اينالتباوحتدث 
 .األجنبيةت لعمالات ات ذاملطلوبات و املوجوداربط قيم 

 أسعارت انتيجة لتحرك تاداير إلاجع اطر تر اخم بأهنائدة الفا أسعارطر اتعرف خم:ئدةالفار سرر طاخم .ب
 ،سطة مؤشرائدة بو الفا أسعارب اليف يتم ربطهاتكو  تاداير إمية اخلتاية نامليز اوتولد معظم بنود  ،ئدةالفا

                                                           
-216ص  ، ص2008عاطف جابر طه عبد الرحيم،" تنظيم وإدارة البنوك )منهج وصفي تحليلي( "،الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -1 

218 
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شخص  يوأ ،ايضأتكون غري مستقرة  تاداير إلا نالذلك ف ،ئدة غري مستقرةالفا أسعار أنوحيث 
 ئدة.الفا أسعارطر املخ ايقتض يكون معرض أويقرض 

طر عدم ات هي خمامالتز الاء بالوفا أولدفع القدرة على اطر اخم  ت:امالتز الاء بالوفا أول املا سأر  طراخم .4
طرة اخم ناك فالذو  ،حا ملتال املا رأسسطة اطر بو املخا أنواعفة املتولدة من كائر اخلسالقدرة على تغطية ا
طرة اللمخ أيضابقة اوهي مط ،دالسدالبنك عن اطرة عجز ات هي خمامالتز الاء بالوفالقدرة على ا
 لية:التادئ املبايف  اميكن تلخيصه، و بلة للبنكاملقا اإلطرافة من قبل ملتكبداية نائتمالا

 ئر حمتملة.اطر تولد خساملخاكل  -
 ل.املا سأر ئر تتمثل يف اخلسائية من هذه النهاية احلما -
حملتملة ائر اخلساب استيعاعلى  ادر اجعله قاملطلوب املستوى ايتفق مع  ال مباملا سأر تسوية و جيب ضبط  -

 طر.املخاسطة كل املولدة بو ا
 اقهاستحقاريخ التو  الغري تبعاجممدة لدى  أموالهلبنك ا اليت جيد فيهالوضعية اهي  :األموالخطر جتميد  .5

 لبنك الامستعملة من طرف  اولكنه أصحاهباهي من حق  األموالهذه  أن أيملختلفة ا اهتاووضعي
 لعقد.الشروط  اوفق اهلستغالايستطيع 

حلجم اط بارتبالالبنك باشرة على خزينة امب وهو يؤثر ميثل خطر جمفف ملكشوف:السحب على اخطر  .6
 اياطه بقضارتباملدى  راعتبا أيلتسهيل دون النوع من ا ايتم تقدمي هذ ادة ماجملمدة حبيث عاملدة ا اوكذ

 .1اإلنتاج
  لية:اطر غري ماب. خم
 .تيجيةاست إلاو لتشغيلية اطر املخامن  ، وتشمل كالخلهالتسيري دا تاءاجر إوب ليومية للبنكا لاعمألابترتبط 
قب وخيمة، اك عو قد ينتج عن ذللوظيفي، و اخللل اجه أو ملتصلة باطر املخاهي تلك  لتشغيل:اطر اخم .1

 على مستويني: وتظهر
 صرة.اطرة قاملخاييس امق أوت املعلومام ايكون نظ الفين عندماملستوى ا 
 طر املخاوتنقسم لصلة،ات ات ذاسالسياو عد القو اكل و طرة املخاقبة امر و  تاثبإبويتعلق  ،لتنظيمياملستوى ا

 :إىللتشغيلية ا
 خلات.....اسختالالالغش، ا، ءاخطألاءة، الكفاب اغي أو ت، نقصابالغياترتبط ب لبشرية:اطر املخا .أ

                                                           
ماجستير، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة حورية حمني، " آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية "، مذكرة  -1 

 .61-57، ص ص 2006-2005قسنطينة،
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 ليومية.ا تاءاجر إلاليت متس او ت،اباحلسايف تسوية  تاقاخفإلابترتبط : تاءاجر إلابملرعبكة ا طراملخا .ب
 خلل تقين. أوحدوث عطل  أو، اعهاضي أو، تاملعلوماترتبط بسوء ختزين ت: املرلوماملرعبة باطر املخا .ت
ز اجنت المالاملعا مامتوإل ءادأللضرورية ا صوللأل لبنكاك متالاحتدث نتيجة عدم دية:املاطر املخا .ث

 خل.التقنية.....ا جهزةألا أولضرورية ات ار العقامثل  شطةنألا
عدم  أو لعقود،اونية كسوء حتريري نالقا تاءاجر لإللبنك ام احت اعند عدم  حتدثونية: نالقاطر املخا .ج

 لية.ات مامالبنك غر احيمل  ادرة،ممالصاعد القو ا أوت التشريعاصلة يف احلات التغيري ار اعتبالابعني  خذألا
 .1لتوجيهال البنك يف جماملتخذة من طرف مسؤويل اسبة املنات غري ار القر ابترتبط  :عيجيةاست إلاطر املخا .2
 :اعهاو أنو لبنكية القروض اهية ا:مينالثاملبحث ا

ري التجالبنك ا دارةإل ذبيةاملصرفية جات اليالفعا كثرأمن و ، مهيةألاية يف الية مصرفية غا فعملصريفا نائتمالايعترب 
فعلى ، مةائف عديدة هاضر بوظاحلالوقت املصريف يقوم يف ا نائتمالا أنجند  ذإ ،لوسيطةالية املات املؤسساو 

جلزء اله ميكن حتقيق لذي من خالالبنك ا دارةذبية إلاج كثرألار استثمالا وملصريف ها نائتمالا نالبنوك فامستوى 
له  مهيةألاية يف ادي غاقتصاط انش الإ وه املصريف ما نائتمالا ناد فاقتصالاعلى مستوى  امأ، األرباحمن  كربألا
 .ئهارتقاو د اقتصالا ذلك ومنعليه يتوقف و لوطين اد اقتصلال دابعألابك امتش ثريأت
 :لبنكيةالقروض اهية ال: مو ألاملطلب ا

تينية لالالكلمة ا"، وهي مشتقة من CREDITليزية "جنالاللكلمة ترمجة  وه نائتمالغة: 
"CREDOاحدمهاطلحني، عن تركيب مصشئة ا"، ون "CRAD" لثقة"، السنسكريتية "اللغة ايف  يعين ووه
 .2"ثقأ"أو" لثقةا ضعأم للكلمة "العاملعىن ا"، وبذلك يصبح ضعأتينية "لالاللغة ايف  يعين ووه"، DO"و هينالثاو 

يعتمد على عنصرين  وك، وهستهالالا أو( جا تنإلار )استثمالاغلى  قهافنإلل املاتسليف : ايضأويرين 
 .3ملدةالثقة و ا: امه سينياسأ

 ناعلى لسلكرمي ا نالقر اورد يف  امبعىن وثق فكم متنأو  لفعلاق من اشتقا وه نائتمالا: احصطالا
  .4لعظيما هللاصحون{صدق اله لن أناو على يوسف  امنأع لك الام انابأ ام }يلسالايوسف عليه  اسيدن خوةأ

                                                           
 .270-266، ص2000طارق عبد العال حماد،"  دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية "، المكتب العربي، القاهرة،  -1 

 .29ص ،2012، 1ط ، عمان، األردن،وزيعلنشر والتلالمية "، دار وائل نوال صالح بن عمارة، "المراجعة والرقابة في البنوك اإلس -2 

 .90، ص2008، 8شاكر القزويني، " محاضرات في اقتصاد البنوك "، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -3 

، 2009، 1صالح إبراهيم شحاتة، " ضوابط منح االئتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي "، دار النهضة، القاهرة، ط -4 

 .7ص
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، اهل يةاو ملسالقيمة ابل دفع ا( مقافيه قوقواحلت )املمتلكائع و ايل للبضاحلادل التبا"  نائتمالايقصد ب
 ملستقبل".ايف  املتفق عليهاو 

 امينحه مبلغ نا، بامعنوي أو اطبيعي ناء كاسو  البنك لشخص ما اليت يوليهالثقة ا:"  هأنب نائتمالاويعرف 
يل متفق عليه، ائد ماء عاوبشروط معينة لق ال فتة زمنية متفق عليهمه يف غرض حمدد، خالاستخدالل املامن 

 .1د"السدالعميل عن الة توقف اد قرضه يف حاستداملصرف من امتكن  ناوبضم
 لبنكيةالقروض ا وأمهية أهداف:ينالثاملطلب ا
 لبنكيةالقروض ا أهدافل : و ألالفرع ا

 مةالعا اهأهداف حتقيق إىل ليةاملا طةالوسا وظيفة ءادأ حول تتمحور ليتاو  ملختلفةا ائفهالوظ ائهادأب لبنوكا تسعى
 :يلي افيم اهلامجإ ميكن ليتاو 

 .لرحبيةا هدف -
 .لبنكا اطشلن ولنما هدف -
 .ملصريفا لسوقا حجم من لبنكا نصيب متثل ليتاو  لسوقيةا حلصةا هدف -
 .لسيولةا هدف -
 أو ددهت قد رضةاع دثاحو  يةأ لبنكا جتنب منةآ تاساوسي تارسامم تطبيق لخال من انمألا هدف -

 .يلاملا مبركزه تعصف
 على اثريهأوت تار القر ا هذه خلاوتد علاتف ومدى مةالعا لبنكا أهدافب نائتمالا تار اقر  قةعال يوضح شكل 

 .عدمه من هدافألا حتقيق
 
 
 

                                                           
العزيز دغيم، ماهر األيمن، إيمان إنجرو، " التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات اإلقراض المصرفي  بالتطبيق على عبد  -1 

(، 28المصرف الصناعي السوري"، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلة )

 .176، ص2006(، 03العدد )
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 الرامة البنك بأهداف االئتمان قرارات عالقة :(03) الشكل رقم

 من إعداد الطالبةاملصدر:
 لتسويقيةا لفرصاو  ردهامو  حجم مع سبايتن للبنك ازنو مت ومن حتقيق عبء للبنك حملتفةا دارةإلا تقاع على ويقع 

 ليةاع مصرفية تاليآ وفق ئدالعا اهلذ حبةاملصا طراملخا ودرجة احتقيقه ملمكنا ئدالعا ودرجة مهامأ حةاملتا
 .لتخصصا
  لبنكية:القروض ا مهيةأ :ينالثالفرع ا

طة اوس ابةثمب ووهلنقود اب دوره يف خلق ناج إىلسة ايعترب وسيلة للسي ذإر، ازدهالايف  امساح القرض دور ايلعب 
 لية: التاط النقا إىللقرض نتطرق ا مهيةألتوسيع، ولتسهيل فهم او  جا تنإلايف  األموالل ستغالا ةادأو ري التجادل اللتب

 ء.الوفالوعود او لعقود ا ساسأتقوم على  صبحتأليت ات الماملعاتسهيل  -
 د.دي للبالاقتصالا ارهزدالاو لنمامهة يف املسا -

نكقرارات االئتمان وحتقيق أهداف الب

هدف األمان

ة ويتحقق كمحصل
ق طبيعية لتحقي

هدف السيولة 
وكفاءة بناء وإدارة
حمفظة القروض 
وجممل القرارات 

يت اإلستاتيجية ال
نك تتخذها إدارة الب

ات يف تسيري جمري
العمل بالبنك

هدف النمو

من خالل تعظيم أرقام
نشاط اإلقراض 

نه واإليرادات املتولدة ع
ويتحقق ذلك جبهد

ائتماين منظم ومكثف
يراعي شروط اإلقراض
الء اجليد واستقطاب عم

املستمر متميزين والتقييم
وك ألداء ولسياسات البن

املنافسة بالسوق

ةهدف السيول

وذلك من خالل بناء 
سم مبا حمفظة للقروض تت

:يلي

التوازن -

اجلودة -

 :التنوع من حيث

أنواع القروض -

آجال القروض -
:  ويلهااألنشطة اليت يتم مت

املخاطرختفيض-

هدف األمان

قراراتخاللمن
تراعيسليمةإقراض
ك،البنتكلفةهيكل

تسعريوسياسات
اليتللخدماتسليمة

ومراعاةيقدمها،
البنوكسياسات
عارأسوهيكلاملنافسة
نكبالباملدينالعائد
حتقيقفهبدوذلك
عندممكنربحأكرب
عةمتوقمستوياتأقل
.املخاطرمن
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 ل.املا سأر  جيةاتإندة اسطة لزياو  أي خرآلل من شخص املا سأر سبة لتحويل اوسيلة من -
 لنسبة للبنك.املقرض بال املا سأر فظة على قيمة احملا -
 .كستهاللالملخصصة ائية الشر القدرة ادة يف الزياص امتصال لتضخم وذلك من خالاء على القضا -
 .ديةاقتصالالتنمية ا ثاحدإعدة يف املسا -
دية اقتصالالظروف امع  اوشكله ارهاسب يف مقدالدفع تتنائل اوس داجيإبونية وذلك نالقالنفوذ اعدة امس -

 لنقد.الدفع يف سوق ائل اوس داجيإو للمجتمع 
 .ءاعط األكثر االستثمارو حن اوتوجيهه دافر ألات اجتميع مدخر  -
 لنقود بصفة مؤقتة.ال استعمايعين  افهذ النقود فور امل دون دفع التعا نائتمالايسهل  -
ق استحقاد ات يف ميعاناضم عا يدإبل ائن مقاثر حتويل سيولة للزبائد للبنك احلصول على فو ا ايضأميكن  -

 .1لبنكاحيدده 
 لبنكيةالقروض ا عا و أنلث:الثاملطلب ا

ملدة، اء من حيث اييس عدة سو ايري ومقاري وفق معالتجالبنك املمنوحة من طرف القروض اتصنف 
 ملمول.اط النشا، نالضمالغرض، ا

 :إىلتنقسم  ملمول :ا طالنشامن حيث  .أ
متويل  املصرفية، ويكون هدفهالية و املات املؤسسالدولة و ا اليت تقدمهالقروض ا: وهي تلك جيةاتإنقروض  .1

 .جياتنإلاو ري استثمالاط النشا
 لتقسيط.البيع باصة اك خستهالالاتشجيع  اليت هدفهالقروض اوهي تلك كية: ستهال اقروض  .2
 يلي:  ام إىلتصنف  لغرض:امن حيث  .ب
 ري.التجاط النشاجه أو متويل مجيع  ا: هدفهريةاقروض جت .1
 خل(.اك، جتهيز...ستهالا، جا تإنعية )الصنا شطةنألامتويل خمتلف  اهدفه عية:اقروض صن .2
 .ايرتبط هب احية وملفالا شطةنألامتويل  اهدفه عية:اقروض زر  .3
 بالعقارات.قة عال اليت هلا شطةنألامتويل  ا: هدفهريةاقروض عق .4
ملختلفة وكذلك تلك اهتم اجاحتيالنقص يف السد  صاشخلألملقدمة ا: وهي تلك قروض شخصية .5

 لبسيطة.احلرف ا باصحألملقدمة ا
                                                           

 .90شاكر القزويني، مرجع سبق ذكره، ص   -1 
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 :اللقروض ومه أساسنيمنيز بني نوعني  أنر ميكن املعيا احسب هذلدورة:ا أوملدة امن حيث  .ت
I.  األجلقروض قصرية  أول ستغالالاقروض: 

تتكرر  اأهنت اطالنشات هذه امن مميز و ملؤسسة ال يف ستغالالات اطاملوجهة لتمويل نشالقروض اوهي تلك 
بصفة  اوميكنن ،خلاحملصول...التوزيع، جين ا، جا تنإلالتموين، التخزين، ا: امثلتهأومن  جا تنإلاعملية  ءاثنأر استمر اب
 .1صةاخلالقروض امة، و العالقروض ا: اصنفني رئيسيني مه إىللقروض انصنف هذه  أن ليةامجإ

 مة: الرالقروض ا 
بعينه  صلأ، وليس موجهة لتمويل ليةامجإبصفة  لةاو ملتدا األصولموجهة لتمويل  اومسيت كذلك لكوهن

لقروض امثل هذه  إىلدة ات عاملؤسسا اخلزينة وتلجاقروض  أولصندوق القروض عن طريق اب ايضأتسمى و 
 يلي: القروض فيماهذه  لامجإميكن و لية مؤقتة ات ماجهة صعوباملو 

 القصرية جدا أوملؤقتة السيولة ات اة لتخفيف صعوبارة عن قروض معطاهي عبلصندوق: ات عسهيال .1
تغطية  إىلترمي  إذات، فهي املدفوعا أوت النفقاعن  اإليرادات تأخرمجة عن النالزبون، و ا اجههاليت يو ا
ويتم ، لقرضايقتطع مبلغ لزبون حيث احل اعملية حتصيل لص اقرب تتم فيهاحني  إىلملدين الرصيد ا
مه الزبون نتيجة لقيات احيث تكثر نفق لشهر مثالاية ات معينة كنهالقروض يف فت امثل هذه  إىلللجوء ا

 .لالعماتب ابدفع رو 
ية اعن عدم كف جماخلزينة نايف  الذي يسجل نقصالزبون ائدة اعن قرض بنكي لفرة اعب وهملكشوف:ا .2

يف حدود مبلغ معني  الزبون لكي يكون مديناب اترك حس إمكانيةيف  الياويتجسد م، ملالعال املا رأس
لصندوق املوجود بني تسهيل ابه التشالرغم من املة، وعلى اسنة ك إىلقد تصل  انسبي أطولولفتة 

 إذالتمويل. القرض وطبيعة اصة يف مدة اتتمثل خ ات جوهرية بينهمافختالاك اهن ناملكشوف فاو 
 أماخلزينة افق يف التو اجهة عدم اجل مو امن  أيامجمرد قرض بنكي مينح لعدة  ولصندوق هافتسهيل 

  1لزبون.ا ات يقوم هباطاعن متويل حقيقي لنش فهو عبارةملكشوف ا
لبنك بتمويل ايقوم  اعندم البنكية وتنشالقروض اص من املومسية هي نوع خالقروض املوسم:اقرض  .3

وغري ممتدة على طول دورة  منتظماغري  اطهات نشاملؤسسالكثري من ائنه. فازب ألحدط مومسي انش
 ل.ستغالالا

                                                           
  .60-58ص ، ص7200،6،ط الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية"لبنوكتقنيات ا، "الطاهر لطرش -1 
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لية املطلوبة لتمويل عملية مالسيولة ا إىلجة احلاجهة ارة عن قروض متنح للزبون ملو اهي عب لربط:اقروض  .4
 رجية.اخ ألسبابشبه مؤكد، ولكنه مؤجل فقط  الب، حتققهالغايف 

 صة:اخلالقروض ا 
معني من بني هذه  صلأتوجه لتمويل  اإمنو مة، ابصفة ع لةاو ملتدا األصولموجهة لتمويل لقروض غري اهذه 

 وهي: عا و أنثة ثال إىللقروض النوع من ا اوينقسم هذ األصول
بل احلصول مقالزبون لتحويل خمزون معني و ا إىلرة عن قرض يقدم اوهي عب: ئعالبضات على اعسبيق .1

عة البضامن وجود  التأكدلعملية اهذه  أثناءلبنك اللمقرض. وينبغي على  نائع كضماذلك على بض
 .املرتبطة هبائص اخلصاغري ذلك من  إىل اومبلغه اهتاصفاومو  اوطبيعته

 أشغالتنفيذ  أوء الشر ات باقاتفارة عن اهي عبلعمومية ات الصفقالرمومية:ات الصفقات على اعسبيق .2
حمللية ات اعاجلما أوت...( ار الوز املركزية )ا دارةإلاممثلة يف  األخريةم بني هذه العمومية تقات السلطائدة الف
 .1أخرىملوردين من جهة ا أو واملقاولنيمن جهة  اإلداريبع الطات العمومية ذات املؤسسا أو

بعد  املهارية حلالتجالورقة ادفع مبلغ  اليت يتم مبوجبهالعملية اوهي تتمثل يف تلك :ريالتجاخلصم ا .3
قبل  املهارية من حالتجالورقة اء البنك بشر ام اخلصم  تتمثل يف قياعملية  آخرمبعىن  أو ،خصم عمولة

ملدين يف امن  البنك بتحصيل قيمتها، وبعد ذلك يقوم اء خصم جزء من قيمتها، لقاقهاستحقاموعد 
 .2حملدداريخ التا

II.  األجللقروض طويلة ا أور استثمالاقروض: 
. ولذلك اوموضوعه اومدهت ال من حيث طبيعتهستغالالات اعن عملي ار جوهرياستثمالات اختتلف عملي

ملقصود بعملية متويل امة و العات املميز اءم وهذه للتمويل تتال خرىأوطرق  لاشكأت تتطلب العملياهذه  ناف
فوق حسب طبيعة  امتتد من سنتني فم أنملدة طويلة ميكن  لهامو ألبنك مقبل على جتميد ا إنت ار استثمالا
 امأ، األجللتمويل متوسط ايتعلق ب مرألاف ت مثالاومعد تالآحلصول على ابتمويل  األمرتعلق  اذإفر استثمالا
 .األجلنكون بصدد متويل طويل  انإنفت ار ابتمويل عق األمرتعلق  اذإ

 وه ا( وموضوعه07 وأحيانات )اسنو  05 إىل 02من سنتني  امدهت وتتاوح: األجللقروض متوسطة ا .1
 اء هذاملنتظرة من ور الرحبية التشغيلي و ا ري الاستثمالالتمويل ا أي، تات ومعدالب متويل مشتيالغايف 

                                                           
 .65المرجع نفسه، ص ،الطاهر لطرش -1 

 .44، ص 2000 الجزائر، ،"تطبيقات تقنيات، عمليات، التجارية، البنوك في الوجيز ،"بوعتروس عبد الحق -2 
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ويتعلق  األجللقروض متوسطة التمييز بني نوعني من اقع الو ايف  القرض. ميكنناء التمويل تعني على وفا
بلة القالغري القروض ا، و اإلصدارلدى معهد  أو أخرىلية ات مابلة للتعبئة لدى مؤسسالقالقروض اب األمر

 .1.للتعبئة
ت العمليالبنوك لتمويل هذه ا إىلت طويلة ار استثماليت تقوم بات املؤسسا اتلج :األجللقروض طويلة ا .2

لطويلة ار اتظنالات ار وفت استثمالاملدة  اوكذلك نظر  الوحده اتعبئه أنميكن  ليت الالكبرية الغ اللمب انظر 
متتد  األحيانت، ويف بعض اسنو  07لبالغالقروض تفوق يف ائد وهذه احلصول على عو ايف  ءلبداقبل 
 .تار احلصول على عقال ت مثار استثمالاص من اوهي توجه لتمويل نوع خ سنة. 20ية اغ إىل

 لقروض جند:اهذه  عا و أن همأمن و 
لت حتتفظ از  لطريقة الات هذه ناك  ناو لتمويل التجديد يف طرق ايعترب فكرة حديثة ري:اجيالا نائتمالا .أ

ملقرضة املؤسسة التمويلية بني ات اقلعالايف طبيعة  اجوهري تبديال أدخلتقد  فإهنالقرض، ابفكرة 
شركة مستعملة على  أولية امؤسسة م أوبنك  اعن عملية يقوم مبوجبه وهو عبارةملقتضة. املؤسسة او 

يتفق  أقساطلتسديد على ايتم و ، اقد عليهاملتعالفتة اية ايف هن ازل عنهالتنا إمكانيةمع  اإلجيارسبيل 
   .1اإلجيارتسمى بثمن  بشأهنا

تستعمل  أنت اميكن للمؤسس ات كمالسنداصة مثل الية خام أدواتل استعمايتم بو يل:املالتوظي  ا .ب
هي: و لية املاق ار و ألا من ينانوع ث بإصداريتجسد ذلك و ، مهنياملسا إىلللجوء امثل  أخرىطرق متويل 

 .2األسهم
 لبنكيةالقروض ائ  اوظ بع:الر املطلب ا

  :جا تنإلاوظيفة متويل  .1
لقليل من رؤوس احلديث تستوجب توفري قدر ليس باد اقتصالاملختلفة يف ا جياتنإلار استثمالات اجاحتيا إن

 صة.اخلا أولفردية ات ار استثمالاو  تار ادخإلامل من الكالقدر ا املتعذر توفري هذامن  ناك  املو ،األموال
 اضروريو  اطبيعي امر أ صبحألقروض احلصول على املختلفة هبدف الية املات  املؤسساو لبنوك ا إىلللجوء ا ناف الذ 

 رهماصدإلقروض عن طريق احلصول على اميكن للمنتجني  اكم،ملختلفةارية استثمالاو  جيةاتنإلات العمليالتمويل 
ملدخرين  ابني  الوسيط فيمادور جم بحلا دةام على زيعدهايس اهذو ،دافر ألوات اللمشروع ابيعهو ت السندا

                                                           
 .106، مرجع سبق ذكره، صيشاكر القزوين -1 
 .87-83، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  -2
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 ،لوطيناد اقتصالايف   جا تنإلوار  استثمالادة حجم ازيو تسريع و عد على تسهيل  اطة تسالوساهذه و  ،ملستثمريناو 
 ملدخرين.ائع امن ود امتوفر لديه وه اشرة للمستثمرين مبالبنوك للقروض مباعن تقدمي  فضال اهذ

 ك:ستهالالاوظيفة متويل  .2
قد  ذإ. اجل لثمنهاكية بدفع ستهال الالسلع املستهلكني على احصول  ،كستهالالاملقصود بوظيفة متويل ا إن

حلصول اميكنهم  الذ،رياجلاسطة دخلهم ابو  تيةآلاكية  ستهال الالسلع املطلوب من القدر اعن توفري  دافر ألايعجز 
ت مستقبلية السلع بفت اهذه  انمثأيكون دفع و  ،ت خمتلفةاهلم هيئ اليت تقدمهالقروض اسطة السلع بو اعلى هذه 

على  ايضأكي ستهال الالقرض  اعد ايس، و لزمناكي عرب ستهال الا قهمافإنعلى توزيع  دافر ألاعد ايس امم ،سبةامن
دة حجم ازيو لسوق ادة رقعة اهم يف زيامن مث يسو  ،كيةستهال الات اخلدماو لسلع الطلب على اب ناتنشيط ج

 ر. استثمالاو  جا تنإلا
 ت: دالاملباوظيفة عسوية  .3

كمية   أو،لنقدات عرض ال مكونمن خال امهيتهأتظهر ، لذمما ءابر إو ت دالاملبالقروض بوظيفة تسوية ام اقي إن
ت عرض امكون يلامجإرية( من اجلائع الودائع )الودالنسبية لنقود ا مهيةألادة على افزي، جملتمعالدفع يف ائل اوس

 .1ةملختلفا األطرافلذمم بني ا إبراءو ت  دالاملباسعة يف تسوية القروض بصورة و ام استخدايعين و لنقد، ا

 :ابرتهالبنكية ومتالقروض امنح  تاءاجر إلث: الثاملبحث ا
 املتتب عنهائد العاميثل  ا، كماألصولمن  كربألاب ناجلامتثل  ذإلية للبنك املارد املو ار استثماجه أو لقروض اتعترب 

لنوع من ا اصة هلذاية خالبنك عنايف  ملسئولونايويل  أن يملنطقايصبح من  الذ ،تاداير إلامن  كربألاب ناجلا
لقرض ا ايتم منح هذ اسهاسأليت على ايري املعا ا، وكذلقرضا امير هب أنليت جيب ا تاءاجر إلابوضع  األصول

لعمل احملتملة و اطر املخاف اكتشا ، وحىت يتسىن اقهاستحقاعيد ائده  يف مو افو و ض لقر ا صلأد اسد نالك لضماوذ
 لفعل .اب اقبل وقوعه اعلى جتنبه

 :ومكوناهتا ضاقر إلاسة اسي ل:و ألاملطلب ا
 :ضاقر إلاسة امفهوم سي:لو ألاالفرع 

ت صالامو و ملتعلقة بتحديد حجم ابري  التداو ، تاءاجر إلاو عد القو اجمموعة   بأهنا ضاقر إلاسة اميكن تعريف سي
يف  ضاقر إلاسة اسي ناعلى ذلك ف اءابنو  ،احتصيلهو  ابعتهامتو لقروض ابط  منح  اليت حتدد ضو اتلك و ،لقروضا
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عد مرنة القو اتكون هذه  ناو ،ملختلفةا احلهامبر  ضاقر إلات اليت حتكم عملياعد القو اتشمل  أنري جيب التجالبنك ا
 .1ضاقر إلاط املعنية بنشا ،ريةادإلات املستويامجيع  إىلمبلغة و 

 لية:التات املكونا ضاقر إلاسة اتشمل سي :ضاقر إلاسة ات سيامكونالفرع الثاين: 
ككل، ئه  لعمال امينحه أنليت ميكن للبنك القروض ا إمجايلويقصد به  للقروض:  يلامجإلاحلجم اديد حت .1

 ارية يف هذالتجالبنوك اتتقيد  ادة ماعو ، حدالو اللعميل  امينحه أنليت ميكن القروض ا إمجايلكذلك و 
 ملركزي.البنك ا اليت يضعهاعد القو ا اكذو ت التعليمال باجملا
 البنك وفقايف  اإلقراضط انش اليت يغطيهاملنطقة ايتوقف حجم و  لبنك:ا اليت خيدمهاملنطقة احتديد  .2

طق املنالبنك يف ا اهاليت يلقافسة املناو خية املنارد املو احجم  ايف مقدمته ،ملالعو اجملموعة من 
لبنك اذلك مدى قدرة  إىلف ايضو ،للقروض اجة كل منهاحو ملختلفة اطق املناعن طبيعة  فضال،ملختلفةا

 .اية عليهالوقاو لقروض اهذه  إدارةلتحكم يف اعلى 
 أنواعحتديد   أمهيةترجع و ،اليت ميكن للبنك منحهالقروض ا أنواعميكن حتديد   لقروض:ا عا و أنحتديد  .3

 اهذو ،لبنكاط انشو ملقتض اط اطبيعة كل من نشو لقرض املزدوج بني نوع اط ارتبالا إىلملمنوحة القروض ا
ت السلطا اليت تصدرهات التعليماو ،لدولةارية يف الساني نالقو اب اجزئي أو  اكلي  اقد يكون مقيد األخري

 أنواعتتحكم يف  أنئع ميكن الوداصة اخو لبنك ايف  األموالدر اطبيعة مص ناف أخرىحية امن نو ،لنقديةا
 .اليت ميكن منحهالقروض ا

 اإلقراضعن  ملسئولنياليت يكون لكل من الغ اتم وضع حد معني للمبيلقروض:ات منح احتديد سلط .4
 :امه لبنوكالتفرقة بني نوعني من اميكن  ،ملختلفةا اإلداريةت املستوياعند  افقة عليهاملو اسلطة 

 وء  هللعمال اإلقراضشر عملية الذي يبا نابنوك  فكبري،  لنوعا ايف هذحدة: الو الوحدة ات البنوك ذا .أ
لقروض او ،زهااو جتميكن  ليت الالقرض احلد معني بقيمة  الذي يكون مقيداو ،لقروضاملختص باملوظف ا
ذلك يف حدود مبلغ و ،باإلقراضملعنيني املوظفني ار اكب  اعليهفقة املو احلد ميلك سلطة ا اليت تزيد عن هذا

 لبحث فيه.ا أمرلقروض ايزيد عن ذلك  تتوىل جلنة  امو  أيضامعني 
 إىل دارةإلالقروض من رئيس جملس البنوك تتدرج سلطة منح النوع من ا ايف هذو  لفروع :ات البنوك ذا .ب

يل يكون لكل مدير فرع حد معني ملبلغ التابو مركزية  لالاوجود قدر من  أي،لفرعامدير  إىل نائتمالامدير 
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ملختص ا ناء كالرئيسي  سو املركز ا إىلحلد يرفع  ا ايزيد عن هذ اوم ،فق عليهايو  أنلذي ميكن القرض ا
 .دارةإلارئيس جملس  أو ،لقروضاجلنة  أو نائتمم لالادير عفقة ماملو اب

ئدة اف امينحه كبري،  بإحكاملقرض ائدة على الفاى حتديد سعر ظحي لقرض:ائدة على الفاحتديد سرر  .5
لطلب احجم و  ،لبنوكاني بفسة املنادرجة و  ،لسوقائدة يف السائدة الفا أسعار: امل كثرية منهابعو  وتتأثر
 أو ،لقرضالنوعية  ائدة طبقالفائع حبيث خيتلف سعر الودائدة على الفاسعر  إىل باإلضافة ،لقروضاعلى 
 ملقتض.العميل انوعية 

ليت او  ،مينحه من قروض أنميكن  املختلفة ملا اآلجاللبنك بتحديد ايقوم  أيلقرض: اق استحقاحتديد  .6
دت از  القرض كلماق استحقاجل اد از  اه كلمناة اعات مع مر اعدة سنو  إىلحدة امن ليلة و  حاو تت قد 

 .1دهاحمليطة بسداطر املخا
ليت او ، اقبوهلليت ميكن ات انالضمالبنك بتحديد ايقوم  لبنك:اب ناملقبولة من جات انالضماحتديد  .7

حيدد  ا، كملسوقايف  املدى قبوهل اوفق آلخرختتلف من وقت  ادة ماعو حمليطة ا لظروفاعلى تتوقف 
 .ناملقدمة للضما لألصوللنسبة اب األمانمش اه أيضالبنك ا
ت غري الاجملالبنوك الدى بعض  اإلقراضت اساقد تتضمن سي :املسموح بتمويلهاغري  ضاقر إلات الاجم .8

لتقليل ا وملنع ها اء هذامن ور  األساسيةحلكمة ات و الاجملاهية هذه النظر عن مابغض  ،املسموح بتمويلها
 .أخالقية أودينية   أسباب إىلجعة ار  تاربر املقد تكون أو  ،تالاجملاحب متويل هذه اليت تصار طاملخامن 

، لقروضارمة على الصابة امل للرقام كاتصميم نظ اإلقراضسة اتشمل سي أنينبغي  لقرض:ابرة امت .9
لقروض من اكل حتصيل ا ف مشاكتشا ملختلفة هبدف ا بأنواعهابة الرقائل اوس إتباعل من خال وذلك

 ء.لعمالا
 لبنكية:القروض ايري منح اومر تاءاجر إ: ينالثاملطلب ا
جب الو ا تاءاجر إلاخمتلف  إىل ملطلب سوف نتطرقا ال هذمن خال لقروض :امنح  تاءاجر إل: و ألالفرع ا
 يلي : املتمثل فيما تاءاجر إلاوهذه  ،لقروضاعند منح  اعهاتبإ

 لقرض: ايل لطلب و ألالفحص ا .1
صة من اوخ ،لبنكايف  ضاقر إلاسة السي املبدئية وفقاحيته لعميل لتحديد مدى صالالطلب اسة البنك بدر ايقوم 

ت اعاطبنالاملبدئي لطلب الفحص اعد يف عملية ا، ويسدالسدا سلوبوأق استحقالاجل اض و لقر احيث غرض 
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لة ان حيث حصة مام وخاته بوجه عاقدر و ليت تربز شخصيته او ، لبنكاملسئولني يف العميل مع اء الق اليت يعكسها
 ،لطلباسة اك در ستمالار يف استمر الاب امأر مبدئي اذ قر اختاميكن  مورألا، ويف ضوء هذه ا،وظروف تشغيلهاصوهلأ

 .1ملة طلبهاجلدية يف معاللعميل حىت يشعر ب باسبألار عنه مع توضيح اعتذالا أو
، ملختلفةادر املصامن  احلصول عليهاليت ميكن ات املعلومايتضمن جتميع للقروض : اينئتمالالتحليل ا .2

يل املالتحليل ال لية من خالاملا رأسئمة بقة للبنك، ومدى مالالسا االئتمانيةلعميل ا إمكانياتملعرفة 
 املنشاة.ط اعلى نش أثرهاينعكس  أنليت ميكن املختلفة، و ادية اقتصالالظروف ا إىل باإلضافة

على  اءابن لقرضاحمليطة باية نائتمالاطر املخاصر امل لعناملتكالتحليل ابعد ملقتض :امع  ضاو لتفا .3
وطريقة لذي سيستخدم فيه وكيفية صرفة الغرض القرض و ار اميكن حتديد مقد ،اليت مت جتميعهات الومملعا

ق على كل اتفالاملختلفة ويتم ات لعموالائدة و الفاملطلوبة وسعر ات انالضماد و السدادر اومص ،دهاسد
 .احل كل منهماحتقيق مص إىلصل العميل للتو البنك و ابني  التفاوضت ال عمليصر من خالالعناهذه 

لة البنك ويف حاعدم قبوله لشرط  أو ،عدالعميل للتقابقبول  إما التفاوضتنتهي مرحلة :  رالقر اذ اختا .4
ت انالبياتتضمن  ادة ماليت عاو  ،لقرضافقة على طلب املو اح ا قت مذكرة ال إعدادقد  قد يتم التعاقبول 

 ،لضرييبا اموقفه ،ملصريفاز اجلهالدى  ات عن مديونيتهامعلوم ،ضاقت الالبة اة طاملنشاعن  األساسية
ت اثة سنو ية لثالنامليز املخص و  ،طريقتهو د السدادر امصو ملقدمة ات انالضماو لغرض منه او لقرض اوصف 
 نات بشالتوصياو  ينائتمالا والرأيملديونية او ط النشاو لرحبية او لسيولة ات امؤشر و  التعليق عليهاو  ،األخرية

 ملختصة.اية نائتمالالسلطة القرض من افقة على منح املو املذكرة يتم اعلى هذه  اءابنو  ،لقرضا
كذلك تقدميه و  ،لقرضاقية اتفاملقتض على القرض توقيع ام استخدايشتط لبدء لقرض : اصرف  .5

 لقرض. اق اتفا اليت ينص عليهات امالتز الاو ت التعصداء استيفاو  ،ملطلوبةات اناللضم
عيد ات يف مو اتغري  أيعدم حدوث و ة املنشاعلى حسن سري  ناطمئنالا وهملقتض : او لقرض ابرة امت .6

 اإلجراءاتذ اختاليت تتطلب او ملقتض ات من التصرفابعض أبعة املتال قد تظهر من خالو  ،حملددةاد السدا
 . أخرىلقرض لفتة اجتديد  أود السدا تأجيلتتطلب  أو ،لبنكاظ على حقوق اللحف اجهتهاونية ملو نالقا

من  أيبله امل تق إذاذلك و ، ملتفق عليهام النظاته حسب امستحقك بتحصيل ذل لقرض :احتصيل  .7
.2 أخرىلقرض مرة اجتديد  أود السدا تأجيل أوونية نالقا اإلجراءاتهي و  ،بعةاملتابقة عند السالظروف ا
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 لقرض وحتصيلهامنح  تاءاجر إ(: خمطط يبني 04) شكل رقملا

.281حلميد، مرجع سبق ذكره، ص املطلب عبد املصدر : عبد ا
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 القروض:مرايري منح  الثاين: فرعال
منوذج املعايري االئتمانية املعروفة ب  أوالحيث تربز يف  ،عن املعايري املعتمدة يف منح القروض الفرعيف هذا نتحدث 

5cs،  5يتم شرح منوذج املعايري االئتمانية املعروفة ب  ثانياأماps،  فسوف نتحدث عن املعايري  اثالثأما يف
 معايري أخرى ملنح القروض . إىلسنتطرق كما   ، prism ـاالئتمانية املعروفة ب

  :(5cs)االئتماينمنوذج املرايري  أوال:
أيضا و  ،اإلحاطة باملخاطر اليت سيتعرض هلا عند منح االئتمان إىلاالئتمان قبل اختاذ القرار االئتماين  إدارةتسعى 

عند تقييم االئتمان و االئتمان  إدارةحتديد مصادر تلك املخاطر،ولذاك أصبحت من األمور املتعارف عليها عند 
 وهي : ،ليل جمموعة من املعايريمن خالل حت ،ضرورة حتديد درجة املخاطر املرتبطة به

 Capacityالقدرة على االستدانة   .1
 Chraterشخصية العميل         .2
  Capitalرأس املال العميل      .3
 Collateralالضمان              .4
 .Conditions       العام املناخ .5
معيار القدرة على االستدانة احد أهم املعايري اليت تؤثر يف مقدار املخاطر اليت  القدرة على االستدانة: .1

ورغم أن القدرة على االستدانة حتدد مقدرة العميل يف إعادة ما اقتضه من  ،االئتمان إدارةتتعرض هلا 
البنك إال أن هناك عدة أراء حددت ماهية القدرة كمتغري يف املخاطر اليت يرى البعض أهنا تعين أهلية 

 الشخص على االقتاض.
وهي الركيزة األكثر  ،ينىل يف القرار االئتماو تعد شخصية العميل الركيزة األساسية األشخصية الرميل:  .2

االئتمان عند إجراء  دارةوهلذا جند أن أهم مسعى إل ،تأثريا يف املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك التجارية
ولشخصية العميل عدة حتديدات بعضها ينحصر  ،حتديد شخصية العميل بدقة والتحليل االئتماين ه

واليت يدور  ،أن تتوفر يف شخص العميل البعض اآلخر يتسع ليشمل عدة خصائص جيبو خباصية واحدة 
القيمة اليت تؤثر على مدى التزامه بتعهداته أمام البنوك  و مضموهنا حول خصائص الفرد األخالقية 

السلوكية هنا حتدد مبدى و  ،وبالتايل فان املقصود بشخصية العميل سلوكياتهكجهات مقدمة لالئتمان.
 دارةيف ذلك إما شخصية العميل كشركة أعمال فنقصد هبا اإلرغبته و قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته 
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وذلك من خالل قدرة  ،اليت جتسد مدى قدرة الشركة على الوفاء مبا عليها من التزامات اجتاه البنوك
 .هدافحتقيق األو إدارهتا على اجناز األعمال 

االئتمان تزيد من  إدارةفان وهلذا  ،يعترب رأس مال العميل احد أهم أسس القرار االئتماين  :رأس املال .3
ويقصد برأس مال العميل مقدار ما  ،حتليلها لرأس مال العميل لتحديد درجة املخاطر اليت تتعرض هلا

وهذا  ،أمالك أخرى غري منقولةو السندات و ما ميلكه من أصول منقولة مثل األسهم  أوميلكه من ثروة 
غري املنقولة اليت ميتلكها العميل مطروحا منها و املنقولة  األصوليعين أن رأس مال العميل يشمل مجيع 

االئتمان  إدارةويالحظ هنا التكيز على امللكية لذلك فان املخاطر اليت تتعرض هلا  ،املطلوبات اليت بذمته
 بسبب هذا العنصر تسمى مبخاطر امللكية.

االئتمان يف البنك التجاري  إدارةمحاية من خماطر معينة تتعرض هلا  أويأيت الضمان مبثابة تعزيز  الضمان: .4
غري و يقصد بالضمان مقدار ما ميلكه العميل من موجودات منقولة  .عندما تتخذ القرار مبنح االئتمان

مسعة و كفاءة مالية   ووقد يكون الضمان شخص ذ ،اليت يرهنها العميل لتوثيق االئتمان املصريفو منقولة 
بل ميكن أن يكون الضمان  ،االئتمان يف ضمان تسديد االئتمان إدارةلة لكي تعتمد عليه أدبية مؤه

خط الدفاع الثاين يف حالة عجز العميل  وفالضمان ه ،وافق أن يكون ضامنا للعميل مملوكا لشخص آخر
 عن السداد حىت يستطيع البنك حتصيل حقوقه.

املناخ العام كمعيار يف منح االئتمان على انه ميثل الظروف  إىلاالئتمان  إدارةتنظر املناخ الرام:  .5
املناخ العام على انه  إىلإال أن بعض التحليالت تتوسع يف ذلك فتنظر  ،االقتصادية احمليطة بالعميل

سع وأدق أو رغم أن حميط البيئة  ،الظروف االقتصادية الظروف البيئية احمليطة بالعميل إىليشمل باإلضافة 
الطلب على و فهي تشمل التغيريات اليت يتعرض هلا العميل يف شكل املنافسة  ،التعبري عن املناخ العاميف 

ووفق هذا التحديد من املؤكد أن هلذا املعيار اثر يف صياغة القرار  ،التوزيعو السلع وظروف البيع 
 .1االئتماين

  5PS: منوذج املرايري االئتمانية املرروفة ب اثاني
 ،(5PSاالئتمان قرارها االئتماين بتحليل ائتماين آخر من خالل دراسة معايري أخرى مهمة تعرف ب) إدارةتعزز 

 هذه املعايري على:  (، وحتتوي5CSاالئتمان ذات الدالالت اليت يعطيها منهج )  دارةوحتليل هذه املعايري تعطي إل
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  Peopleنوع العميل  .1
  Purposeالغرض من االئتمان  .2
  Paymentقدرة العميل على السداد  .3
  Protectionاحلماية  .4
  Perspectiveالنظرة املستقبلية .5
يقيم الوضع االئتماين للعميل من خالل تكوين صورة كاملة وواضحة عن شخصية نوع الرميل: .1

ىل و لذلك فان اخلطوة األ ،االستقامة وغريها وحالته االجتماعية ومؤهالته وأخالقياته من حيث ،العميل
مقابلة العميل وجناح املقابلة يتوقف  ويف عملية تقييم الوضع االئتماين للعميل واختاذ القرار االئتماين ه

الشخص املسؤول عن اختاذ القرار بالقدرة يف رسم صورة متكاملة  أواالئتمان  إدارةعلى ما تتمتع به 
البيانات اليت ترغب فيها عن و االئتمان كل املعلومات  إدارةمن خالل هذه املقابلة حتدد و عن العميل.

 إدارةاملؤكد أن  ومن ،والبنوك اليت تعامل معها ،ما األعمال السابقة اليت قام هباو  والعميل وحتديد من ه
وباملقابل  ،مؤشرات النجاح هلذه األعمال لتقدير خماطر النجاح يف املستقبل إىلسوف تستند  االئتمان

احلذر من  إىلالتغيري من عمل آلخر بسبب عدم النجاح يعطي انطباعا يدفع  أوفشل فان عالمات ال
 تقييم خط العميل املستقبلي.

 إىلاالئتمان  إدارةتشمل هذه الركيزة احد أهم املعايري اليت من خالهلا تتوصل الغرض من االئتمان:  .2
 ،رفض الطلبو التوقف عن هذا القدر من التحقق  أوإمكانية االستمرار يف دراسة امللف االئتماين 

اليت ال تتناسب مع سياسة البنك  أووالغرض من االئتمان حيدد احتياجات العميل الذي ميكن تلبيتها 
احلصول على ائتمان لتمويل احتياجات  واالئتمان فإذا كان الغرض من االئتمان ه إدارةوصالحيات 

االئتمان يف البنك أن تعتذر للعميل عن  إدارةه احلالة تستطيع ففي هذ ،البنك إدارةتتعارض مع سياسة 
 .1وإمنا لتعارض طلبه مع سياسة البنك وضعه من ناحية الثقة االئتمانيةذلك ليس بسبب 

فاالختيار  ،يركز هذا املعيار على حتديد االئتمان وفوائده يف موعد االستحقاق القدرة على السداد: .3
حصول التسديد يف املوعد املتفق عليه ويتم ذلك من خالل تقدير  واحلقيقي لسالمة القرار االئتماين ه
واليت تعد الركيزة األساسية يف حتديد قدرته يف التسديد فمن املؤكد  ،التدفقات النقدية الداخلة للعميل
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ليا فيما إذا كان العميل أو تعطي تصورا  اخلارجة منه أوأن مقدار التدفقات النقدية الداخلة للعميل 
 عسر مايل حقيقي. أوونوع ذلك العسر فيما كان عسر مايل فين  ،حالة من العسر املايل إىلمعرض 

استكشاف احتماالت توفر احلماية لالئتمان  وإن أساس هذا املعيار يف التحليل االئتماين هاحلماية : .4
الكفاالت اليت سيقدمها العميل سواء من حيث  أووذلك من خالل تقييم الضمانات  ،املقدم للعميل

نقصد و  ،من حيث قابليتها للتسييل فيها لعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته اجتاه البنكأو قيمتها العادلة 
 بأقل تكلفة ممكنة.و نقد بسعة  إىلإمكانية حتويله  وبقابلية الضمان للتسييل ه

مستقبل ذلك و تأكد اليت حتيط باالئتمان  املمنوح للعميل استكشاف ابعد حالة الال قبلية:النظرة املست .5
 أواملستقبلية احمليطة بالعميل سواء كانت داخلية و استكشاف كل الظروف البيئية  أي ،االئتمان
نسبة  إىلالعام  وهلذا فقد تتأثر السياسة االئتمانية للبنوك مبؤشرات االقتصاد من معدل النمو  ،خارجية
 .1غريهاو معدالت الفوائد و  ،التضخم

 : PRISMمنوذج املرايري االئتمانية املرروفة ب  :اثالث
قراءة و  ،للمعايري االئتمانية أحدث ما توصلت اله الصناعة املصرفية يف التحليل االئتماين PRISMيعترب منهج 

االئتمان عند حتليل معايري  إدارةتساعد و العافية لدى العميل و يعكس هذا املنهج جوانب القوة و مستقبل االئتمان 
 القدرة على السداد .و توازن من خالهلا بني املخاطر  ،هذا املنهج من تشكيل أداة قياس

 إدارةلعوائد املنتظرة حتقيقها من قبل االئتمان ليقصد بالتصور هنا اإلحاطة الكاملة مبخاطر التصور :  .1
 الفاعلية يف :  أومضمون هذه األداة التفسريية هي القدرة و  ،االئتمان بعد منحه

 العوائد اليت حتيط بالعميل عند منحه لالئتمان .و حتديد املخاطر  -
 اليت من شأهنا .و  ،التمويل عند العميلو دراسة استاتيجيات التشغيل  -
 تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد و حتسني األداء،  -
فائدته خالل  أوحتديد قدرة العميل على تسديد القرض  وهذا املتغري ه مضمونو  القدرة على السداد : .2

حتديد نوع مصادر التسديد  واالئتمان اهتماما خاصا ه إدارةومن األمور اليت تعري هلا  ،الفتة املتفق عليها
اليت يلجأ إليها العميل )طالب االئتمان ( عندما يستعد لتسديد و خارجية،  أوسواء كانت داخلية 

دور املصادر الداخلية اليت تساعد العميل على إعادة تسديد ما  واالئتمان ه إدارةما يهم و االئتمان 
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اليت و بذمته من التزامات ألهنا تعكس قدرة العمليات التشغيلية على توليد التدفقات النقدية الداخلية 
 عميل استخدامها يف تسديد ما بذمته من التزامات مستحقة .يستطيع ال

كقاعدة عامة فان الغاية و حتديد الغاية من االئتمان املقدم،  ومضمون هذا املعيار هو  االئتمان:الغاية من  .3
االئتمان  إدارةأن آخر ما تفكر به و الغاية،  أومن االئتمان جيب أن تشكل األساس لدراسة هذا الغرض 

 . وجودات العميل الستداد االئتمانتصفية م وه
البنك ليكون ضامنا الستجاع االئتمان ملواجهة احتماالت  إىلحتديد الضمانات اليت تقدم   الضمانات: .4

هي اليت تعتمد على قوة املركز املايل و ميكن للضمانات أن تكون داخلية و  ،عدم القدرة على التسديد
صنعه من شروط و ما يتم  إىلالكفاالت الشخصية باإلضافة  أوخارجية كالضمانات العينية  أو ،للعميل

 يف عقد االئتمان لضمان السداد. 
 مضمون الفعل اإلداري سوف يشمل :      و  ،العميل دارةاالئتمان على حتليل الفعل إل إدارةتركز  : دارةاإل .5
 العمليات: ومن خالهلا يتم التعرف على:      -

  أعماله إدارةأسلوب العميل يف 
 حتديد كيفية االستفادة من االئتمان 
  يقتصر يف عمله على منتج واحد وأيضا فيما   أو منتجاته،حتديد فيما إذا كان العميل يتسم بتنوع

 دائم. أوكان العميل مومسي إلنتاج 
 : وتشمل مايلي: دارةاإل  -

 .استعراض اهليكل التنظيمي للعمل 
 استعراض السرية الذاتية ملدراء األقسام. 
  1النموو حتديد قدرة العميل على النجاح. 
 مرايري أخرى ملنح القروض: :رابرا 
ويبني حجم موارده املالية  ،خلق التوازن بني إمجايل التسهيالت املصرح هبا للعميل الواحد أياملالئمة: .1

ويرتبط ذلك حبد أقصى ملا ميكن أن مينح للعميل الواحد مبا  ،املستثمرة يف نشاطه ونوعية ذلك النشاط
ينقل  ومبا يفوق  طاقاهتم على حن أي ،يكفل تالقي تشجيع العمالء على املغاالة يف املتاجرة بامللكية

 خماطر نشاطهم على عاتق البنك.
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 وبدون ضمان ه قد يسود االعتقاد من أن االئتمان الذي يقدم االعتبارات القانونية للضمان الريين: .2
ولكل ذلك ينطوي على اعتقال االعتبارات القانونية  ،مضمون بالكامل بواسطة املركز املايل القوي للعميل

 وراء فكرة الضمان العيين.
 عوزيع املخاطر االئتمانية: و التبادل  .3
البنك  إىلمبعىن انه عند منح االئتمان يتعني نقل الضمان  والضمان،والذي يوجد بني االئتمان  التبادل: -

كما أن فكرة التبادل قد تكون الضمانات ذاهتا. فعندما   العميل، إىلويف حالة السداد يعاد نقل الضمان 
يقتض العميل بضمان شخص ) كفيل ضامن( فإذا توقف العميل األصلي عن الوفاء بالتزاماته جيب أن 

 رهن عقاري(.أو  ،راق ماليةأو دين مغطى بالضمان اإلضايف )  إىلالدين  يسعى فورا عن حتويل
 أي ،نشاط اقتصادي واحد أوتنويع االئتمان دون تركيزه يف قطاع واحد  أيعوزيع املخاطر االئتمانية:  -

 تنويع منحه لكل القطاعات جتنبا للمخاطر.
التنفيذ الدقيق لسياسة البنك املركزي فيما يتعلق  أي االلتزام بالسياسة االئتمانية للبنك املركزي:  .4

 .1ومبا يشجع احلاجات االئتمانية لألنشطة املختلفة ،بتنظيم االئتمان كما ونوعا وسعرا
 لبنكيةالقروض اطر الث:خمالثاملطلب ا
 ليةام رةاخس عنه ينتج امم حملددا ملوعدا يفو  ملالكاب دالسدا عدم بسبب اتنش يةنائتمالا طراملخا ناب لقولا ميكن 
 :يلي ام إىل تنقسم يةنائتمالا طراملخا ناف لتحديدا اهذ وفقو 

 .خرىألا تانائتمالا عا و وأن لقرضا داسد بعدم تتعلق طراخم هيو  :شرةامب ضيةاقر ا طراخم .1
 ميكن ليتاو  تالالكفاو  تاداعتمالا مثل شراملبا غري نائتمالاب ترتبط طراخم هيو  :حمتملة ضيةاقر ا طراخم .2

 .تالالكفا أو داعتمالا مدة طيلة شرةامب ضيةاقر ا طراخم إىل تتحول إن
 يف تغري عنه ينتج امم لدينا تالسند ملصدرا وضع بسبب طراملخا من لنوعا اهد اينش :ملصدرا طراخم .3

 .رةاخس إىل تؤدي لسندا قيمة
 تسديد على رينيالتجا ءالشركا حدا قدرة بعدم تتعلق ليتا طراملخا هيو  :تالتسويا قبل امر طاخم .4

 .تهامالتز ا

                                                           
 197 ،196ص  نفس المرجع السابق، -1



 اــــهـراضـة إقـاســـــة وسيــيــكــبنـروض الـــقـل األول: الـصـفـال

 
33 

 رينيالتجا ءالشركا حدا عن بةاني لدفعا اعليه ينطوي ليتا طراملخاب تتعلق ليتا هيو  :تالتسويا طراخم .5
 .منه ملطلوبا لتعهدا نفد هنا من كدألتا قبلو 

 يقوم أن قبل ءلعمالا حدا تاتعليم على ءابن حتويلو  ءاجر إ نتيجة اتنش طراخم هيو  :لتحصيلا طراخم .6
 .1لدفعاب

راءات ووسائل احلد من خطر القروضاإلج بع:الر املطلب ا  

خاصة ما تعلق منها بعمليات  ،من مهام الصرييف العمل على تفادي أو احلد من اإلخطار املرتبطة بنشاطه
 وذلك باستعمال الوسائل واإلجراءات التالية : ،اإلقراض
نسبيا فان البنك يفضل تقدمي نسبة أو إذا كان حجم القرض كبريا و مدته طويلة عوزيع خطر القرض:  -1

جزء فقط من القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى و ذلك لتجنب خطر 
 عدم التسديد مبفرده.

جتنبا ملا يكمن أن حيدث من أخطار فيما يتعلق بتكيز نشاطات املصرف  الترامل مع عدة متراملني : -2
فانه يلجأ إىل توزيع عملياته على عدد غري حمدود من املتعاملني حىت إذا  ،مع عدد حمدود من املتعاملني

املتعاملني أو بعضهم فان البنك ميكن له أن  دألحيف احلسبان من عسر أو إفالس  وقع ما مل يكن
 يتجاوز ذلك دون عناء كبري .

ت أو ركود احد أن البنك جتنبا منه ملا ميكن أن حيدث من أزما متويل أنشطة و قطاعات خمتلفة : -3
حىت ميكن له أن  ،يلجا إىل توزيع أمواله على خمتلف األنشطة و القطاعات ،القطاعات دون غريه

 يعوض اخلسائر النامجة عن أزمات نشاط معني بإرباح من نشاط أو قطاع أخر .
وجه أن البنك التجاري يهدف أساسا إىل الربح و الذي يكون امل االئتمان:عدم التوسع يف منح  -4

 ،لذلك فانه يراقب نفيه باستمرار جتنبا للغرور بفرص الربح املتوقعة ،ساسي أو الرئيسي لنشاطهاأل
بل يقدم ذلك يف حدود إمكانياته املالية و مبا  ،يعمل على عدم التوسع يف منح االئتمان دون حدودو 

يتناسب و قدرته على استجاع هذه القروض و كذا هيكله املايل خاصة ما يتعلق جبانب البعد الزمين 
 ملصادر أمواله .

                                                           
 السياسات معهد، العربي النقد صندوق المخاطر "، إدارة و البنوك على الرقابة في معاصرة و أساسية أطر كراسنة،" إبراهيم -1 

 .37، ص2006  مارس أبوظبي،، اإلمارات االقتصادية،
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حبيث أن البنك يكون على اطالع دائم و مسبقا  الرمل على حتديد قدرات البنك التمويلية : -5
الكيفية أو الزمنية ( حىت يتمكن من حتديد املبالغ اإلمجالية اليت ميكن له أن  ،ةبقدراته التمويلية ) كمي

السياسية و الطبيعية ما أمكن  ،االجتماعية ،يقدمها كقروض بأخذه بعني االعتبار لألحوال االقتصادية
 ذلك عند تقدميه ألي قرض .

الكثري من اإلخطار خاصة ما  لكي ميكن للبنك أن يتجنب عطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك :  -6
ملا هلا من  ،ينبغي له أن يدعم و يطور أجهزة رقابته الداخلية ،تعلق منها جبانبيها اإلداري و احملاسيب

مث باإلخطار اليت ميكن أن حتدث أمهية يف متابعة خمتلف العمليات البنكية املرتبطة بوظيفة اإلقراض 
 رارات الالزمة للحد منها يف حينها .اكتشافها يف الوقت املناسب  و اختاذ القو 

لعل من إحدى الوسائل اهلامة لتجنب خطر عدم التسديد خاصة هو التامني  التأمني على القرض: -7
على القروض املمنوحة للمتعاملني، حيث يلزم البنك متعاملة بالتامني، حىت يتمكن من استداد ما 

 أمكن يف حالة حتقق اخلطر.
و تطوير الصناعة  يب التكنولوجية املراصرة يف جمال النشاط املصريف:الرمل على استخدام أسال  -8

 املصرفية يف جمال اإلقراض خاصة، جتنبا خلطر عدم التسديد و كذا خطر جتميد األموال املصرفية.
و ذلك عن طريق الدراسة الدقيقة حتري الدقة و احلذر عند دراسة ملفات القروض املمنوحة :  -9

  و جلميع اجلوانب املرتبطة باحمليط الذي يعمل فيه . للجانب املايل للمقتض
و القادر على التنبؤ مبستقبل  عكوين الرنصر البشري و املتخصص يف النشاط املصريف : -10

و الذي ميكن أن جينب املصرف خماطر بتكلفة  ،األحوال االقتصادية و النقدية احمللية و الدولية
 ،انه فضال عن اإلجراءات و التدابري اليت يتخذها البنك جتنبا للمخاطر اليت ميكن أن حتدث ،اقتصادية

جند أن هذه  ،جند أن هذه اإلجراءات و التدابري اليت يتخذها البنك جتنبا للمخاطر اليت ميكن أن حتدث
لضمانات ملمنوحة مهما كان هذه ااإلجراءات و الوسائل عادة ما تكون مرفقة بضمانات للقروض ا

 .  1طبيعتهاو 
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 لبنكيةات انالضماالفرع الثاين: 
 إجراءات حسب ذلك و بالربح للدائن سيعود التزام شكل يف البنك إىل املدين لوعد املادي التحقق هو الضمان

 .1خمتلفة
 زبون هو و شخص تنفيذ يتضمن معني تاريخ حلد معني ملغ برصد املصرف تعهد وثيقة أنه على تعريفه ميكن و

 .2اللتزاماته الزبون التزام حالة يف ( املستفيد ) الثالث الشخص اجتاه االلتزام املصرف
 أو املقتض كإعسار بالقرض، املرتبطة األخطار خمتلف ملواجهة أدوات و وسائل عن عبارة هي البنكية الضمانات

 اإلقراض بعمليات يتعلق فيما احملتملة األخطار ضد تأمني عن عبارة اهنأ على أيضا تعريفها ميكن كما إفالسه،
  .3قرضه استجاع من متكينه و للمصرف

ت ناك  احيصل عليه، ولكن مهم أنميكن للمصريف  ناضم حسنألقرض هي اسة ملف طلب ادر  ناملؤكد بامن 
 ميكن له طلب امنه ذاقنإلا لةاو وحملئمة القرض تظل قاليت تتبع قبول منح اطر املخالتحليل، فادقة وصحة 

ت انات، ضمانالضماومنيز بني نوعني من  انمألامن  كثرأطر ومتثل درجة املخائنه تسمح بتغطية ات من زباناضم
 ت شخصية.اناعينية وضم

I. لرينية:ات انالضما 
ختص  أولقرض املستفيد من اختص  أنملعينة ميكن امللكية القرض اتسديد  اهب ناهي تعيني ملكية لضم

لرهن من املعطى يف الث الثالعيين ا نالضما أن ا.كمخرينآلاديون  نالضم كهمال ألذي يستخدم الث الثالطرف ا
 ام الباغ لةاو ملتدا األصولصر اء( عنال غري منقول )بنام أو( ثاثأل منقول )ائنه قد يكون ماملدين لداطرف 

 .األجلقروض متوسطة  نابتة فهي موجهة لضمالثا األصول ا، بينماألجللقروض قصرية ا ناتكون قيمة لضم
 زي.احليالرهن اري، و العقالرهن البنك هي: اليت تطلب من طرف احلقيقية ات انالضما
  ري:الرقالرهن ا .أ

ئنه املدين بتسليم ملك لداله عقد يقوم من خال وري هالعقالرهن ا راستثمالاقروض  نالنوع يف ضما ايصلح هذ
ء(،  البنار )العقاعلى  ائن حقالدالرهن ا اهذملدين، مبنح ازل عنه ايتن أنقرضه من دون  نال(، لضماملاحب ا)ص
 إفالسلة اد يف حاملز امللك )بيع يف اوذلك بنتيجة بيع  اآلخرينيدفع له قبل  ناو لوية  وهو ألامينحه حق  اكم

                                                           
 .95الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  -1 

 .127شاكر القزويني، مرجع سبق ذكره، ص  -2 

 .57الحق بوعتروس، مرجع سبق ذكره، ص عبد  -3 
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 إطفاءمت  إذا إاللوية )و ألاحقوقه حىت وعن تغريت  إظهار إمكانيةلذي يعطيه ابعة  املتاملدين(، ومينحه كذلك حق ا
 لية:التاصر العنالتعريف ا انستخرج من هذلدين( ا

 ري.اء عقاله وع نالضما اهذ -
 لوية.و ألابعة و املتائن يستفيد من حق الدا -
ملدين، الكل  نار كل قسم منه بشكل ضمالعقالة تقسيم ابل للتجزئة مبعىن يف حاحق عيين وغري ق وه -

 ري:العقارئيسية للرهن  عا و أنثة ه يوجد ثالناف رةاشولإل
 قياتفاري اعق رهن  
 ئياري قضارهن عق              
 وينناري قارهن عق                  
 :زي احليالرهن اب. 
 .قاستحقالا لاجآء حىت حلول ابل للبقات(، يكون قعجال و)ذ امتحرك اداعتئن الداملدين بتسليم ايقوم 
 ونية:نالقالب املطاعستجيب لبرض  أنزي جيب احليالرهن ابنية 

 (.خلالية...اق مار أو لصندوق، ات السندالث )مثل: رهن الثالطرف ا أوئن الدائدة املدين لفازي عن احليافع لدا -
ملمنوح وحمدد اموثق موضح للقرض  مامأحمرر  أووجود عقد عريف )عقد حتت توقيع غري مصدق عليه(  -

 .املتفق عليهات اناللضم
زي احليالرهن الك، مثل املازة عن احليازي منفذة دون نزع احلياللرهن  خرىأ لاشكأه توجد نا إىل رةاشإلاوجتدر 

 .زي لسوق عمومياحليالرهن اري  التجاللمحمل 
II. لشخصية:ات انالضما 

 اذإملدين ا نالبنك( يف مكال )املاحب امعنوي بتعيني ص أوشخص طبيعي  مالتز ا ولشخصي ها نالضما
صعوبة لتقدمي  كثرأ نالعموم، فالعينية سهل يف ات انالضماتقدير قيمة  ناك  اذإف، سفالإلاعلى  خريألا اقبل هذا
 معنوي. أوملقدمة منت طرف شخص طبيعي الة الكفا أولتعهد ا

 :تاطاحتيالابعض  الشخصية تتطلب من جهتهات انالضمالعينية، ات انالنسبة للضمال باحلا وه اكم
 زمة.لالاونية نالقاءة الكفالطبيعي يتمتع بالشخص ا أنلتحقيق من ا -
 (.دارةإلامشورة  لةاو مد، سياسألاون نالقا) اونيناق أمهيلوكيل ا أنمن  كدألتاشخص معنوي،  ناك  اذإ -

 لشخصية:ات انالضماومنيز بني نوعني من 
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 :لةالكفا. ا
 لرئيسي".املدين الة عجز التسديد يف حال )بنك( باملا احبص وحنله شخص "هي عقد يلتزم من خال

 ت:الالكفاومنيز نوعني من 
 ملدين ا مامألسبل اذ كل ابعد نف الإلة الكفالتسديد على ائن طلب الدا انمكإبليس  لبسيطة:الة الكفا

 ملفلس.الرئيسي ا
 راتظنالالة بدون الكفايطلب حبقه على  أنئن احلق للدالة يعطي الكفالنوع من ا اهذ منية:التضالة الكفا 

يطلب من كل منهم  أنئن ميكنه الدامنية، ات تضالالة عدة كفاملدين، ويف حاحقوقه على  ذاستنفاحىت 
 .اجزئي أو اكلي  امإلدفع ا
 (:طياحتيالا نالترهد )ضماب. 

رية، ايكون ورقة جت ام البا، وغاجزئي أولدين الث ضمن قيمة امن طرف شخص ث خوذأم مالتز ا و"تعهد ه
 على عقد منفصل". أويكون على سند  أنلتعهد ميكن ا

 .1لسنداملوقعني على الذي يضمنه وكل ا مالتز الا صبحأ أنحىت  امشروعري ويظل اعقد جت ولتعهد ها
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 خالصة الفصل:

 
 األشخاص بني لصو  مهزة يعترب والذي القرض ماهية الفصل هذا يف استعرضناه ما خالل من رأينا لقد

 خمتلف متويل خالل من وهذا للبلد، االقتصادي التطور يف مهما دورا يؤدي فهو بينهم، فيما األموال لتحويل
 توجه استغالل قروض فهناك متويله، املرغوب للنشاط وفقا القرض نوعية وحتدد العام، بالنفع تعود اليت املشاريع

 لتمويل املوجهة القروض وأيضا االستثمارات لتمويل توجه االستثمار وقروض ، املتداولة األصول لتمويل غالبا
 . اخلارجية التجارة

 اليت للمؤسسات خاصة التطور ومسايرة ملواكبة وهامة ضرورية القرض عملية أن نقول سبق ما على وبناء
 حمفوفة العملية هذه أن إال ، منتجاهتا مردودية فعالية زيادة يف واملسامهة واالزدهار والرقي والنمو للبقاء تطمح

 الفصل يف إليه سنتطرق ما وهذا املخاطر هذه لتجنب ناجحة سياسة وضع البنوك على وجيب عديدة مبخاطر
 .املوايل
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 :متهيد

 
 والتنمية الفالحة بنك مستوى على تطبيقية بدراسة سنقوم ، التطبيقي و النظري بني التكامل توطيد إطار يف

 اخلارجي و الداخلي ادلستوى على البارزة اجلزائرية البنوك أحد من يعد حيث ،  مستغازل866 رقم الوكالة الريفية

 . االستثمار القروض منح بينها من اليت و األساسية نشاطاتو خالل من

 كما ، إليو ادلوكلة ادلهام و أىدافو أىم ، الريفية والتنمية الفالحة بنك غلى التعرف الفصل ىذا يف سنحاول و

 . الوكالة ىذه مستوى على قرض فالحي منح حالة دراسة مث ومن ، الوكالة على سنعرج
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تقديـم بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة : ادلبحــث األول
يف ىذا ادلبحث سنتطرق إذل تقدصل نظرة شاملة عن بنك الفالحة والتنمية الريفية ابعتبار أن دراستنا التطبيقية 

 اإلحاطة أبسباب اإلنشاء واألىداف واذليكل التنظيمي ذلذا  أجلقد دتت إبحدى وكاالت ىذا البنك، وذلك من
. البنك

.   نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية:  األولادلطلــب
، وأنيط بو دتويل ىياكل ونشاطات 1982مارس 13 بتاريخ 106/82لقد أتسس ىذا البنك ابدلرسوم رقم 

اإلنتاج الزراعي وكذا األنشطة ادلتممة لو من صناعات زراعية وحرف تقليدية  يف األرايف وكل ادلهن احلرة 
. وادلنشآت اخلاصة ادلتواجدة يف الريف

وقد أنشئ ىذا البنك كبنك متخصص، وقد رفع عن كاىل البنك الوطين اجلزائري جانبا ىاما من 
. اختصاصاتو وبذلك أصبح البنك جتاراي فقط ابدلقاييس التقليدية لوظائف البنوك

والبنك الفالحي يتميز أبنو بنك ودائع، وبنك تنمية دلنح قروض متوسطة وطويلة أجل هتدف إذل تكوين 
. ويعطي امتيازا للمهن الفالحية والريفية. رأمسال اثبت وجتديده

: وقد ظهر ىذا البنك يف تلك الفًتة ابلذات لسببني
.  رغبة الدولة يف دعم القطاع الفالحي وزايدة مردوديتو وحتقيق االكتفاء الذايت غذائيا -1
 الظروف االقتصادية ادللحة أوجبت إنشاء ىذه البنوك بغية الرفع من حصة ادلنتوجات الزراعية يف -2

رلال اإلنتاج الوطين واستوجب ذلك وضع خطة فالحيو حقيقية ووجود ىيئة مالية مستقلة بذاهتا 
. قادرة على دتويل ىذا القطاع

إذن وضعت خطة عمل تتعلق جبميع ادليادين ادلتصلة ابلفالحة وظهر ىذا البنك كهيئة مالية أدرجت تلقائيا 
: يف قائمة البنوك ادلتخصصة

.  التكفل الكامل بتمويل سلتلف حاجيات القطاع الفالحي وتطوير النشاطات ادلتصلة بو-أ
.  دتويل كل ادلشاريع اليت تساعد على تنمية الريف-ب

: ولتحقيق ىااتن الوظيفتني سطر البنك خطة عريضة تتمثل
. زايدة ادلساحات ادلستصلحة- 
. رفع اإلنتاج الفالحي يف مجيع ادلنتوجات- 

. وأصبح البنك وسيلة ختطيط يساعد على تنفيذ سلططات التنمية
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: ىو مقسم إذل أربعة أقسام موزعة كالتارل  دج ، و33.000.000.000رأمسال البنك 
 % 35=رأس ادلال خاص بزراعة غذائية 

 % 35=رأس مال فوائد التجهيزات 
 % 20=رأس مال الصناعة ادلختلفة 

 %10=رأس مال اخلدمات 
.  وكالة على مستوى الًتاب الوطين300وأصبح اليوم - 1985- فرعا182عدد فروعو كان 

لقد أصبح ىذا البنك بنكاً جتارايً كباقي البنوك األخرى ديول سلتلف القطاعات االقتصادية األخرى وفق شروط 
 على ادلستوى 668وأصبح رائد يف ادلخطط الوطين وادلرتبة . معينة وىذا بعد إلغاء مبدأ ختصيص البنوك يف اجلزائر

.  بنــك4.100العادلي من بني 
.   "BADR"تعريـف بنــك: ادلطلب الثاين

ىو ىيئة اقتصادية عمومية تقدم خدمات سلتلفة، فهو ىيئة للقرض يقوم جبمع األموال ادلودعة من طرف 
الزابئن إلقراضها إذل أشخاص طبيعيني أو معنويني، بسعر فائدة معني من طرف بنك اجلزائري، وديارس جتارة النقود 

. بواسطة تكلفة القرض– شراء وبيع العملة الصعبة-
: أن أىم السمات اليت جعلت ىذا البنك يف صدارة النظام ادلصريف اجلزائري ما يلي

. 1991 منذ SWIFTاستعمال شبكة - 
. ادلعاجلة اإللية دلختلف احلساابت اخلارجية اعتماداً على قاعدة معلوماتية متطورة- 
. شبكة عالية الكثافة، يتدخل يف سلتلف العمليات االقتصادية- 
. دوالر كمجموعة ميزانية" $" مليار8,5ما يقارب - 
. من التجارة اخلارجية اجلزائرية % 30- 

وظائف البنك وأهدافه :ادلطلب الثالث
وظائف البنك : الفرع األول

         طبقاً للقوانني و اإلجراءات، يتكفل بنك الفالحة و التنمية الريفية بتطبيق اخلطط و الربامج ادلرتقبة من 
: خالل قيامو بـ

.  تطوير ادلوارد و العمل على رفعها و حتسني تكاليفها -
 .  الذكي لإلمكانيات اليت دتنحها السوق ادلاليةاالستعمال -
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 . مسايرة التطور احلاصل يف عادل النشاط البنكي و تقنياتو -
. عرض منتوجات و خدمات جديدة على ادلدخرين وىذا يف سياستو منح القروض ذات مردودية -

 : و يسعى البنك إذل تطوير طاقات معاجلة ادلخاطرة عن طريق 
 . تصفية مشاكل ادلالية -
 . تطبيق معدالت فائدة بصفة منسجمة مع تكلفة اإليرادات -
 . أخد الضماات ادلالئمة و تطبيقها ميدانياً  -
 .  و الرد على طلباهتم جبدية قصد دتتني العالقةاحًتامهم الزابئن و استقبالحتسني  -
 . مواجهة سلاطر الصرف على القروض اخلارجية  بصفة عقالنية -
 .  اجلبائيةاالمتيازاتالعمل على حصول على  -
:  فعالة لتحقيق األىداف ادلسطرة و ذلك بـاالتصالوضع سياسة  -

 (جريدة، جتمعات، اإلشهار، معدات مسعية بصرية) الدعم اإلعالمي استعمال. 
 تطوير مستوى تكوين ىيئة ادلوظفني و إعطاء األولية حلاملي الشهادات  .

: يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية كذلك بتمويل 
. ادلستثمرات الفالحية الصغرية و ادلتوسطة و الكبرية احلجم- 
.  اجملموعات التعاونية- 
.  مزارع اخلدمات و التسويق- 
.  مؤسسات فالحية صناعية من كل نوع- 
. قطاع الصيد البحري- 

.  البنكأهداف:الفرع الثاين 
  :يف     تتمثل أىداف بنك الفالحة و التنمية الريفية 

: حتسني نوعية اخلدمات و الصورة ادلميزة كما أن يقدم البنك نوعان من اخلدمات رلانية وغري رلانية -1
فتح احلساابت ، الصكوك ادلودعة لدى شبابيك البنك تسديد الصكوك : اخلدمات اجملانية/ أ

. حلاملو
: تقدم مقابل عمولة زلددة مسبقا وتتمثل ىذه اخلدمات فيما يلي: اخلدمات غري رلانية/ ب
. تسري احلساابت.                   - حتويل الصكوك البنكية- 
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. أتجري الصناديق الفوالذية -2
عمليات دفع وقبول ادلستندات  -3
 .  عمليات متعلقة ابالعتماد ادلستندي -4
 . عمليات السحب اآلرل أجهزة  -5
 . حتسني نوعية اخلدمات و العالقات مع الزابئن -6
 . تغيري سلوك ىيئة ادلوظفني -7
.  تكوين و حتفيز ىيئة ادلوظفني -8
 .  اإلعالم اآلرلاستعمالتطوير و تعميم  -9

 . عصرنة و جتديد ثروتو -10
اذليكل التنظيمي للبنك :رابعادلطلب ال

تعمل األجهزة ادلصرفية يف السنوات األخرية على إعادة ىيكلة مصاحلها لتناسب مهامها، وأساليب تدخلها وما 
تقتضيو شلارسة اقتصاد السوق، فهذه البنوك تنظيمها الذي كان جيعل منها ويف ظل االقتصاد ادلخطط وسيطاً ماليا 
لإلنفاق احلكومي بعيدا عن كل أساليب ادلنافسة والفعالية، وبذلك ىي مدعوة اليوم إلدخال تغريات جوىرية على 

. تنظيمها الداخلي وإنشاء مصاحل جديدة واعتماد أساليب تسيري تتالءم مع ميكانيزمات االقتصاد احلر
 مع ىذه األوضاع االقتصادية اجلديدة، خاصة وأنو ليتالءم BADRجذراي يف ىيكلة بنك  تغيري حدث وذلذا

. أصبح بنكاً جتارايً زلضاً كغريه من البنوك األخرى وخاضع دلبدأ ادلنافسة يف نطاق اقتصاد حر
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 BADRيوضح اذليكل التنظيمي العام لبنك   : (11)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P.D.Gالرئيس المدير العام 

 مانة المديرأ

 مجلس اللجان

ادلستشارون 

 المفتشية العامة

 مدير التدقيق الداخلي

فرع االتصاالت 

مديرية العمليات 

 التقنية مع الخارج

مديرية العالقات 

 الخارجية

مديرية المراقبة 

 واإلحصائيات

مديرية          

 المستخدمين

مديرية تقييم 

 الموارد البشرية

مديرية الوسائل 

 العامة

المديرية المركزية 

 لإلعالم اآللي

مديرية اإلعالم لشبكة 

 االستغالل

مديرية اإلرسال وصيانة 

 اإلعالم اآللي

مديرية تمويل 

 المؤسسات الكبرى

مديرية تمويل 
المتوسطة  المؤسسات

 والصغيرة
 

مديرية تمويل النشاطات 

 الفالحية

المديرية العامة بالنيابة 

 (الموارد والقروض)

 الوكاالت
 

 الفروع

 التقسيم الدولي
 النيابة بالمديرية العامة

 (لاإلدارة والوسائ)

 المديرية العامة بالنيابة
اإلعالم، المحاسبة )

 (والخزينة

   مديرية الدراسات

 القانونية والمنازعات

 مديرية التنبؤ 

 ومراقبة التسيير

 مديرية المحاسبة العامة

 مديرية الخزينة

مديرية دراسة السوق 

 والمنتجات

 مديرية المتابعة والتحصيل
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.  مبستغاًل BADR وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفيةتقدمي : دلبحث الثاينا
 :تعريف الوكالة:ولادلطلب األ

 الزابئن ابستقبال ذلا يسمح ىيكل إطار يف تدخل ىي و للبنك االستغالرل اجلهاز و األساسية اخللية ىي الوكالة
 من تتكون وكالة كل أن حيث استغاللية، رلموعة تشكل الوالية يف ادلتواجدة الوكاالت كل و وإرضائهم
 :يف دورىا يتمثل و االستغالل مصلحة و الزابئن مصلحة مها مصلحتني

 (الصندوق و احملفظة )البنكية العمليات تسيري -
 .اجلهوية ادلديرية إذل ترسل اليت و النشاطات رلمل بكل خاصة سنوية و شهرية تقارير اصلاز -

 :اذليكل التنظيمي للمديرية و الوكالة مبستغاًل: ادلطلب الثاين
 :يظهر يف اذليكل التنظيمي لوكالة لبنك الفالحة والتنمية الريفية مبستغازل ما يلي

 مبنح القروض للقطاع العام، اخلاص والزراعي، بعد احلصول على طلبات  الوكالةهتتم :مصلحة االستغالل .أ 
 :القروض تقوم بدراسة ادللف إذا كان مطابقا لشروط منح القروض وىناك

 (أموال  )قروض الصندوق  -
قروض اإلمضاء  -
 . قرض خاص ابلسيارات النفعية CNACقرض تشغيل الشباب قروض  -

إن البنك مبنحو قروض يستعمل أمواال ليست ملكا لو بل   :ادلصلحة ادلتخصصة ابلقضاء والتسديد  .ب 
ىي أموال الودائع، لذلك عند تقدصل ىذه القروض فانو يطلب ضماات، ويف حالة عدم التسديد يقوم 

 البنك مبطالبة ادلقًتض كما إذا دل يتم التسديد يلجا البنك إذل إجراءات قضائية أتمر ببيع بعض
 .الضماات

يستعمل البنك أموال الغري ادلتوفرة يف البنك يف شكل ودائع واليت دينح ألصحاهبا رلموع  :مصلحة ادلوارد .ج 
 .فوائد، ويستعمل ىذه األموال كمورد يستخدمها يف سلتلف عملياتو

تتم فيها سلتلف عمليات السحب واإليداع، وحتقيق أوامر الدفع ادلعدة من طرف  :مصلحة الصندوق  .د 
 :الزابئن على أساس ادلبالغ ادلتوفرة يف حساابهتم ويتلخص دور ادلصلحة الصندوق فيما يلي

. تنفيذ سلتلف العمليات اليت تقدم لو من طرف الزبون والبنوك األخرى -
. أتمني خزينة ادلديرية الفرعية للبنوك ادلتعلقة هبا -
. احلفاظ على سلتلف القيم والواثئق وكذا على العالقة مع الزبون الذي يتقدم للشباك -



 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية: التطبيقيل ـصـفـال

 

 
84 

يتم من خالذلا السحب من حساابت شخص إليداعها يف حساب  :مصلحة زلفظة األوراق ادلالية .ه 
شخص آخر حيث يقوم قسم احملفظة مبعاجلة سلتلف العمليات اخلاصة ابلصكوك والواثئق احملررة ابلدينار 

كما ينفذ رلموع العمليات ادلادية اخلاصة مبراقبة . ادلدفوعة ابجلزائر ادلسلمة من الزبون للقبض أو اخلصم
 .كشف احلساابت ادلسلمة من طرف الزابئن عند الدخول واخلروج يف احملفظة

يف هناية اليوم يوضع قرار لكل عمليات اليوم من سحب وإيداع وغريىا، مث تتم  : العامةمصلحة احملاسبة .و 
عملية الرقابة للتأكد من صحتها، وذلك بوضع جريدة يومية تسجل فيها كل العمليات التسلسلية ليقوم 
مراقب الدفًت مبقارنة ادلبالغ، ويف األخري يتم توقيع اجلريدة اليومية اليت حتتفظ الوكالة بنسخة منها وترسل 

. بنسخة أخرى إذل اإلدارة ادلركزية
مكاتب ، أقالم ، : تقوم بتوفري ما حيتاج  إليو عمال البنك من جتهيزات :مصلحة األعمال العامة  .ز 

 .اخل...أوراق
 هتتم و ، كانت وكالة ألي البنكي النشاط يف جوىرية مصلحة القرض مصلحة: القرض مصلحة .ح 

 ، معاجلتها و القروض بطلبات اخلاصة ادللفات أنواع كل بدراسة""مستغازل  وكالة يف القرض مصلحة
 منح بعد حىت ادللفات مبتابعة تقوم و ، ابدلردودية يعين ما خاصة منها، نقاط عدة على تركز حيث

 . العجز و التسديد عدم حلاالت التحصيل و التغطية أجل من القرض
 منها سواء ، البنكية اإلحصاءات جداول إعداد يف ادلشاركة: القرض دلصلحة أخرى مهام -

 األمثل و احلسن االستغالل أجل من وىذا ، ابلوكالة اخلاصة السنوية أو الثالثية أو الشهرية
 . للوكالة البنكي اذلرم داخل السلطات لتدرج

 إدارية كوهنا على نشاطها طبيعة دتيل حيث نسبيا النشاط مستقلة خلية القضائية اخللية: القضائية اخللية .ط 
 و احلقوق و القضائية الشؤون يف متخصصة إدارية جلنة ، القضائية اخللية على ويقوم ، زلاسبية منها أكثر

 : يلي ما إدتام على القضائية اخللية تسهر حبيث ، اخلاصة ادلسائل من غريىا و النزاعات
 من خالية كوهنا و إداراي ادلقدمة ادللفات صحة و الواثئق سالمة من التأكد و ، البنكية احلساابت فتح -

 . مستقبال مشاكل يف معا البنك و الزبون توقع اليت اإلدارية األخطاء
 .البنك ختص اليت النزاعات و القضااي على السهر -
  بغية بصرامة البنكي القانون تطبيق على العمل و ، مشاكل فيها اليت البنكية احلساابت ملفات متابعة -

 جتميد أحقية ادلشاكل ىذه ثبوت حالة يف اخللية دتتلك الصدد ىذا يف و ، ادلشاكل أنواع كل جتنب
 . حلها لغاية مؤقتا إيقافها و ، احلساابت

 . البنكي التحصيل بعمليات القيام -
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 مدير الوكالة
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 :أعمال الوكالة :لثادلطلب الثا

 :يليتتمثل مهام الوكالة ادلركزية لبنك الفالحة ولتنمية الريفية فيما 

. معاجلة العمليات البنكية ادلستلمة من طرف الزابئن العامني و اخلواص -
. صيانة و تطوير العالقات التجارية ادلتعلقة ابلزابئن -
. احلرص على حتقيق مردودية اخلزينة -
. دراسة و تقرير إجراء مسابقات بنكية للزابئن العامني يف حدود توكيل قرض اثبت يف رللس الوكالة -
. دراسة و وضع شروط تسلسل القروض اليت يفوق مبلغها حدود التوكيل -
. العمل على جتهيز القروض ادلتاحة، الضماات ادلطلوبة، و ضمان متابعة التحقيق -
  يفاستعماذلمالعمل على تنظيم حساابت الزابئن الداخلية و ىذا بضمان اإلخالص ذلم و إمكانية  -

. ظروف مالئمة بنصوص زلكمة
. إجراءات العمليات ابلطريقة األكثر مرد ودية يف إطار التسيري العقاري و جتهيز ادلخزن و األرشيف -
. احلرص على التكوين والتسيري ادلنطقي و العقالشل للموظفني -
.  االستغاللمتابعة حتقيق سلططات دتويل  -
 و إنشاء تقارير مؤقتة حول الشروط ادلادية و ادلالية لتحقيق ادلشاريع لالستثماراتمتابعة اإلصلازات ادلالية  -

.  اخلاصة ابلوكالة
.  ادلشاركة يف حضور رلالس البنك -
 .ادلنتجـات واخلدمـات ادلقدمـة مـن طـرف الوكـالة: ب الرابعادلطلــ

:  يقدم مجلة من ادلنتجات واخلدمات ديكن تلخيصها فيما يليBADRكغريه من البنوك فان الـ 
: فتـح حسابـات لكــل شخـص يقـدم الطلـب .1
 دج واحلد 10.000إيداعات أموال رلمدة دلدة وفائدة معينة، احلد األدسل : إيداعــات ألجــل -

. األقصى غري زلدد
تبقى النقود ابلعملة الصعبة متاحة يف كل وقت وتبقى خاضعة : حسابـات العمـالت الصعبـة -

. للشروط العامة للبنك
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 تكون على اسم صاحب السند أو على اسم غري مسمى احلد األدسل :الصنـدوقسنـدات  -
 . دج5.000.000 دج، واحلد األقصى 10.000

. حساابت جتارية يستعملها التاجر ألغراض جتارية: حساابت جارية: - التحصيــالت -
. يفتحها أشخاص عاديون وىي متعلقة ابألجرة: حساابت الشيكات- 
 سنوات، وخاصيتو 5يعترب سند الصندوق، لـو شكــل سفتجة صاحل دلدة " BIC: "سنـد بفوائـد رلمعـة  -

.  التسديد مرة واحدة
وىذه " إفالس" جاءت ىذه الصيغة اجلديدة للشيك للحد من أخطار الشيك االحتيارل :شيــك مؤكـد .2

الكلمة مطبوعة على الشيك، ىذا األخري يكون موقوف من طرف رئيس الوكاالت أو وكيل شرعي 
مفوض، يقدم شيك مؤكد من طرف الوكالة بطلب من الزبون حبيث يبقى ادلبلغ ادلذكور على الشيك 

 .رلمد لذلك يلتزم البنك بدفع قيمة الشيك
 يتم تسطري الشيك للحد من سلاطر السرقة والضياع، حبيث ال حتصل قيمة الشيك :شيــك مسطــر .3

 .ادلسطر نقداً بل يصبح شيك زلول
:  وصلده على نوعني07/03/1994 مت إدخال ىذا ادلنتوج يف :) LEB) BADRدفتــر التوفيــر  .4
  دفًت توفريBADR بفوائد، دفًت توفري لصغار LEJبفوائد  .
  دفًت توفريBADR بدون فوائد  .

والزبون لو اخليار بني الدفًتين ويتحصل عليو أي شخص طبيعي والوديعة الواجبة على الدفًت ال ديكن أن 
:  دج، وأييت ىذا ادلنتوج مبكاسب1.000تكون اقل من 

 ىو حساب حتت الطلب يسري مثل حساب الشيكات والزبون لو احلق يف السحب إذل :دفًت توفري بدون فوائد- 
.  دج يف احلساب1.000غاية 

واليت حتسب على أساس فائدة بسيطة، الزبون لو  %2.50لو سنواي فوائد ومعدل الفائدة : دفًت توفري بفوائد- 
 BADR دج وادلسحوابت تكون كل وقت ويف أي وكالة من وكاالت 20.000أيضا أسبوعيا السحب إذل 
. على مستوى الًتاب الوطين

 نوفمرب 14وسيلة جديدة لالدخار وضع حتت تصرف الزابئن يف  (LEG):دفرت ادخار لألشبال .5
 وفتح ىذا النوع من الدفًت شلكن فقط لألشخاص 13/08/95  لـ 25/95 بقرار رقم 1995



 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية: التطبيقيل ـصـفـال

 

 
88 

الوصي الشرعي ) سنـة كاملـة مـن طرف موكلني بوصي قانوشل 19الطبيعيني والذين تقل أعمـارىم عـن 
le tuteur- légal.) 

 دج الزمة، ادلوكل لو احلق يف 1.000وىذا الدفًت، دفًت جامد لإليداع فقط وتكون أول وديعة لفتحو 
.  سحب الفوائد فقط

يف بداية بطاقة للدفع والسحب  BADR عرض البنك (:CIB BADR)البطاقة البنكية  .6
 والسحب من ادلوزعات األوتوماتيكية لألوراق BADRالدفع لدى التجار ادلنظمني يف نظام الدفع 

 قامت إبنشاء جتمع بني عدة 1995يف أفريل  SATIMادلصرفية للشبكة، لكن مع ظهور شركة 
 . أحد البنوك ادلشاركة يف ادلشروعBADR وكان الـ CIBبنوك من خالل مشروع البطاقة البنكية 

  وسائل الدفع 
 BADRوسائـل الدفـع الكالسيكيـة ادلتوفـرة لــدى الـ  -1
 
 
 

 
1 - 

 
 

 BADRادلتوفـرة لــدى الـ احلديثة وسائـل الدفـع  -2
 :اإلجراءات الرقابية ادلطبقة يف الوكالة: ادلبحث الثالث
 الرقابة على مستوى الصندوق: ادلطلب األول

وىي عملية فحص وتدقيق جلميع األصول والنقود الشبو نقدية وتتم يوميا، ويقوم هبذه الرقابة طرفني مها القابض 
 :ورئيس ادلصلحة، وبعد هناية العمل اليومي يقوم القابض بـ

 .مجع مجيع الشيكات اليت أدخلت إذل البنك -
حساب الرصيد ادلتبقي يف الصندوق، ويتم تسليم احلساب إذل رئيس ادلصلحة، وذلك دلعاجلتها يف جهاز  -

 .الكمبيوتر وللتأكد من أن النتائج ادلتحصل عليها متطابقة

 الشيكــات التحويـــالت

التحويـل  )التحويـل الوطنـي -1
 :(ابلدينـار اجلزائـري

:  حتويــل داخلــي- 
 :حتويــل خارجــي- 
ابلعملـة )التحويـل اخلارجـي -2

 (الصعبـة

الشيــك ادلسطــر   -
  الشيــك ادلؤكــد  -
الشيــك العــادي   -
 الشيـك ادلقيـد يف احلسـاب  -

 

 السفتجة 

السفتجــة العاديــة  -  
السفتجــة يف إطـار - 

التحصيـل ادلستنـدي  
السفتجــة يف إطـار - 

االعتمـاد ادلستنـدي   
 

 السند ألمر

 CIBالبطاقـة البنكيـة ادلشرتكـة 
 



 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية: التطبيقيل ـصـفـال

 

 
89 

يف حالة توافق نتائج احلساابت للقابض ورئيس ادلصلحة، يقوم القابض بتسجيل الرصيد يف السجل ادلارل  -
للصندوق، الذي يظهر عدد األوراق النقدية حسب نوعها وقيمتها، وعدد القطع النقدية مرتبة ترتيبا 

تنازليا ويقوم القابض ابلتوقيع أسفل السجل، بعدىا يقوم رئيس ادلصلحة بدوره بتسجيل العمليات 
احلسابية اإلمجالية من مقبوضات ومدفوعات وإخراج الرصيد، مث يسلم السجل إذل مدير الوكالة لالطالع 

 .على العمليات احلسابية ادلسجلة والتوقيع بدوره عليها
يف حالة عدم توافق نتائج حساابت القابض ورئيس ادلصلحة، يقوم القابض إبعادة حساابتو ويف نفس  -

الوقت يقوم رئيس ادلصلحة بفحص الشيكات ادلقبوضة إذا ديكن أن يكون ىناك صك دل يتم حجزه أو 
، يكتب رئيس ادلصلحة تقرير (سبب النقص)ىناك خطأ يف العمليات، وإذا دل يتم معرفة سبب اخلطأ 

 وبعد BADRيسلم إذل ادلدير الذي يقوم ىو اآلخر إبرسالو إذل مصلحة الرقابة اجلهوية التابعة للبنك 
االطالع على التقرير ترسل ىذه ادلصلحة مراقبني إذل الوكالة ادلعنية للتفتيش، وزلاولة كشف أسباب 

إذا كان موجودا فعال، بعدىا يقومون فعال بكتابة زلضر يبني فيو كيفية ووضع ىذا اخلطأ،  (اخلطأ)النقص 
 .والشخص ادلسؤول عنو وإذا كان ىناك هتاون يف واجباتو ديكن أن حيال إذل رللس أتدييب

ومن أكثر األخطاء شيوعا يف ادلصلحة نفاذ الرصيد النقدي يف صندوق الوكالة، والذي يؤدي إذل تعطيل  -
 .ادلعامالت مع الزابئن

 :الرقابة على مستوى مصلحة احملاسبة: ادلطلب الثاين
يقوم هبا رئيس مصلحة احملاسبة ابلوكالة، مهمتو الفحص جلميع الواثئق وادلعلومات اليت تقوم هبا مجيع ادلصاحل 

 :ادلوجودة يف البنك، وذلك من خالل اليومية اليت يتم استخراجها من احلاسوب وتشمل ىذه ادلراقبة
 .ادلراقبة من اجلانب احملاسيب -
 .ادلراقبة من اجلانب القانوشل -
القيام مبراقبة شهرية جلميع األرصدة واحلساابت البنكية ابلدينارات والعملة الصعبة، اعتمادا على الواثئق  -

 .احملاسبية ادلعمول هبا داخل الوكالة، واستخراج األخطاء إن وجب وإجراء التعديالت الالزمة
 .مراقبة تصرحيات الوكالة فيما خيص رقم األعمال الشهرية ادلقدمة إذل مصلحة الضرائب -

 :الرقابة على مستوى احلاسب االلكرتوين: ادلطلب الثالث
وتكون الرقابة ىنا على عمليات الكمبيوتر اليومية، ومتابعة العمليات حيث تكون ىذه ادلراقبة على ادلستوى 

 :الداخلي للوكالة، وىي كالتارل
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 .احملاسبة عن مجيع بياات ادلدخالت -
 .متابعة وتوزيع ادلخرجات -
يف هناية العمليات اليومية للوكالة، بدون أخطاء أو نقص يف ادلعطيات يتم نسخ العمليات اليومية   -

 .ومقارنتها مع الواثئق احملاسبية
 .أما يف حالة وجود أخطاء أو نقص يف الرصيد، يتم إخراج من احلاسوب وتعاجل من طرف مدير الوكالة -

 :الرقابة على القروض: ادلطلب الرابع
 :تشكيل ملف طلب القرض: الفرع األول

عند قيام العميل ابلتقدم إذل البنك بطلب احلصول على قرض فإنو يتوجو إذل مصلحة القروض اليت تقوم ابطالعو 
على النظام الداخلي للبنك يف تقدصل القروض من خالل توضيح أنواع القروض ادلمكن تقدديها والشروط الواجب 

 .توفريىا يف العميل وملف احلصول على القرض
 .BADRيتبني من خالل النظام اخلاص بوكالة 

 الواثئق ادلكونة للملف البنكي: 
 .طلب خطي -
ادللف التقنو اقتصادي ادلكون مبساعدة وكالة تشغيل الشباب مرفقا ابلفاتورات الشكلية والكشوف  -

 .التقييمية والكمية
 .سنوات األخرية(05)ادليزانية االفتتاحية وجدول االستغالل التقديري مدى مخس  -
 .شهادة التأىيل ادلسلمة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب -
 .رأس ادلال العامل النطالق ادلشروع حيدد حسب طبيعة النشاط -
 الواثئق ادلكملة للملف بعد قرار متويل ادلشروع من طرف البنك: 
 .عقد إداري أو رخصة استفادة -
 .عقد ادللكية أو عقد اإلجيار دلدة مساوية على األقل دلدة تسديد القرض -
القانون األساسي للمؤسسة ادلصغرة عندما تكون القانونية تتطلب ذلك نسخة حملضر اجلنسية الذي  -

بواسطتو يتم تعيني ادلسري من طرف الشركاء مع كل الصالحيات اليت تلزم الشركة إبعطاء الضماات 
 .ادلفروضة من طرف البنك

 .السجل التجاري والشهادات اجلبائية وشبو اجلبائية، وعدم اإلخضاع -
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 .كل وثيقة أخرى أو معلومات ضرورية ألخذ القرار -
 :متابعة القرض: الفرع الثاين

 : بعد مجلة من اإلجراءات نلخصها يف ادلراحل التالية866يتم تقدصل القرض يف بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة 
 :تقدمي ملف احلصول على قرض: ادلرحلة األوىل
بتقدصل طلب قرض فالحي مدعم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ويكون مؤىل  (س)يتقدم السيد 

 بواسطة امتيازات مالية تتمثل يف كون القرض بدون حتسني نسبة الفائدة ANSEJلالستفادة من مساعدة 
 من نسبة ادلدشل وقرض االستثمار ادلطبقة من طرف البنك على واثئق ملف طلب القرض %75البنكية احملددة بـ 

 (.01أنظر ادللحق رقم )
 الواثئق القانونية اإلدارية: 
طلب خطي للحصول على قرض موجو إذل السيد مدير الوكالة متضمن قيمة القرض ادلساوية  -

 (.02ادللحق)  سنوات5 دج، والعرض منو شراء آالت فالحة، والتسديد على مدى 1048793.00
 .النسخة األصلية لشهادة ادليالد -
 .صورة طبق األصل للدبلوم، أو شهادة عمل يف االختصاص -
 .صورة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية، أو رخصة سياقة -
 .عقد ملكية احملل أو اإلجيار -
 .شهادة عدم التسجيل يف الضمان االجتماعي -
 .صورة طبق األصل لقرار منح االمتيازات الضريبية والشبو الضريبية -
 .(التمويل الثالثي)شهادة التأىيل لالستفادة من مساعدة الصندوق لدعم تشغيل الشباب  -
 الواثئق احملاسبية واجلبائية: 
 .ادليزانية االفتتاحية -
 .ادليزانية التقديرية خلمس سنوات -
 .جدول حساابت النتائج خلمس سنوات -
 .شهادة ضريبية وشبو ضريبية -
 الواثئق القانونية واالقتصادية: 
 .دراسة تقنو اقتصادية -
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 .الفاتورة الشكلية للمعدات والتجهيزات -
 :دراسة ملف القرض: ادلرحلة الثانية

 :مجع ادلعلومات عن العميل .1
 :يتم مجع ادلعلومات عن العميل من خالل االطالع على ملفو، وادلقابلة الشخصية لو، وكانت كالتارل

 ".س وشركاؤه"الزبون  -
 .عنوانو الشخصي -
 .شهادة عمل: شهاداتو ومؤىالتو ادلهنية -
 .التعريف مبشروعو -
 .خدمات فالحية: تسمية ادلشروع -
 .شخص طبيعي: الطبيعة القانونية -
 .فالحة: نوعية النشاط -
 .والية مستغازل: حتديد ادلكان -
 .ريفية: حتديد ادلنطقة -
 الدعم ادلادي وادلعنوي من طرف الوكالة والبنك لضمان حتقيق ىذا ادلشروع: ادلساعدات. 
 وسائل اإلنتاج: 
 اليد العاملة ادلتمثلة يف ثالث عمال مبا فيهم صاحب ادلشروع: الوسائل البشرية. 

 دج: الوحدة(                        الراتب السنوي)ادلشروع  : (05)جدول رقم 
 2013 2012 2011 2010 2009 مصاريف العمال
 6000 6000 6000 6000 6000 األجر القاعدي
 2314 2314 2225 2160 2160 تعويض الغذاء
 2247 2203 2160 2160 2160 تعويض النقل
 03 03 03 03 03 عدد العمال

 380196 378612 373860 371520 371520 الراتب السنوي
 الوكالة: ادلصدر

 .نالحظ أن الراتب السنوي يف تزايد مستمر من سنة ألخرى: ادلالحظة
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 األراضي والبناايت: 
 دج: ادلعدات                                  الوحدة: (06)جدول رقم 

 اجملموع ابلدينار الدفع ابلدينار التعيني
 1377943 1377943 ادلعدات اخلاصة ابإلنتاج

 96671 96671 أتمينات
 1474614 1474614 اجملموع
 الوكالة: ادلصدر

 رقم األعمال ادلتوقع : 
 دج: رقم األعمال ادلتوقع                    الوحدة: (07)جدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 2009 البيان
 06 05 05 06 06 عدد ساعات العمل يوميا
 2698 2952 3222 3000 2888 سعر الوحدة خارج الرسم

 16188 14760 16111 18000 17333 ادلدخول اليومي
 15 15 15 15 15 عدد أايم العمل الشهري

 242820 221400 241665 270000 259995 ادلدخول الشهري
 07 07 06 05 05 عدد الشهور ادلشتغلة يف السنة
 1699740 1549800 1449990 1350000 1299975 ادلدخول السنوي خارج الرسم

 الوكالة: ادلصدر
 .نالحظ أن ادلدخول السنوي خارج الرسم يف ارتفاع سنوي: ادلالحظة
 أصحاب ادلزارع وادلستثمرات الفالحية:ادلتعاملون مع النشاط . 
 الضماانت ادلقرتحة والعربنة: 
 العربنة: 
 .شخص طبيعي: الشكل القانوشل -
 .خدمات فالحية: طبيعة النشاط -
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 الضماانت ادلقرتحة: 
 .الرىن احليازي، ادلعدات والعتاد: ابلنسبة للقروض البنكية -
 .القيام بتأمني ادلعدات ضد كل األخطار -
 التكلفة ومتويل ادلشروع: 

 دج: التكلفة ومتويل ادلشروع                    الوحدة: (08)جدول رقم 
 اجملموع ابلدينار الدفع ابلدينار البيان

 20000 20000 ادلصاريف التمهيدية
 1377943 1377943 جتهيزات اإلنتاج

 96671 96671 أتمينات
 3662 00 صندوق الكفالة من األخطار

 1498276 1494614 اجملموع
 الوكالة: ادلصدر

 تركيبة التمويل: 
 دج: تركيبة التمويل                         الوحدة: (09)جدول رقم 

 ادلبلغ الفعلي ادلبلغ % البيان
 149828 149461 %10 مسامهة ادلستثمر

 299655 298923 %20 قرض البنك ادلنخفض الفوائد
 1048793 1046230 %70 قرض الصندوق الوطين لتدعيم تشغيل الشباب

 1498276 1494614 %100 اجملموع
 الوكالة: ادلصدر
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 معدات االستغالل 
 دج:                          الوحدة2008الفاتورة الشكلية لسنة : (10)جدول رقم 

 ادلبلغ الكمية ادلصدر التسمية 
 C6807RH 01 929727.7 جرار  1
 2500P 01 30642.04 زلراث 2
3 C-I 8X16T2 01 75528.19 
4 R-P CMA 01 269607.10 
 5T 01 72437.86 مقطورة 5

 1377942.89 ادلبلغ خارج الرسم
 96456 %7الرسم 

 1474389.89 ادلبلغ متضمن الرسم
 الوكالة: ادلصدر

 
 دج:                          الوحدة2009الفاتورة الشكلية لسنة : (11)جدول رقم 

 ادلبلغ الكمية ادلصدر التسمية 
 C6807RH 01 1033573.53 جرار  1
 2500P 01 30642.04 زلراث 2
3 C-I 8X16T2 01 75528.19 
4 R-P CMA 01 303558.75 
 5T 01 126649.60 مقطورة 5

 1569952.02 ادلبلغ خارج الرسم
 266891.86 %7الرسم 

 1836843.88 ادلبلغ متضمن الرسم
 الوكالة: ادلصدر
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 :الدراسة التقنو اقتصادية .2
 تعد الفالحة من بني ادلشاريع الكبرية اليت توليها الدولة : صدى ادلشروع على اجلانب االقتصادي

اىتماما كبريا دلا تلعبو من دور يف تنمية االقتصاد الوطين، لكون جل ادلنتجات الفالحية كانت تستورد من 
اخلارج، مع أن األراضي الفالحية اخلصبة متوفرة يف بالدا، ولكن مع قلة اإلمكانيات الستغالل ىذه 
األراضي بشكل جيد كان صعبا، وابلتارل فشل ىذه ادلشاريع تساعد كثريا يف إعادة استغالل األراضي 

 .وبطريقة تقنية حديثة
 ادلشروع غري مؤثر على احمليط ألنو ال يستعمل ادلواد الكيماوية ادللوثة، وإمنا : صدى ادلشروع على احمليط

 .يستعمل ادلساحات اخلضراء وادلراعي اخلاصة
 ادلنتوج والسوق: 
 ادلنتوج: 
 تقدصل خدمات فالحية ألصحاب األراضي وادلزارع اخلاصة للنهوض بقطاع : توضيح مدقق للمنتوج

الفالحة، واستصالح األراضي البور، بطرق وآليات متطورة وحديثة، شلا يشجع الفالحة برفع التحدي 
 .وعدم ىجر األراضي الفالحية، وتركها عرضة للعوامل الطبيعية

 يستعمل ىذا العتاد أيضا يف سقي ادلساحات اخلضراء بواسطة صهاريج : االستعمال الثانوي للمنتوج
منقولة خاصة، إضافة إذل نقل ادلنتوجات من ادلزارع إذل األسواق، وادلصانع، ىذا إذل جانب عملية احلرث 

 ...واحلصاد وغريىا
 السوق: 
 إن احلاجة ادلاسة إذل وسائل متطورة تساعد الفالح يف هتيئة وزراعة : معطيات رقمية حول السوق

األراضي الفالحية يف الوقت احملدد، وخاصة فيما خيص الزراعة ادلومسية، جتعلو يسعى للحصول على مثل 
ىذه اخلدمات وال ديكنو االستغناء عنها لكوهنا الوسيلة الوحيدة اليت دتكنو من زرع بعض البذور يف وقتها 

احملدد، كما دتكنو من هتيئة األراضي اجليدة من جديد لزراعات أخرى، وألن معظم الوسائل اليت كان 
 .يستعملها الفالح بدائية وقددية فإنو يلجأ إذل طلب وسائل حديثة لتسهل عليو العملية

 حلاجتو إذل استعمال التقنيات احلديثة اليت عادة ما تسهل عليو هتيئة األرض خاصة يف : بياانت الطلب
ادلناطق اجلبلية الوعرة، يسعى الفالحون أو أصحاب ادلستثمرات الفالحية إذل الطلب وراء مثل ىذه 

 .اخلدمات إبحلاح أكرب
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 ابعتبار بداية انتعاش الفالحة يف بالدا يسجل ىناك نقص كبري يف : بياانت العرض احلايل وادلستقبل
ادلعدات الفالحية لدى الفالحني الصغار يف ادلنطقة، وابلتارل يسعى ىؤالء لطلب اخلدمة الفالحية من 

 .ادلؤسسات الصغرية اخلاصة بتقدصل اخلدمات الفالحية اليت حتاول سد احلاجة
 السياسة التجارية: 
 تقدصل خدمات فالحية ألصحاب ادلستثمرات الفالحية والفالحني الصغار واخلواص، : األهداف التجارية

 . وابلتارل حتقيق دخل وفري
 الفالحني اخلواص وأصحاب البساتني وادلستثمرات الفالحية، إضافة إذل القطاع العام:الزابئن . 
 حتقيق االكتفاء الذايت وادلشاركة يف تنمية االقتصاد الوطين عن طريق توفري ادلنتوج، :سياسة ادلنتوج 

 .وابلتارل حتقيق األىداف ادلنشودة، وزايدة الدخل وضمان تسديد كل ادلستحقات يف أوقاهتا احملددة
 مدروسة بشكل جيد لتكون يف متناول اجلميع:سياسة األسعار . 
 ادلباشرة أو عن طريق الطلب:سياسة االتصال . 
 قام البنك يف الدراسة ابالستعانة ابدليزانية االفتتاحية، وجدول حساابت النتائج، وادليزانية :ادللف ادلايل

 .التقديرية ، ومن خالذلا قام حبساب النسب ادلالية اليت رآىا ضرورية، وذلك من خالل ادليزانية ادلالية
 ادليزانية ادلالية: 
 األصول: 

 مليون دج: األصول                        الوحدة: (12)جدول رقم 
 2011 2010 2009 البيان

 533 815 1096 أصول اثبتة
 0 0 0 أصول متداولة

 0 0 0 قيم االستغالل

 0 0 0 قيم غري جاهزة 

 1027 840 463 قيم جاهزة
 1561 1655 1559 اجملموع
 (ادليزانية احملاسبية )الوكالة : ادلصدر
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 اخلصوم: 
 مليون دج: اخلصوم                           الوحدة: (13)جدول رقم 

 2011 2010 2009 البيان
 149 149 149 أموال خاصة 

 306 272 0 احتياطات

 388 306 272 نتيجة قيد التخصيص

 718 928 1138 ديون طويلة األجل
 1561 1655 1559 اجملموع
 (ادليزانية احملاسبية )الوكالة : ادلصدر

  وىذا 2009 مليون دج عن قيمتها يف سنة 98 بـ 2010ابلنسبة لألصول نالحظ أهنا ارتفعت سنة 
راجع إذل اخنفاض األصول الثابتة بسبب ارتفاع االىتالكات لكل سنة وارتفاع القيم اجلاىزة بنسبة كبرية 

  .2011مث لتنخفض سنة  (2010-2009)مابني 
  مليون دج، وىذا راجع إذل ارتفاع النتيجة قيد 96بـ  (2010 -2009)ابلنسبة للخصوم ترتفع مابني 

 مليون دج، وىذا راجع 251 اخنفضت بـ 2011التخصيص، واخنفاض الديون طويلة األجل، أما سنة 
 .إذل ارتفاع االحتياطات واخنفاض الديون طويلة األجل

 مؤشرات التوازن ادلايل: 
  األصول الثابتة –األموال اخلاصة = رأس ادلال العامل اخلاص 

 مليون دج: رأس ادلال العامل اخلاص                  الوحدة: (14)جدول رقم 
 2011 2010 2009 البيان                            السنة

 149 149 149 (1)األموال اخلاصة 
 1561 1655 1559 (2)األصول الثابتة 

 -1412 -1506 -1410 (2(-)1)= رأس ادلال العامل اخلاص
   % 6.24  % 6.80 - النسبة

(ادليزانية ادلالية)الوكالة : ادلصدر  
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يف  (-1410)من خالل اجلدول نالحظ وجود رأس مال سالب يف السنوات الثالث، حيث كان سالبا بقيمة 
  عن % 6.24 عن قيمتو السالبة مث اخنفض بنسبة 2010 يف سنة % 6.80، ارتفعت بنسبة 2009سنة 

 وىذا راجع إذل ثبات األموال اخلاصة وتغري قيمة األصول 2011يف سنة  (1412-)قيمتو السالبة، حيث قدر بـ 
 .الثابتة من سنة ألخرى ومنو ديكن القول أبن العميل يف وضعية العاجز من احية االستقاللية ادلالية

 االستثمارات الصافية: 
 مليون دج: االستثمارات الصافية                 الوحدة: (15)جدول رقم 

 2011 2010 2009 البيان                            السنة
 1379943 1379943 1379943 (1)االستثمارات اإلمجالية 

 838766 559177 279589 (2)االهتالكات 
 559177 838766 1118354 (2(-)1)= االستثمارات الصافية 

   % 33.33  % 25 - النسبة
 (ادليزانية احملاسبية)الوكالة : ادلصدر

 عن قيمتو يف 2010 يف سنة % 25من خالل اجلدول نالحظ اخنفاض يف االستثمارات الصافية بنسبة 
، وىذا راجع 2010  عن قيمتو يف سنة % 33.33 بنسبة 2011 واستمر االخنفاض يف سنة 2009سنة 

 .لثبات االستثمارات اإلمجالية وارتفاع قيمة االىتالكات
 االحتياجات من رأس ادلال العامل: 

  اخلصوم ادلتداولة–األصول ادلتداولة = االحتياجات من رأس ادلال العامل
 مليون دج: االحتياجات من رأس ادلال العامل                  الوحدة: (16)جدول رقم 

 2011 2010 2009 البيان                            السنة
 22 21 20 االحتياجات من رأس ادلال العامل

 (ادليزانية ادلالية)الوكالة : ادلصدر
 التحليل بواسطة النسب: 
أرابح + الضريبة )–سلصصات االىتالكات وادلؤوات السنوية + النتيجة الصافية = قدرة التمويل الذايت  -

 .(موزعة
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 مليون دج: قدرة التمويل الذايت               الوحدة: (17)جدول رقم 
 2011 2010 2009 البيان                            السنة

 1226 865 551 االحتياجات من رأس ادلال العامل
 (ادليزانية ادلالية)الوكالة : ادلصدر

 رقم األعمال/ النتيجة الصافية = مردودية النشاط -
 مليون دج: مردودية النشاط               الوحدة: (18)جدول رقم 

 2011 2010 2009 البيان                            السنة
 2.55 2.05 1.82 االحتياجات من رأس ادلال العامل

 %24.4 %12.63 - النسب
 (ادليزانية ادلالية)الوكالة : ادلصدر

 رلموع األصول/ مج الديون للحصول على القروض= نسبة القدرة على السداد -
 مليون دج: نسبة القدرة على السداد               الوحدة: (19)جدول رقم 

 2011 2010 2009 البيان                            السنة
 741928 950603 1159330 (1)مج الديون 
 1586503 1678882 1581437 (2)مج األصول

 0.46 0.56 0.73 (2(/)1)= نسبة القدرة على السداد
 (ادليزانية ادلالية)الوكالة : ادلصدر

  0.73إن نسبة القدرة على السداد يف السنوات الثالثة موجبة وفق ادلعيار حيث كانت على التوايل 
، ومنه نستنتج أن العميل قادر على 2011 لسنة 0.46، 2010 لسنة 0.56، 2009لسنة 

 .تسديد ديونه مما ميكنه من احلصول على القرض
 : حتديد شروط القرض: ادلرحلة الثالثة

، انتقل (03ادللحق رقم ) بعد قيام البنك بدراسة وحتليل ملف القرض، وبعد ادلوافقة ادلبدئية على طلب القرض
، مث االتفاق على أن (08ادللحق رقم ) اليت سيتضمنها عقد القرض (05ادللحق رقم )إذل مرحلة حتديد الشروط

 سنوات ومت االتفاق على معدل الفائدة 5 دج كما طلب العميل، دلدة 1048793.00تكون قيمة القرض 
 .، على أن يتم دفع أقساط القرض وفوائده كل ثالثة أشهر8.5%
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 : قرار ادلوافقة على منح القروض: ادلرحلة الرابعة
، بصفة رمسية على (06ادللحق رقم ) BADRبعد االتفاق على عقد وشروط القرض وافق مدير وكالة البنك 

 دج ابتداء من 1048793.00 سنوات بقيمة 5 متوسطة األجل دلدة (07ادللحق رقم )قرار منح قرض 
 . آخر أجل لتسديد القرض30/09/2013 على أن يكون 31/03/2009

 :وذلك وفق الشروط التالية
 إذل 31/03/2009 دج ابتداء من 1048793.00 سنوات بقيمة 5دلدة " س"منح القرض للزبون  (1

 .30/09/2013غاية  
 :هبذا التاريخ قد يسقط ويصبح االستحقاق فوري يف احلاالت التالية (2
 .إذا تبني عدم صحة البياات اليت قدمها ادلدين الراىن ابلنسبة للعتاد ادلرىون -
 .إذا تسبب يف إنقاص قيمة العتاد -
 .إذا ابشر يف بيع العتاد ادلرىون سواء ابلًتاضي أو اإلجبار -
 .إذا توفر ادلدين الراىن وأفلس وحجز عليو -
 .ختضع الفوائد ادلًتتبة على ىذا القرض حسب البنك الحتمال التغري -
 .وضماا لتسديد مبلغ ادلدين ادلذكور فقد رىن ادلدين الراىن العتاد للبنك -

 : إهتالك القرض: ادلرحلة اخلامسة
 شهرا 60 يف مدة 30/09/2013بدأ العميل يف دفع األقساط والفوائد على أن يكون آخر أجل للتسديد ىو 

 . قسط20 = 60/3: مبا أن الدفع كل ثالثة أشهر فإن عدد األقساط يكون
 عدد األقساط/ مبلغ القسط = مبلغ القسط 
  دج52439.65= 1048793/20= مبلغ القسط 

 دج، ويف األخري يكون إمجارل ادلبالغ ادلدفوعة 133386.81ويكون رلموع الفوائد ادلدفوعة خالل مدة القرض 
 . دج1182179.81 ىو 30/09/2013من طرف العميل بتاريخ 

 : متابعة القرض:ادلرحلة السادسة
يقوم البنك مبتابعة حسن استخدام ىذا القرض، وكذلك كيفية اسًتداده مع الفوائد من خالل ادلتابعة اجليدة 
 .وادلتواصلة للقرض، وىنا العميل ملزم بتسديد أقساط وفوائد القرض وفق جدول استهالك القرض ادلتفق عليو
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ومن خالل متابعتنا للقرض الحظنا أن العميل قد التزم بتسديد أقساط وفوائد القرض يف أوقاهتا احملددة وقد اعتمد 
 :بنك الفالحة والتنمية الريفية يف متابعة القرض بــ

إنشاء ملف القروض يف وحدة احلفظ للحاسب االلكًتوشل تسجل فيو قيمة القرض، اتريخ االستحقاق  -
 .لكل من القرض والفوائد

 .إنشاء ملف يتضمن قيمة ادلبالغ وتواريخ حتصيل من العميل -
كما اعتمد بنك الفالحة والتنمية الريفية يف متابعة القرض أيضا على تقنية جديدة تسجل كافة العمليات اليت قام 
هبا العميل من مبلغ وتسديد الفوائد، واألقساط، وادلالحظات اليت يسجلها البنك كل مرة حول متابعة القرض مع 

 .تبيان اتريخ ادلالحظة، وىذا من خالل ادللف الشامل دللف القرض
  أما عند أتخر العميل يف سداد األقساط فإن البنك يقوم إبشعار العميل كتابيا بضرورة تسديد ما عليو من

مستحقات وعند عدم استجابة العميل يقوم البنك ابستدعاء العميل للبحث عن حول ىذا التأخري 
وعندما يتأكد البنك من عدم رغبة العميل أو عدم قدرتو على الدفع أو ىناك تزوير يف ادلستندات ادلقدمة 

لو يقوم البنك إبقفال حساب العميل وبعد ذلك يتم حتويل ملفو إذل احملامي الذي يرفع دعوى قضائية 
 :تتضمن ادلعلومات اآلتية

 :.......................جلسة رقم -
 :...........................اتريخ -
 :..................بناء على طلب -
 :.........................العنوان -
 :..........................ادلهنة -
 ........احملضر القضائي بدائرة االختصاص زلكمة مستغازل والكائن مقر مكتبو .........حتت األستاذ  -
 .مدير بنك الفالحة والتنمية الريفية/ قمنا بتكليف السيد -
 /........................العنوان -
 /........................سلاطبا -
 :...............حامل بطاقة رقم -

 :...........................من أجل احلضور للجلسة اليت تعد يوم
 :..................................................على الساعة
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 أمام زلكمة مستغازل
من أجل تقدصل دفعاتو يف الطلبات موضوع العريضة وادلوافقة عليها وسللصا منو ألسباب حيث أن ادلدعى عليو ابرم 

بقرض إمجارل قدره " وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية"عقد رىن حليازة عتاد فالحي مع ادلدعى عليو 
 03/09/2013 إذل 30/09/2009 دج،ن على أن يسدد ىذا ادلبلغ على أقساط إبتداءا من 9845600

 دج 396329 دفع مبلغ قدره 20/11/2009حيث أن ادلدعى بدأ يف دفع عملية األقساط إبتداءا من 
 140000، والدفعة الثالثة مبلغ قدره 20/04/2010 دج بتاريخ40000والدفعة الثانية مبلغ قدره مبلغ قدره 

، والدفعة 09/05/2011 دج بتاريخ 57000، والدفعة الرابعة مبلغ قدره 12/11/2010دج بتاريخ 
 دج بتاريخ 130000، والدفعة السابعة مببلغ قدره 21/06/2012 دج بتاريخ 490000اخلامسة مبلغ قدره 

، والدفعة التاسعة مبلغ قدره 28/02/2013 دج بتاريخ 70000، والدفعة الثامنة مبلغ قدره 21/02/2013
 .08/06/2013 دج بتاريخ 50000

 .وتبقى ابقي األقساط بني البنك والعميل أمام احملكمة حلد الوقت الراىن
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 :خالصة الفصل

 

 اليت اخلدمات لنوعية ىذا يرجع و االقتصادية التنمية عجلة دفع يف ىاما دورا الريفية والتنمية الفالحة بنك يلعب

 اليت االقتصادية ادلتغريات على مباشرة غري أو مباشرة بطريقة تؤثر اليت و ، بتمويلها يقوم اليت ادلشاريع و يقدمها

 وجب لذا القروض دينح عندما ادلخاطر إذل البنوك من كغريه يتعرض انو غري ، االقتصادية التنمية ضمن تندرج

 لفعا كوني  وتطبيق نظام رقابة داخليةوإجراءات مبادئ و معايري إتباع و بو خاصة إقراضية سياسة إجياد عليو

 . من أجل تفادي سلاطر ىذه القروضواجح

 رفضت طلبات فهناك ،البنك طرف من ابلقرض التمويل شروط كل فيها تتوفر الطلبات من قليل عدد صلد قد و

 .القرض منح قبل البنك هبا يقوم اليت الدراسة فعالية جليا يظهر ىنا من و ،الالزمة الشروط على توفرىا لعدم

 مسامهة الرقابة الداخلية ألىم على الضوء تسليط منها الغرض كان اليت و التطبيقية للحالة دراستنا خالل فمن

 الزبون قدرة بدراسة يقوم البنك أن إذل توصلنا التسديد، عدم كخطر البنك ذلا يتعرض سلاطر القروض البنكية اليت

 ضوء على و القرض طالب يقدمها اليت الواثئق على بناءا ىذا و ادلالية النسب مؤشرات طريق عن التسديد على

 سلاطر لتغطية كافية غري وحدىا للمشروع ادلالية الوضعية أن إذل تشري اليت الدراسات من عليها ادلتحصل النتائج

 النسب و ادلالية ادلؤشرات حساب طريق عن اجلداول من النتائج استخالص خالل من وذلك البنكية القروض

 .ادلالية
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:  دتهيد
 

 الرقابة مفهـو تطور حيث اإلدارة، نشاط عناصر من عنصر الرقابة أف دبعٌت إدارم كمفهـو الرقابة تعترب
   الرقابة ابلنظاـ االىتماـ زايدة إذل ذلك أدل االقتصادية ادلؤسسات داخل الربامج ك األنشطة كاتساع لزايدة نظرا

 البياانت على احلصوؿ ك ادلؤسسة أصوؿ ك موارد استخداـ يف الكفاءة ربقيق إذل بدكره يسعي الذم الداخلية 
 عن كاضحة صورة تقدمي أجل كمن ادلؤسسة قبل من ادلوضوعة األىداؼ تنفيذ كضماف ادلطلوبة ابلدقة كادلعلومات

: ثالث مباحث الفصل ىذا يف سنتناكؿ الداخلية الرقابة نظاـ
 على تعتمد األخَتة ىذه أف صلد حيث للمؤسسة، ابلنسبة الدفاع خط دبثابة الداخلية الرقابة نظاـ يعترب

 .بتقييمو اخلارجي ادلدقق قياـ عند خاصة كىذا ا،توكقو ضعفها نقاط لكشف النظاـ ىذا

 حيث مباحث، ثالثة إذل بتقسيمو كىذا  ،نظاـ الرقابة الداخلية الفصل ىذا خالؿ من كسنتناكؿ
،  مراحلو كأنواعو ، أمهيتو كأىدافو  ماىية نظاـ الرقابة الداخلية من حيث تعريفوإذل األكؿ ادلبحث يف سنتطرؽ

من خالؿ خاللو على دراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية  من فسنتعرؼ الثاين ادلبحث مكوانتو كمقوماتو، أما
 خالؿ من كسنتناكؿ،  دراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخليةمعرفة الوسائل كاألساليب كاإلجراءات ادلستخدمة يف 

من حيث الرقابة على االستثمارات، ادلدفوعات الثالث نظاـ الرقابة الداخلية على أنشطة البنوؾ  ادلبحث
 .كادلقبوضات، الرقابة على القركض كالرقابة يف ظل احلاسوب
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ماىية نظام الرقابة الداخلية :ادلبحث األول
تبعث احلاجة إذل رقابة عمل الغَت من قدمي الزماف حيث كاف العمل كاالحتفاظ ابألصوؿ يناط بو إذل 

أفراد حلساب الدكلة، كتطلب األمر الرقابة على عمل ىؤالء األفراد حيث يقوموف ابالحتفاظ ابألصوؿ كتسجيل 
ربركاهتا كتطورت الرقابة بتطور مراحلها إذل أف ظهرت مهنة ادلراجعة كرقابة خارجية زلايدة كاعًتاؼ ابلرقابة 

 .الداخلية كنظاـ ضركرم ألم تنظيم زلاسيب
مفهوم نظام الرقابة الداخلية  :ادلطلب األول

لقد تعددت التعاريف اليت تناكلت نظاـ الرقابة الداخلية، بتعدد الباحثُت يف ىذا اجملاؿ لذلك سنربز أىم 
: التعاريف ادلقدمة لنظاـ الرقابة الداخلية فيما يلي

نظاـ الرقابة الداخلية ىو زبطيط التنظيم اإلدارم للمشركع كما : "حسب عبد الفتاح الصحن كأمحد نور -
يرتبط بو من كسائل أك مقاييس تستخدـ داخل ادلشركع احملافظة على األصوؿ، إختيار دقة البياانت 

احملاسبية، كمدل اإلعتماد عليها، كتنمية الكفاية اإلنتاجية، كتشجيع السَت للسياسات اإلدارية يف طريقها 
 .1"ادلرسـو

 ما ككل التنظيمية اخلطة:" أبنو الداخلية الرقابة نظاـ القانونيُت للمحاسبُت األمريكي  اجملمع عرؼ لقد -
 كدرجة احلساابت دقة اختبار األصوؿ، على للمحافظة ادلؤسسة تتبناىا كإجراءات كسائل يرتبط من
. 2"ادلوضوعة اإلدارية السياسات إتباع كتشجيع العمل تنمية كفاءة عليها، االعتماد

 :يلي كما كاسع نطاؽ على تعريفان  "الداخلية  الرقابة" الراعية  ادلنظمات جلنة تُعرؼ -
لتقدمي  تصميمها يتم األفراد، من كغَتىم التنفيذية كإدارهتا ادلؤسسة إدارة دبجلس تتأثر عملية ىي الداخلية الرقابة
. 3كاالمتثاؿ التقارير كإعداد التشغيلية ابلعمليات ادلتعلقة ألىدافها ادلؤسسة ربقق حوؿ معقوؿ أتكيد
 األساليب كادلقاييس ككل للتنظيم مبسط إدراؾ الداخلية فالرقابة:  الداخلية للرقابة آخر تعريف كىناؾ -

 .4ادلؤسسة يف التحكم تنشيط ألجل ادلؤسسة داخل كاإلحداثيات
 ادلدراءعملية يقـو هبا رللس كياف لإلدارة ك»  الرقابة الداخلية من ادلستندات التجارية أبهنا COSOتعرؼ  -

 :ك غَتىم من ادلوظفُت، مصممة لتوفَت أتكيد معقوؿ فيما يتعلق بتحقيق األىداؼ يف الفئات التالية 
                                                           

1
 .84ص ، 2005، "(اساخ انُظشي وانًًاسعح انتطثٍمٍحاإلط)انًشاجؼح وتذلٍك انذغاتاخ : "طىاهش دمحم انتهايً ويغؼىد صذٌمً-  
2
 .58، ص2008، 05انطثؼح  نٍثٍا، انىطٍُح، انكتاب داس ،"وإجشاءاخ يؼاٌٍش انًشاجؼح "اشتٍىي، انغالو ػثذ إدسٌظ  - 

3
، 01، يجهح انًذلك انذاخهً، دتً، االياساخ انؼشتٍح انًتذذج، انؼذد "إطاس انشلاتح انذاخهٍح انصادس ػٍ كىعى " سوتشث هٍشث،-  

 . 17، ص2015ياسط 
4
  -Jean Charles bé cour, Henri bouquin, "audit opérationnel , entrepreneuriat, convenance et 

performance", économica, 3 éditions, 2008, p 52. 
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 .فعالية ك كفاءة العمليات -
 .موثوقية التقارير ادلالية -
 .1التوافق مع القوانُت ك اللوائح ادلعموؿ هبا -

أىداف وأمهية نظام الرقابة الداخلية : ادلطلب الثاين
أىداف نظام الرقابة الداخلية : الفرع األول

  :على تعمل فإهنا عامة كبصفة األىداؼ، من العديد ربقيق إذل هتدؼ الرقابة فإف السابقة ادلفاىيم خالؿ من
 .(وقائية رقابة) كاالختالس كالغش األخطاء منع -
 .حدكثها عند الظواىر ىذه من دينع قد ما اكتشاؼ سرعة  -
 .ادلوارد ىذه استخداـ يف الكفاءة جوانب تتبع -

 يف حصرىا ديكن كلكن متعددة الداخلية الرقابة األىداؼ فكما أ: 
 : االستعمال وسوء السرقة من ادلؤسسة أصول محاية .1

 فقط خيص ال كىذا ادلؤسسة ادلمتلكات على احملافظة إذل يهدؼ أف البد ،الفعاؿ الداخلية الرقابة نظاـ إف
 أربعة ككجود سالمة يضمن أف مب ال لكن ،ذلك غَت إذل كادلخزكانت كاالستثمارات أنواعها بكل ادلادية األصوؿ
 :كاآليت أخرل عناصر

 . العماؿ أمن على كالسهر االجتماعي التأمُت مفهـو ىنا كيدخل ادلؤسسة يف عنصر أىم ؿديثك البشرم العنصر -
 كالردمء السيء كالتحكم السَت إذل يعود مفاجئ هتديد جراء تزكؿ قد كاليت اخلارجي احمليط ذباه ادلؤسسة صورة -
 .ادلؤسسة هبا يقـو اليت العمليات يف
 .للتكنولوجيا ادلعاصر التطور مسايرا يبقى أف جيب الذم التكنولوجي العامل -
 .ادلؤسسة أبنشطة ادلتعلقة السرية ادلعلومات على احملافظة جيب -

 : ودقتها ادلعلومات ومصداقية نوعية ضمان .2
 مبادئ إذل تعتمد أف البد كاليت احملاسبية ابلواثئق كادلتعلقة ادلقدمة ادلعلومات كنوعية دقة الداخلية الرقابة تضمن
 ادلؤسسة تعطيها اليت فادلعلومات أيضا كالتسيَتية، القرارات ازباذ عند كموضوعيتها استعماذلا مالئمة يف تتمثل

 الرقابة لفعل كمنو كنتائجها أبنشطتها تتعلق أهنا حيث ، أمامو كصورهتا كضعيتها كتبُت تعكس اخلارجي حمليطها
 : التالية ابخلصائص تتمتع ككل ادلؤسسة بنشاط ادلتعلقة ادلعلومات سلسلة أف من التأكد الداخلية

                                                           
1
 - Henry Peter," le contrôle interne : évolution et prespectives en suisse", Mémoire MBL, université 

de Genève, faculté de droit, La suisse, 2012, p 11. 
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 . كحقيقية صادقة ادلعلومات تكوف أف .أ 
  كمفهومة كاضحة ادلعلومات تكوف أف .ب 
  . ادلؤسسة نشاط مع متالئمة ادلعلومات تكوف ف أ .ج 

 : اإلدارة تعليمات احرتام على السهر .3
 تعليمات تطبيق بذلك كيقصد كقوانينها كإجراءاهتا كسلططاهتا ادلؤسسة سياسة احًتاـ ىو اذلدؼ ىذا من ادلراد

 بل فحسب ادلخططات عند ربدد ال كلكنها التنظيمية اإلجراءات تشمل اإلدارة تعليمات أف حيث اإلدارة كأكامر
 احًتاـ من كاذلدؼ الطارئة االضلرافات لتفادم كىدا ادلخطط عن خارجية فردية تنظيمات إذل ذلك تتعدل

 ينبغي كاألكامر للتعليمات األمثل تطبيق اجل كمن ادلهاـ يف كاخللط السيئ االتصاؿ تفادم ىو اإلدارة تعليمات
 : اآلتية الشركط توفَت

 ابلوضوح يتسم أف جيب -
 التنفيذ كسائل توفَت جيب  -
 .ابلتنفيذ اآلمرة اجلهات تكوف أف جيب -
 : اإلنتاجية الكفاية وزايدة وحتسينها ادلتاحة للمواد األمثل االستغالل .4
 إنتاج من كالتأكد ادلخططة ابألرقاـ كمقارنتها الفعلية اإلنتاج أرقاـ متابعة يف ىنا الداخلية الرقابة ىدؼ يتمثل

 اإلنتاج عناصراؿ ىنا الرقابة رلاؿ ديتد كما ، ادلطلوبة كادلواصفات سلفا احملدد ادلواعيد يف ادلطلوبة الكميات
 كازدىار منو يف يساعد حىت اذلدؼ ىذا االعتبار بعُت أيخذ أف الرقايب النظاـ على ، كيتوجب األساسية
 .1ادلؤسسة

: أمهية نظام الرقابة الداخلية: الفرع الثاين
 على ادلدقق يعتمد حيث غاية كليست كسيلة فهي ادلدقق دلهمة ابلنسبة أساسية مرحلة الداخلية الرقابة دراسة  إف

 قلص فعالة الداخلية الرقابة كانت فكلما هبا سيقـو اليت االختبارات ىذه لتحديد الداخلية للرقابة التقييم نتائج
 إذل إضافة عليها االعتماد ديكن مالية معلومات عنو ينتج اجليد الداخلية الرقابة فنظاـ االختبارات حجم من ادلدقق

. احملتملة أخطاء أنواع ربديد على يساعد أنو
 النظاـ أف إضافة ادلؤسسة لدل كالضعف القوة نقاط كمعرفة اجلوىرية األخطاء على تؤثر العوامل اليت  يبُت أنو كما

 .اخل ... كاالختالس السرقة من منشأة أصوؿ محاية على يعمل الداخلية الرقابة

                                                           
1
. 34 ، ص2008، 1وانتىصٌغ، ػًاٌ، ط نهُشش إحشاء داس ،" األػًال يُظًح فً اإلداسٌح انشلاتح "ػثاط، ػهً-  
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أنواع نظام الرقابة الداخلية مراحل و:ادلطلب الثالث
 : نظام الرقابة الداخليةمراحل: الفرع األول

  S.G.Franclin قدرىا اليت الرقابة نظاـ مراحل يف تلخيصها ديكن خطوات بعدة الرقابة عملية سبر
 :كاآليت كىي G.R.terryك
 (.ادلخطط)القياس معايَت كضع .1
 (.ادلنتج)ادلنجز قياس .2
 .ادلوجودة االختالفات من كالتأكد ادلعايَت كفق ابدلخطط ادلنجز مقارنة .3
 (.االختالؼ) االضلراؼ مواطن ربديد .4
 .1(األداء ربسُت) الالزمة التصحيحات إجراء .5

 مراحل نظام الرقابة الداخلية: (05)الشكل رقم 

 .59عزوز ميلود، مرجع سبق ذكره،ص : ادلصدر

                                                           
1
، يزكشج ياجغتٍش، ػهىو انتغٍٍش، ،جايؼح "دوس انًشاجؼح فً تمٍٍى أداء َظاو انشلاتح انذاخهٍح نهًؤعغح االلتصادٌح "ػضوص يٍهىد، -  

. 58، ص 2007-2006عكٍكذج، 

بداية عملية 
الرقابة

قياس 
ادلنتج 

(النتائج)

مقارنة 
ادلعايَت

ربديد 
مواطن 
االضلراؼ

ىل االضلراؼ يف 
احلدكد ادلقبولة

ال

نعم•

متابعة سَت 
 العمل

 -زبطيط 
دفع  -دفع  كضع ادلعايَت 

 كاألسباب
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 : نظام الرقابة الداخليةأنواع: الفرع الثاين
أنواع نظام الرقابة الداخلية (:06)الشكل رقم 

 
 من اعداد الطالبة: ادلصدر
 : يلي ما  كحسب الشكل السابقالواسع مفهومها الداخلية يف الرقابة تتضمن

 إدارية رقابة -
 زلاسبية رقابة -
 .معها كتتكامل ادلنظمة يف األخرل النظم بكل مرتبطة الداخلية ادلراقبة أف يتضح مت كمن، داخلي ضبط كأخَتا -

 قدر شلكن أكرب لتحقيق اذلادفة كاإلجراءات التنسيق ككسائل التنظيمية اخلطة كتشمل : اإلدارية الرقابة .1
 مثل متعددة كسائل ىدفها ربقيق سبيل يف تعتمد كىي اإلدارية كالقرارات االلتزاـ ابلسياسات تشجيع من

 التقديرية كادلوازانت اجلودة على كالرقابة األداء كتقارير كاحلركة الوقت كدراسات اإلحصائية كشوؼ
 كما كىي للمستخدمُت ادلتنوعة التدريب كبرامج البيانية كالرسـو اخلرائط كاستخداـ ادلعيارية كالتكاليف

 .مالية أك منها احملاسبية ابلسجالت مباشرة غَت بطريقة متعلقة  أهنانرل
 احملاسبية البياانت اختيار إذل اذلادفة التنسيق كسائل كمجيع التنظيمية اخلطة كتشمل : احملاسبية الرقابة .2

 كجب كذلك ،منها متعددة كسائل النوع اذق كيضم ، عليها االعتماد كدرجة كاحلساابت ابلدفاتر ادلثبة
 : أمهها اليت احملاسبة رفض حاالت تتجنب أف ادلؤسسة على

الرقابة الداخلية

الضبط 
الداخلي

الرقابة 
احملاسبية

الرقابة 
االيدارية 
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 . القانونيةادلواد  كلألحكاـ مطابق غَت احملاسبية الدفاتر مسك يكوف عندما -
  احملاسبية العمليات يف متكررة كخطَتة صحيحة غَت معلومات أك كإغفاالت أخطاء احملاسبة تضمن عندما -
 .كالتربيرات الثبوتية الواثئق انعداـ بسبب مقنعة قيمة أية على احملاسبة ربتوم ال عندما -
 أصوؿ محاية إذل اذلادفة كاإلجراءات التنمية كسائل كمجيع التنظيمية اخلطة كيشمل : الداخلي الضبط .3

 على أىدافو ربقيق سبيل يف الداخلي الضبط كيعتمد االستعماؿ كسوء كالضياع االختالس من ادلشركع
 كما العملية تنفيذ يشاركو آخر موظف دلراجعة موظف كل عمل خيضع حيث الذاتية ادلراقبة أعماؿ تقيم

 . 1كادلسؤكليات كالسلطات االختصاصات ربديد على يعتمد
   نظام الرقابة الداخلية ومكوانتمقومات: ادلطلب الرابع

 . مقومات نظام الرقابة الداخلية: الفرع األول
 :كىي كظائف خبمسة القياـ تتضمن اإلدارية فالعملية إدارية، كأخرل زلاسبية مقومات إذل الباحثوف عادة يقسمها 

 خيتص كالتوجيو األىداؼ، ربديد إذل تسعياف كالثانية فاألكذل الرقابة، ك التنسيق التوجيو، التنظيم، التخطيط،
 الوظائف مع كتتالـز تتداخل فهي الرقابة كظيفة أما ادلخططة، األىداؼ حدكد ضمن الفعلي األداء بقاء بضماف
 خطوات أربعة من الرقابة تتكوف كعليو ادلسطرة، األىداؼ كفق الفعلي األداء من تتحقق فهي األخرل، األربعة

: 2كما تظهر يف الشكل التارل
خطوات الدورة الرقابية : (07)الشكل رقم

 
. 26ذكره، ص سبق مرجع مصطفى، مراد زلمود دمحم، كامل مسري السوافريي، رزق فتحي: ادلصدر

                                                           
1
. 189-188، ص 2011 ،1ط ،، ػًاٌوانطثاػح نهُشش وانتىصٌغ انًغٍشج داس ، "اإلداسٌح  انشلاتح" دٌشي،  دمحم صاهذ-  

2
 ،"انذاخهٍح انًشاجؼح و انشلاتح فً انذذٌخح يصطهخ انُظشٌح االتجاهاخ "يشاد،  يذًىد ، دمحم كايم عًٍش ، انغىافٍشي سصق فتذً-  

. 26،ص 2002 يصش، انجذٌذج،اإلعكُذسٌح، انجايؼح داس

صياغة ادلعايري واألىداف . 1
ادلطلوبة

فحص األداء الفعلى . 2
وقياسو

تقييم النتائج اليت مت التوصل إليها. 3

إجراء األعمال . 4
التصحيحية الالزمة



 نظـــــام الـرقــــــــابـــــــــة الداخــليــــــة: اثينل الـصـفـال

 

 
47 

 أما ادلقومات يف الشكل التايل :
 مقومات نظام الرقابة الداخلية: (08)الشكل رقم 

 
 .36ص  سابق، مرجع كامل، دمحم مسري السوافريي، رزق فتحي: ادلصدر
 :على الداخلية الرقابة نظاـ دلقومات احملاسيب اجلانب كيتضمن: احملاسبية ادلقومات .1

 ادلؤسسة طبيعة مع يتالءـ دبا للحساابت تبويب عمليات على احملاسيب الدليل ينطوم  :احملاسيب الدليل .أ 
 ربقيقها إذل تسعى اليت كاألىداؼ اثنية، انحية من ادلستخدـ احملاسيب النظاـ كنوع انحية من االقتصادية

 مراعاة من بد كال فرعية، كأخرل رئيسية حساابت إذل احلساابت تقسيم يتم حيث أخرل، انحية من
 :احملاسيب الدليل إعداد عند األيت

 .ادلارل كمركزىا االقتصادية ادلؤسسة أعماؿ نتائج حساابت من يشملو دبا احملاسيب الدليل يعكس أف -
 .األستاذ بدفاتر الفرعية احلساابت ضبط ىدفها إمجالية مراقبة حساابت توفر من البد  -
، الالزمة األعماؿ التصحيحية إجراء، كقياسو  الفعلي األداء فحص، كادلطلوبة األىداؼ ادلعاير ك صياغة -

 إليها التوصل مت اليت النتائج تقييممث 
 مراعاة من بد ال ادلستندات تصميم فعند الداخلية، للرقابة جيد نظاـ ربقيق تتطلب  : ادلستندية الدورة .ب 

 .مستنديو دكرة توفر دكف الرقابة عملية تتم فال كالقانونية، الشكلية النواحي

مقومات نظام الرقابة الداخلية

 اجلانب االيداري

 ىيكل تنظيمي كفء -

 رلموعة من العاملني األكفاء -

 معايري أداء سليمة -

رلموعة من السياسات  -
 واإلجراءات حلماية األصول 

قسم أو مصلحة ادلراجة الداخلية  -

 اجلانب احملاسيب

 الدليل احملاسيب -

 الدورة ادلستندية -

 اجملموعة الدفرتية -

 الوسائل االلكرتونية ادلستعملة -

 اجلرد الفعلي لألصول -

ادلوازانت التخطيطية -
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 القانونية، النواحي تراعي متكاملة دفًتية رلموعة تؤسس ادلؤسسة طبيعة حسب :الدفرتية اجملموعة .ج 
 .مساعدة يوميات من بو يرتبط كما العاـ اليومية دفًت كخاصة

 العناصر أىم من تعترب ادلؤسسة تستخدمها اليت فالوسائل :ادلستخدمة واآللية اإللكرتونية الوسائل .د 
 .األعماؿ إلصلاز

 الرقابة لعملية السماح أجل من ادلادية موجداهتا جرد من ادلؤسسة على بد ال :لألصول الفعلي اجلرد .ه 
 .احملاسبية السجالت يف موجود ىو دبا فعال موجود ىو ما دلقارنة بُت الداخلية

 ادلخططة األىداؼ بُت ادلقارنة إجراء يف يتمثل التقديرية ادلوازانت يف الرقايب الدكر :التخطيطية ادلوازانت .و 
  .1تفاديها حملاكلة االضلرافات أسباب كبياف كالنتائج الفعلية،

 :يلي فيما اإلدارية ادلقومات تتمثل ك :اإلدارية ادلقومات .2
 خالؿ من التنظيمي ىيكلها يف دائمة مركنة خلق إذل احلديثة االقتصادية ادلؤسسة تصبو :التنظيمي اذليكل .أ 

 محاية ادلؤسسة، يف التحكم خالؿ من الداخلية الرقابة نظاـ على الوقوؼ يضمن فهو ، لو ادلستمر التعديل
 كعليو اإلدارية ابلسياسات االلتزامات كتشجيع بكفاءة العمل تشجيع نوعية ادلعلومات، ضماف األصوؿ،

 :اآلتية العناصر فيو يراعى اذليكل ىذا تصميم أف كوف الداخلية الرقابة بسط يف التنظيمي اذليكل دكر يظهر
 .ادلؤسسة حجم -
 .النشاط طبيعة  -
 .االختصاصات تسلسل -
 .ادلديرايت ربديد -
 .العمل كتقسيم ادلسؤكليات ربديد  -
 .كادلركنة البساطة -
 .ادلديرايت بُت االستقاللية مراعاة -

 ادلوظفُت يكوف أف بد ال كاذليكلي اإلدارم كالتنظيم السليم احملاسيب النظاـ جانب إذل :األفراد كفاءة .ب 
 ألم السليم التنفيذ أف كما ادلؤسسة، يف األساسي العنصر ىو فالفرد الكفاءة، من عالية درجة كالرؤساء على
 .الشخصية كصفاهتم اختيارىم كطريقة العاملُت كأمانة كفاءة على يعتمد صلاحو نظاـ كضماف

                                                           
1
. 211-210، ص 2009 ػًاٌ، ،2ط انًغٍشج، داس ، "انُظشٌح انُادٍح انًؼاصش انذغاتاخ تذلٍك" انًطاسَح، فالح غغاٌ-  
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 العمليات ككفاءة الداخلية الرقابة بفعالية كبَتة بدرجة تتأثر اإلدارية الوظائف إف :سيلمو أداء معايري .ج 
 .ادلؤسسة داخل العاملُت أداء لقياس معايَت كجود من بد فال األداء، عن الناذبة

 حلماية كاإلجراءات السياسات من رلموعة بوضع ادلؤسسة تقـو :األصول حلماية وإجراءات سياسات .د 
 .األصوؿ حلماية الوسائل أىم من التأمُت يعترب  كماكاحملاسبية، ادلالية للتقارير البياانت صحة كلضماف األصوؿ

 نظاـ كجودؼ للمنشأة، التنظيمي اذليكل داخل تقيمي نشاط ىي الداخلية ادلراجعة :الداخلية ادلراجعة .ه 
 العاملُت التزاـ مدل ربديد الداخلية ادلراجعة كتتضمن الداخلية، الرقابة نظاـ قوة من يدعم فعاؿ مراجعة

 احملاسبية الرقابة تطبيق ك مالئمة مدل تقييم ك مراجعة ككذلك اإلدارة، أعدهتا اليت كاللوائح كاخلطط ابلسياسات
 .1ادلالية ك

  مكوانت نظام الرقابة الداخلية: الفرع الثاين
 :كىي الداخلية الرقابة مكوانت عليها كيطلق الرقابة، عناصر من فئات مخس الداخلية الرقابة تشمل
 ربديد على كمالكها كإدارهتا الشركة إدارة كتصرفات كاإلدراؾ العاـ لالذباه ادلتجمع األثر سبثل:الرقابة بينة .1

 كدرجة كاإلجراءات السياسات ربديد على الرقابية البيئة كتؤثر الرقابة، نظم فعالية من التخفيض أك كتعزيز
 .الداخلية الرقابة ذليكل األخرل ادلكوانت لكافة األساس سبثل فهي هبا، التمسك

 للمخاطر كإدارهتا ادلؤسسة كربليل ربديد يف ادلالية التقارير ألغراض ادلخاطر تقدير يتمثل:ادلخاطر تقدير .2
 لتلك جوىرية بدراسة اإلدارة تقـو أف جيب ادلخاطر تلك ربديد كبعد ادلالية، القوائم إبعداد ادلتعلقة
 أك معينة سلاطر بدراسة التصرفات أك كالربامج اخلطط اإلدارة تسهل كقد حدكثها، كاحتماالت ادلخاطر

 :منها ظركؼ عدة بسبب تتغَت أك ادلخاطر كتنشأ التكلفة، بسبب ادلخاطر تقبل أف تقرر قد
 .الداخلية الرقابة فهم عن سلتلف تركيز لديهم جدد عاملُت -
 .ادلعلومات نظاـ يف ربدث سريعة أك جوىرية تغَتات -
 .لألعماؿ كسريع جوىرم منو -
 .ادلعلومات نظم أك اإلنتاج عملية يف جديدة تكنولوجيا إدخاؿ -
 .أجنبية بيئة يف أعماؿ على احلصوؿ أك التوسع -
 .2ادلوضوعة احملاسبية ادلبادئ يف التغيَت أك جديدة زلاسبية مبادئ اختيار -

                                                           
1
 .212-211َفظ انًشجغ انغاتك،-  

2
األسدٌ،  ػًاٌ، ،2ط وانتىصٌغ، نهُشش صفاء داس ،"نهتذلٍك انذونٍح نهًؼاٌٍش وفما وانتأكٍذ انتذلٍك إنى يذخم "جًؼح، دهًً أدًذ-  

 .215- 213، ص ص 2015
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 القياـ من التأكد على تساعد اليت كاإلجراءات السياسات يف الرقابة أنشطة تتمثل :الرقابة أنشطة .3
 :إذل تصنيفها كديكن ادلؤسسة، أىداؼ ربقيق عند األخطار على للتعرؼ الضركرية ابلتصرفات

 :بػ ادلراجع يهتم أف جيب فهنا:الواجبات بني الفصل .أ 
 .عنها كاحملاسبة األصوؿ حيازة بُت الفصل -
 .أصوؿ من هبا يرتبط ما حيازة عن ادلالية ابلعمليات الًتخيص بُت الفصل -
 .الدفاتر إمساؾ كمسؤكلية التشغيل مسؤكلية بُت الفصل -
 .للبياانت اإللكًتكين التشغيل إطار يف الواجبات بُت الفصل -

 .جيدة رقابة على يساعد ما كىو :واألنشطة ادلالية للعمليات ادلالئم الرتخيص .ب 
 تسجيل خالذلا من يتم مادية أشياء عن كالسجالت ادلستندات تعرب :ادلالئمة والسجالت الواثئق .ج 

 .ادلساعدة الدفاتر الشراء، طلبات البيع، فواتَت :مثل متعددة عناصر ادلالية كتشمل العمليات كتلخيص
 ادلقاييس كأىم الدفاتر، ك األصوؿ محاية على الرقابة ىذه تشمل :والدفاتر األصول على ادلادية الرقابة .د 

 .االختالس ضد ادلخزكف حلماية مستودع استخداـ :مثال الفعلية الرقابة استخداـ ىو لذلك
 األربع العناصر على كفعاؿ مستمر فحصي تنفيذ يف العنصر ىذا كيتمثل :لألداء ادلستقل الضبط .ه 

 .الفعلي التحقق أك ادلستقل ابلضبط عليو يطلق كالذم السابقة،
 ادلالية العمليات عن كالتقرير ربليل تبويب ذبميع تعريف يف الغرض ىذا كيتمثل :والتوصيل ادلعلومات .4

 .هبا ادلرتبطة األصوؿ عن ادلسؤكلية كربديد للمؤسسة
اليت  العملية عن عبارة كىي الداخلية الرقابة من األخَت ادلكوف ىي ادلراقبة عملية تعترب ك  :ادلراقبة .5

 .1زمنية فًتات خالؿ الداخلية الرقابة جدكل لتقييم ادلؤسسة تستخدمها
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .215 َفظ انًشجغ انغاتك ص - 
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 مكوانت الرقابة الداخلية(: 01)جدول رقم 

 
 عناصر مكوانت الرقابة الداخلية وصف مكوانت الرقابة الداخلية مكوانت الرقابة الداخلية

السياسات واإلجراءات واالجتاه العام  بيئة الرقابة
واإلدارة العليا وأصحاب الوحدة 

االقتصادية ادلرتبطة بضوابط الرقابة 
 .الداخلية وأمهيتها

 القيم األخالقية والنزاىة. 
 االلتزام ابلكفاءات. 
 فلسفة اإلدارة ومنط التشغيل. 
 اذليكل التنظيمي. 
 حتديد السلطات وادلسؤوليات. 
 سياسة ادلوارد البشرية. 

حتديد وحتليل اإلدارة للمخاطر اليت  تقدير ادلخاطر
إبمكاهنا التأثري يف إعداد القوائم ادلالية 

 طبقا لإلطار الدويل للمراجعة

  عملية تقدير ادلخاطر. 
 حتديد العوامل اليت أتثر على ادلخاطر. 
 إمكانية حدوث ادلخاطر. 
 قرار إدارة ادلخاطر. 

اإلجراءات والسياسات اليت تضعها  األنشطة الرقابية
اإلدارة للوفاء أبىدافها ألغراض التقرير 

 .ادلايل

 أنواع األنشطة الرقابية. 
 الفصل الكايف يف الواجبات. 
 الرتخيص ادلالئم للعمليات واألنشطة. 
 السجالت وادلستندات الكافية . 
 الرقابة ادلادية على األصول. 

الطرق ادلستخدمة لتحديد وجتميع  ادلعلومات واالتصال
 .وتسجيل عمليات ادلؤسسة والتقرير

  ،أىداف ادلراجعة ادلرتبطة ابلتبويب
التوقيت، الرتحيل وتلخيص 

 .العمليات
 

 ادلعلومات نظاـ ظل يف الداخلية الرقابة دكر ،الغباف زلمود الصربم اثئر ىلدين، مصطفى عجيب اآلف: ادلصدر
 .11 ص ، 2010 العراؽ، ، 45 العدد ،7 اجمللد اببل، جامعة، اإلنسانية ـالعلو رللة ،احملاسيب
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دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية :ادلبحث الثاين
 الداخلية الرقابة نظام يف ادلستخدمة  الوسائل:ادلطلب األول

 بو ادلنوطة لألىداؼ ، الداخلية الرقابة نظاـ أتدية مدل الختبار عليها، يعتمد كسائل عدة الداخلية الرقابة لنظاـ
 :يلي فيما الوسائل ىذه كتتمثل
 ، تنظيمية خطة توفَت جيب الداخلية ابلرقابة للقياـ أف ، السابقة التعريف من نستخلص: تنظيمية خطة 1-

 كأىداؼ مصلحة خيدـ ما ضلو توجيهها منها زلاكلة ، اإلدارة تتخذىا اليت القرارات إذل احلاالت كل يف تستجيب
: كاآليت كىي التنظيمية اخلطة يف تتوفر أف جيب اليت األساسية الركائز كربدد ادلؤسسة،

 للمؤسسة؛ العامة األىداؼ ربديد -
 ادلستوايت سلتلف بُت التسلسلية العالقة إبراز مع مستوايتو كسلتلف للمؤسسة، التنظيمي اذليكل ربديد -

 كاألنشطة؛
 .العمل كتقسيم ادلسؤكليات ربديد -

 :يلي ما خالؿ من الداخلية الرقابة نظاـ أىداؼ ربقيق على تعمل الوسيلة، ىذه أف حيث
 التشغيلية؛ العمليات ككفاءة فعالية رفع على العمل -
 للمؤسسة؛ ادلختلفة األنشطة نتائج ربديد من سبكن قياس، كحدات كجود -
 .1العمل تقسيم خالؿ من ، ادلؤسسة أصوؿ محاية على العمل -

 واإلجراءات ادلناىج 2-
 نظاـ من ، ادلرجوة األىداؼ ربقيق يف ، ادلسَتين عليها يعتمد اليت الوسائل أىم بُت من كاإلجراءات، ادلناىج تعترب

 ادلوضوعة، اإلدارية ابلسياسات االلتزاـ األصوؿ، محاية على يساعد الوسيلتُت ىاتُت كتطبيق ففهم الداخلية، الرقابة
 شأهنا من ، إجراءات كضع على ادلؤسسة تعمل كما كالبيع، اإلنتاج، االستغالؿ، طريقة من كل الطرؽ تشتمل إذ
 الرقابة نظاـ كسبكُت ادلؤسسة أداء لتحسُت ، ما إجراء يف التعديل زلاكلة أك ، الغامضة النقاط توضح بعض أف

 .للمؤسسة العاـ اذلدؼ ربقيق من ، الداخلية
 والتنقيط التحقق أنشطة 3-

 اصلاز بعد التحقق جيب ىنا كمن الداخلية، الرقابة نظاـ فعالية ضماف على تعمل ، كاإلجراءات الطرؽ كل إف
 .صحيحة نتائج إذل التوصل أجل من ككذلك جيدة رقابة ضماف أجل من أنشطتها كربليل ما، عملية

 داخل كاإلجراءات الواجبات احًتاـ ككذا ، النظاـ داخل ادلوضوعة ابلشركط ، االلتزاـ مدل يظهر االختبار ىذا إف
 .ادلؤسسة

                                                           
1
. 55ػضوص يٍهىد، يشجغ عثك ركشِ، ص -  
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 ما كىذا ، إصلازىا على ادلسؤكؿ الشخص بو يقـو حيث العمل، إصلاز يف خطوة أكؿ من يبدأ التحقق نشاط إف
 .آخر طرؼ إذل يسند التحقق األحياف بعض كيف الشخصي ابلتحقيق يدعى

 يف كادلعلومات البياانت مطابقة أم احملاسبية كالبياانت ادلعلومات، مراقبة خيص فيما التنقيط عملية إذل منر مث
 .1أصلزىا الذم غَت آخر شخص إذل يسند العمل كىذا مسجل، ىو ما مع الواقع،

 أساليب دراسة نظام الرقابة الداخلية :ادلطلب الثاين
 :منها نذكر األساليب ك األدكات رلموعة على يعتمد الداخلية الرقابة نظاـ بتقييم ادلراجع يقـو حىت

 ادلرتبطة األسئلة رلموعة عن الداخلية الرقابة نظاـ يف االستقصاء قوائم تعرب :االستقصاء قوائم أسلوب .1
" ال "أك" عمف "بصورة تكوف عليها اإلجابة ك للمؤسسة، الداخلية الرقابة نظاـ مكوانت من مكوف بكل

 جزء كل خيصص أجزاء عدة إذل األسئلة قائمة تقسم أف األفضل من ك للتطبيق، قابلة غَت تكوف أف أك
 . النشاط رلاالت إبحدل تتعلق األسئلة من رلموعة إذل منها

 ادلراجعة توثيق فهم عند كفاءة كذات فعالة طريقة الداخلية ابلرقابة اخلاصة االستقصاء قوائم تكوف أف ديكن
 كضع يف ذلك يساعده كما ، كتنظيمها ثباهتا هبيكلية تتميز االستقصاء قوائم أف كوف الداخلية الرقابة ألنظمة
 كالواقع اإلدارة عن أكذل رأم بتكوين لو تسمح ادلعلومات كىذه حيتاجها، اليت ادلعلومات كحصر عملو برانمج

  :مراعاة مع ادلرسومة األىداؼ ربقيق أجل من االستفسارات قوائم استخداـ تطوير مت كقد،للمحاسبية احلقيقي
 .الداخلية الرقابة يف كاجلسيمة البسيطة القصور أسباب بُت التفرقة -
 تفصلي خطاب كتابة من ادلراجع ديكن الداخلية الرقابة يف الضعف لنواحي تفصلي كصف على احتوائها -

 .ىذه الضعف نواحي حوؿ
 .2منها سبت للتأكد اليت كالتحقيقات األسئلة كل عن اإلجاابت يف ادلستخدمة ادلعلومات مصادر إظهار -
 الداخلية، الفرعية األنظمة عناكين على ربتول قائمة بتحضَت ادلراجع يقـو :للرقابة الوصفي األسلوب .2

 بعد اإلجاابت، بتسجيل ادلراجع يقـو ك عملية، كل أداء عن ادلسئولُت للموظفُت األسئلة بتوجيو كيقـو
 إذا ما كحيدد هنايتها إذل بدايتها من العملية سَت كيفية تظهر حبيث اإلجاابت بًتتيب يقـو ادلراجع ذلك
  :الوصف من نوعُت كىناؾ الرقابية، الضوابط بعض ينقص أك تغَتات يتضمن النظاـ كاف

 حيث ادلعلومات، من كم أكرب كيعطينا شفهيا يكوف ك :للمراجعة اخلاضع الشخص قبل من الوصف -
 .مسبقا لو يتم التحضَت ال أنو كما ادلالحظات، كتسجيل لو ابالستماع ادلراجع يكتفي

                                                           
1
. 56ػضوص يٍهىد، َفظ انًشجغ انغاتك، ص -  

2
 .116 ص ، 2000 األسدٌ، ػًاٌ، انىساق، يؤعغح انتطثٍك، و انُظشٌح تٍٍ انذغاتاخ يشاجؼح ٌىعف، يذًىد جشتىع -  
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 ادلراجع كتابة يف كيتمثل ادلراجع، كمعارؼ ألفكار تنظيم كىو كتابيا يكوف :ادلراجع طرف من الوصف -
 .1معرفة أك أية تقنية إذل احلاجة دكف هبا، قاـ اليت االختبارات كنتائج مالحظاتو ألىم

 مث مرجعي رلتمع يف عشوائية بطريقة مأخوذة عينة من انطالقا تسمح طريقة ىي :اإلحصائي االستبيان .3
 يف ادلراجع يرغب اليت البياانت رلموعة ىو فاجملتمع، اجملتمع على العينة من ادلأخوذة ادلالحظات تعميم

 أف جيب ك ادلراجع عليو يعمل الذم اجملتمع لب ىي العينة أف فحُت استنتاجات، إذل للتوصل اختبارىا
 اختبارىا يتم أف كجيب العينة ضمن لالختيارات متساكية فرصة اجملتمع أفراد لكل كيكوف لو، شلثلة تكوف
 .2عشوائية بطريقة

 للمؤسسة ادلكونة األنظمة سلتلف على أساسي بشكل نوعي أكرل رأم أخذ ىو منها اذلدؼ :ادلقابالت .4
 بناء ربضَتىا كيتم للدراسة، الرئيسي ابجملاؿ ادلعنيُت ادلدراء مع معمقة مقابالت ادلراجع بتنفيذ حيث يقـو

 .الزمالء مساعدة                           - .كحدسو خربتو- :على 
 ديكن:"  ادلؤسسة داخل تدفقها كمسار ادلستندات لتمثيل الرموز يستخدـ بياين رسم:التدفق خرائط .5

 موضوعية كقرينة تستخدـ كاليت ادلالئمة، ادلعلومات كل إيصاؿ على تعمل فهي كبذلك أبهنا تعريفها
 الرموز من رلموعة يتضمن ىيكل التدفق خرائط كتشكل ادلؤسسة داخل االعتماد كنظاـ" العمل لتقسيم

 ادلستندات، لتجهيز ادلختلفة ادلراحل كدراسة ادلعلومات تدفق بفحص ادلراجع يقـو حيث كاألشكاؿ،
 ذات معلومات على احلصوؿ من سبكن بطريقة العمليات سَت خريطة تصميم يتم منطية رموز كابستخداـ

 .الرموز تلك متفهما كيكوف النظاـ بفحص يقـو دلن داللة
 كمن الداخلية، الرقابة نظاـ عن ادلعلومات جلمع مؤخرا استخدامها انتشر اليت احلديثة الوسائل من كىي
 كاليت ادلصاحل سلتلف يف ادلستعملة لإلجراءات شاملة رؤية على ادلراجع يعتمد التدفق خرائط بلورة أجل

 رلموعة  جدكؿ يربزادلصاحل، كفيما يلي ىذه قبل من احملررة أك ادلستعملة الرئيسية ابلواثئق ملحقة تكوف
: من الرموز كاألشكاؿ اليت تستعمل يف خرائط التدفق

 
 
 

                                                           
1
 113َفظ انًشجغ انغاتك، ص-  

انصثاٌ-  2 jacques," théorie et pratique de l’audit interne", groupe Eyrolles, 8eme édition, pari, France, 

2013, p 311. 
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أشكال ورموز خريطة التدفق :(02)جدول رقم 
الرموز اخلاصة ابلعالقات الرموز األساسية 

نقطة بداية ادلخطط  مستند أو  وثيقة  

رابط خارج الصفحة  ادلعاجلة أو العمليات اإلدارية  

اختيار أو قرار  ادلراقبة  

سري الواثئق  تصنيف هنائي  

سري ادلعلومات  تصنيف مؤقت  

اخلروج من ادلخطط  سجل أو ملف  

اإلرسال إىل آخر الصفحة    

الرموز اخلاصة ابدلعلوماتية 

الئحة معلوماتية  ادلراقبة  

قرص شلغنط  معاجلة معلوماتية  

،مذكرة نيل "مسامهة الرقابة الداخلية يف حتسني األداء ادلايل يف ادلؤسسة االقتصادية"علي شيتور،: ادلصدر
 .30،ص 2014-2013ادلاسرت،جامعة بسكرة،

 التدفق خرائط من نوعيُت يوجد: 
 .العمودية التدفق خرائط -
 .األفقية التدفق خرائط -

 :العمودية التدفق خرائط .أ 
يتميز ىذا النوع من خرائط التدفق ابالنتقاؿ من مصلحة على أخرل بشكل عمودم كذلك ابستعماؿ الرموز 

. كاألشكاؿ ادلذكورة سابقا، كال ديكن تتبع إال خط كاحد للتدفق
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 العمودية التدفق خرائط: (03)جدول رقم 
:........................................... زبوف

:......................................... خريطة
:......................................... التاريخ

كصف بياين :............ عملية رقم (نثرم)كصف كتايب 
   

  .31،صمرجع سبق ذكرهعلي شيتور،: ادلصدر
 :األفقية التدفق خرائط .ب 
 ىذا النوع من خرائط التدفق ابالنتقاؿ من مصلحة على أخرل بشكل أفقي كذلك ابستعماؿ الرموز يتميز

. 1كاألشكاؿ ادلذكورة سابقا
 فقياأل التدفق خرائط: (04)جدول رقم 

:........................................... زبوف
:......................................... خريطة
:......................................... التاريخ

 (ك)مصلحة  (ق)مصلحة  (د)مصلحة   (ج)مصلحة  (ب)مصلحة  (أ)مصلحة 
      

  .31،صمرجع سبق ذكرهعلي شيتور،: ادلصدر
دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية :لثادلطلب الثا

: يلي فيما الداخلية الرقابة نظاـكتقييم  بدراسة ادلدقق قياـ كيفية تلخيص ديكن
 الداخلية الرقابة لنظام ادلبدئي الفحص .1

 الكافية ابدلعلومات اإلدلاـ بغرض ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة لنظاـ ادلبدئي ابلفحص يعرؼ دبا بداية ادلدقق يهتم
 احملاسيب النظاـ عناصر خالؿ من ادلالية العمليات تدفق كطبيعة انحية، من الرقابة نظاـ فيها يعمل اليت البيئة عن
 :يلي ما على ادلدقق كيساعد أخرل، انحية من ادلؤسسة يف

                                                           
1
 .27 8ص ،2003 يصش، اإلعكُذسٌح، انجايؼٍح، انذاس انتطثٍك، وآنٍاخ انًشاجؼح َظشٌح عًٍش، دمحم انصثاٌ -  
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 :خالؿ من فيها ادلارل العمل طبيعة ربكم اليت :احملاسبية والدورة ادلؤسسة يف احملاسيب النظام طبيعة .أ 
 كل كظيفة كطبيعة فيها، ادلستخدمة كادلستندات ادلؤسسة لعمليات ادلستندية الدكرة طبيعة على التعرؼ -

 .للمؤسسة احملاسيب النظاـ يف ادلدخالت عناصر من اذلاـ العنصر سبثل الدكرة ىذه أف أساس على مستند
 . يدكاي أك زلاسبياكربليلها معاجلتها كطريقة ادلستندات ىذه يف الواردة البياانت تشغيل مرحلة على التعرؼ -
 ينتجها النظاـ اليت ادلالية كالتقارير القوائم رلموعة يف ادلتمثلة احملاسيب للنظاـ ادلخرجات مرحلة على التعرؼ -

 .مستخدميها كطبيعة إعدادىا من كالغرض منها، كل كزلتوايت احملاسيب
 :على يساعده دبا ادلدقق فيها يعمل اليت :الرقابية والبيئة ادلؤسسة يف ادلطبق الداخلية الرقابة نظام طبيعة .ب 
 .متعددة إدارية مسؤكليات من حيتويو كما للمؤسسة اإلدارم اذليكل على التعرؼ -
 .كرأسيا أفقيا فيها االتصاؿ خطوط كطبيعة ادلستوايت ىذه داخل ادلسؤكلية خطوط توزيع على التعرؼ -
 .ادلؤسسة يف ادلطبق الداخلية الرقابة لنظاـ ابلنسبة كاإلدارة اإلشراؼ طبيعة على التعرؼ -
 .الرقابة ربقيق يف كدكرىا عملها كطبيعة ادلؤسسة يف الداخلي التدفق كخدمات كظائف على التعرؼ -
. اتوكمعاجلة بياان كتسجيلها كتنفيذىا ابو التصريح ككيفية ادلؤسسة ابو تقـو اليت ادلعامالت أنواع على التعرؼ -
 .كإلكًتكنيا يدكاي ادلؤسسة تتبعها اليت البياانت معاجلة طرؽ على التعرؼ -

 ادلبدئي الفحص نتيجة .2
 االستنتاجُت أحد إذل يصل أف ديكن ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة لنظاـ ادلدقق بو يقـو الذم ادلبدئي الفحص بعد

 :التاليُت
 الداخلية الرقابة نظام على االعتماد عدم :األول االستنتاج: 
 يف ادلطبق الداخلية الرقابة لنظاـ بو قاـ الذم ادلبدئي الفحص نتائج خالؿ من االستنتاج ىذا إذل ادلدقق كيصل

 :التالية النتائج إذل توصل أنو أساس على ادلؤسسة
 عامة بصفة يصلح ال الشكل ذابو كىو كأنو تفصيلي، بشكل القائم النظاـ كتقييم دراسة من جدكل ال -

 .للتدقيق األساسية االختبارات نطاؽ ربديد يف رلاؿ
تتكلف  سوؼ بتطبيقو االلتزاـ اختبار متضمنة للنظاـ إضافية دراسة أك تفصيلي تقييم عملية أم أف -

 .الدراسة ىذه أك الفحص ىذا من ادلتوقعة ادلنافع بكثَت تفوؽ نفقات



 نظـــــام الـرقــــــــابـــــــــة الداخــليــــــة: اثينل الـصـفـال

 

 
58 

 يقـو كبذلك الداخلية، الرقابة لنظاـ جديد تقييم أك دراسة أية إجراء عن ادلدقق يتوقف النتيجتُت ىاتُت على بناءا
 تتبعها اليت الداخلية الرقابة إجراءات من إجراء أم على كلية االعتماد كف بداألساسية االختبارات برانمج بتصميم

 .الداخلية الرقابة لنظاـ تفصيلية بدراسة قيامو لعدـ الرئيسية األسباب ادلدقق يعرض اؿدلجا ىذا كيف ادلؤسسة،
 الداخلية الرقابة نظام على االعتماد :الثاين االستنتاج: 
 عليو االعتماد ديكن ادلؤسسة يف ادلطبق الداخلية الرقابة نظاـ أف إذل يتوصل عندما االستنتاج ىذا إذل ادلدقق كيصل

 أساليب كفاية مدل لتحديد النظاـ كتقييم فحص يف االستمرار فعليو كلذلك عملو، برانمج كضع رلاؿ يف
 .جوىرية كسلالفات أخطاء كجود بعدـ التأكد من معقولة بدرجة تزكيده يف الرقابة كإجراءات

 الداخلية الرقابة لنظام النهائي التقييم .3
 كنتائج النظاـ ذلذا ادلبدئي تقييمو ضوء على ادلؤسسة يف الداخلية الرقابة لنظاـ النهائي التقييم إبجراء ادلدقق يقـو

 على حيكم أف ادلدقق يستطيع النهائي التقييم على كبناءا الرقابية، كالسياسات ابإلجراءات االلتزاـ اختبارات
 :مها التدفق عناصر من عنصرين

 ذك ادلقدار ىذا كيكوف عليها، احلصوؿ الالـز ادلالية القوائم أبرصدة تتعلق اليت ادلفصلة األدلة مقدار ربديد -
 .التدفق لعملية أمهية رئيسية

اختبار  عملية نتائج من القرار ىذا كيعترب ادلؤسسة، إلدارة تبليغها جيب كاليت النظاـ ضعف مواطن على التعرؼ
 إببالغ يقـو أف أمهية كذات معينة ضعف مواطن اكتشاؼ عند ادلدقق على ينبغي حيث الداخلية، الرقابة نظاـ

 عند ىذه الضعف على مواطن للقضاء كادلالئمة الالزمة التوصيات بعض يضمنو تقرير كتابةب بذلك إدارة ادلؤسسة
 .1الداخلية الرقابة على الالزمة التصحيحية اإلجراءات ابزباذ للمراجع يسمح النهائي التنفيذ، فالتقييم

 لذلك ادلستعملة كالوسائل الداخلية الرقابة نظاـ تقييم مراحل يوضح التارل كالشكل 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .91-88، ص 2007 يصش، انذذٌج، انجايؼً انًكتة انشايم، وانتذلٍك انًشاجؼح ولىاػذ أصىل عشاٌا، انغٍذ دمحم-  
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 إجراءات الرقابة الداخلية: (09)الشكل رقم 
 

 
 

 الوسائل

 

األسلوب 
الوصفي 

و خرائط /أو
 التدفق

 
 
 

قوائم 
االستقصاء 
 أو االستبيان

 
 وثيقة شاملة

 
دور ادلراجعة الداخلية ادلالية يف تقييم األداء ادلايل يف ادلؤسسة " شدري معمر سعاد،: ادلصدر

 .121، ص 2009-2008، مذكرة ماجستري، علوم اقتصادية، جامعة بومرداس، "االقتصادية

كصف النظاـ

اختبارات التطابق فهم النظاـ

التقييم األكرل للنظاـ

نقاط ضعف النظرية

ضعف

نقاط قوة النظرية

(تطابق نقاط القوة)اختبارات الدديومة 

نقاط قوة مطابقةنقاط قوة غَت مطابقة

قوة

التقييم النهائي لنظاـ الرقابة الداخلية
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اإلجراءات التنفيذية لتحقيق نظام الرقابة الداخلية : ادلطلب الرابع
اإلجراءات،  من رلموعة ازباذ اإلدارة من يتطلب ألىدافها الداخلية الرقابة لنظاـ األساسية ادلقومات ربقيق إف

 : يلي فيما إليها التطرؽ ديكن كاليت
 إجراءات ايدارية وتنفيذية .1
  :ةالتارل النقاط خالؿ من اإلجراءات ىذه إذل سنتطرؽ لذلك ادلؤسسة، داخل النشاط أكجو اإلجراءات ىذه زبص
 حتما يكوف التكنولوجية ك االجتماعية االقتصادية، ادلؤسسة أىداؼ ربقيق إف :حتديد االختصاصات .أ 

 دقيق ربديد اعتماد الواضح من ابت لذا اختصاصو، حسب كل أجزائها داخل اجلهود تظافر عرب
 ربديد جيب ذلا التنظيمي اذليكل على الوقوؼ فعند سياستها، إطار يف ادلؤسسة داخل لالختصاصات

 فكل االختصاصات، بُت ابلتضارب يسمح ال دبا .ادلوجودة ادلديرايت من مديرية كل اختصاصات
 الدكائر، داخل زبصصات إذل ىذه االختصاصات ذبزئة ديكن مديرية كل كداخل اختصاصها ذلا مديرية
 .1التنظيمي اذليكل من نقطة أخر غاية إذل ك ادلصاحل كداخل

 أك ابولتضار دبنعو ادلؤسسة داخل االختصاصات ربديد يدعم للعمل ادلالئم التقسيم إف :تقسيم العمل .ب 
 ىذا كوف التالعب، ك السرقة األخطاء، كقوع احتماالت من كبَتة بدرجة يقلل أنو كما تداخلها،
 :اآلتية االعتبارات على يقـو للعمل ادلالئم التقسيم

 دينع أف شأنو من احملاسيب التسجيل ك األداء كظيفيت بُت الفصل إف :الفصل بني أداء العمل وتسجيلو .1
 .ادلعاجلة بعد احلدث عن صادقة معلومات على ضلصل ابلتارل احملاسبية، البياانت تسجيل يف التالعب

 احتماالت من يقلل العمل يف التقسيم ىذا إف :الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة تسجيلو .2
 العمليات كتسجيل معُت، موظف ضمن اختصاصات يكوف ابألصل االحتفاظ ألف نظرا األصوؿ سرقة

 .آخر موظف اختصاصات ضمن األصل ذابو ادلتعلقة
 احلصوؿ تقرير سلطة بُت الفصل إف :الفصل بني سلطة االحتفاظ ابألصل وسلطة تقرير احلصول عليو .3

 ادلصلحة ذات االتفاقيات كمن التالعبات كقوع احتماالت من تقلل بو االحتفاظ ك األصل على
 . الشخصية

                                                           
1
، دٌىاٌ انًطثىػاخ "انًشالثح وتذلٍمً انذغاتاخ اإلطاس انُظشي وانًًاسعح انتطثٍمٍح" دمحم انتىهايً طىاهش، يغؼىد انصذٌمً،-  

 .105، ص 2003انجايؼٍح، 
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 إذل بدايتها من معينة بعملية ابلقياـ كاحد شخص انفراد عدـ من انطالقا :العمل احملاسيب تقسيم .4
 يقـو آخر دبوظف معُت موظفو عمل دبراقبة التقسيم ىذا داخلية خيلقها رقابة إبعطاء يسمح فإنو ايتها،نو

 من كيزيد التزكير ك كالتالعب األخطاء فرص من التقليل التقسيم ىذا يستطيع لذلك بعده، ابلعملية
 .1كقوعها حاؿ عنها الكشف فرص

 موظف كل سبكن للموظفُت ادلسؤكليات ربديد يف الوضوح على اإلجراء ىذا يقـو :توزيع ادلسؤوليات .ج 
 ىذا أف إذ اؿ،دلجا ىذا حدكد يف كيراقب فيحاسب ذباىها، كالتزامو مسؤكليتو ك عملو حدكد معرفة من

 كعدـ اخلطأ دلرتكب كبدقة التحديد خالؿ من أكرب فعالية الداخلية الرقابة لنظاـ يعطي اإلجراء
 . ادلوظف طرؼ من العمل تنفيذ يف الدقة ك اجلدية يضفي اثنية جهة كمن جهة، من التملص استطاعتو

 ينبغي لذلك للمؤسسة، التنظيمي اجلانب على اإلجراء ىذا يشتمل ما عادة :إعطاء التعليمات الصرحية .د 
 فالصراحة ، ابو ادلنفذين إذل ادلصلحة أك الدائرة أك ادلديرية داخل ادلسؤكؿ من صرحية التعليمات تكوف أف
 األخَتة ىذه تتوفر أف البد كجو ، أحسن على كتنفيذىا التعليمة فهم من سبكن التعليمات يف الوضوحك

 :التالية العناصر على
 الوضوح  -
 الصراحة  -
 الفهم  -
 .للوظائف التسلسلي ك السلم احًتاـ -

 من يكوف ادلؤسسة داخل العاملُت بُت التنقالت حركة إجراء  إف:إجراء حركة التنقالت بني العاملني .ه 
 ال ك عملي أساس على بنيةـ ك مدركسة تكوف أف بد ال كالداخلية، الرقابة نظاـ إجراءات صلب

 مصلحة إذل أك احملاسبة مصلحة إذل ادلالية مصلحة من موظف كتغيَت للعمل، احلسن السَت مع تتعارض
 بشكل زبتلف مصلحة إذل البحث أك األمن مصلحة من موظف تغيَت اإلطار ىذا يف ينبغي الك البيع،
 .2 مثال ادلستخدمُت كمصلحة ذلا ادلنتمي ادلصلحة داخل العمل عن كبَت

 لنظاـ ادلدعمة ادلقومات أىم بُت من احملاسبة ادلعلومات نظاـ يعترب   :إجراءات ختص العمل احملاسيب .2
 على دائمة رقابة إحكاـ من سبكن معينة إجراءات سن الواضح من ابت لذلك الفعاؿ، الداخلية الرقابة
 : اآلتية النقاط يف اإلجراءات أىم إذل تطرؽ اؿخالؿ من احملاسيب العمل

                                                           
1
. 107َفظ انًشجغ انغاتك، ص-  

2
. 112َفظ انًشجغ انغاتك، ص-  
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 احملاسب، الوظائف بُت من ادلؤسسة ابو تقـو اليت العمليات تسجيل يعترب التسجيل الفوري للعمليات . أ
 كضياعها، ادلستندات تراكم تفادم بغية مباشرة، حدكثها بعد العمليات بتسجيل األخَت ىذا يقـو إذا

 احملاسبة ادلستندات كحفظ ترتيب يف السرعة من يف التسجيل،سبكن الدقة تصاحبها اليت فالسرعة لذلك
 :بدكف يكوف الذم احملاسيب، التسجيل أساسها على مت اليت

 .شطب -
 .آخر تسجيل فوؽ تسجيل -
 إثبات مث التسجيل عكس أك الصفر إذل ادلتمم كطريقة معركفة طرؽ كفق إال معُت تسجيل يلغي ال -

 .الصحيح التسجيل
 كرائها من ينتظر اليت البياانت معاجلة على إجيابيا يؤثر للعمليات الفورم التسجيل أبف القوؿ ديكن ، ىذا كعلى

 .ادلناسبة القرارات الزباذ مالئمة ك احلقيقية الوضعية عن معربة ك صادقة معلومات على احلصوؿ
 قامت عمليات عن تغَت اليت البياانت من رلموعة على ادلستندات تشمل :التأكد من صحة ادلستندات . ب

 :ادلستندات ىذه تصميم عند األساسية ادلبادئ بعض مراعاة ينبغي لذلك ادلؤسسة، ابو
 .بياانتو استكماؿ ك ادلستند استخداـ على تساعد اليت البساطة -
 .النشاط دلراكز الالزمة البياانت توفَت ديكن حىت الالزمة الصور عدد -
 .سَتىا خطوات كتوضيح استخدامها كيفية عن إشادات توفَت ضماف -
 العودة ك الرقابة عملية إجراء على يساعد شلا ادلستندات، مناذج طبع عند ادلسلسلة األرقاـ استعماؿ جيب -

 .احلاجة عند إليها
  1.حيتويها اليت البياانت ك ادلستند من التأكد سهولة من احملاسب سبكن الذكر، السابق ادلبادئ إف

 العمل على تفوض اليت اإلجراءات أىم بُت من الدكرية ادلطابقة تعترب :إجراءات ادلطابقة الدورية . ت
 الداخلية ادلستندات على أساسا يعتمد احملاسيب العمل ألف الواقع، من لتقريبو ادلؤسسة داخل احملاسيب

 شلا صحيحة غَت تكوف أف ديكن ادلستندات ىذه أف أم ادلستندية، ادلراجعة موضوع ىي كاليت كاخلارجية
 .للمؤسسة اخلتامية ادلالية القوائم على ابلتارل ك احملاسبة ادلعلومات نظاـ سلرجات على سلبا يؤثر

 كجب ذلذال، كرب أمهية نظاـ أم داخل البشرم العنصر يكتسي :عدم اشرتاك موظف يف مراقبة عملو . ث
 ادلعلومات نظاـ داخل عملية مراقبة يف موظف إشراؾ بعدـ يقضي إجراء سن الداخلية الرقابة نظاـ على

                                                           
1
. 115َفظ انًشجغ انغاتك، ص-   
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 ادلمكن التالعبات أك ادلعاجلة أثناء حدثت اليت األخطاء كشف تقضي ادلراقبة ألف نظرا احملاسبية،
 للطرؽ جعل عن احملاسب من خطأ حدكث فعند الداخلية، الرقابة نظاـ أبىداؼ زبل كاليت كقوعها،
 ىذا يغطي فاحملاسب تالعب حدث إذا كذلك ك خطئو كشف يستطيع ال األخَت، فهذا احملاسبية
 ىذه من خالية معاجلة كيتيح األشكاؿ ىذه على ليقضي اإلجراء ىذا فوضع عنو صادرا كونو التالعب
.  .1احملاسبية ادلعلومات إذل تسيء اليت الشوائب

: إجراءات عامة .3
  سنتناكؿ احملاسيب العمل زبص اليت اإلجراءات ك اإلدارم ك التنظيمي ابجلانب ادلتعلقة اإلجراءات إذل التطرؽ بعد

 أىدافو ربقيق الداخلية الرقابة نظاـ يستطيع اإلجراءات ىذه مجيع كبتفاعل لسابقتها، مكملة تكوف عامة إجراءات
 :التالية اإلجراءات بُت سنميز لذلك ادلرسومة،

 االقتصادية، أىدافها ربقيق إذل نشاطها شلارسة خالؿ من ادلؤسسة تسعى :التأمني على ادلمتلكات .أ 
 خالؿ من اتوشلتلكا على احلفاظ ك دلواردىا األمثل االستعماؿ طريق عن كذلك التكنولوجية ك االجتماعية

 ىذا يف ادلؤسسة فتلجأ فاعل، بفعل أك طبيعية ، كانت سواء احملتملة، األخطار كل ضد عليها التأمُت
 .اخلسائر تفادم بغية احلريق أك السرقة أخطار ضد ادلمتلكات على التأمُت إذل اإلطار

 إجراء األخَتة ىذه إجراءات بُت من تكوف الداخلية الرقابة مقومات تدعيم ظل يف:التأمني ضد اخليانة .ب 
 الذين أك صرفها، أك ربصيلها سواء النقدية يف مباشر بشكل يعملوف الذين ادلوظفُت على التأمُت خيص
 نظاـ حيافظ أف ادلعقوؿ غَت فمن التجارية، األكراؽ أك للبضائع ادلادم التسيَت اختصاصهم ضمن يدخل
 .ذكرىم السابق للموظفُت ابلنسبة التأمُت إجراء دكف ادلرسومة أىداؼ ربقيق على الداخلية الرقابة

 للمحافظة ضماان يوفر كونو االقتصادية ادلؤسسات أغلب يف اإلجراء ىذا يستعمل:اعتماد رقابة مزدوجة .ج 
 ابلعملية ادلتعلقة الواثئق كل على التسوية ملف حيتوم أف بغية مثال معينة مادة شراء فعند النقدية، على
 بعد إف ذلك، ذلا ادلوكلة اجلهات من عليو شلضي يكوف الذم االستالـ كصل ،الفاتورة التوريد، كصل من

 ادلالية مدير عليو كديضي التسوية عمليات على ادلشرؼ يعد العملية، ملف كمراقبة الدين تسجيل
 قابال الشيك ىذا يكوف لكي ادلؤسسة مدير عليو ديضي الثانية ادلرحلة كيف األكذل، ادلرحلة يف كاحملاسبة

 :على يعمل أف شأنو من اإلجراء ىذا إف للسحب،
 .النقدية محاية -

                                                           
1
. 119َفظ انًشجغ انغاتك، ص-  
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 . السرقة ك التالعب تفادم -
 .ذاتية رقابة إنشاء  -
 .الداخلية الرقابة نظاـ مقومات تدعيم  -

 : اآليلاإلعالم إدخال .د 
 للمعلومات نظاـ ألم ديكن خاللو فمن ادلعلومات، نظم تشغيل ابو يتم اليت الوسائل أىم أحد اآلرل اإلعالـ يعترب

 إدخاؿ إف .سريع بشكل معلومات توليد بغية العمل مواصلة اخلصوص كجو على احملاسبية ادلعلومات لنظاـ ك
 :اآليت النحو على ىي عدة مربرات لو آليا احملاسيب العمل كتنفيذ للمؤسسة اآلرل اإلعالـ
 . العمليات عدد حجم -
 . البياانت معاجلة يف السرعة -
 . بسرعة ادلعطيات إذل الرجوع إمكانية -
 كزلاسبية مالية قوائم لنا تعطي أف اآلرل اإلعالـ استعماؿ ظل يف احملاسبية للبياانت السريعة للمعاجلة ديكن كعليو
 السماح بغية القوائم ىذه إعداد يف أك ادلعاجلة يف سواء السرعة تعكس ك للمؤسسة احلقيقية الوضعية عن تعرب

 القرارات ازباذ أجل من ادلناسبُت ادلكاف ك الوقت يف مصداقية ذات معلومات توليد من احملاسبية ادلعلومات لنظاـ
 كنظاـ احملاسبية ادلعلومات أنظمة يف الوسيلة ىذه إدخاؿ ينبغي للمعلومات، ادلستعملة األطراؼ حاجات تلبية أك

 . 1اإلنتاج ك التمويلية، ، التسويقية ، األفراد معلومات
 :الشكل ادلوارل يقدـ ملخص دراسة كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية -

  

                                                           
1
. 122َفظ انًشجغ انغاتك، ص -  
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 ملخص دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية: (10)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .83ميلود عزوز مرجع سبق ذكره، ص : ادلصدر

فهم مبدئي كذلك بتحرير 
 عملية أك أكثر خالؿ النظاـ

احلصوؿ على ادلعلومات من نظاـ 
الرقابة الداخلية احملاسبية كذلك من 
 .خالؿ ادلناقشات مع أفراد ادلؤسسة

تسجيل نتائج مراجعة النظاـ بواسطة خرائط 
 :التدفق أك قوائم االستقصاء ابإلضافة إذل

يؤخذ بعُت االعتبار أنواع األخطاء أك حاالت - -
 .التدليس اليت ديكن أف ربدث

ربديد إجراءات الرقابة احملاسبية اليت سبنع أك - -
 .سبكن من اكتشاؼ األخطاء أك الغش

ربديد ما إذا كاف من الضركرم كصف - -
 .اإلجراءات

قد هتمل إجراءات الرقابة 
االيدارية اليت ليست من اىتماـ 

 ادلراجع بصدد عملية ادلراجعة

ىل ىذه الرقابة سبثل 
 رقابة داخلية زلاسبية ؟

معرفة كفهم : 1ىدؼ ادلرحلة 
اإلجراءات كالطرؽ ادلوضوعية 

 (مراجعة النظاـ)مقدما 

 التعرؼ على مالمح نظاـ الرقابة الداخلية

تقييم نتائج اختبارات االلتزاـ 
كربديد األثر على طبيعة كتوقيت 

 كمدل إجراءات ادلراجعة

 ىل يوجد خطأ جوىرم يف النظاـ؟

احلصوؿ على درجة : 2ىدؼ ادلرحلة 
أتكد معقولة أبف الطرؽ كاإلجراءات 

  (اختبارات االلتزاـ )تطبق كما ىو سلطط 

جيب إحضار العميل إذا كجد 
 ضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية

استخداـ إجراءات مراجعة موسعة يف 
 .تصميم االختبارات التحليلية

ىل ديكن االعتماد 
 على أساليب الرقابة ؟

 ذبرل االختبارات التحليلية كما مت تصميمها

 االنسحاب أك إبداء رأم معاكس

 ىل ديكن مراجعة الوحدة؟

 ال

 نعم
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 :نظام الرقابة الداخلية على أنشطة البنوك :ادلبحث الثالث
 كلذلك ،كاالستمرار البقاء على احلرص مع سريعة منو معدالت إذل للوصوؿ إمكانياهتا بكل البنوؾ مجيع تسعى
 التهديدات كزايدة الفشل فتكرار تعارضها أف احملتمل من اليت األخطار لتجنب الالزمة التدابَت ازباذ عليها يتعُت
 ابدلنافسة ادلتميز زليطها ظل يف األخطار يف التحكم كآليات كسائل كاعتماد توفَت حتمية إذل مؤسسة بكل يدفع

 للرقابة نظاـ بناء البنوؾ على يتعُت الوضعية ىذه كأماـ، كاخلارجي الداخلي احمليط عليها يفرضها اليت كادلخاطر
 هبا النتائج دلقارنة زليطو، ضمن البنك لواقع تستجيب خطة شكل يف تكوف زلددة معايَت على يعتمد الداخلية
 .اضلراؼ كجود ثبت إذا كتصحيحو ادلرسومة للخطط مطابقتو من للتأكد األداء كقياس

 احملدقة كاألخطار التهديدات دلواجهة كاستعداد أتىب حالة يف البنك سيجعل ادلنظور هبذا الداخلية الرقابة نظاـ إف
 كالبياانت ادلعلومات من انطالقا إسًتاتيجية كرسم خطط إبعداد لو سيسمح كما ادلتاحة، إمكانياتو إطار يف كىذا
 من البنك ككظائف كأنشطة عمل رلاالت من كادلارل كاحملاسيب اإلدارم اجملاؿ زبص كاليت النظاـ، ىذا يوفرىا اليت

 .ادلرسومة أىدافو ربقيق أجل
: نظام الرقابة الداخلية على االستثمار: ادلطلب األول

، الرقابة الداخلية على األكراؽ  الرقابة الداخلية على األصوؿ الثابتة إذلنظاـ الرقابة الداخلية على االستثمارينقسم 
 :ادلالية كتقييم نظاـ الرقابة الداخلية لالستثمارات

: الرقابة الداخلية على األصول الثابتة:الفرع األول
الغرض الرئيسي من الرقابة على األصوؿ الثابتة ىو احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من ادلبالغ ادلستثمرة يف ىذه 

، ىذه ادلبالغ قد سبثل قدرا كبَتا من رلموع األصوؿ يف الكثَت من البنوؾ كمصركفات الصيانة ادلتعلقة هبذه األصوؿ
األصوؿ سبثل مصركفا مهما من ادلصركفات اليت ربمل حلساب األرابح كاخلسائر، فإذا دل توجد رقابة كافية عن 
اقتناء ىذه األصوؿ كصيانتها، فقد ينشأ عن ذلك خسائر تفوؽ يف حجمها حجم اخلسائر  اليت تنجم  عن 

 .االختالسات النقدية
 أىداف الرقابة الداخلية على األصول الثابتة: 
 .كجود سياسة زلددة مسبقا لالستثمار يف األصوؿ الثابتة -
 .أحكاـ اإلشراؼ على األصوؿ كاقتنائها أك تشييدىا -
 .احلصوؿ على أقصى كفاية من استخداـ ىذه األصوؿ يف احلصوؿ على الدخل -
 .كجود سجالت مناسبة لتسجيل األصوؿ لتسهل الرقابة عليها -

 



 نظـــــام الـرقــــــــابـــــــــة الداخــليــــــة: اثينل الـصـفـال

 

 
67 

  الرقابة الداخلية على األصول الثابتةاإلجراءات العامة لتحقيق نظام: 
 :ديكن أف نلخصها يف النقاط التالية

 .كجود دفًت أستاذ أك سجل فرعي يفتح فيو حساب لكل كحدة من ىذه األصوؿ -
كجود نظاـ لالعتماد أك التصريح إبنشائها من جهة إدارية عليها ابلبنك، كقد يستخدـ ىذا الغرض أكامر  -

 .تشغيل داخلية أبرقاـ متسلسلة
 .كجود تقارير متتابعة -
جيب إجراء جرد فعلي بصفة دكرية للتحقق من كجود األصوؿ كمن حالتها كيف أماكنها، كإلظهار أجزاء  -

من األصوؿ ترد احلساابت أك السجالت التسجيل احملاسيب الصحيح لعناصر االستثمارات حسب ما ىو 
 .1معموؿ بو يف البنك

 :الرقابة الداخلية على األوراق ادلالية: الفرع الثاين
يقصد ابألكراؽ ادلالية يف البنك ىي السندات احلكومية كأذكانت اخلزينة كديكن اعتبارىا ضمن استثمارات البنك 

 .كعليو كجب كضع رقابة داخلية بشأهنا
 العناصر الداخلية الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية على األوراق ادلالية: 
الفصل بُت الواجبات ما بُت ادلسؤكؿ عن التصريح بشراء أك بيع األكراؽ ادلالية، كادلسؤكؿ عن حفظ ىذه  -

 .األكراؽ ادلالية، كمسك السجالت اخلاصة هبذه األكراؽ
جيب االحتفاظ بسجالت تفصيلية كاملة جلميع األكراؽ ادلالية ادلملوكة للبنك، كاإليراد الناشئ من ىذه  -

 .األكراؽ
اجلرد الفعلي الدكرم لألكراؽ ادلالية بواسطة ادلراجع الداخلي، أك بواسطة شخص ليس لو عالقة ابعتماد  -

 .شراء أك بيع ىذه األكراؽ، االحتفاظ هبا، أك إبمساؾ السجالت احملاسبية اخلاصة هبا
 :تقييم نظام الرقابة الداخلية لالستثمارات: الفرع الثالث

يقـو مراجع احلساابت تقييم نظاـ الرقابة الداخلية دبتابعة االستثمارات من خالؿ طرح رلموعة من التساؤالت 
 :كأمهها

 ىل أعد البنك خطة طويلة األجل الستثماراتو؟ -
 ىل يقـو البنك ابجلرد الفعلي لعناصر استثماراهتا على األقل مرة كاحدة يف السنة؟ -

                                                           
1
، ص 2007-2006،مذكرة ماجستير، جامعة مسيلة، علوم التسيير، "دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك" بوطورة فضيلة،-   

101. 
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 ىل حيتفظ البنك دبلف لكل استثماراتو حيتوم فاتورة الشراء؟ -
 كمن مؤشرات احتواء البنك على نظاـ رقابة داخلية زلكمة بشأف االستثمارات: 
 .توفر البنك على بطاقات تفصيلية لعناصر استثماراهتا شلسوكة ابنتظاـ -
 .1كجود ابلبنك تسجيل زلاسيب كاضح للعمليات االستثمارية كمطابقة لواثئق اإلثبات اخلاصة هبا -

 :نظام الرقابة الداخلية على دورة ادلقبوضات وادلدفوعات: ادلطلب الثاين
 :يهدؼ نظاـ الرقابة الداخلية للعمليات النقدية إذل التأكد من: الرقابة الداخلية للعمليات النقدية .1
أف مجيع العمليات النقدية اليت كاف جيب استالمها قد مت استالمها فعال كقيدت بدقة كيف حينها يف  -

 .سجالت البنك، مثل الفوائد على القركض
أف مجيع ادلدفوعات النقدية قد سبت ألغراض مشركعة كأنو من اعتمادىا من اجلهة اإليدارية ادلختصة كأهنا  -

 .قد مت تسجيلها يف الدفًت بطريقة صحيحة
أف تظهر النقدية يف سجالت البنك ك البنك ادلركزم بطريقة صحيحة كادلراد ابلنقدية ىي تلك ادلوجودة  -

 .  2يف الصندكؽ
 :الرقابة الداخلية للمدفوعات النقدية .2

نقصد ابدلدفوعات النقدية يف ادلؤسسة البنكية بنوعُت النوع األكؿ ىي تلك ادلبالغ ادلالية اليت تدفعها 
مقابل خدمة قدمت ذلا دبعٌت آخر تسديد ادلصركفات، كالنوع الثاين ىي تلك ادلبالغ ادلالية اليت تدفعها إذل 

 :أصحاهبا ابعتبارىا مؤسسة ائتمانية كنركز على النوع األكؿ، كىناؾ نوعُت من ادلدفوعات تتمثل فيما يلي
إف مجيع ادلدفوعات النقدية كبَتة القيمة جيب أف تتم بشيكات، كعلى : ادلدفوعات النقدية كبرية القيمة .أ 

ىذا األساس نستبُت ادلزااي الرقابية العديدة يف استعمالو، ككذلك اإلجراءات الرقابية الواجب ازباذىا 
 .للحصوؿ على أقصى محاية شلكنة

 :كديكن حصرىا فيما يلي:ادلزااي الرقابية من استعمال الشيك -
  سهولة ربقيق الرقابة على ادلدفوعات عن طريق حصر السلطة اليت تصرح ابلتصرؼ يف يد عدد قليل من

 .األشخاص الذين ذلم حق التوقيع على الشيكات
 االقتصادية يف حجم النقدية اليت جيب االحتفاظ هبا يف الصندكؽ. 
 محاية األمواؿ من التالعب هبا كصرفها يف غَت موضعها. 

                                                           
1
 .102بوطورة فضيلة،نفس المرجع السابق، ص -  

2
 .113بوطورة فضيلة،نفس المرجع السابق، ص -  
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 :اإلجراءات الرقابية الواجب اختاذىا -
  جيب استخداـ شيكات مطبوعة أبرقاـ متسلسلة كابلنسبة للشيكات التالفة جيب التأشَت عليها بوضوح

 .حىت يبطل استعماذلا" الغي " بكلمة 
  مبالغ الشيكات جيب كتابتها ابألرقاـ كاألحرؼ مع التوقيع، كىذا اإلجراء يؤدم إذل منع أم شخص من

 .زلاكلة تغَت مبلغ الشيك كرفع قيمتو
  األشخاص الذين ذلم حق التوقيع على الشيكات جيب أف يقوموا دبراجعة عامة للمستندات ادلرافقة

 .للشيك كىذا قبل التوقيع
  األشخاص الذين ذلم احلق التوقيع على الشيكات البد أف يكوف ذلم صلة ابلنقدية، أك الدفاتر ادلتعلقة 

 .هبذه العمليات
  جيب أف ربرر مجيع الشيكات ابسم شخص معُت، أك ابسم إحدل الشركات كال جيب ربرير شيك على

 .بياض
إف مجيع ادلدفوعات النقدية صغَتة القيمة تتم عن طريق صندكؽ :  ادلدفوعات النقدية صغرية القيمة .ب 

 .كفيما يلي نلخص لنظاـ الرقابة الداخلية اخلاص بصندكؽ ادلصركفات النشرية (النشر)ادلصركفات النشرية 
عهدة أم من صناديق ادلصركفات جيب أم تًتكز يف يد شخص كاحد كال يكوف لو أم عالقة ابلعمليات  -

 .النقدية أك السجالت احملاسبية األخرل
يتطلب األمر كجود مستند على كل مبلغ يصرؼ من صندكؽ ادلصركفات النشرية كجيب أف تتوفر يف ىذه  -

 :ادلستندات ما يلي
 أف تكوف ىذه ادلستندات من دفاتر مطبوعة أبرقاـ متسلسلة . 
 تتم كتابة ادلبالغ ابألحرؼ كاألرقاـ. 
 يتم التوقيع عليها بواسطة الشخص الذم استلم النقدية. 
 تعتمد من طرؼ شخص مسؤكؿ. 
 أال تتعدل ما يصرؼ من صندكؽ ادلصركفات النشرية على مبلغ معُت. 
 احتواء ادلستند على كصف كاؼ ألسباب ادلصركؼ. 
 1يفضل أف يتم جرد النقدية ادلوجودة ابلصندكؽ يوميا جردا فعليا كيفتح كيغلق يف نفس اليـو. 

                                                           
1
 .117-116بوطورة فضيلة،نفس المرجع السابق، ص -  
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 :الرقابة الداخلية على ادلقبوضات من العمالء .3
يف كثَت من األحواؿ قد من طبيعة عمل ادلؤسسة البنكية قياـ العمالء ابحلضور إليها إليداع أمواذلم،كيف مثل ىذه 

 :احلاالت تتبع ادلؤسسات البنكية النظاـ التارل للرقابة على ىذه ادلقبوضات
تقـو إدارة احلساابت بتحرير إيصاؿ توريد نقدية من دفاتر إيصاالت مطبوعة أبرقاـ متسلسلة من أصل  -

كصورتُت، يرسل األصل كإحدل الصورتُت إذل اخلزينة كتبقى الصورة األخرل ابلدفًت كيقـو قسم 
احلساابت بتسجيل ىذه اإليصاالت يف كشف يوضح قيم اسم العميل كرقم اإليصاؿ كادلبلغ ابإلضافة إذل 

 .التسجيل احملاسيب لكل عملية كلكل عميل
ادلبلغ كحينما ينادم الصراؼ على اسم العميل يقـو  (إيداع)يطلب من العميل التوجو إذل اخلزينة لتوريد  -

بدفع ادلبلغ كيقـو الصراؼ خبتم أصل إيصاؿ التوريد كتسليمو إذل العميل كحيتفظ ابلصورة كيقيد الصراؼ 
 .ىذه ادلبالغ يف كشف يوضح فيو اسم العميل كالرقم كاإليصاؿ كادلبلغ

يف هناية اليـو تتم مطابقة الكشف ادلعموؿ يف قسم احلساابت بكشف الصراؼ، كتتم زلاسبة الصراؼ  -
 .على ىذا األساس، كيتم معاجلتها زلاسبيا

 .مجيع ادلقبوضات جيب أف توضح اجلزء األكرب منها يوميا يف البنك ادلركزم -
قد تكوف ادلقبوضات النقدية للمؤسسة البنكية ابلعملة الوطنية أك العملة الصعبة، كذلذا يقـو الصراؼ  -

 .بكشف خاص ابلعملة الوطنية ك بكشف خاص ابلعملة الصعبة
 :الرقابة الداخلية اخلاصة ابألوراق التجارية .4

الورقة التجارية ىي كرقة يصدرىا البائع كيلتـز فيها ادلشًتم بدفع قيمتها عند حلوؿ آجاذلا كذبنبا للوقوع يف 
صعوابت عدـ التسديد فإف البائع يقبل البيع ابألجل كلكنو يشًتط أف تكوف الورقة مضمونة من بنك ادلشًتم 
كيكوف البائع قد حوؿ اخلطر إذل البنك ككضع ىذا األخَت اخلتم على الورقة، كما أف البنك عندما حيوؿ البائع 

الورقة لو فإنو يذىب إذل البنك ادلركزم كيقـو بعملية اخلصم، كمن ىنا يتضح أف ادلؤسسة البنكية تقـو بتحصيل 
األكراؽ التجارية لصاحل العمالء كضماهنا، كما يقـو خبصمها فإذا ما احتاج صاحب الورقة إذل أمواؿ فإنو يقـو 

، كيفضل أف يتم جرد فعلي لألكراؽ التجارية Agioخبصم الورقة التجارية، لذا البنك ربصل على عمولة تتمثل يف 
 .1من حُت آلخر كمطابقة نتيجة اجلرد ابلسجالت مع األكراؽ التجارية
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 :نظام الرقابة الداخلية يف ظل احلاسوب: ادلطلب الثالث
يفتقر احلاسب إذل احلكم الشخصي كالقدرة على سبييز األمور اليت تتعدل حدكد ادلعقوؿ كديكن تالقي  

ىذا النوع من األخطار بوضع مؤشرات كضوابط لتحديد منطقية كصحة البياانت ادلدخلة كال نستطيع معرفة كل 
 :ىذه الضوابط إال دبعرفة مكوانت نظاـ الرقابة الداخلية كاليت تنقسم إذل

 كىي رقابة مانعة يف طبيعتها حىت يعٍت كجودىا الرقابة من حدكث األخطاء كديكن : الرقابة العامة
 :تصنيف إجراءات الرقابة يف بيئة احلاسب إذل مخس فئات رئيسية كىي

الكثَت من ادلهاـ اليت كانت تؤدم بصورة منفصلة كمستقلة يف النظاـ اليدكم،أصبحت : الرقابة التنظيمية .1
اآلف مركزة يف نظاـ احلاسب كلذلك تصبح عملية االستقالؿ التنظيمي أك الفصل ادلالئم بُت ادلهاـ يف 

 .1بيئة احلاسب من األمور اذلامة كاحلساسة جدا
يقصد بتوثيق النظاـ ادلعُت الوصف الكتايب،كخرائط التدفق كالقوائم كادلطبوعات،كمناذج : التوثيق .2

ادلستندات كالتقارير،كأم كسائل تعبَت أخرل للتعريف أبىداؼ كمالمح نظاـ ادلعلومات كالطريقة اليت 
يعمل هبا ىذا النظاـ ،كخيدـ ىذا التوثيق يف عملية الرقابة ألنو ادلصدر األساسي للمعلومات عن من 

 .ادلسؤكؿ عن تشغيل النظاـ كعن ربسُت النظاـ كعن تقييم النظاـ
إجراءات الرقابة ككل إدخاؿ تشتمل أجهزة كبرامج احلاسب احلديثة  :رقابة األجهزة والربامج .3

 ادلربرلة داخل برانمج نظاـ احلاسب نفسو الكتشاؼ أم قصور أداء األجهزة built – inالذاتية
اختبار التماثل كىي خلية اختيار تضاؼ عند الضركرة إذل كوف احلرؼ ادلعُت للتحقق من صحة :مثل

 .الكود الثنائي لكل حرؼ من التنقل داخل النظاـ كابلتارل اكتشاؼ أم فقد أك إضافة خلالاي احلركؼ
  . النظاـ ككلككل داخلكىي عمليات احلماية ادلادية لألجهزة كالبياانت  :مقاييس األمن .4
يهدؼ أمن البياانت إذل احملافظة على سالمة كخصوصية البياانت داخل النظاـ احلاسب  :أمن البياانت -

من الفقد أك الفساد أك الوصوؿ غَت ادلسموح بو ذلذه البياانت كتشتمل أمن البياانت على أرشيف 
 . استعادة البياانت كتعتمد الوصوؿ، البياانت كمحاية ادللف،

 ك، أكيقصد بو إجراءات األمن اخلاصة ابحملافظة على الوجود ادلادم ألجزاء ادلادية :أمن األجهزة -
 .كمن أمثلة ىذه اإلجراءات محاية  الوجود كمحاية الوصوؿ كالتأمُت كاالستعاذة التجهيزات اخلاصة هبا،
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ال شك أف كل اإلجراءات السابقة اليت ديكن ربقيقها إال يف كجود شلارسات  :شلارسات إدارية سليمة .5
إدارية على مستوايت عالية من الكفاءة تتمثل يف عمالة أمنية قادرة ك تنظيم عمل احلاسب كاإلشراؼ 

 .على التغيَت كالتطوير يف النظاـ كتقييم العمل
 كىي رقابة مكتشف كمصححة يف طبيعتها،فهي مكتشف ألهنا تكتشف األخطاء بعد  :رقابة التطبيقات

كىي رقابية خاصة  حدكثها كمصححة ألهنا تتأكد من أف األخطاء اليت مت اكتشافها قد مت تصحيحها،
يف طبيعتها ألهنا تركز على دكرات العمليات كالنظم التطبيقية ادلشًتكة يف ىذه الدكرات،كيتمثل اذلدؼ 
العاـ لرقابة التطبيقات يف التحقيق من أف العمليات مصرح هبا كأنو مت تسجيلها كتشغيلها كالتقرير عنها 
ابلدقة ادلطلوبة،كيتم شلارسة ىذه الرقابة على كل مراحل تدفق البياانت داخل النظاـ لذلك ديكن ذبميع 

 :إجراءات رقابة التطبيقات يف ثالث رلموعات ىي
هتدؼ إجراءات الرقابة على ادلدخالت إذل التأكد من تسجيل كل العمليات كأف ىذه  :رقابة ادلدخالت .1

العمليات مصرح هبا ككاملة كدقيقة،كأف كل األخطاء احملتملة قد مت اكتشافها قبل بدء التشغيل،كديكن 
ذبميع إجراءات الرقابة على ادلدخالت كفقا خلطوات إدخاؿ البياانت إذل احلاسب كىي 

 .التصريح،كالتسجيل كاإلعداد كاإلدخاؿ
هتدؼ الرقابة على عمليات التشغيل إذل احملافظة على األصوؿ كسالمة البياانت أثناء  :رقابة التشغيل .2

الفًتة بعد إدخاؿ البياانت كقراءهتا إذل أف يتم تسليمها كمخرجات إذل مستخدـ ادلعلومات أك إذل كحدة 
التخزين الثانوم،كديكن أف حيدث أخطاء يف عملية التشغيل ابفًتاض أف البياانت ادلطلوب تشغيلها 

 :مصرح هبا كحقيقية ككاملة لسببُت رئيسيُت مها
  قد حيتوم الربانمج التطبيقي الذم سيقـو بتشغيل ىذه البياانت على جزء غَت صحيح أك غَت مسموح

. أك يوحد خطأ يف كتابة الربانمج نفسو بو،
 ديكن أف ربدث عيوب يف اجلهاز أك يف برانمج النظاـ تؤدم إذل تشغيل خاطئ للبياانت .
 :هتدؼ الرقابة على ادلخرجات يف نظاـ احلاسب إذل ربقيق ىدفُت رئيسيي مها :رقابة ادلخرجات .3
  يتمثل يف احملافظة على سالمة ادلعلومات اليت يتم إنتاجها كتوزيعها إما يف شكل تقرير مطبوع أك مرئي

. على الشاشة إذل ادلستخدـ أك زبزينها على كحدة زبزين اثنوم بغرض االستخداـ فيما بعد
  1 كاالستخداـ الفعاؿ لتقارير النظاـ التطبيقيالكفءالعمل على اإلنتاج .
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: نظام الرقابة الداخلية يف عمليات القرض: ادلطلب الرابع
 غَت قركض كمنح ادلخاطر، كتغطية تقسيم كسوء البنكية ادلخاطر يف التحكم إذل الداخلية الرقابة نظاـ يهدؼ
 إجراءات ترمي لذلك القركض، ملفات متابعة سوء جانب إذل ادلمنوحة الضماانت كفاية كعدـ هبا، مرخص
 كالًتتيب احملاسبية التسجيالت كدقة العمالء أرصدة كصحة كاضحة، إقراض سياسة كضع إذل الداخلية الرقابة
 .للمؤكانت دقيق كتقييم للقركض السليم
 التزاـ أك قرض كل حيتويها اليت ادلخاطرة نسبة اعتبار على القركض من عينة اختيار يتم: للزابئن قروض .1

 :االعتبارات من رلموعة أخذ كديكن العمالء، طرؼ من
 .معينة قيمة تتجاكز اليت القركض -
 غَت القركض صعبة، بوضعية سبر مؤسسة النشاط، كطبيعة عالية، سلاطرة على ربتوم قد اليت القركض كل -

 .اخل ...سدادىا عن توقف اليت القركض هبا، ادلسموح
 .للقركض احملاسيب كالًتتيب التقسيم صحة مدل كمراقبة القركض ربليل بطاقة إعداد -
 هبا، ادلرخص القصول القيمة القرض ذباكز عدـ على خاصة بصفة كالًتكيز القركض ملفات فحص -

 كما ،استهالكو جدكؿ مع القرض كتطابق أصال، بو ادلسموح القرض ذلذا كافية خاصة ضماانت ككجود
 للبنك ادلخاطر مركزية بطاقة توفر ضركرة مع القرض هبذا للمستفيد ادلارل للمركز دراسة توفر جيب

 .1ادلركزم
إف النظاـ ادلراقبة الداخلية يوضح من قبل رللس  :تقييم نظام الرقابة الداخلية اخلاصة بعمليات القرض .2

 : بغرض التأكد بدرجة معقولة من ضماف تطبيق األىداؼ التاليةكادلسئولُتاإلدارة 
. تنفيذ أمثل للعمليات -
. صحة كمصداقية ادلعلومات كالقوائم ادلالية -
.  تطبيق القوانُت كالقواعد ادلعتمدةاحًتاـ -

يف البنوؾ كلضماف أكرب درجة شلكنة كمن الصحة  (ادلراقبة الداخلية)فعالية ىذا النظاـ من  كيهدؼ الرفع 
كادلصداقية للمعلومات، تلجأ البنوؾ إذل ربقيقات ادلراجعة الداخلية كاليت تعترب عنصرا أساسيا لتحديد ادلخاطر 

فالتحكم يف ادلخاطر يستدعي تقييم فعالية ، إخل...البنكية، تقييم ادلراقبة الداخلية، توجيو قرارات إدارة البنك
، ككذا الفحص كالتدقيق يف كل أنشطة ( ادلراقبة الداخلية استجواب)كصرامة إجراءات ادلراقبة الداخلية يف البنوؾ 

. البنك كسلططات السَت
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 :تقييم سلاطر القرض وتسيريىا .1
: تقييم سلاطر القرض .أ 

 سوء تقييم نوعية القركض ادلمنوحة .
 تقدير خاطئ للمؤكانت ادلخصصة لتغطية القركض. 
 عدـ دقة كصحة ادلعلومات ادلسجلة يف ملفات القرض. 
 تسجيل زلاسيب خاطئ للعمليات. 
تقييم تسيري ادلخاطر  .ب 

: ضعف التحكم يف ادلخاطر -
 غياب سياسة عامة للبنك .
 التسامح كالليونة يف ربديد ادلسؤكليات. 
 نقص ربليل ملفات القرض حسب ادلعايَت .
  ادلتنازع فيهاااللتزاماتعدـ متابعة كمراقبة  .
  1(القدرة على التسديد)تقدير خاطئ إلمكانيات ادلدين. 

 :ضعف التحكم اإلدارة -
 سوء التنظيم الداخلي للبنوؾ .
 تطبيق إجراءات غَت مالئمة مع األكضاع .
 التهاكف يف ادلطالبة ابلضماانت كالتأمينات للعقود ادلربمة .
  القرضاختيارضعف ادلربرات اليت تدعم  .
 عجز نظاـ ادلعلوماتية يف ربقيق أىداؼ البنك .
 تغطية متأخرة للقركض .
 عدـ فعالية نظلم ادلعلومات كمراقبة التسيَت .
 سوء تسيَت احملفظة ادلالية للبنك. 
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 :كيتم تقييم زليط ادلراقبة عرب العناصر التالية :تقييم زليط ادلراقبة الداخلية .3
 تغطية كتوزيع ادلخاطر .
 سياسة ذبارية كاضحة. 
 إجراءات صارمة فيما خيص ادلصادقة كالتصريح. 
 ملفات قرض شاملة لكل ادلعلومات الضركرية. 
 متابعة مستمرة للمخاطر. 
 الفصل بُت الوظائف كادلهاـ غَت ادلتجانس .

كنشَت يف األخَت أنو أثناء تنفيذ مهمة ادلراجعة، يعترب تقييم نظاـ ادلراقبة الداخلية مرحلة أكلية، ابلغة األمهية 
 ادلراقبة استجوابكبفعل  البنكية،  أكضاع ادلؤسسةيالءـفمن خالؿ ىذا النظاـ حيدد ادلراجع برانمج عمل فعاؿ 

 يتأكد ادلراجع من تنفيذ حقيقي للمبادئ كخصائص كاالختبارات ، الفحوص،، ادلقابالت مع ادلسؤكلُت الداخلية
 إلحدل ىذه ادلبادئ حيث يعكس ذلك ضعفا أك اضلراؼادلراقبة الداخلية، كما قد يكشف عن تطبيق خاطئ أك 

 التوصيات اقًتاحنتائج ىذا العجز كآاثره على حالة ادلؤسسة كمن مث  عجز يف النظاـ فالبد من ادلراجع تقييم
. كاحللوؿ ادلمكنة مع متابعة تنفيذ فعلي هبا

كبناءا على التقييم األكرل لنظاـ ادلراقبة الداخلية، ديكن للمراجع الكشف عن مػواطن القول ك الضعف، 
اليت من خالذلا يتم ربديد نوعية ك مدل اتساع الفحوص كادلراقبات ككذا اختيار الوسائل الػمناسبة، كعلى أساس 

 .1ىذا التحديد يتحصل ادلراجع على برانمج التدقيق ك ادلراجعة
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: اخلالصة
 

 كليس عملياهتا كتوجيو لتنظيم ادلؤسسة تستخدمو نظاـ كل منزأ يتج ال جزء الداخلية الرقابة نظاـ
 يضع حبيث داخلها، مستمر بشكل ربدث اليت كاألنشطة األعماؿ من رلموعة كىو ذاتو، حبد مستقال نظاما

 تصميمها يف عىاير أف جيب كما ابدلؤسسة، ادلستوايت كافة على فراداأل كيطورىا قبهاراكم كينفذىا أساسها
 .كالتكلفة العائد عنصرم

حجمها  ككرب ادلشاريع عدد زايدة لو،إف التمهيد حيث من الداخلية الرقابة دلفهـو التعرض متلقد 
 بسبب التفصيلية ادلراجعة بتنفيذ اخلارجي ادلدقق قياـ ،كصعوبة متعددة لبلداف القوانُت كمتطلبات عملياهتا كتعدد
 الداخلية الرقابة أف يعتقدكف الناس من الكثَت ىناؾ إف. الداخلية للرقابة أقساـ كجود إذل أدل شلا الكلفة زايدة

 مت ككذلك، الداخلية الرقابة أغراض من جزء ىو الغرض ىذا بينما ، ادلوظفُت قبل من الغش منع ألجل كضعت
 .الداخلية الرقابة نظاـ كتقييم دراسة يف ادلراجع دكر كأيضنا الداخلية الرقابة نظاـ حدكد بياف

 كالتقارير احملاسيب النظاـ بوظائف ادلتعلقة راءاتكاإلج األمور على الداخلية الرقابة نظاـ يشمل ال
 ابذليكل رامرك ادلؤسسة مجراكب ادلخطط من بداية كالتنظيمية، اإلدارية اجلوانب ليشمل ديتد بل فقط، ادلالية

 على كاحملافظة التقارير يف الثقة تتعدل أىدافو أف كما لتحقيقها، الالزمة كاألدكات ابلوسائل انتهاء التنظيمي
 لألنشطة الفعلية ابدلمارسة كاالرتقاء ادلتاحة ادلوارد استخداـ كترشيد حكاللوائ ابلقوانُت ـاااللتز إذل ادلؤسسة أصوؿ
 .ادلسطرة األىداؼ ربقيق إمكانية حوؿ معقوؿ أتكيد إعطاء أجل من كىذا اإلنتاجية، الكفاية كربقيق
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 :املقدمة
 للدولة، ادلصريف اجلهاز وصلاعة فعالية مبدى مرىوان احلاضر الوقت يف االقتصادي النظام صلاح أصبح

 والتنويع القطاعات سلتلف دخول فوائض جتميع على وقدرتو الشاملة، االقتصادية التنمية دتويل على قدرتو ومدى
 ادلصريف القطاع جعل شلا لعمالئها، لتوفريىا تتنافس احلديثة البنوك أصبحت اليت ادلتعددة ادلصرفية للخدمات اآليل
 النامية الدول معظم وإن ادلنتهج، االقتصادي والنظام الشكل تطور يتبع فتطوره ،االقتصادية القطاعات أىم من

 للسياسات ووضع تطوير إىل حيتاج ابلتايل وىو وأتثريه، نطاقو وزلدودية ادلصريف جهازىا يف التخلف من تعاين
 .منو ادلرجوة األىداف ليحقق نشاطو وتوجيو عملو لتنظيم ادلناسبة

، فقد عرفت اإلصالحات يف االقتصاديةومبا أن النظام ادلصريف يعترب وسيطا ماليا وأداة لتطبيق السياسة 
، الذي يعترب اإلطار 90/10قانون النقد والقرض : ىذا القطاع ظهور العديد من التشريعات والقوانني نذكر أمهها

 ادلتضمن ادلراقبة الداخلية للبنوك وادلؤسسات 02/03القانوين والنظري لتسيري العمليات ادلصرفية وكذا النظام رقم 
ادلالية، ووضح شروط الرقابة الداخلية وأىم ادلخاطر اليت تقرتن ابدلؤسسات البنكية، السيما عند منح القروض 

.  واليت جيب على ادلؤسسات ادلصرفية مراعاهتا وجتنبهااالقتصاديةلفائدة ادلؤسسات 
يعترب القطاع البنكي من القطاعات احليوية اليت تندرج ضمن إطار االقتصاد القومي، فهو مبثابة حيث 

عصب احلياة االقتصادية واالجتماعية للبلد، لذلك يلعب دورا اسرتاتيجيا يف النشاط االقتصادي من خالل ادلوقع 
الذي حتتلو البنوك كوسيط مايل ودورا ىاما يف تنفيذ أىداف السياسة ادلالية للدولة بعناصرىا اإلقراضية والنقدية، 

، والبنوك على اختالف أنواعها تتعرض كغريىا من فهي عبارة عن مكان التقاء عرض األموال والطلب عليها
ادلؤسسات للعديد من ادلخاطر، واليت تؤثر على أدائها ونشاطها البنكي فعملية منح القروض رغم أمهيتها فهي من 
أخطر الوظائف اليت ميارسها البنك، كون أن ىذه األخرية مينحها وىي ليست لو بل ىي يف أغلب األحيان أموال 
ادلودعني لديو، يف حني يكون البنك ملتزما بشكل دائم ابلوفاء أبموال ادلودعني حال انتهاء آجاذلا أو عند طلبها، 

ويف نفس الوقت فإن ادلقرتضني لن يكون يف وسعهم الوفاء بقيمة قروضهم جتاه البنك بطريقة نظامية أو بنسبة 
 .كاملة، فهذا ما جيعل البنكي رلربا على ضرورة أخذ احليطة واحلذر عند تقدًن القروض للغري

وال شك أن البنوك بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة وحتكم قدر ادلستطاع يف ادلخاطر غري أن 
، الذي اعترب ادلؤسسة االقتصادي ادلعطى لوظيفة ادلراقبة ال يزال حديثا يف اجلزائر، ويعود ذلك لإلصالح االىتمام

 وابلتايل االقتصاديةوأعطى للمعلومة ادلالية وغريىا مكاهنا وأمهيتها يف ادلؤسسة . كمصدر أساسي لرتاكم رأس ادلال
. فرض تقنية ادلراجع، وخدمات زلافظي احلساابت كضرورة كفيلة لضمان صحة ودقة ىذه ادلعلومة

 واحلد ادلخاطر مواجهة يف البنوك تتخذىا اليت إلجراءاتا أىم أحد الداخلية الرقابة نظام يعتربحيث 
 يشكل ، دارة وأال األفراد قبل من تطبيقو ،ويتم والفاعلية ابلكفاءة ،ميتاز داخلية رقابة نظام وضع أن حيث منها،
 جلهاتا أولت وقد ىذا. شلكن حد أدىن إىل ذلا التعرض احتمالية ،ويقلل تواجهها اليت ادلخاطر من للمنشأة محاية
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 على ابلرقابة ادلعنية ابزل جلنة وضعت ،حيث ابلًغا اىتماًما الداخلية الرقابة موضوع الدولية وادلنظمات التشريعية
 يف ادلركزية البنوك ركزت كما.بو االلتزام البنوك من الداخلية، وطلبت الرقابة أنظمة لتقييم إطارا البنوك أعمال
 .ادلصريف للعمل ادلنظمة والقوانني التشريعات خالل من ادلوضوع ىذا على الدول سلتلف

 وحدة من بدورىا ختتلف واليت واإلدارية احملاسبية ادلقومات من رلموعة الداخلية الرقابة لنظام أن شك وال
 دلا االقتصادي النشاط شراين تعترب واليت وادلالية ادلصرفية ابدلؤسسات األمر تعلق إذا وخاصة ألخرى، اقتصادية

 رقابة نظام يستوجب ما وىو ،االستثمارية للمشاريع الالزم الدعم وتقدًن ادلدخرات تعبئة يف ىام دور من بو تقوم
 خاصة بصفة ادلصريف النظام استقرار لضمان وادلالية، واحملاسبية اإلدارية اجلوانب مبختلف حييط وسليم فعال داخلية
 .عامة بصفة االقتصادي والنظام

  :اإلشكالية: أوال
 :من خالل ما سبق ميكن أن نطرح التساؤل التايل

 ما مدى مسامهة الرقابة الداخلية يف معاجلة خماطر القروض البنكية ؟
: ومن أجل الفهم اجليد حليثيات ادلوضوع نورد التساؤالت الفرعية التالية

:  التساؤالت الفرعية
 ماىية البنوك التجارية والقروض البنكية؟ -
 ىل توجد معايري يعتمد عليها البنك أثناء منحو للقروض؟ -
 كيف تقوم البنوك مبعاجلة ادلخاطر ادلتعلقة ابلقروض؟ -
 الداخلية ؟ الرقابة نظام ىو ما -
 ىل يهدف نظام الرقابة الداخلية إىل محاية شلتلكات وأصول البنك؟ -
 الفعال؟ الداخلية الرقابة نظام عليها يرتكز اليت واخلصائص ادلقومات أىم ىي ما -

: الفرضيــــــــات: اثنيا
 .اعتماد البنك على معايري أثناء منحو للقروض -
 .تقوم البنوك مبعاجلة ادلخاطر ادلتعلقة ابلقروض عن طريق الضماانت -
 .نظام الرقابة الداخلية ىو صمام األمان حلماية شلتلكات وأصول البنك -
 .ادلالية وادلؤسسات البنوك مجيع يف حتمية ضرورة الداخلية الرقابة نظام -
 .واحملاسبية اإلدارية الثغرات سلتلف ابكتشاف كفيل الداخلية الرقابة نظام -
 . معاجلة القروض البنكيةيف فعاال دورا الداخلية الرقابة نظام يلعب -
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: أمهية املوضـوع :اثلثا
يعترب موضوع سلاطر القروض البنكية من أىم ادلواضيع اليت طرحت على بساط البحث والنقاش يف اجملال 

البنكي، وذلك للمكانة اليت حيتلها القطاع البنكي يف اقتصادايت الدول ابعتباره العمود الفقري للحياة 
االقتصادية، فضعف ادلركز ادلايل للبنوك وسوء تسيري سياسات اإلقراض من شأنو وضع النظام ادلايل بل واالقتصاد 

ككل يف خطر، لذا تبحث الدول عن الطرق األصلع للحفاظ على نظام بنكي قوي وسليم يضمن ذلا التقدم 
 .ادلستمر، ومن بني ىذه الطرق الرقابة الداخلية اليت سوف تكون زلل دراستنا

: أسباب اختيار املوضوع: رابعا
 :       وبعد توضيح أمهية ىذا ادلوضوع ميكن طرح أىم ادلربرات اليت دفعتنا الختيار ىذه الدراسة يف النقاط التالية

 ".ختصص مالية"حبكم ختصصنا الذي لو عالقة ابدلوضوع . 1 
 .قيمة وأمهية ىذا البحث.  2
 .التعرف على العمل والدراسات البنكية يف منح القروض وأمهيتها.  3
 .التعرف على الرقابة الداخلية وأساليبها يف معاجلة القروض البنكية. 4

: أهداف الدراسـة : خامسا
إن اذلدف األساسي ذلذه الدراسة يتمثل يف زلاولة تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية 

 :اجلزائرية، وذلك من خالل حتقيق األىداف التالية
 .بيان ادلخاطر القروض و وتفاديها ومعاجلتها -
 .بيان دور الرقابة الداخلية يف العمل البنكي للبنوك اجلزائرية -
 .عرض وحتليل مدى توفر عناصر الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية اجلزائرية -
 .تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية اجلزائرية من حيث عناصرىا األساسية -
 :املنهجيـــــــــة: سادسا

 ادلستعملة ادلناىج سلتلف اعتماد علينا، إلزاما كان تطلعاتو، كافة إىل للوصول وزلاولة البحث موضوع لطبيعة نظرا
 الوصفي ادلنهج فنجد ذلك، إىل البحثية الضرورة دعت كلما وذلك وادلالية االقتصادية والدراسات البحوث يف

 ادلعطيات حتليل خالل من التحليل وادلنهج الداخلية، الرقابة بنظام ادلتعلقة تلك خاصةً  عامة دلفاىيم التعرض عند
 وادلالحق اجلداول ببعض االستعانة خالل من االستقرائي اإلحصائي ادلنهج استخدام مت كما،والتعديالت واألرقام
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