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 اإلهــــــــــــداء
 

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل  

وجهك وعظيم سلطانك ، والصالة والسالم على خير عباد اهلل محمد االمين  
 المبعوث رحمة للعالمين أما بعد :

 أهدي هذا العمل المتواضع الذي هو ثمرة جهدي :

ومنبع طموحي أمي    إلــــى منبع الحنان ورمز العطاء ، إلى نور طريقي
 الحبيبة حفظها اهلل

إلـــــــــــى من كان حبه واهتمامه قوام عزيمتي ، إلى ضياء حياتي أبي  
 الغالي حفظه اهلل

. وخاصة أصدقـائي  إلــــــــــــــى كل إخوتي وجميع أقـاربي  

أوقـاتي وكانوا معي في السراء والضراء  في إلـــــى من شاركوني  

ساتذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  إلــــــى كل طلبة وأ
 التسيير

 وقسم علوم المالية والمحاسبة

 بجامعة عبد الحميد بن باديس .



 الشــــــــــــــــــكر
 

أتقدم بالشكر الجزيل، واالمتنان العظيم، إلى األستاذ ةالمشرفة األستاذة  
وقت وجهد خالل إشرافها ولتوجيهاتها  بذلت معى من  أحسن جميلة ، لما  

ونصائحها القيمة  فقد كانت  حاضرة معـــي، في كل مراحل  إنجـاز هذا  
 العمل.

أعضاء لجنة  كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة األساتذة  

 المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث وتقييمه.

وأشكر، كل من أعانني، في إنجاز هذا العمل العلمي سواء من قريب،  

 .أومن بعيد

كما أقدم شكري إلى األساتذة واألصدقـاء، الذين لم يبخلوا عني بآرائهم  

 ومساعداتهم.
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 مقدمة

 

 أ

 

تسعى األنظمة العادلية دائما إىل اختاذ التدابًن الكفيلة بتوفًن أحسن الشروط ادلناسبة وادلالئمة لنمو االقتصاد على وجو        
العموم، واجلانب ادلايل وادلصريف على اخلصوص، إذ أصبح ىذا األخًن ميثل اجلزء األعظم والركيزة األساسية ذلذه األنظمة دلا حتتلو 

 تساىم يف عملية إستثمار ادلشاريع الكربى. من مكانة خاصة وأهنا
ولتجنب أي خلل يف ىذا النظام الذي سيؤثر بالضرورة على كامل اإلقتصاد الوطين البد من وجود نظام بنكي فعال يف      

ك نظرا لطبيعة مسامهتو لتوفًن ادلوارد ادلالية الضرورية والالزمة دلواجهة أي عجز أو احتجاج مايل يتطلبو النشاط االقتصادي وذل
عمل البنك، إذ يعترب الوسيط بٌن أصحاب الفائض ) أي ادلوارد ادلودعة لديو ( وأصحاب العجز ) الطالبٌن ذلذه ادلوارد (. وىنا 
تتجلى األمهية احليوية للبنك يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية خاصة وأنو مل يعد خيضع للدولة فقط بل أصبح يتعامل مع شركاء 

فعليو إذن ضمان حقوقهم من ادلخاطر ادلختلفة اليت قد تواجهو، منها ادلتعلقة بنشاطو وأخرى ادلتعلقة بادلنافسة آليات  ومسامهٌن،
 السوق.
ولكي يكون أي قطاع اقتصادي فعال يف نتائجو جيب أن يستند إىل نظام قوي خاصة البنوك، حيث أصبحت دتثل دور        

ذا وجب عليها إعتماد سياسات فعالة يف جلب الودائع وتقدمي القروض ويف سبيل احلفاظ على ادلقرض وادلستثمر يف الوقت نفسو ل
أموال ادلستثمرين من ادلخاطر اليت قد تواجهها تلجأ البنوك إىل عملية رقابية صارمة دلنح وتسيًن القروض وعلى ىذا فالرقابة 

مالت خدمية مع أطراف عديدة وسلتلفة، لذلك أصبح عملو يرتكز والتدقيق البنكي أصبح أمرا ال غىن عنو خاصة وأن البنك ذو تعا
على دراسة األخطار اليت قد تواجهو عند منحو للقروض، وقبل ىذه الدراسة عليو بدراسة عميقة وجدية للحالة ادلالية للمقرض 

س على كافة اإلقتصاد وقدرات تسديده للقرض يف الوقت ادلناسب، وأثر عدم التسديد ال يقتصر على البنك لوحده بل ينعك
الوطين نظرا إلرتباطاتو باجلهات اإلقتصادية ادلختلفة وبالتايل حدوث األزمات االقتصادية، وجتنبها بالرقابة والتدقيق البنكي يف 
صياغة مسعة ادلؤسسات عامة والبنوك خاصة وإستمرار نشاطها وقد تعددت ىذه األمهية إىل رسم سياسيات العمل للتقليل من 

 ر يف منح القروض.ادلخاط
 وتوجيها ذلذه الدراسة نطرح اإلشكالية التالية:

 ؟ عن طريق المراجعة الداخليةBADRي مدى يمكن مراقبة النشاط المصرفي في بنك ألى إ
 
 فرعية نوجزىا فيما يلي:الإنطالقا من االشكالية  ميكن طرح بعض االسئلةو 

 البنوك التجارية؟ وما ىي وظائفها؟ما ادلقصود بالرقابة والتدقيق البنكي؟ وما ىي _1
 ما ىي ادلراجعة، معايًنىا، أىدافها، آلية القيام هبا و وسائلها؟_2
 و آلية الرقابة عليها و ما ىي إجراءاهتا؟بتك الفالحة والتنمية ما ىي مكانة ادلراجعة يف _3

 إىل طرح بعض الفرضيات اليت ستكون منطلق الدراسة وىي كاآليت: ولإلجابة على التساؤالت السابقة إرتأينا
 الرقابة نظام والتدقيق وظيفة مستقلة دتارس بكل موضوعية ويف مجيع رلاالت وظائف البنك. -1



 مقدمة

 

 ب

 

 ادلراجعة علم مستقل بذاتو، ذلا معايًن، إجراءات و وسائل تضمن ذلا حتقيق أىدافها و قرهبا من ادلصداقية.-2
 يضمن السًن احلسن و الشفافية لعملها. ك الفالحة والتنمية الريفيةراجعة يف البنتطبيق ادل-3

 
 مبررات إختيار الموضوع:

 ىناك مجلة من األسباب دفعتنا إلختيار دراسة ىذا ادلوضوع منها:

 ".تدقيق زلاسيب و مراقبة التسيًنحبكم ختصصنا الذي لو عالقة بادلوضوع "ختصص  -
 وأمهية ىذا البحث. قيمة -
 نظرا لنقص مراجع التدقيق البنكي يف ادلكتبة. -

 أهمية الموضوع: 

يف دفع عجلة اإلقتصاد جاءت أمهية ىذه الدراسة اليت دتكن يلعبو النشاط ادلصريف نظرا للتطورات اإلقتصادية السريعة والدور الذي 
 فعالية ادلراجعة يف النشاط ادلصريفلبنكي، إضافة إىل التعرف على والتدقيق ا دلراجعة الداخليةيف التعريف بأسس كل من وظيفة ا

 وزلاولة معرفة مدى التطابق بٌن اجلانب النظري والواقعي.

 المنهج المستخدم:

لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة والوصول إىل النتائج ادلرجوة إعتمدنا ادلزج بٌن ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري لصياغة البحث 
 .قيدلنهج التحليلي يف اجلانب التطبيكتيب واادل

 :تقسيم الدراسة
 لقد مت تقسيم البحث إىل جانٌن:

 اجلانب النظري الذي مت تقسيمو إىل فصلٌن:
 الفصل االول: تطرقنا اىل مفاىيم وابعاد ادلراجعة الداخلية 

 الفصل الثاين: اإليطار النظري لعملية ادلراجعة الداخلية يف البنك
 اجلانب التطبيقي مت تقسيمو إىل فصل واحد:أما 

 الفصل األول: ادلراجعة الداخلية يف بنك الفالحة والتنمية الريفية 
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 تمهيد:

 تسطر كل مؤسسة الأهدافا و تسعى إىل حتقيقها وإذا كان حتقيق تلك األهداف يهّم بالدرجة   األوىل 
املسـريين )هـم حباجة إىل معلومـات قصد التسيري األحسـن للمؤسسـة(، املـــالك )مسامهون، شركاء...اخل يعيدون يف 

الغالب مراجعة ّما جيري يف املؤسسة وهم يف حاجة إىل معلومات حول النتائج و الوضعية املالية هلذه األخرية( و 
العمـال )املهتمون أكثر فأكثر مبشاكل التسيري و النتائج املتوصل إليها( فهو كذلك يهم املتعاملني من زبائن و 

 موردين، سلطات عمومية، مسامهني حمتملني و بنوك و غريهم .

و عليه فاملؤسسة ّحمل أنظار العديد من املتعاملني و من هذا املنطلق ينبغي تزويد هؤالء باملعلومات الالزمة 
حول النشاطات و النتائج .و لكي تنال رضاهم البد أن تكون تلك املعلومات بعيدة عن الشكوك و لتكون 

كذلك البد أن ختضع إىل املراقبة .فاملراجعة إذا هي فحص انتقادي يسمح بتدقيق املعلومات املقدمة من طرف 
املؤسسة و احلكم على العمليات اليت جرت و النظم املقامة اليت أنتجت تلك املعلومات .

سنقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث .يتضمن األول ماهية املراجعة وكّل ما يتعلق �ا، أّما يف الثاين 
فسنتطرق إىل الرقابة الداخلية كو�ا الدعامة األساسية للمراجعة .و خصصنا املبحث الثالث لتطبيقات املراجعة 

 حيث يضّم مراحلها و طرق تقييم األدلة مثّ حمافظ احلسابات .
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    :ماهية المراجعة المبحث األول

إّن املراجعة وظيفة مهمة و حساسة يف املؤسسة و هذه الوظيفة مل تكن وليدة العصر احلديث بل ظهرت 
منذ القـدم وحىت نتعرف على املراجعة جيب أن نتطـرق إىل الـتطّور التارخيي هلا،  حبيث نصل إىل تعريف أهدافها و 

 من ّمت نتطرق إىل أنواع املراجعة و معايريها  اليت تتحقق يف ظّلها األهداف املسطرة.

و إلثارة هذه احملاور، قسمنا هذا املبحث إىل ثالثة مطالب .يتضمن األول حملة تارخيية عن املراجعة، و 
املراجعة  الثاين يلخص فروض و أنواع هذه األخرية .أما املطلب األخري فيتطرق إىل معايري و مستويات 

  :لمحة تاريخية عن المراجعة و مفهومها المطلب األول

سنحاول يف هذا املطلب تقدمي حملة تارخيية حول املراجعة الستخالص مفهومها و أهدافها .

 (1)الفرع األول  :لمحة تاريخية عن المراجعة 

تستمد مهنة املراجعة نشأ�ا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها 
يف اختاذ قراراته و التأّكد من مطابقة تلك البيانات للواقع .وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات، حيث 

تدّل الوثائق التارخيية على أّن حكومات قدماء املصريني و اليونان كانتا تستخدم املدققني للتأكد من صحة 
احلسابات العامة وكان املدقق وقتها يستمع  إىل القيود املثبتة بالدفاتر و السجالت للوقوف على مدى صحتها .و 

 "ومعناها يستمع  .Audire"مشتقة من الكلمة الالتينية  "Auditing"،"هكذا جند كلمة "مراجعـة"، "تدقيق

مثّ اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع اخلاص االقتصادية من مشاريع و منشآت خمتلفة، خصوصا 
، يف موسوعة م1494بعد التطور الذي حدث يف علم احملاسبة بإتباع نظام القيد املزدوج كما ورد، سنة 

 "لوقاباشيليو "حتت عنـوان:
« Summa de Arthmitica Geametra Proportion et Proportion Action » 

فقد أدت سهولة استعمال النظام  إىل انتشار تطبيقه، ذلك االنتشار الذي ساعد على تطور احملاسبة و 
املراجعة .فقد نشأت حاجة أصحاب املؤسسات إىل التأكد من الدقة احلسابية للسجالت و مطابقة ذلك لواقع 

حال املشروع، وقد زادت تلك احلاجة نتيجة اتساع حجم املؤسسات  و ظهور شركات األموال وما تضمنه ذلك 
من فصل بني ملكية املؤسسة و إدار�ا ممّا دعا املسامهني إىل تعيني مراجعي حسابات كوكالء عنهم بأجر للقيام 

مبراقبة أعمال اإلدارة .

                                       
 20، :18,19، ص :2000 دار وائل للّنشر عمـان علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية و العلمية خالد أمني عبد اّهللا  1
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 حيث م1581ولقد ظهرت أول منظمة مهنية يف ميدان املراجعة و التدقيق يف فينيسيا بإيطاليا عام 
  و كانت تتطلب سّت سنوات جتريبية إىل جانب النجاح يف االمتحان اخلاص ليصبح ،Roxonatiتأسست كلّية 

 شرطا من شروط مزاولة مهنة م1669الشخص خبري حماسبة .و أصبحت عضوية هذه الكلّية يف عام     
التدقيق .

،  ينّص على وجوب م1862مثّ اجتهت الدول األخرى إىل تنظيم هذه املهنة .فجاء قانون الشركات، عام 
التدقيق بقصد محاية املستثمرين من التالعب بأمواهلم، ولقد دفع هذا القانون مبهمة املراجعة خطوات هاّمة إىل 

األمام حيث ساعد على االهتمام �ا وانتشارها بسبب احلاجة اليت نشأت من  جراءه .و تفاوتت الدول على تبّين 
 .م1896 و الواليات املتحدة األمريكية سنة م1881، فرنسا سنة م1854هذه املهنة، فكانت بريطانيا سنة 

 تضاعفت وسائل املراجعة .م،1929 أي بعد األزمة االقتصادية العاملية م،1940م  –1930ففي الفرتة ما بني 
فقد أقامت بورصة نيويورك جلنة خاصة بالسوق املالية و اليت ألزمت كّل مؤسسة عضو يف البورصة أن تتأكد و 

تتحقق من حسابا�ا عند خرباء  خارجيني و ذلك �دف محاية مصاحل املسامهني و األطراف األخرى .

نتيجة توزيع مزور وخاطئ للميزانية  "MC Kessou and Robins، ظهرت فضيحة "م1939ويف عام 
احلالية، مما أدى إىل نشر وثيقة خاّصة تعرض بالتفصيل إجراءات املراجعة .بالتايل فقد سامهت األزمات و 

الفضائح املالية يف ترسيخ مفهوم و ضرورة املراجعة يف املؤسسات االقتصادية .كما أّن تضرر السياسة املالية للدول 
وأخذها بأسلوب فرض الضرائب على الّدخل، قد أظهر نوعا جديدا من الرقابة أال وهي الرقابة الضريبية و من 

أدوا�ا التدقيق الضرييب .

وعلى إثر ذلك، توّسع مفهوم املراجعة كما حتددت تدرجييا املبادئ و التقنيات اليت سامهت بقسط كبري يف 
حتسني و رفع درجة التحقق و التأكد من نوعية املعلومات يف املؤسسات 

الفرع الثاني  :مفهـوم المراجعة 

سنتطرق لعدة تعاريف لبعض االقتصاديني تتناول املراجعة من زوايا خمتلفة .لقد ّمت نشر تعريف املراجعة سنة 
 إّن هدف املراجعة من الناحية املالية هو التعبري " من طرف االحتاد األورويب خلرباء االقتصاد و احملاسبة  :م1977

عن رأي إذا ما كانت هذه النتائج املالية آلخر السنة تعطي صورة صادقة و حقيقية عن أعمال املؤسسة مع التأكد 
  1 من تطبيق اإلجراءات و القوانني املعتمدة يف املؤسسة"

                                       
 10 ص :2005 ديوان املطبوعات اجلامعية املراجعة و تدقيق احلساباتحممد �امي طواهر،  مسعود صديقي    1
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"هي عملية منتظمة للحصول على  وجاء تعريف آخر عن املراجعة على لسان مجعية احملاسبة األمريكية :
القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية و تقدميها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة 

مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية"

أما تعريف خالد أمني عبد اهللا" :هي عملية منتظمة و موضوعية للحصول على أدلة إثبات و تقوميها فيما يتعلق 
حبقائق حول وقائع و أحداث اقتصادية و ذلك للتحقق من درجة التطابق بني تلك احلقائق و املعايري احملددة 

وإيصال النتائج إىل مستخدمي املعلومات املهتمني بذلك التحقق

اختبار تقين صارم و بناء بأسلوب فين من « املراجعة على أ�ا:« Banmoult » et « Germond»  و عّرف 
طرف مهين، مؤهل و مستقل بغية إعطاء رأي حملل على نوعية و مصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف 

املؤسسة، على مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كّل الظروف و على مدى احرتام القوانني و 
   » املبادئ احملاسبية املعمول �ا يف التعبري عن الصـورة الصــادقة للموجـودات و الوضعية املالية و نتائج املؤسسة

"حتقيق و مهما تعددت التعاريف واختلفت زاوية النظر فيها فخالصة القول أن املراجعة هي عبارة عن :
حبث �دف تقييم اإلجراءات احملاسبية و اإلدارية و غريها السارية داخل املؤسسة وذلك لتقدمي ضمانات لكل من 
يهمه األمر من مسريين شركاء،  نقابة وبنوك...اخل حول صحة و مصداقية املعلومات املوضوعة حتت تصرفهم و 

 اليت متثل واقع املؤسسة "

 بالتايل، فإن عملية املراجعة تشمل الفحص، التحقيق و التقرير :

 التأكد من صحة قياس العمليات و سالمتها اليت ّمت تسجيلها و حتليلها و تبويبها فحص أ -الفحص:
 القياس احلسايب للعمليات املالية اخلاصة بالنشاط احملدد للمشروع.

 و يقصد به إمكانية احلكم على صالحية القوائم احلالية النهائية كتعبري سليم ألعمال ب -التحقيق:
املشروع عن فرتة مالية معينة و كداللة على وضعه املايل يف �اية تلك الفرتة .

وهكذا فإن الفحص و التحقيق وظيفتان مرتابطتان يقصد يهما متكني املدقق من إبداء رأيه الفين احملايد فيما إذا 
ومركزه املايل .∗كانت عمليات القياس للمعامالت املالية قد أفضت إىل إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال املشروع  

                                       
  املشروع أي مبعىن املؤسسة  ∗
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 يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق و إثبا�ما يف تقرير يقدم إىل من يهمه األمر داخل جـ -التقرير :
املؤسسة و خارجها،  وهو ختام عملية املراجعة حيث يبني فيه املدقق رأيه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل من 

حيث تصويرها ملركز املؤسسة املايل وبيان عملياته بصورة سليمة و عادلة .و تعين عبارة التعبري بـ "عدالة "توافق 
البيانات الواردة يف القوائم املالية من واقع املؤسسة، وهذا يتطّلب من هذه البيانات أن تكون سليمة حماسبيا و 

وافية أي مل حيذف شيء منها وأن املراجع يشهد بذلك كّله .و سنتطرق ملراحل املراجعة بشيء من التفصيل يف 
املبحث الثالث    .

 الفرع الثالث :أهـداف المراجعة   

لقد صاحب تطور مهنة املراجعة تطور ملحوظ يف أهدافها و مدى التحقق و الفحص و كذلك درجة 
االعتماد على الرقابة الداخلية .فقدميا كانت مهنة املراجعة جمرد وسيلة لتحديد ما قد يوجد يف الدفاتر و 

السجالت من أخطاء، غّش أو تالعب .أي كان هدفها قاصرا على التأكد من الدقة احلسابية للدفاتر و 
السجالت و ما حتويه من بيانات، و مطابقة القوائم املالية مع الدفاتر و السجالت دون إبداء رأي فّين حمايد .

، أن اكتشاف األخطاء و 1897لكن هذه النظرة لعملية املراجعة تغريت عندما قرر القضاء صراحة، عام 
الغّش ليس اهلدف الوحيد للمراجعة، و أنّه ليس مفروضا يف املدقق أن يكون جاسوسا أو بوليسيا سريّا، و جيب 

على املدقق أن يبدأ عمله و هو يشّك فيما يقدم إليه من بيانات .عليه، أصبح يف تلك احلقبة الزمنية من و اجب 
املراجع القيام مبراجعة انتقاديه منظمة للدفاتر و السجالت وإصدار رأي فّين حمايد يضمنه يف تقريره الذي يقدمه 

للمسامهني )أو من قام بتعينه( عن نتيجة فحصه.

 :1فأصبحت األهداف كما يلي

  -التأكد من صحة و دقة البيانات احملاسبية املثبتة يف دفاتر املشروع و سجالته و تقرير مدى االعتماد 
عليها 

  -احلصول على رأي فين حمايد حول مطابقة القوائم املالية كما هو مقيد يف الدفاتر و السجالت .

  -اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غشّ  .

  -تقليل فرص األخطاء و الغّش عن طريق زيارات املدقق املفاجئة للمشروع وتدعيم  أنظمة الرقابة 
  الداخلية املستخدمة لديه .

                                       
 11، دار املستقبل للنشر و التوزيع عمـان األردن، ص :األصول العلمية و العملية لتدقيق احلسابات خالد راغب اخلطيب و عليل حممود الرفاعي  1
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أّما يف الوقت احلايل فقد توّسعت أهداف املراجعة يف ظّل توّسع أهداف املؤسسات وهي تشمل :

 -مراجعة اخلطط و متابعة تقييمها و التعرف على ما حققته من أهداف و دراسة األسباب اليت حالت 
دون الوصول إىل األهداف احملددة .

 -تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل ما كان مستهدفا منها .

  -القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية يف مجيع نواحي النشاط .

  -حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد ا�تمع .

 -ختفيض خطر املراجعة و ذلك لصعوبة تقدير أثار عملية التدقيق على العميل أو املنشأة حمل التدقيق .

   فـروض و أنواع المراجعة:المطلب الثاني

 الفرع األول  :فـروض المراجعـة     

إن إجياد فروض للمراجعة عملية ضرورية حلّل مشاكل املراجعة و التوصل إىل نتائج تساعدنا على إجياد 
نظرية شاملة هلا .و من املالحظ أن فروض املراجعة مل تلق االهتمام الكايف كما هو احلال يف جمال  فروض 

احملاسبة، لذلك فإن وضع جمموعة من الفروض اليت تأخذ يف االعتبار طبيعة املراجعة و نوعية املشاكل اليت تتعامل 
معها، هو مبثابة إجياد جمموعة من الفروض التجريبية اليت جيب أن ختضع للدراسة االنتقادية حىت ميكن أن تلقى 

القبول العام من املهنة .

  :1تتمثل الفروض التجريبية للمراجعة فيم يلي

  قابلية البيانات المالية للفحص: -1

إن مل تكن البيانات و القوائم املالية قابلة للفحص فال مربر لوجود هذه املهنة .و ينبع هذا الفرض من 
املعايري املستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية، و اخلطوط العريضة اليت نسرتشد �ا إلجياد نظام لالتصال بني معّدي 

 املعلومات و مستخدميها و تتمثل هذه املعايري يف :

 :ضرورة مالئمة املعلومات احملاسبية و ارتباطها باألحداث اليت تعرب عنها  .املالئمة  أ-

 :أي إذا قام شخصان أو أكثر بفحص املعلومات نفسها فإ�ما البد أن              القابلية للفحص ب-
يصال إىل املقاييس أو النتائج نفسها .

                                       
 17حممد عبد الصبان .مرجع سابق   .ص :  1
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 بتسجيل احلقائق بطريقة عادلة و موضوعية .جـ -البعد عن التحيز :

 القياس الكمي يضيف منفعة نتيجة حتويل املعلومات إىل معلومات أكثر فائدة د -القابلية للقياس الكمي:
من خالل عمليات حسابية و هي خاصية جيب أن تتحلى �ا املعلومات احملاسبية .

عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراقب و مصلحة إدارة المشروع : -2

من الواضح أنه توجد عالقة تبادل للمنفعة بني إدارة املشروع و مراقب احلسابات .فاإلدارة تعتمد يف اختاذ 
معظم قرارا�ا على املعلومات املالية اليت ترتبط برأي مراقب احلسابات و لذلك تستفيد من املعلومات اليت ّمت 

مراجعتها بدرجة كبرية، و جيعل من استخدام املراجعة أمرا مستحبا و أن تكون عملية املراجعة اقتصادية و عملية .

خلو القوائم المالية و أيّة معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية : -3

ضرورة هذا الفرض مثل ضرورة الفرض السابق يف جعل عملية املراجعة اقتصادية و عملية .فعدم وجود هذا 
الفرض يتطلب من مراقب احلسابات عند إعداد برنامج املراجعة أن يوسع من اختباراته، وأن يتقصى وراء كّل 

شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد أنه سوف يكشف كّل هذه األخطاء، وهنا تربز مسؤولية املراقب يف اكتشاف 
األخطاء .لذلك جيب الرتكيز يف هذا ا�ال على درجة العناية املطلوبة من املراقب أثناء مزاولته لعمله حىت يكون 

هذا الفرض ذا قيمة حقيقية .

وجود نظام للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث األخطاء : -4

 إن وجود النظام السليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث اخلطأ، ولكن ال يبعد إمكانية حدوثه .
فاألخطاء مازالت ممكنة احلدوث رغم سالمة أنظمة الرقابة الداخلية املتبعة ووجود هذا الفرض يعمل على جعل 

و اقتصادية كباقي الفروض . عملية املراجعة عملية

 التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يؤدي إلى سالمة تمثيل القوائم المالية  -5
 للمركز المالي و نتائج األعمــال:

يعين هذا الفرض أن مراقيب احلسابات يسرتشدون باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها كمؤشر للحكم على 
سالمة املواقف املعنية، و يف الوقت نفسه تكون سندا لتعضيد آرائهم  .كما أن هذا الفرض يثري مشكلة حتديد 
مسؤولية املراجع عندما تكون هذه املبادئ قاصرة أو غري موجودة هلذا جيب أن تكون األحكام شخصية إىل حّد 

كبري .

العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل   : -6
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إّن هذا الفرض مستمد من فرض حماسيب وهو فرض استمرار املشروع .يعين هذا الفرض أنه إذا اتضح إىل 
مراقب احلسابات أن إدارة املشروع رشيدة يف تصرفا�ا )مثال عند شراء أحد األصول( و أن الرقابة الداخلية 

سليمة، فإنه يفرتض أن يستمر الوضع كذلك يف املستقبل إال إذا وجد الدليل عكس ذلك، و العكس صحيح .

و هكذا متكنا من حصر الفروض املهمة يف هذه العناصر، ولكن ميكننا التطرق إىل عنصرين آخرين ال تقل 
أمهيتهما عن العناصر األخرى و مها :

ــ أن مراقب احلسابات يزاول عمله كمرجع فقط :أي استقالل املراقب بعمله كمراجع وهذا يعترب سندا 
أساسي حليدة عملية املراجعة .

ــ كما يفرض املركز املهين ملراقب احلسابات مهنية تتناسب وهذا املركز .

و يتضح لنا، بعد هذا العرض لفروض املراجعة، أ�ا ترتبط فيما بينها و ترتبط مجيعا بتحديد مسؤولية 
مراقب احلسابات )املراجع اخلارجي( .وهلذا ميكننا القول أن املراجعة االختيارية تعترب أساسا  للعمل امليداين .

و ال شّك أن التعرض إىل فروض املراجعة و استخدامها يف وقتنا احلاضر جيعل من الضروري أن نتعرض إىل 
   أنواع املراجعة و مفهوم كّل نوع منها.

  الفرع الثاني :أنـواع المراجعة 

الفرع األول من هذا املطلب لدراسة الفروض اليت تقوم عليها دراسة نظرية املراجعة .و كما  لقد خصصنا
تعددت تعار يف املراجعة تتعدد أنواعها، و من املالحظ أن نطاق و أسلوب املراجعة و توقيت القيام �ا قد 

خيتلف من حالة إىل أخرى .لذلك فقد خصص هذا الفرع للتعرف على أنواع املراجعة، مستخدمني يف ذلك عّدة 
أسس للتبويب .

أوال :من حيث القائم بالمراجعة    

 1 ميكن تقسيم املراجعة من حيث القائم باملراجعة إىل نوعني أساسيني، مها:

 و هي املراجعة اليت تتم بواسطة طرف من خارج املنشأة أو الشركة حيث المراجعة الخارجية: -1
يكون مستقال عن إدارة املنشأة، و ذلك �دف إبداء الرأي الفين احملايد عن صدق و عدالة التقارير املالية 

للمنشأة خالل فرتة معينة .

                                       
            30حممد مسري الصبان  مرجع سابق ص :  1
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  و هي مراجعة تعترب حديثة إذا ما قورنت باخلارجية .فاملراجعة الداخلية المراجعة الداخلية: -2
أداة مستقلة تعمل من داخل املشروع للحكم و التقييم خلدمة أهداف اإلدارة يف جمال الرقابة عن طريق مراجعة 
العمليات احلسابية و املالية .و من هنا ميكننا القول بأن املراجعة الداخلية متثل أحد حلقات الرقابة الداخلية و 

أداة يف يد اإلدارة تعمل على مّد اإلدارة باستمرار باملعلومات فيما يتعلق بالنواحي اآلتية :

 دقّة أنظمة الرقابة الداخلية  -أ

 الكفاءة اليت يتّم �ا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كّل قسم من أقسام املشروع . -ب

 جـ -كيفية و كفاءة الطريقة اليت يعمل �ا النظام احملاسيب لكي يعكس بصدق نتائج العمليات.

و لتنفيذ املراجعة الداخلية يتطلب األمر أن يقوم املراجع الداخلي بدور فعال حبيث يتوىل املهام التالية :

 -الرقابة قبل الصرف للتحقق من سالمة اإلجراءات قبل إمتام الصرف الفعلي   .

 -الرقابة بعد الصرف للتأكد من أّن مجيع املصروفات قد صرفت يف األغراض احملددة هلا و املرتبطة بأعمال 
املشروع  .

 -التأكد من مدى مسايرة العاملني باملشروع للسياسات و اخلطط و اإلجراءات اإلدارية  املوضوعة .

 -التحقق من صحة املعلومات احملاسبية و اإلحصائية اليت تقدمها األقسام املختلفة لإلدارة العلي 

إذن من التعاريف السابقة لطبيعة كّل من املراجعة الداخلية و اخلارجية يّتضح أّن هناك أوجه تشابه وأوجه 
  1اختالف .

 فيما يلي :التشابه ميكن حصر أوجه  •

كّل منها ميثل نظام حماسيب فّعال يهدف إىل توفري املعلومات الضرورية و اليت ميكن الثقة فيها و  -أ
االعتماد عليها يف إعداد تقارير مالية نافعة .

 كّل منها يتطلب وجـود نظام فعـّال للمـراقبة الداخليـة ملنع أو تقليل حدوث األخطاء و التالعب  -ب
 .و الغش

 

 
                                       

 16ص : 1999 دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع عمان األردن التدقيق احلديث للحسابات أمحد حلمي مجعة  وآخرون  1
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، ميكن إجيازها فيما يلي : االختالف أما أوجه •

( :أوجه االختالفات بين المراجعة الداخلية و الخارجية 1-1جدول رقم )

 المراجعة الخارجية المراجعة الداخلية بيان م

 اهلدف 1

حتقق أعلى كفاية إدارية و إنتاجية من  -1
خالل القضاء على اإلسراف و اكتشاف 

األخطاء و التالعب يف احلسابات .
التأكد من صحة املعلومات لالسرتشاد  -2

�ا يف رسم اخلطط و اختاذ القرارات و 
 تنفيذها.

إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى صدق و عدالة 
التقارير املالية عن فرتة حماسبية معينة و توصيل 

 النتائج إىل الفئات املستفيدة منها.

2 
عالقة القائم 

بعملية املراجعة 
 باملنشأة

  )تابع(∗موظف من داخل املنشأة 
شخص طبيعي أو معنوي مهين من خارج املنشأة 

 )مستقل(

3 
نطاق و حدود 

 املراجعة

حتدد اإلدارة عمل املراجع، كما أن طبيعة 
عمل املراجع الداخلي يسمح له بتوسيع 

عمليات الفحص و االختبارات ملا لدبه من 
وقت و إمكانات تساعده على مراجعة 

 عمليات املنشأة.

يتحدد نطاق و حدود العمل وفقا للعقد املوقع 
بني املنشأة و املراجع اخلارجي و العرف السائد، 
و معايري املراجعة املتعارف عليها، وما تنص عليه 

القوانني املنظمة ملهنة املراجعة و غالبا ما تكون 
اخلارجية تفضيلية أو اختيارية وفقا لطبيعة و 

 حجم عمليات املنشأة حمل املراجعة.

4 
التوقيت 

 املناسب لألداء

 يتم الفحص بصورة مستمرة طول  -1
السنة املالية .

 اختيارية وفقا حلجم املنشأة. -2

يتم الفحص بصورة �ائية طوال السنة املالية  -1
)مستمرة( 

قد يكون كامل أو جزئي  -2
 إلزامية وفقا للقانون السائد -3

قراء التقارير املالية  -1 إدارة املنشأة املستفيدون 5
أصحاب املصاحل  -2

                                       
  املنشأة :أي مبعىن املؤسسة . ∗
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 إدارة املنشأة -3
 حلمي. أمحد المصدر:

 معايير أو مستويات المراجعة  المطلب الثالث :

تعتمد املراجعة كمهنة على جمموعة من املعايري املتعارف عليها وحنن �ذا الصدد يهمنا أن نفرق بني معايري 
املراجعة و إجراءا�ا .فاملعايري تتصل بطبيعة و أهداف وظيفة املراجعة أّما اإلجراءات فتشمل الوظائف الواجب 

القيام �ا لتحقيق أهداف املراجعة املرجوة و اليت ختتلف من اختبار إىل آخر، رغم اختالف مفهوم كّل من 
اإلجراءات و املعايري إالّ أ�ما مرتبطان ارتباطا وثيقا .يتعني على املعايري أن حتوي كّل ما يتعلق بالنواحي  

الشخصية املرتبطة مبزاويل املهنة و إجراءات العمل امليداين لغرض التوصل إىل رأي حمايد عن مدي سالمة القوائم 
 .املالية حمّل الفحص 

 .ويوجد أربعة معايري عامة

  التأهيل العلمي و العملي للمراجع:المعيـار األول   •

تنبع أمهية هذا املعيار يف وجود أطراف متعددة تعتمد على رأي املراجع اخلارجي عن القوائم املالية 

اخلتامية للمشروع، أي ضرورة توّفر الثقة لدى هؤالء األطراف و ينقسم هذا املعيار إىل :

التأهيل العلمي أو الدراسي :أن يكون للمراجع درجة من التأهيل الفين يف جمال املواد احملاسبية املراقبة . (أ

التأهيل العلمي واخلربة املهنية :تتطلب ممارسة مهنية من أعضائها لفرتة زمنية حمددة . (ب

 .الربط بني التأهيل العلمي و العملي و متطلبات األداء املهين 

 :تتبع هذه املعايريمدى تغري درجة اإلعتمادعلى رأي املراجع اخلارجي استقالل املراجع     المعـيار الثـاني :
 يتحدى مدى إستقاللية وحياد املراجع من إعداد ذلك الرأي.

برز أمهية هذا املعيار يف حالة  ت بيان مدى إفصاح القوائم املالية بشكل كاف عن مجيع البـيانا:لثالثالمعيـار ا
املهام اليت حتتاج إىل مهارة خاّصة ممارستها و يعتمد على خدما�ا العديدة من األطراف و كذلك كما هو 

احلال يف مهنة احملاسبة و املراجعة أي إلزام املراجع مبستوى أداء معني عند ممارسته للمهنة، و حيدد هذا املستوى  
العديد من العوامل منها ما تنّص عليها التشريعات املختلفة اليت املسؤولية القانونية و اليت متثل احلد األدىن 

 . اجلوهريةللعناية املهنية املطلوبة من املراجع و قد حددت الدراسات الشروط العامة
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إبداء الرأي عن القوائم املالية كوحدة واحدة و بيان مدى عمليات الفحص اليت قام �ا  :رابعالمعيـار ال
املراقب و املسؤولية اليت حتملها   

  1يتضح لنا أنه ميكن تقسيم األراء اليت يبديها مراقب احلسابات  إىل األنواع اآلتية  :

 رأي نظيف )اليتضمن حتفظات( -1

 رأي مقّيد )يتضمن بعض التحفظات( -2

 رأي سليب، يعين عدم إعطاء رأي فيما يتعلق ب القوائم املالية أي التنازل عن إعطاء رأي. -3

رأي معارض، أي الرأي ي الذي يتضمن أن القوائم املالية ال تظهر بصدق املركز املايل أو نتائج العمليات  -4
 وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها.

 المبحث الثاني  :مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية

المطلب األول  :مفهوم المراجعة الداخلية 

املراجعة الداخلية هي وظيفة رقابية متارس يف املؤسسات املختلفة منذ قرون مضت، و هي تنبع من الوظيفة الرقابية 
إلدارة املؤسسة و تتأثر بأهدافها، و تتطور مع تطورها، و لقد نشأ الطلب على املراجعة الداخلية نتيجة احلاجة 

 لوجود وسيلة حتقق مستقلة بغرض احلد من الغش، األخطاء يف السجالت احملاسبية و بغرض محاية األصول.

، حيث يعتقد بوجود دليل على أن 2و يرجع املؤرخون وجود املرجعة الداخلية إىل أكثر من ستة أالف عام مضت
 و بدأ االهتمام ،هناك أنظمة رمسية للتسجيل و التحقق كانت تستخدم يف ذلك الوقت يف منطقة الشرق األدىن

باملراجعة الداخلية يزيد يف أوربا يف القرن الثامن عشر امليالدي نتيجة ظهور حاالت كثرية للغش، و مع انتقال 
احملاسبة إىل الدول األوربية و املراجعة إىل الواليات املتحدة و النمو املضطرد يف أنشطة األعمال بدأ االجتاه حنو 

 ضرورة وجود وظيفة رقابية مستقلة داخل املؤسسة.

و نظرا ألن اهتمام اإلدارة يف املاضي كان ينصب أساسا على محاية األصول، و باالحتفاظ بتسجيالت مالية 
دقيقة، و االلتزام بالسياسات و اإلجراءات املوضوعة، و احلد من حاالت الغش، فقد ينظر لوظيفة املراجعة 

                                       
  حبث بعنوان معايري املراجعة و تقرير املراجع ندوة سبل تطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية،  حممد مسري الصبان،  1

 .1981اخلارجي، 
، مكتبة امللك فهد الوطنية، النشرة اإللكرتونية، مشروع معايري املراجعة الداخلية و قواعد السلوك املهين - اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني، 2

 5، ص 2004الرياض، يوليو 
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الداخلية على أ�ا امتداد لعمل املراجع اخلارجي، و أدت هذه النظرة الضيقة �ال عمل املراجع الداخلي إىل 
الرتكيز على اجلوانب املالية فقط للعمليات و أنشطة املؤسسة، و كان املراجع الداخلي يف ذلك الوقت يلعب دورا 

حمدودا، كما مل تكن هناك حاجة إلنشاء نشاط مستقل على شكل قسم أو إدارة للمراجع الداخلية ضمن اهليكل 
التنظيمي للمؤسسة .

و لقد أدى النمو املطرد يف أنشطة األعمال، و كرب حجم املؤسسات ,و تعقد العمليات اليت تقوم �ا، إىل زيادة 
االهتمام بالوظيفة الرقابية لإلدارة و ظهور احلاجة إىل وجود املراجعة الداخلية كنشاط رقايب مستقل يساعد اإلدارة 

يف القيام بوظيفتها الرقابية بفاعلية و كفاءة، و ذلك من خالل تقييم مدى االلتزام بالسياسات و اإلجراءات 
املوضوعية، محاية األصول،  التحقق من دقة و اكتمال السجالت احملاسبية و ما حتتوي عليه من بيانات و تقييم 

كفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة كفاءة العاملني فيها إذ ترتب على ذلك االعرتاف بالدور الذي تلعبه املراجعة 
الداخلية كوظيفة رقابية متتد إىل كل اجلوانب املالية و التشغيلية يف املؤسسة واتسع نطاق استخدامها و أصبحت 

تستخدم كأداة لفحص و تقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية و مد اإلدارة العليا باملعلومات، �ذا أصبحت 
املراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات و اتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة و اإلدارة العليا، انعكس هذا 

التطور امللحوظ للمراجعة على شكل برنامج املراجعة، فقد كان الربنامج يف السنوات األوىل لظهور املراجعة يرتكز 
على مراجعة العمليات احملاسبية و املالية و لكن بعد توسيع نطاق املراجعة، أصبح برنامج املراجعة يتضمن تقييم 

نواحي النشاط األخرى .

إن الزيادة يف حاالت الفشل و إفالس املؤسسات يف الواليات املتحدة يف األربعينيات من القرن السابق، أدى إىل 
بدأ االجتاه حنو ضرورة االعرتاف باملراجعة الداخلية كمهنة تكون هلا مقوما�ا اليت متكنها من حتقيق الغرض منها، 

 و ذلك بغرض تطوير املراجعة 19411حيث مت إنشاء معهد املراجعني الداخليني يف الواليات املتحدة يف عام 
الداخلية كمهنة يعرتف �ا، و أدى إنشاء فروع عديدة هلذا املعهد يف عدد كبري من الدول، إىل انتشار فكرة 

"املهنية "يف املراجعة الداخلية و ضرورة تطويرها كمهنة تتوافر هلا مقوما�ا من وجود معايري مهنية ملمارستها، و 
الرتخيص مبزاولتها، و قواعد السلوك املهين جيب االلتزام �ا، مع ضرورة التعليم و التطوير املستمر ملمارسي املهنة .

من خالل التطورات اليت حصلت يف البيئة احمليطة باملؤسسة واليت انعكست على مهنة املراجعة الداخلية أصبحت 
متارس كوظيفة داخل املؤسسات و يف بيئات متنوعة من الناحية القانونية أو الثقافية و يف مؤسسات ختتلف يف 

غرضها، و حجمها، وهيكلها التنظيمي، و شكلها القانوين، و عن طريق أفراد داخل أو خارج املؤسسة .

                                       
 .65،ص2002، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، الرقابة و املراجعة الداخلية - فتحي رزق السوافريي و آخرون، 1
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نالحظ من خالل هذا التطور التارخيي للمراجعة الداخلية أن هذه األخرية هلا ما يؤهلها من املقومات أن تلعب 
دورا كبريا يف عملية اختاذ القرار و على مجيع املستويات، خاصة اإلدارة العليا  .

فالنقلة امللحوظة من جمرد املراجعة احملاسبية لتأكد من صحة تسجيل العمليات املالية و اكتشاف األخطاء إىل أن 
أصبحت تستخدم كأداة لفحص و تقييم مدى فاعلية األساليب الرقابية و متابعة العمليات...، كل هذا من شأنه 

أن يزيد من الوثوق يف خمرجات هذا النظام )نظام املراجعة الداخلية( و االعتماد عليه يف عملية اختاذ القرار .

 "فقد I I Aو يعد أول تعريف للمراجعة الداخلية هو التعرف الصادر من معهد املراجعني الداخليني األمريكي "
جاء فيه أن املراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد يف منظمة األعمال ملراقبة العمليات احملاسبية و 

املالية، و العمليات األخرى، من أجل تقدمي خدمات وقائية وعالجية لإلدارة، داخل التنظيم للقيام باملسئوليات 
املنوطة �ا بدرجة عالية من الكفاءة و ذلك عن طريق توفري التحليل و التقييم و التوصيات و املشورة و املعلومات 

اليت تتعلق باألنشطة اليت تتم مراجعتها .

و عرفت املراجعة الداخلية على أ�ا حلقة من حالقات الرقابة الداخلية و أداة يف يد اإلدارة تعمل على مد 
اإلدارة باملعلومات املستمرة حول سريورة العمليات احملاسبية و املالية و العمليات التشغيلية األخرى .

 ")املراجعة الداخلية على أ�ا تكون داخل املؤسسة وظيفة مستقلة للتقييم الدوري ETIENNE"و عرفت كذلك 
 .1 لصاحل املديرية العامة(

 Institut Française De L’audit Et Du Contrôle       أما املعهد الفرنسي للمراجعة و الرقابة الداخلية

Interne  (IFACI فقد عرف املراجعة الداخلية على أ�ا نشاط مستقل )هدف إىل إعطاء املنظمة الضمانات ي
الكافية حول درجة التحكم يف العمليات و إعطاء نصائح من أجل القيام بالتحصينات الالزمة و اليت تساهم يف 

خلق قيمة مضافة .

 بتعريف للمراجعة الداخلية يبني فيه أن املراجعة الداخلية �ا شخص أو HAMMINI ALLELو لقد جاء 
أشخاص مؤهلون تابعون تنظيميا لإلدارة العليا ومستقلون عن باقي الوظائف مبا فيها احملاسبة واملالية، و هي وظيفة 

رقابية داخلية ترتبط مباشرة مبدير املؤسسة .

                                       
1- Etienne.B, L’audit Interne Pour Quoi Et Comment, Les Edition D’organisation France, 

1989, p20.   
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و يقتصر عملها على خمتلف الوظائف و الدوائر و العمليات، فمن خالل املراجعة الداخلية يتم مراجعة عمليات 
خمتلف الوظائف من أجل القيام بالتحسينات الالزمة للوصول لتطبيق جيد لسياسات و اإلجراءات املتبعة يف 

كما تساعد املؤسسة على الوصول لألهداف املسطرة بشكل منظم ومنهجي               . الوحدة

و رقابة املؤسسة و إعطائها اقرتاحات من  Management des Risqueو تعترب هذه كإجراءات إلدارة املخاطر 
أجل تدعيم فعاليتها .

من خالل هذه التعاريف املختلفة حول املراجعة الداخلية يظهر ما يلي :

 هذه االستقاللية نسبية ألن هذه الوظيفة تابعة ،  تعد املراجعة الداخلية وظيفة )نشاط( مستقلة داخل تنظيم معني
تنظيميا لإلدارة العليا، و االستقاللية تكن عن خمتلف الوظائف األخرى داخل املؤسسة .

يقوم �ذه الوظيفة شخص أو أشخاص مؤهلون تابعني للمؤسسة . -
يتمثل عمل هذه الوظيفة يف إجراء عملية مراجعة )فحص، تقييم، إعداد تقرير( دورية حول عمليات  -

مجيع الوظائف املوجودة داخل املؤسسة .
يتم إبالغ اإلدارة العليا مبدى سريورة العمليات و مدى جتسيد السياسات و حتقيق األهداف مع اقرتاح  -

جمموعة من التحسينات من شأ�ا أن تزيد يف فاعلية و كفاءة املؤسسة .
 و من خالل هذه العناصر ميكن أن نستخلص تعريف شامل للمراجعة إذ نعتربها أ�ا وظيفة مستقلة داخل 
املؤسسة، يقوم �ا شخص )أشخاص( تابع للمؤسسة، حيث تتمثل نشاطات هذه الوظيفة يف القيام بعملية 

الفحص الدوري للوسائل املوضوعة حتت تصرف مديرية املؤسسة قصد مراقبة وتسيري املؤسسة، و التدقيق فيما إذا 
كانت اإلجراءات املعمول �ا تتضمن الضمانات الكافية، و أن العمليات شرعية واملعلومات صادقة   و أن 

 التنظيمات فعالة و اهلياكل واضحة و مناسبة، و كذا مساعدة إدارة املؤسسة يف حتقيق أهدافها املسطرة.

المطلب الثاني :أهمية المراجعة الداخلية 

   حتدد أمهية املراجعة الداخلية بالدور الذي تؤديه يف تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة املؤسسة، و تتضح بصورة 
خاصة من االجتاه املتزايد خالل السنوات العشر األخرية و الذي ينادي بضرورة حتسني األداء الرقايب للمؤسسة، و 
ميكن أن نرجع ظهور هذا االجتاه إىل ثالث عوامل و هي زيادة حاالت فشل املؤسسات و إفالسها و التغيري يف 

 أمناط امللكية و التغريات يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها املؤسسات.

و يالحظ يف السنوات األخرية ظهور العديد من حاالت فشل املؤسسات  -خصوصا تلك احلاالت اليت ا�ارت 
فيها شركات عمالقة -و لفت ذلك أنظار املستثمرين، املشرعني، الباحثني، وغريهم من املهتمني مبجاالت 
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األعمال و االقتصاد، و أجريت العديد من الدراسات و البحوث اليت تتناول أسباب ا�يار هذه املؤسسات، و 
خلصت إىل أن السبب الرئيسي هو ضعف األداء الرقايب فيها نتيجة وجود قصور يف استقاللية جملس اإلدارة أو 

 .1اخنفاض جودة أداء جلان املراجعة أو غياب وظيفة املراجعة الداخلية

من ناحية أخرى، شهدت السنوات األخرية تغيريا يف أمناط امللكية  -خصوصا عند ظهور شركات املسامهة -
نتيجة حتول ملكية األسهم من املستثمر الفرد إىل املؤسسات االستثمارية، مثل صناديق االستثمار، البنوك، 

 و غريها .و أدى ذلك إىل تركيز امللكية يف يد عدد قليل من املستثمرين الذين أصبح هلم تأثري فعال على جملس 
اإلدارة، و بدأ هؤالء املستثمرون ينادون بضرورة التغري يف املواصفات اإلدارية و اإلجراءات و األساليب الرقابية اليت 

تستخدمها املؤسسات مبا حيقق احلماية ملصاحلهم .

وأدت هذه التطورات يف بيئة األعمال إىل ظهور احلاجة لتدخل اجلهات الرقابية و التشريعية لضمان محاية حقوق 
املستثمرين يف املؤسسات املختلفة و لعل من أبرز مظاهر التغيري يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها املؤسسات و 

الدراسات اليت أثرت فيها ما يلي :

م و الذي وضع العديد من التوصيات للحد من الغش يف القوائم 1987 -صدور تقرير جلنة تريدواي يف عام 1
املالية، و لتحسني الرقابة و األداء الرقايب يف املؤسسات، و ينادي التقرير بضرورة حتسني األداء اإلداري، و وجود 
جلان مراجعة مستقلة و فاعلة، و إشراف دقيق للجان املراجعة للتأكد من استقاللية كل من املراجع اخلارجي و 

املراجعني الداخليني؛ 

م و الذي 2000 -صدور تقرير اللجنة املنبثقة عن اجلمعية الوطنية ملديري الشركات الواليات املتحدة يف عام 2
يتعلق بلجان املراجعة، و تضمن إرشادات عملية لعمل جلان املراجعة مبا حيقق التحسني يف األداء الرقايب يف 

شركات املسامهة، و لقد تبنت هيئة الرقابة و اإلشراف على أسواق املال بالواليات املتحدة التوصيات اليت قدمتها 
م؛ 2000هذه اللجنة و مت العمل �ا منذ عام 

م و اليت قدمت إىل سوق األوراق 2002 -صدور عدد من التوصيات ملعهد املراجعني الداخليني يف أبريل 3
املالية بنيويورك و اليت تضمنت ضرورة االلتزام مببادئ األداء الرقايب، و اإلفصاح عن تقييم جملس اإلدارة لفاعلية 

نظام الرقابة الداخلية يف الشركة، و ضرورة إنشاء، و اإلبقاء على وظيفة مستقلة للمراجعة الداخلية على أن توفر 
هلا املوارد الكافية و األفراد املؤهلني؛ 

                                       
1- Abott et All, 2000, Beasly et All,2000. 

   .46 ، مرجع سبق ذكره، صاهليئة السعودية للمحاسبني القانونينينقال عن 
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م نتيجة حاالت اال�يار 2002 -صدور قانون ساربانيس -أوكسلي عن الكوجنرس األمريكي يف منتصف عام 4
يف الشركات العمالقة و الذي وضع عددا من القواعد اليت جيب أن تلتزم �ا شركات املسامهة من حيث ضرورة 

إنشاء جلان املراجعة يف مجيع شركات املسامهة، مع إلزام إدارة كل شركة بإصدار تقرير ضمن التقرير املايل السنوي 
يؤكد مسؤولية جملس اإلدارة عن وجود نظام للرقابة الداخلية، و تنفيذه بفاعلية، مع التأكيد على استقاللية جلان 

املراجعة .

و تبني هذه التوصيات و التقارير و القوانني أمهية حتسني األداء الرقايب يف املؤسسات بصفة عامة و شركات 
 .املسامهة بصفة خاصة، إذ تزداد أمهية األداء الرقايب كلما انفصلت امللكية عن إدارة املؤسسة

  المطلب الثالث :مفهوم الرقابة الداخلية 

تعترب الرقابة الداخلية نقطة البداية بالنسبة ملهام مراقب احلسابات و األساس الذي يرتكز عليه عند إعداده 
 1 لربنامج املراجعة، و حتديد ملدى االختبارات اليت سيقوم �ا.

و باستعراض معايري األداء املهين يتّضح أن من بينها ضرورة قيام مراقب احلسابات بدراسة و تقييم نظام 
الرقابة الداخلية املطبق داخل املؤسسة .

 :لقد تنوعت و تعّددت تعـاريف ) آراء( الرقابة الداخلية و اليت سنذكرها فيما يلي

  كان اصطالح الرقابة الداخلية يستخدم حىت وقت قريب كمرادف إلصالح الضبط الداخلي غري أنه
طرأ يف السنوات األخرية توسيع يف مفهوم  وأهداف الرقابة الداخلية، حبيث أصبح الضبط الداخلي إحدى 

حلقا�ا .

  كان يقصد بالرقابة الداخلية أو الضبط يف بادئ األمر اإلجراءات و الطرق املستخدمة يف املنشأة
للمحافظة على النقدية و األصول األخرى للمنشأة، و اكتشاف األخطاء للمحافظة على دقّة السجالت، لقد 
أكد هذا التعريف أمهية احملافظة على األصول وخاّصة عنصر النقدية ألن نظام الرقابة الداخلية كان يعترب طريقة 

ملنع و اكتشاف التالعب يف النقدية .

  لقـد ذكر البعض أن الرقابة الداخلية هي عبارة عن املراجعة الداخلية املستمرة بواسطة موظفي املؤسسة
عن طريق مراجعة عمل كّل موظف بواسطة عدد آخر من املوظفني .

                                       
 .189،  ص :، نظرية املراجعة و إلية التطبيق مرجع سابق  حممد مسري الصبان 1
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 يذكر املراقبة على أ�ا نظام خاّص بتوزيع العمل و االختصاصات و املسؤولية 1كما جند البعض اآلخر 
بني موظفي املنشأة يف األقسام املختلفة حبيث تراقب أعمال املوظف بواسطة موظف آخر .أي ال جيب أن يرتك 

أّي موظف يقوم باستكمال عمل ما من أوله إىل آخره دون مراقبة موظف آخر من تنفيذ العملية على الصحيح .

 أن نظام الرقابة الداخلية ما هو إالّ جتزئة من العمل و تقسيمه إىل مراحل بني موظفي 2ويقول البعض  
املؤسسة فال يقوم موظف واحد بعملية كاملة من أوهلا إىل آخرها، بل خيتّص مبرحلة معينة منها، وهي وسيلة 
تنظيمية تسّري �ا مراجعة عمل كّل موظف بواسطة موّظف آخر أو بوسائل أخرى لغرض التأكيد من صحة 

األرقام  و القيود يف الدفاتر، األمر الذي يرتتب عنه احتمال منع اخلطأ و الغّش وسرعة اكتشافها عند حدوثها ما 
مل يتواطأ على الغش أكثر من شخص .

 املنبثقة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 3لقد عرّفت جلنة طرائق التدقيق AICPA الرقابة 
الداخلية على أ�ا تشمل اخلطّة التنظيمية ووسائل التنسيق و املقاييس املتبعة يف املشروع �دف محاية األصول و 

مراجعة البيانات احملاسبية و التأكد من دقتها، ومن مدى االعتماد عليها و زيادة الكفاية اإلنتاجية و العاملني 
على التمسك ب السياسات اإلدارية املوضوعية  .

 داخل المؤسسة   :تطبيقات المراجعةالمبحث الثالث

تعترب املراجعة تقنية متخصصة  تندرج ضمن الدراسات احلديثة فهي تتطلب كفاءات علمية و عملية 
ستسمح بتحقيق أهدافها .و للقيام بعملية الراجعة يستوجب توضيح املعامل األساسية اليت تستند عليها وتسطري 
خطة عمل وفق منهجية تسمح له بالسري احلسن لعملية املراجعة فسنرى أنه على املراجع إتباع خطوات ومراحل 
السياسة .لذا سنطرق يف املطلب األول إىل اخلطوات املتبعة يف مهمة املراجعة و من مث ندرس يف املطلب املوايل 

تقنيات و وسائل التدقيق .أما املطلب األخري فيتطرق إىل حمافظ احلسابات .

  :الخطوات المتبعة في مهمة المراجعة المطلب األول

لتحقيق األهداف األنفة الذكر يفرض على املراجع إتباع خطوات متكاملة لذا عليه فهم املؤسسة اليت 
يراجعها حلصوله على معرفة عامة حوهلا مث علية التمكن من فهم نظامها اإلداري الذي تسري عليه و ما يتضمنه 
من ضمانات من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية أين يتم حتديد نقاط القوى و الضعف و من خالهلا  يضع 

املراجع خطة خاصة لتنفيذ مهمته اليت تنتهي بتوصيات و حلول .

                                       
 7" ،  الكتاب السادس  املراجعة مكتبة ألجنلو املصرية ص:  "احملاسبة و املراقبة القانونيةبين نوار  1
 95"  ، اجلزء األول ص :املراجعة علما و عمال عزيز الدجلاوي،  " 2
 167 :دار وائل للنشر عمان ص :علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية و العلميةخالد األمني عبد اهللا   3
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الفرع األول :اكتساب معرفة عامة حول المؤسسة  

قبل الشروع يف املراجعة جيب على املراجع معرفة معلومات حول املؤسسة أما نوعية و كمية هذه املعلومات 
 1فتحددان حسب أهداف و مسؤوليات املراجع .

:البحث عن املعلومات  1

  :( :حتديد األهداف ) للمهمة2

الفرع الثاني :تقييم نظام الرقابة الداخلية  

 لقد سبق تعريف نظام الرقابة الداخلية على أنه جمموعة ضمانات تساهم يف التحكم يف املؤسسة و عليه 
 املعمول �ا قصد الوقوف على آثارها يف احلسابات و  2البد من تقييم كّل طرق العمل و اإلجراءات و التعليمات

القوائم املالية إذ تعترب هذه العملية عبارة عن أساس كّل مهمة مراجعة فمن خالهلا يّتضح مصداقية نظام املعلومات 
يف املؤسسة، فإذا كان نظام الرقابة الداخلية يف هذه األخرية قائم على أسس صحيحة و يدقق بشكل يضمن 
الدقّة و الفعالية لكل العمليات احملققة، و يعترب نظام املعلومات هلذه املؤسسة حمل ثقة و سيؤدي حتما للقرار 

السليم  .

و يف تقييمه لنظام الوقاية الداخلية يف أّي مؤسسة البد له بإتباع مخس خطوات هي كاآليت  :

 (Saisie de procédures )مجع اإلجراءات  .1

 Teste de conformité ) .اختبارات الفهم 2

   .التقييم األويل للرقابة الداخلية3

  .اختبارات االستمرارية      4

  .التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية  5

الفرع الثالث :تنفيذ مهمة المراجعة 

يف هذه املرحلة وعلى أساس املعلومات احملصل عليها يف املرحلة األولية خيطط املراجع مهمته و حيدد 
العمليات و املواطن احلساسة للتدقيق مع مراعاة الوقت و امتداد حدود التحقيق  .

                                       
1  Collins, Audit et co,trôle interne, édition Dalloz, 1986, pp:  51 

 75 إىل 70 بين نوار مـرجع سبـق ذكره  صفحات من  : 2
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من جهة أخرى خيتار املراجع التقنيات و الوسائل املالئمة لكل مهمة تدقيق و فحص فعلى سبيل املثال قد 
خيتار املراجع بني :

استجواب األفراد املعنيني و إعداد خمططات التسيري . •

اللجوء إىل العّينات اإلحصائية و املالحظات احلية . •

   .إعداد المهمة 1

بناء على ما ّمت حتديده يف برنامج العمل و األهداف املنتظرة من املراجعة، سيحاول املراجع تطبيق نقاط 
هذا الربنامج مع التدقيق و الفحص يف األجوبة باستعمال االختيارات و الوسائل اليت يراها مناسبة .

 .إعـداد التقرير  2

تتمثل املرحلة النهائية للمراجعة يف إعداد تقومي �ائي للتدقيق و الفحص الذي قام به املراجع طيلة فرتة 
املهمة و يتميز هذا التقرير بالشمولية و الدقة مع عرض كّل األدلة و القرائن اليت تثبت حكم و تقدير املراجع 

لنظام املعلومات يف املؤسسة .

  تقرير المراجعة 3.

التقرير هو الشكل النهائي و الكتايب لعملية املراجعة إذ ليس من املمكن تصور مهمة تدقيق و مراجعة 
بدون تقرير يكشف عن حكم املراجع يف و ضعية املؤسسة .حىت لو كانت هذه األخرية تعطس تكامال جيدا 

نسبيا بني نظام املراقبة الداخلية و األهداف املسطرة هلا .

هذا و نشري إىل أن تقرير املراجع خيضع إىل معايري و مبادئ معمول �ا لدى كّل املراجعني يذكر أنه سبق 
التطرق إليها يف معايري املراجعة، و على العموم يقوم املراجع حبصر مواطن القوة و الضعف للنظام كما حيدد 

املخالفات و األخطاء املكتشفة اليت من خالهلا تسجل التوصيات و االقرتاحات املمكنة .

وهكذا بعد االجتماع النهائي الذي ّمتت  فيه مناقشة مجيع النقاط اليت ستذكر يف تقرير املراجعة و بعد أن 
يتحصل املراجع على أجوبة العميل بشكل رمسي ميكن له أن يشرع يف كتابة التقرير النهائي ملهمته كما ميكن أن 

خيتلف إعداد التقرير حسب هدف املراجعة فيميز بني تقرير احلصيلة لألوضاع بصفة عامة و تقرير مفصل و 
مطّول يشتمل على دورات      و فصول و ذلك حسب نوعية تدخالت املراجع .
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يشكل التقرير بصفة عامة وثيقة رمسية و مصدرا للمعلومات، كما يعترب أداة عمل للمراجعني و املسريين 
  1على حّد سواء و بناء على هـذا يتّم توضيح ما يلي يف التقرير :

تقييم نظام الرقابة الداخلية . •
 الكشف عن األوضاع السائدة مع وجود األدلة و القرائن الكافية للحكم النهائي عليها. •
اقرتاح توصيات و توجيهات لتصحيح األخطاء و املخالفات أما عن الشكل فعموما يبىن  •

 على النحو التايل:
  -صفحة أو مستند اإلرسال.

 -فهرس، مقدمة، خالصة .

 -نّص التقرير حيث جند فيه عرض النتائج و التوصيات و أجوبة العميل .

 -اخلامتة، خطبة التحقيق و التدخالت و املالحق 

  :تقنيات ووسائل جمع األدلة المطلب الثاني

عرب كّل مرحلة من مهمة املراجعة يقوم املراجع جبمع األدلة و القرائن الكافية الستبيان و توضيح النتائج و 
القرارات اليت ختّص حالة املؤسسة لكن بإملام جيد بأدلة اإلثبات البد من اختيار التقنيات و الوسائل املالئمة 

لألوضاع و التنسيق فيما بينها وهنا نشري إىل ضرورة خربة املراجع .وبناء على ذلك سنقوم أوال  بسرد نوعية أدلة 
اإلثبات اليت يبحث عنها املراجع مثّ نكشف بعدها عن بعض التقنيات و الوسائل املستعملة من املراجعني لغرض 

مجع األدلة .

الفرع األول :أدلة اإلثبات في المراجعة  

 عليه املراجع من أدلة و قرائن حماسبية و غريها مما 2إن اإلثبات يف املراجعة يعين كّل ما ميكن أن يتحصل
يدعم به رأيه الفين احملايد حول صحة القوائم املالية ككل .و يتضمن معظم وقت عمل املراجع من مجع أدلة و 
قرائن وقد نّص معيار من معايري العمل امليداين  و التعارف عليها على ما يلي )) جيب احلصول على قدر واف 

                                       
1 Hamimi Allel, Le contrôle interne et l’élaboration du bilan, O.P.U.1993,  pp: 55 

 79 -78، ص :أساليب املراجعة ملراقيب احلسابات و احملاسبني القانونيني أمني السيد أمحد اللطفي،   2



الـــــــمراجـــعـــــة وتـــــــطبيــــقاتــــــهاالفصل األول  :  
 

23 
 

من أدلة اإلثبات و القرائن عن طريق الفحص املستندي و املالحظة و االستفسارات املصادقات و غريها كأساس 
  1سليم إلبداء الرأي يف القوائم املالية حتت التدقيق ومن خالل هذا التعرف نستنتج خصائص أدلة اإلثبات .

أوال  :الكفاية يف األدلة 

  ثانيا :صالحية أدلة

الفرع الثاني :وسائل المراجعة 

أوال :استجواب الرقابة الداخلية ) االستبيان ( 

تعترب دراسة نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة ضمن املرحلة األولية للمراجعة وتقييم هذا النظام يستلزم 
البحث عن املعلومات الالزمة باستعمال كّل الوسائل املالئمة الستخالص املالحظات و النتائج اليت ستساعد 

على حتقيق أهداف املراجعة .و من بني الوسائل اليت يعتمد عليها املراجع يف تقييم الرقابة الداخلية هي 
 .حبيث تدل اإلجابات 2االستجواب ) االستقصاء ( حيث تنظم فيه اإلجابات بشكل مغلق إما بـ :)نعم( أو )ال(

 "بنعم  "على أنظمة دقيقة للرقابة و "بال "على أنظمة ضعيفة أو عدم وجود رقابة أصال يف تلك الناحية .كما 
عليه تسجيل ذلك على أ وراق العمل بصفة مستمرة يف حالة اإلجابة بـ":ال "اليت تستوجب من املراجع شرحا و 
توضيحا، أّما نقاط القوة اإلجابة بـ" :نعم "البد أن ختضع للتحقق عن طريق املعاينة اإلحصائية أو اختبار السري 

  احلسن للنظام

 ثانيا :المعاينة اإلحصائية أو السبر اإلحصائي

إن العدد اهلائل من الوثائق و املستندات و كذا العمليات و املهام اليت هي بصدد املراجعة تؤدي إىل زيادة 
املخاطر ذلك الستحالة التدقيق يف مكونات املؤسسة مجيعا فليلجأ املراجع إىل املعينة اإلحصائية يف مهمته على 

أن يسبق ذلك بالضرورة دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد ما إذا كانت املعاينة ستستخدم أم ال .

  FLOW – CHARTثالثـا :مخطط السير أو خرائط  التدفق 

إن استخدام خرائط التدفق  تسمح بفهم تسلسل و تدفق الوثائق و املستندات بني خمتلف الوظائف و 
املسؤوليات مع اإلشارة إىل املصدر و املصري لكل منهما داخل املؤسسة و عليه تتكون لدى املراجع من خالل 

 املخطط نظرة شاملة و كاملة لسري املعلومات يف النظام. .

                                       
 .312 ص :1986  دار املريخ،، املراجعة بني النظرية و التطبيق، توماس واهنكي،  تعريب أمحد حامد حجاج و كمال الدين سعيد،   1
 .175 خالد أمني عبد اهللا، مرجع سابق، ص : 2
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الفرع الثالث :أساليب جمع و تقييم أدلة اإلثبات  

للتذكري فإن اهلدف من أساليب مجع أدلة اإلثبات هو مجع أدلة كافية و صحيحة لتدعيم عمل ورأي 
املراجع يف املؤسسة هذا و قد تتنوع و تتحد التقنيات املستعملة و األساليب املختارة حسب األوضاع و الظواهر 

املدروسة  .كما أن استخدامها يكون بشكل متفاوت و متكامل مبعىن أن املراجع ال يكتفي بأسلوب واحد فالبد 
من التنسيق بني خمتلف الطرق و التقنيات بغرض حتقيق أهداف املراجعة و فيما يلي بعض التقنيات و الوسائل 

 1 .املستعملة

أوال :فحص الدفاتر و امللفات و الوثائق  

ثانيا :املشاهدة العينية  

 ثالثا :املصادقات

رابعا :االستفسارات  

خامسا :املراجعة القياسية أو الفحص التحليلي  

   :محافظ الحساباتالمطلب الثالث

 من قانون 27للتذكري فإن حمافظ احلسابات ميثل مراجعة خارجية قانونية ولقد ّمت تعريفه حسب املادة 
 بامسه اخلاص و حتت مسؤوليته اخلاصة يتكفل كمهنة  الذي  " إنه مبفعول هذا القانون :كّل شخص 08 -91

له بالتأكد من مصداقية و شرعية حسابات املؤسسات و التنظيمات و ذلك يف �اية دور�ا  "

وهكذا فقد فرض املشرع على معظم املؤسسات االقتصادية مراقبة قانونية مستقلة مكلفة أساسا بالتصديق 
على صحة و دقة احلسابات السنوية و التحقق من املعلومات املوجودة يف تقارير التسيري �لس اإلدارة دون 

 من 678، و بناء على ذلك تقوم اجلمعية العامة للمسامهني يف املؤسسة حسب املادة 2التدخل يف تسيري املؤسسة
القانون التجاري بتعيني حمافظ احلسابات ملدة ثالث سنوات أو أكثر مع إمكانية جتديد مدة توكيل املراجع مرة 

 3واحدة .هذا و قد حدد القانون مهمة حمافظ احلسابات فيما يلي :

التأكد من مصداقية و صحة احلسابات السنوية . •
                                       

 83، مرجع سيق ذكره، ص :أساليب املراجعة ملراقيب احلساباتأمني السيد أمحد لطفي،   1

 1991/ 27/04 الصادر يف  :91-08،  و قانون 12/01/1988 الصادر يف  :88-88/04-01 قانون  2
 1991 /04 /27 الصادر يف   :08 – 91 من قانون   :28 املادة  3
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التدقيق و التنسيق بني احلسابات السنوية و املعلومات املدونة يف تقارير التسيري اليت يعدها  •
املسؤولون لفائدة املسامهني :الشركاء،  البنوك ....اخل .

إطالع املسؤولني أو اجلمعية العامة عن كل النقائص اليت تعرف عليها املراجع و حىت يتم فحص  •
و تدقيق احلالة املالية للمؤسسة يستدعى من املراجع اختاذ بعض املراجع و اخلصائص الضرورية 

 ملمارسة املهنة ) حمافظ احلسابات (.

الفرع األول :خصائص مهمة محافظ الحسابات 

أوال  :االستقاللية و الموضوعية   

حىت يتسىن للمراجع من إصدار حكم أو رأي صادق عن احلالة املالية للمؤسسة جيب عليه أن ال ميلك 
عند تنفيذ املراجعة أي مصلحة أو ربح قد يؤثران على استقاللية و موضوعية احلكم،  وباختصار يكفي أن نشري 

 اليت تنص إحدى بنودها بـ" :عدم جتانس مهام حمافظ احلسابات يف 136 – 96 من قانون 36إىل املادة 
مؤسسة أين يكون األقارب إىل الدرجة الرابعة يسامهون يف جزء من رأس املال أو هلم مصاحل مهما كانت  "إضافة 

 من املهمات التالية :08 – 91 من قانون 47إىل ذلك مينع حمافظ احلسابات حسب املادة 

 -مراقبة حسابات مؤسسة أين يشارك يف رأس ماهلا بصفة مباشرة أو عند مباشرة كما سبق و أن أشرنا .

 -شغل منصب أجر يف املؤسسات أو التنظيمات اليت ّمت مراجعتها يف أقل من ثالث سنوات ماضية .

ثانيا :الكفاءة المهنية  

كما سبق و أشرنا يف معايري املراجعة فمراجعة احلسابات تستدعي من املراجع تنفيذ املهمة بكل اهتمام و 
دقة، �دف إنشاء أساس متني إلصدار احلكم و القرار النهائي للمراجعة، وحىت يتمكن املراجع من ممارسة مهنة 

 1 :"حمافظ احلسابات "البد أن يقوم على

 -شهادات يفرضها القانون لتربير كفاءاته .

 -التسجيل يف جدول املنظمة الوطنية خلرباء احملاسبة و حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين إضافة إىل 
 2ذلك بنّص القانون على شروط التكوين النظري و التطبيقي امللزم �ا حمافظ احلسابات .

                                       
 1991/04/27 املؤرخ يف  :08 -91 من القانون رقم  :06 املادة  1
 08 – 91 املنصوص عليها يف القانون رقم 68 – 65 – 64 -58 -57 املواد رقم : 2
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و�ذه الكفاءات يتحمل املراجع كل املسؤولية يف أعماله و تصرحياته اليت تستند طبعا على أدلة و مصادر 
علمية و قانونية ختضع ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها .

ثالثا :سر المهنة 

إن االحتفاظ بسر املهنة يعترب ميزة أساسية للتعامل مع املؤسسات أو العميل فمن املعلوم أن حمافظ 
احلسابات يطّلع و يكشف على مجيع املعلومات اليت يراها ضرورية للمراجعة،الشيء الذي يؤدي إىل التعرف على 
معلومات سرية للمؤسسة لذا فهو ملزم بالكتمان و احملافظة عليها إالّ إذا ألزم القانون إفشاء سر املهنة كما تنّص 

عليه املادة التالية   :

"إن على حمافظ املنظمة مراعاة احرتام سر املهنة عند ممارسة مهنتهم غري أ�م مطالبون بإفشاء السر يف 
احلاالت املنصوص عليها يف القانون و القواعد املعتمدة ال سيما كل من :

وجوب ضرورة تسليم الوثائق لصاحل إدارة الضرائب . •

يف حالة استدعائهم للشهادة أمام غرفة التأديب و التحكيم  . •

قد يكون نتيجة استعالم أو حتقيق قضائي موجه ضدهم . •

الفرع الثاني :إجراءات تنفيذ المهمة   

 أوال :االلتزامات القانونية  

    1إن مهمة حمافظ احلسابات تدور حول ثالث التزامات قانونية و هي :

االلتزام مبراقبة صحة و مصداقية و كذا الصورة احلقيقية للحسابات . •

االلتزام بالتأكد من التأكد من احرتام اإلجراءات األمنية و القانونية املعتمدة عليها يف املؤسسة املراقبة . •

االلتزام بإصدار الرأي عن طريق إعداد تقرير للمراجعة و تقدميه للمؤسسة . •

و على حمافظ احلسابات التخطيط لعملية املراجعة ألنه خيضع لتوقيت خاص و قانوين إلجراء الفحوص و 
التدقيق "و هو حمدد يف بداية التوكيل من طرف املؤسسة باالتفاق مع حمافظ احلسابات حسب تعريفة السلطات 

العمومية املختصة و مبشاركة املنظمة الوطنية يف إطار القوانني املعتمدة "غري أن "عدم كفاية األوقات احملددة مقارنة 
   2بامتداد املهنة ال يعين ذلك بأي حال من األحوال عدم احرتام اإلجراءات املهنية "

                                       
 . 1996 / 4 / 15 املؤرخ يف 136 – 96 من قانون 29 املادة رقم  1
 . 1996 / 4 / 15 املؤرخ يف 136 – 96 من قانون 28 املادة رقم  2
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و عند ختطيط املراجع لعملية  املراجعة تستند هذه املنهجية أساسا على ما يلي   :

معرفة عامة حول املؤسسة اليت هي بصدد املراجعة .

تقييم و اختبار نظام املراجعة الداخلية . •

التدقيق يف احلسابات )تنف مهمة املراجعة( . •

إعداد التقرير النهائي )إبداء رأي املراجعة( . •

 ثانيا  :منهجية تنفيذ المراجعة 

قبل دراسة املنهجية جيب العلم أنه أثناء كّل مرحلة من مراحل املهمة على حمافظ احلسابات أن يستدل أو 
 1يستخدم مستندات رئيسية و أساسية لتحقيق إجراءات املهمة م هي نوعني :

ملف دائم . •

ملف سنوي جاري . •

فمسك مثل هذه امللفات تسمح حملافظ احلسابات  بـ   :

تنظيم و تنسيق عملية املراجعة . -أ

امتالك مصدر دائم للمعلومات حول املؤسسة طيلة فرتة توكيل املراجع  . -ب

تدعيم رأيه يف حالة احلاجة للقرائن و األدلة لألعمال املنجزة يف املؤسسة . -ج

 حجة قانونية كدليل إثبات أمام القضاء إذا ما تعرض املراجع للمساءلة. -د

 

 

 

 

 

                                       
       95 - 91 مرجع سبق ذكره، ص  : أمحد لطفي،  1
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 خالصة:

مما سبق ذكره خنلص إىل أن املراجعة الداخلية عملية فحص �موعة من املعلومات �دف التحقيق        
من سالمة القوائم املالية و ذلك و فقا �موعة من املعايري املوضوعة و ينتهي الفحص بتقدمي تقرير 

مكتوب يوضع حتت تصرف اجلهات اليت تعتمد القوائم املالية ملساعد�ا يف ليحكم على مدى جودة و 
نوعية هذه املعلومات و حتديد مدى االعتماد على تلك القوائم حيث أن رأي املراجع يزيد من إمكانية 

االعتماد على القوائم املالية و هذا ليس كونه خبريا يف احملاسبة و املراجعة فحسب لكونه مستقل و مؤهل 
و حمايد و يتحمل املسؤولية املهنية اجتاه العمل الذي يقوم به .

و هكذا يتسىن لنا بعد عرض أهم اخلطوات املتبعة من املراجع أن نباشر باملراجعة األولية أال و هي املعرفة     
العامة بالقطاع البنكي و كيفية أداء مهنة املراجعة به .و هذا من خالل الفصل املوايل .
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 تمهيد:

تعترب البنوك الركيزة األساسية ألي دولة و عجلتها االقتصادية، و كان توجو الدول من االقتصاد ادلوجو 
لتسمح ذلا بالتماشي مع إذل اقتصاد السوق سببا كافيا إلنشاء إصالحات و قوانُت تضبط البنوك زلاسبيا و ماليا 

 ديناميكية ىذا االقتصاد.

تعريف البنك، أىدافو، ىيكلو  األولوذلذا سوف نقسم يف ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث. يلخص ادلبحث 
التنظيمي، موارده، استخداماتو و كذا الضوابط الرقابية اليت تتحكم يف النشاط البنكي. يهتم ادلبحث الثاين بدراسة 

احملاسيب البنكي، رلموعاتو الدفًتية و ادلستندية و كذا القوائم ادلالية ادلعمول هبا. أما ادلبحث خصائص النظام 
 األخَت فيعرض عملية التدقيق البنكي دبراحلها و كيفية القيام دبراجعة كل عنصر من عناصر البنك.
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 ة: ماهية البنوك التجارياألولالمبحث 

أنواع ادلؤسسات ادلالية اليت يرتكز نشاطها يف قبول الودائع و منح االئتمان، يعترب البنك التجاري نوع من 
و من ىنا يعترب البنك التجاري وسيطا بُت من ؽللكون فائضا يف األموال و من ػلتاجوهنا، كل ىذا ربت إشراف و 

 رقابة تضمن التسيَت احلسن ذلذه العمليات.

ب تلخص يف رلملها تعريف البنوك التجارية، مواردىا و و عليو، نتطرق يف ىذا ادلبحث إذل ثالثة مطال
 استخداماهتا و كذا طرق الرقابة عليها.

 : تعريف البنوك التجارية، أهدافها األولالمطلب 

 : تعريف البنوك التجاريةاألولالفرع 

 ىناك عدة تعاريف للبنوك التجارية نذكر منها مايلي:

: "ىي تلك البنوك اليت رخص ذلا بتعاطي األعمال ادلصرفية و اليت تشمل تقييم اخلدمات األولالتعريف 
ادلصرفية السيما قبول الودائع بأنواعها ادلختلفة و استعماذلا مع ادلوارد األخرى للبنك يف االستثمار كليا أو جزئيا 

 1باإلقراض أو بأية وسيلة أخرى يسمح هبا القانون". 

رف التشريع الفرنسي البنك التجاري على أنو "تلك ادلؤسسة اليت تقوم على سبيل : عالتعريف الثاني
االحًتاف بتلقي األموال من اجلمهور على شكل ودائع أو ما يف حكمها، مث إعادة استخدام ىذه األموال 

 2حلساهبا اخلاص يف عمليات اخلصم و االئتمان أو يف العمليات ادلالية" 

 ة نستخرج اخلصائص التالية للبنوك التجارية:من خالل التعاريف السابق

 أهنا أكثر أنواع البنوك سلاطرة يف أداء نشاطها شلا غلعلها تتحمل مسؤولياهتا يف إدارة األموال، -1

 تعتمد ىذه البنوك على أموال ضخمة يف تعامالهتا مقارنة مع رأمساذلا. -2
وض قصَتة األجل معرضة بشكل كبَت نظرا لتعامل ىذه البنوك بشكل كبَت بالودائع ربت الطلب و القر  -3

 خلطر السيولة.
 كثرة ادلتعاملُت مع ىذه البنوك من أفراد و مؤسسات بسبب نوع اخلدمات ادلقدمة. -4

                                       
 .35، ص: 1998، خالد أمُت عبد اهلل، العمليات ادلصرفية، الطرق احملاسبية احلديثة، دار وائل للنشر، األردن  1
 .17، ص: 1999، دار حنُت مكتبة الفالح، األردن، زلاسبة ادلنشآت ادلاليةعبد اإللو نعمت جعفر،   2
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 الفرع الثاني: أهداف البنوك التجارية

تتمثل أىداف البنوك التجارية يف الرحبية، السيولة و األمان. و فيما يلي نتعرض باختصار لكل واحد 
 على حدا:

 الربحية: - أ
تنتج عن استخدام البنك ألموالو يف رلاالت استثمارية معينة مع العلم أن اجلانب األكرب دلصروفاتو يتمثل 

يف الفوائد على الودائع دبختلف أنواعها، و إيراداتو تتمثل يف الفوائد اليت يتحصل عليها 

ا. نتيجة استثمار تلك الودائع و الفوائد ادلدفوعة عليه
1 

 :السيولة - ب

تعرف السيولة النقدية يف البنوك التجارية بأهنا قدرة البنك على مواجهة االلتزامات ادلالية اليت تتكون 
بشكل رئيسي من تلبية طلبات ادلودعُت للسحب من الودائع، و تلبية طلبات االئتمان و من ىنا تو شبو النقدية 

 ية، حيث أن توفَتىا يساعد البنك على ذبنب اخلسو توفَتىا من األىداف األساسية للبنوك التجار 

ارة اليت ربدث نتيجة اضطراره إذل تصفية بعض موجوداتو غَت السائلة. و رلرد إشاعتو عن عدم توفر 
 السيولة لدى البنك لإلفالس.

 األمان: -ج
لنسبة يتسم رأس مال البنك التجاري بالصغر مقارنة بصايف األصول و ىذا يعٍت صغر ىامش األمان با

للمودعُت، اليت تعترب أمواذلم ادلودعة لدى البنك من أىم مصادر سبويل استثماراتو. فالبنك يستطيع ربمل خسارة 
تفوق رأس مالو. ألن زيادهتا عنو  تؤدي إذل تغطيتها عن طريق اللجوء إذل أموال ادلودعُت و على البنك ربقيق 

الصغَت إال أن ما ينبغي مالحظتو ىو التعارض الواضح بُت أكرب قدر من األمان للمودعُت على أساس رأس مالو 
ىذه األىداف و ىو ما ؽلثل ادلشكلة األساسية يف إدارة البنوك التجارية، و يرجع ىذا التعارض إذل تعارض 
أىداف كل من اإلدارة و ادلودعُت. فاإلدارة تسعى إذل ربقيق أقصى عائد و ىو ما قد يًتك أثرا سلبيا على 

                                       
 .10، ص: 1996ات، ادلكتب العريب احلديث، مصر، |، مدخل ازباذ القرار ، إدارة البنوك التجاريةمنَت إبراىيم ىندي  1
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يولة و درجة األمان، أما ادلودعُت فيأملون أن ػلتفظ البنك بقدر كبَت من األموال السائلة، و أن يوجو مستوى الس
 1موارده ادلالية إذل استثمارات تتسم بدرجة قليلة من ادلخاطرة و ىو ما يًتك أثرا عكسيا على الرحبية. 

ربقيق أقصى عائد أما أىداف ادلودعُت لذا ينبغي على إدارة البنك أن تركز على ربقيق ىدفها ادلتمثل يف 
 و ادلتمثلة يف السيولة و األمان فيمكنها التحقق من خالل التشريعات و توجيهات البنك ادلركزي.

 الفرع الثالث: تنظيم البنوك

ليس ىناك شكل تنظيمي موحد للبنوك التجارية و إظلا ؼلتلف ىذا الشكل باختالف مزيج اخلدمات اليت 
اإلضافة إذل حجم أن حجم البنك يؤثر على اذليكل التنظيمي الذي يتخذه. و من ادلتفق عليو يقدمها البنك، ب

أن اذليكل التنظيمي ال بد أن يعكس األنشطة اليت يتم شلارستها. و تتم رقابة ىذه األخَتة من خالل اإلدارات 
إلدارة. و تتمثل ىذه اإلدارات ادلختلفة، و تتضمن كل إدارة عددا من األقسام اليت تتوذل مهام و وظائف ىذه ا

 2الرئيسية للبنك يف أربع إدارات: 

 .إدارة القروض و االئتمان 

 .إدارة التمويل 

 .إدارة العمليات 

 .إدارة األموال ادلؤمن عليها من الغَت 

 :إدارة القروض -1

ربوي ىذه تعمل ىذه اإلدارة على تقدمي سلتلف أنواع القروض للمتعاملُت مع البنك من مؤسسات و أفراد، و 
اإلدارة عدة أقسام نذكرىا كما يلي: قسم القروض التجارية ادلقدمة ألصحاب الشركات الكربى، قسم القروض 

ادلوجهة ألصحاب ادلهن، قسم القروض ادلوجهة للمتعاملُت يف األوراق ادلالية، كما أن ىناك قسم للقروض العقارية 
لتأجَت، اخلدمات العامة، ربليل طلبات االئتمان، و آخر للقروض االستهالكية، و كذا أقسام لكل من: ا

 الكمبياالت و الشؤون القانونية.

 

 

                                       
 .12منَت إبراىيم ىندي، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 .218، الدار اجلامعية مصر، ص: ادلؤسسات ادلالية البورصة و البنوك التجاريةزلمد صاحل احلناوي، عبد الفتاح عبد السالم،   2
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 إدارة التمويل: -2
تعمل ىذه اإلدارة على إغلاد سلتلف ادلصادر و احلصول على األموال ادلستخدمة يف إدارة القروض، و تشرف ىذه 

قسم خدمات االستثمار، الذي يتوذل اإلدارة على قسم خدمات اإليداع ادلتعلقة دبختلف أنواع الودائع و 
االستثمارات اخلاصة بالبنك سواء بأذونات اخلزينة أو السندات أو األسهم...اخل. و قسم البنوك األخرى الذي 

ؼلتص بتلقي الشيكات احمللية و اخلارجية اليت يودعها الزبائن برسم التحصيل على بنوك أخرى، و ذلك إما 
طريق غرفة ادلقاصة يف البنك ادلركزي، و كذا قسم التسويق و التخطيط ادلهتم باإلرسال للبنك ادلعٍت أو عن 

بالتسويق و اخلدمات ادلالية و تطويرىا، و أخَتا قسم الرقابة و احملاسبة ادلالية الذي يتوذل مراقبة الدفاتر ادلالية 
 للبنك، و التأكد من سالمة العمليات ادلالية و احتساب رواتب ادلوظف

 ليات:إدارة العم -3
تتوذل ىذه اإلدارة شؤون البنك فيما يتعلق بقسم حفظ السجالت و قسم الصرافة و قسم األمن و ذلك للحفاظ 
على أمالك ادلودعُت و شلتلكات البنك من ربليل و بررلة و تشغيل و كذا قسم لكل من خدمة العميل و اإلدارة 

 النقدية و شؤون العاملُت.

 الغير:إدارة األموال المؤمن عليها من  -4
تعمل ىذه اإلدارة على تقدمي العديد من اخلدمات االئتمانية سواء األفراد أو ادلؤسسات زيادة عن ادلهمة الرئيسية 

إلدارة القروض و االئتمان و ىي تقدمي القروض بأنواعها ادلختلفة. و من أمثلة ىذه اخلدمات اليت تتوذل إدارة 
ك نفسو أو األفراد أو ادلؤسسات. و كذلك القسم الذي يتوذل إدارة أموال التقاعد سواء بالنسبة للعاملُت بالبن

شؤون األمالك العينية ادلملوكة للزبائن باإلضافة إذل القسم اخلاص بتقدمي خدمة ادلتاجرة يف األوراق ادلالية لصاحل 
 الزبائن و تقدمي النصائح و اخلدمات التسويقية ذلم.

 ك: موارد و استخدامات البنالمطلب الثاني

من التعاريف السابقة عرفنا أن مهمة البنوك التجارية ىي تلقي الودائع و ما ىو يف حكمها الستخدامها 
 يف عمليات اخلصم و االئتمان.

 : موارد البنكاألولالفرع 

 ؽلكن تقسيم موارد البنك إذل نوعُت رئيسيُت علا: موارد خارجية و أخرى داخلية.
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 أوال: المصادر الخارجية
 موارد خارجية للبنك، نذكر منها مايلي:ىناك عدة 

 Les dépôtsالودائع:  -1

 سنتطرق فيما يلي إذل كل من تعريف و أنواع الودائع.

سبثل كل ما يقوم األفراد أو اذليئات بوضعو يف البنوك بصفة مؤقتة قصَتة أو طويلة ادلدى تعريف الوديعة: -1-1
على سبيل احلفظ أو التوظيف. و تتجسد ىذه الودائع يف غالب األحيان على شكل نقود قانونية على الرغم من 

)حلظة اإليداع و السحب( فهو أهنا ؽلكن أن تأخذ أحيانا أشكاال أخرى. و منو فإن البعد الزمٍت يف الوديعة مهم 
يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة للمودع، كما أن ىذا الفاصل يعترب حامسا من الناحية االقتصادية بالنسبة 
للبنك إذ على أساسو ؽلكن تقدير مدى التوظيفات الالزمة ذلذه األموال و للبنك حق باستعمال ىذه الودائع و 

 1هبا عمليات السحب احملتملة من طرف أصحاهبا.  لكن يف احلدود اليت تسمح لو

 المبالغ المقترضة من البنك المركزي: -2
و سبثل بدورىا مصدرا ىاما لتمويل نشاط البنوك التجارية و خاصة لتغطية احتياجات التمويل ادلومسي. و 

رات منها مدى كفاية مواردىا يف الظروف العادية، يتحدد جلوء البنوك التجارية لالقًتاض من البنك ادلركزي باعتبا
من الودائع و مدى رغبتها يف االعتماد على االقًتاض من البنك ادلركزي و من شروط االقًتاض منو و على العموم 

 يف العصر احلاضر ادللجأ األخَت لالقًتاض لتدعيم مركز سيولة البنوك التجارية و احملافظة عليها.  2ؽلثل البنك ادلركزي

 وك و المراسلين:المستحق للبن -3
و ؽلثل أحد مصادر التمويل اذلامة اليت تعتمد عليها البنوك التجارية قبل البنوك األخرى احمللية و األجنبية، 
و ؽلكن تقسيم ىذه االلتزامات من حيث آجال االستحقاق إذل حسابات جارية و حسابات ألجل و حسابات 

ات ادلتبادلة بُت عمالء البنوك يف إطار العالقات العادية اليومية إلخطار. و تنشأ احلسابات اجلارية دلقابلة ادلدفوع
يف حُت سبثل احلسابات اآلجلة و بأخطار قروض حصل عليها البنك من بعض البنوك دلقابلة بعض نواحي 

 التوظيف ادلتاحة لو. 

 ثانيا: المصادر الداخلية

                                       
 .26،25، ص:2003امعية، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجل تقنيات البنوك،الطاىر لطرش،   1
 .133، ص: 1984لبنان، دار النهضة العربية،  النقود و البنوك،صبحي قريصة،   2
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 و يقصد هبا أموال البنك اخلاصة و ىي:

 رأس المال: -1
 دلوارد البنك الذي يبدأ نشاطو و يتكون من رلموع ادلبال  اليت قام بدفعها أصحاب البنك و األوذللنواة و ؽلثل ا

 ادلساعلُت يف تكوين رأس مالو. و ؽلثل رأس ادلال ادلدفوع نسبة ضئيلة من رلموع أموال البنك لألسباب التالية: 

 يعتمد على الودائع اليت لديو.البنك ال يتعامل بشكل رئيسي بأموالو اخلاصة و إظلا  -

 صغر حجم رأس ادلال ؽلكنو من توزيع أرباح أكرب على ادلساعلُت األوائل للبنك. -

 االحتياطات: -2
ىي مبال  تكونت على مر الزمن و تكون ربت تصرف السلطات ادلسؤولة يف البنك و مصدر ىذه ادلبال  

 االحتياطات يف البنوك التجارية إذل:  ىي األرباح اليت يتحصل عليها البنك كل سنة. و نقسم

احتياطات إجبارية )قانونية(: و ىي نسب مئوية يقتطعها البنك كل عام من صايف أرباحو و بشكل  -
إجباري قانوين، و االحتياطي القانوين يطلب كوسيلة للوقاية من أية خسارة قد تنتج عن قيام البنك بعملياتو 

 ادلختلفة.

االحتياطي االختياري ىو احتياطي يكونو البنك من تلقاء نفسو بشكل اختياري االحتياطات االختيارية:  -
و ذلك بأن يقتطع نسبة معينة من صايف أرباحو كل عام كاحتياطي اختياري يودع لدى البنك ادلركزي و ذلك 

 لتحقيق ىدفُت رئيسيُت:

 .تدعيم ادلركز ادلارل للبنك و كسب ثقة ادلتعاملُت 

 ة تواجو البنك زيادة على االحتياطي القانوين.مواجهة أية خسارة طارئ 

 الفرع الثاني: استخدامات البنك

درسنا يف الفرع السابق الكيفية اليت بواسطتها ػلصل البنك فيها على موارده و هندف يف ىذا الفرع إذل 
 البنوكدراسة استعماذلا من طرف النظام البنكي و تعترب األصول ىي األوعية ادلختلفة الستخدامات ىذه 

 نقد في الصندوق: -1
 حيث يقوم البنك باالحتفاظ جبزء من أموالو كنقد يف الصندوق دلواجهة حركة ادلسحوبات اليت يقوم هبا العمالء. 

 أرصدة لدى البنك المركزي:
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حيث تنص التشريعات احلديثة على إلزام البنك التجاري باالحتفاظ بنسبة من أموالو يف صورة نقد سائلة 
لدى البنك ادلركزي و اليت تعرف بنسبة االحتياطي القانوين و البنك ادلركزي ال يدفع أية فوائد على نسبة 

سبة اإليداع عن النسبة ادلقررة اليت نصت االحتياطي القانوين الذي يدعو البنك التجاري لديو و لكن إذا زادت ن
 1عليها القوانُت فإن البنك ادلركزي يدفع فائدة على ىذه ادلبال  الزائدة ادلودعة لديو. 

 أرصدة لدى بنوك تجارية محلية أخرى: -2
حيث يقوم البنك بفتح حساب جاري لو لدى بنك أو بنوك ذبارية أخرى يف نفس البلد ادلوجود فيو. و 

عملية التبادل ادلصريف فيما بينهما و تعترب ىذه األرصدة من النقد اجلاىز و لذلك تدخل يف  ذلك لتسهيل
حساب االحتياط النقدي للبنك. و يستطيع البنك التجاري إصدار شيكات أو سحب نقود من ىذه ادلبال  يف 

 حال احتياجو. 

 أرصدة لدى بنوك أجنبية: -3
احمللية موزعة لدى بنوك أجنبية يف اخلارج لتسهيل التعامل و ىي مبال  تعود ملكيتها للبنوك التجارية 

 2بالنقد األجنيب و األوراق ادلالية و التجارية و األجنبية. 

 األوراق التجارية المخصومة: -4
تتمثل عملية اخلصم التجاري يف قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ االستحقاق و 

لدائنية إذل غاية ىذا التاريخ فالبنك إذا يقوم بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن ػلل زلل ىذا الشخص يف ا
ػلُت أجل تسديدىا. مقابل التنازل عن جزء من قيمة الورقة التجارية و يسمى بسعر اخلصم مث يقوم بتحصيلها إما 

جاري بدوره إذا كان حباجة من ادلؤسسة التجارية اليت قامت باخلصم أو من العميل مباشرة. و يستطيع البنك الت
 3إذل النقود أن يقوم بإعادة خصمها )ادلضمونة منها( لدى البنك ادلركزي. 

 األوراق المالية: -5
يستثمر البنك التجاري جزءا من موارده يف شراء السندات احلكومية و السندات اليت تصدرىا بعض 

ن موارده يف شركات أسهم بعض الشركات الشركات األخرى اليت تتمتع بقدر من الضمان كما يستثمر جزءا م
 ادلتداولة. 

                                       
 .81، 80، 79الطاىر لطرش،  ادلرجع السابق، ص:    1

 .63طاىر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 .245، ص: 1999للنشر، ، األردن، دار اجملدالوي ، النقود و البنوكعقيل حاسم عبد اهلل  3
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 القروض و السلف:
تعترب من أىم نشاطات البنك و ؽلكننا تعريف البنك على أنو "إمداد األفراد و ادلؤسسات و ادلنشآت يف 

اجملتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد ادلقًتض بسداد تلك األموال و فوائدىا و العموالت ادلستحقة عليها و 
ىذه العالقة بتقدمي رلموعة من الضمانات  ادلصاريف دفعة واحدة أو على أقساط يف تواريخ زلددة و يتم تدعيم

 1اليت تكفل للبنك اسًتداد أموالو يف حالة توفق العميل عن السداد بدون أية خسائر" 

 األصول الثابتة: -6
باإلضافة إذل األصول السابقة ىناك أصول أخرى و إن كانت عقيمة يف حد ذاهتا إال أهنا ضرورية لقيام 
البنك بوظائفو. فادلباين اليت ؽلارس فيها البنك نشاطو و األدوات و ادلعدات اليت يستخدمها تعترب من ضمن ىذه 

قة الصلة بعملية اإلقراض و اليت تتمثل يف سلازن األصول الثابتة. كما أن ىناك بعض األصول األخرى اليت تعترب وثي
 2البنك و اليت ػلتفظ هبا ببعض أنواع الضمانات العينية اليت تكون يف حوزتو. 

 الفرع الثالث: وسائل الدفع

 تعريف وسائل الدفع: -1
ىي تلك األداة ادلقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل ادلعامالت اخلاصة بتبادل السلع و اخلدمات و كذلك 

تسديد الديون. و تدخل يف زمرة وسائل الدفع، إذل جانب النقود القانونية تلك السندات التجارية و سندات 
 3القرض اليت يدخلها حاملوىا يف التداول عندما يؤدون أعماذلم. 

 أشكال وسائل الدفع: -2
ن اعتبارىا  تأخذ وسائل الدفع أشكاال عديدة و ربدد عادة األنظمة النقدية ماىية الوسائل اليت ؽلك

 كوسيلة دفع و نتعرض فيما يلي إذل أىم األدوات اليت تعترب وسائل دفع: 

 Billet à ordreالسند ألمر:  -2-1
 Traite ou lettre de changeالسفتجة أو الكمبيالة:  -2-2
 .Le warrant: سند الرىن -2-3

                                       
 .56الطاىر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 .260عقيل جاسم عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 .33-32الطاىر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص:    3
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 Bon de caisseسند الصندوق:  -2-4
 لالسندات العمومية قصَتة األج -2-5
 الشيك -2-6
 النقود -2-7

 : الضوابط الرقابيةالمطلب الثالث

إن الرقابة السليمة تعد شرطا أساسيا الستمرارية البنوك يف السوق و التأكيد على سالمة مراكزىا ادلالية 
جهات مع ربقيق فعالية األداء و بالتارل سالمة اجلهاز ادلصريف و استقراره و تتم عملية الرقابة من خالل ثالثة 

 يتكامل عملها و ىي:

 : جهات الرقابة الداخليةاألولالفرع 

ىي رقابة تتوذل القيام هبا أجهزة خاصة ضمن اذليكل التنظيمي للبنك و تتجلى أعليتها من خالل فعالية 
 طريقة أداء الرقابة الداخلية و مقوماتو و ذلذه الرقابة عدة أساليب نذكر منها:

 البنك و كذلك التحقق من ادلوجودات األخرى.اجلرد ادلادي ادلفاجئ خلزينة  -

 التحقق من صحة السجالت و الدفاتر احملاسبية -

 التحقق من كفاءة اجلهاز اإلداري و مدى تطبيق القرارات الصادرة عن اإلدارة -

الزيارات ادلفاجأة دلختلف مصاحل و أقسام البنك للتأكد من السَت احلسن للعمل و غلب على جهاز  -
األداء باستمرار و العمل على اكتشاف الثغرات و ربليل االضلرافات و تصحيحها وقت  الرقابة متابعة

 1حدوثها و ىي ترتكز على ادلقومات التالية: 

 .أن يتم تغيَت ادلشرفُت على دفًت األستاذ و موظفي الدفاتر النقدية و مصلحة اإلعالم اآلرل 

 أن ال يقًتب موظفي اخلزانة من حسابات الزبائن 

  التام بُت موظفي دفاتر األستاذ و موظفي الدفاتر النقدية و ادلقاصة.الفصل 

 .مقارنة زلتويات دفًت النقدية مع ما ىو مسجل يف دفًت األستاذ 

 ‘.عطاء اإلجازة السنوية لكل موظف دفعة واحدة دون انقطاع و تعويضو دبوظف آخر مؤىل 
                                       

 .338، ص: ، ادلراجعة بُت النظرية و التطبيقعبد الفتاح الصعن، زلمود ناجي درويش  1
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بغي على البنوك و ادلؤسسات ادلالية أن تقيمها ربتوي ادلراقبة الداخلية اليت ين 1و حسب ادلادة الثالثة 
 السيما على ما يأيت:

 نظام مراقبة العمليات و اإلجراءات الداخلية 

 تنظيم زلاسيب و معاجلة ادلعلومات 

 أنظمة تقييم ادلخاطر و النتائج 

 أنظمة الرقابة و التحكم يف ادلخاطر 

 نظام التوثيق و اإلعالم 

 الخارجيةالفرع الثاني: جهات الرقابة 
تقوم أعمال الرقابة اخلارجية على أساس العينة و االختبار للوصول لدرجة من القناعة حول سالمة 

البيانات ادلالية للتأكد من أهنا تعكس نتائج و واقع الوضع ادلارل للمؤسسة يف هناية فًتة مالية ما و ذلك انطالقا 
 2بات.من برنامج للمراجعة اخلارجية يعد من طرف مدققي احلسا

"غلب على كل بنك أو مؤسسة مالية و على كل فرع من فروع البنك األجنيب   3 100فحسب ادلادة 
 أن يعُت زلافظُت اثنُت للحسابات على األقل"

 الفرع الثالث: الرقابة الخارجية من قبل البنك المركزي
وق ادلودعُت و الدائنُت تعمل البنوك ادلركزية على دعم و محاية وحدات اجلهاز ادلصريف للحفاظ على حق

للبنك و توفَت االستقرار ادلنشود يف أسواق النقد و على كل فرع من فروع البنك األجنيب و لتحقيق ىذه األىداف 
يتطلب أن تكون للسلطة النقدية آليات و ىيئات للرقابة على ىذا النظام و القيام بأنواع للرقابة على البنوك ربيط 

 ما اعتمده البنك ادلركزي اجلزائري.هبا من كل اجلوانب و ىذا 

 أوال: هيئات الرقابة في النظام الجزائري البنكي

 نذكر منها:

  Commission du contrôle bancaireجلنة الرقابة ادلصرفية:  -1

                                       
 .3ادلادة  2002مرب نوف 14مؤرخ يف  3-2نظام رقم   1
 .121، ص: 2002، الدار اجلامعية للنشر، إدارة ادلصارفعبد الغفار حنفي،   2
 ادلتعلق دبهنة اخلبَت احملاسب و زلافظ احلسابات و احملاسب ادلعتمد. 1991أفريل  27ادلؤرخ يف  08-91من قانون رقم  100ادلادة   3
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 Centrale des risqueمركزية ادلخاطر:  -2
 Central des impayésمركزية عوارض الدفع:  -3

 جهاز مكافحة الشيكات بدون مؤونة -4
 ثانيا: أنواع رقابة البنك ادلركزي

 و ىي كاآليت:

 الرقابة الوقائية -1
 رقابة األداء -2
 الرقابة احلمائية -3
 الرقابة التصحيحية -4

 : النظام المحاسبي البنكي و مميزاتهلمبحث الثانيا

إن ادلادة اليت يتعامل معها البنك ذلا تأثَت كبَت على نظام احملاسبة. فالبنوك تتعامل يف النقدية و 
 ادلستندات ادلالية و األذونات و االستثمارات و الشيكات...اخل.

ىذه ادلادة ذلا قيمة كبَتة بالنسبة لوزهنا و ىي سهلة يف الثقل و بدون شك فإن أمانة موظفي البنك 
ذات أعلية يف جعل النظام يف البنوك ؼلتلف عن ذلك ادلستخدم يف أي نشاط آخر فالنظام احملاسيب يف البنك 

يصمم ليمنع اخلسارة، السرقة و اخلطأ. و يسهل من تتبعها يف حالة حدوثها. ىذا ما جعلنا تطرق يف غلب أن 
إذل خصائص النظام احملاسيب و رلموعاتو الدفًتية و ادلستندية. و خصصنا ادلطلب الثاين إذل إعداد  األولادلطلب 

 السياسات احملاسبية.و عرض القوائم ادلالية. أما ادلطلب األخَت فيدرس اإلفصاح عن أىم 

  : خصائص النظام المحاسبي البنكياألولالمطلب 

 سنتعرض خلصائص النظام احملاسيب البنكي و جملموعتو الدفًتية و ادلستندية.

 1: : خصائص النظام المحاسبي البنكي األولالفرع 

                                       
 .29،30، ص: 2000، دار ادليسرة للنشر و التوزيع، األردن، زلاسبة البنوكعائق منَت، عاطف األخرس، عبد الرمحن سادل،   1
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األمانة و السرعة عند الدقة و الوضوح يف ادلصطلحات و التسميات و طرق القيد و ادلعاجلة، إضافة إذل  -1
التسجيل للعمليات ادلختلفة و استخراج أرصدة الزبائن، و على البنك أن يوازن بُت السرعة من جهة و 

 بُت الدقة من جهة أخرى و بُت تكاليف بلوغ ىذه السرعة و الدقة.

ىنا  تتميز عمليات البنوك بتشاهبها و كثرهتا و معدل تكرارىا مثل عملية اإليداع و السحب و من -2
يتطلب األمر تعدد الكشوف و الدفاتر و السجالت اإلحصائية و تسجيل ىذه العمليات ادلتشاهبة يف  

 كشوف ؼلتص كل منها يف العمليات ادلتجانسة.

يتم يف البنوك تسجيل و إثبات قيم موجودة بالبنك و لكنها غَت شللوكة لو مثل الكمبياالت ادلودعة برسم  -3
 ألوراق ادلالية ادلوضوعة كسلف أو يف تعهدات الزبائن.التحصيل أي أوراق القبض و ا

ؽلتاز البنك من غَته من ادلؤسسات بأن معظم إيراداتو على شكل فوائد و عموالت، ألنو أصال قائم   -4
 على تقدمي خدمات للزبائن مقابل أجرة معينة تدعى العمولة.

نك مرن و قادرا على إعداد البيانات و ؽلتاز عمل البنك بادلرونة لذا غلب أن يكون النظام احملاسيب للب -5
الكشوفات و تقدؽلها للجهات اإلدارية اليت تستخدمها يف الوقت ادلناسب للمساعدة يف ازباذ القرارات 

 السليمة.

 فصل وظيفة احملاسبة عن باقي عمليات البنك و بالذات عمليات الصندوق. -6

 آخر. تصميم الدورة احملاسبية بشكل يتماشى التكرار بُت موظف و -7

 الفرع الثاني: المجموعة المستندية في البنوك التجارية
تتعدد ادلستندات ادلتداولة يف البنوك التجارية و اليت تعد دبثابة اإلثبات الرئيسية يف السجالت أو 

 1اليوميات ادلساعدة و اليت ؼلصص كل منها لتسجيل نوع معُت من العمليات و يوجد نوعان من ادلستندات علا: 

 المستندات الداخلية أوال:

 و ىي تلك اليت يتم إعدادىا داخل البنك و منها:

 استثمارات اخلصم و اإلضافة -

 إيصاالت اإليداع و أوامر دفع نقدية -

                                       
 .49، 48، ص: 2002/2003الدار اجلامعية،  التجارية، زلاسبة االستثمار و التمويل يف البنوكأمحد صالح عطية،   1
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 إخطارات ادلوافقة على فتح اعتمادات مستندية. -

 كشوف احلركة اليومية حلسابات العمالء.  -

 موازين ادلراجعة اليومية. -

 العمالء.كشوف حساب   -

 ثانيا: المستندات الخارجية

 وىي تلك اليت يتم إعدادىا خارج البنك و منها:

 الشيكات أو أذون الصرف. -

 التقارير ادلالية ادلوضحة للمراكز ادلالية للعمالء ادلقًتضُت. -

 طلب فتح ائتمان. -

 طلب فتح اعتماد مستندي -

 تراخيص االستناد -

 ك التجاريةالفرع الثالث: المجموعة الدفترية في البنو 
نظرا لتعدد العمليات و تنوعها و تكرارىا لذا يكون من ادلناسب تطبيق الطريقة الفرنسية يف عمليات 

 القيد و احملاسبة عن أنشطة البنوك التجارية.

و طبقا ذلذه الطريقة يتم إمساك رلموعة من الدفاتر و السجالت تشمل: رلموعة السجالت أو 
 ستاذ ادلساعدة، دفًت اليومية العامة و أخَتا دفًت األستاذ العام.اليوميات ادلساعدة، دفاتر األ

و يسَت النظام احملاسيب يف ىذه احلالة على أساس التسجيل يف دفاتر اليوميات ادلساعدة من واقع 
 ادلستندات ادلتوافرة على أن يتم ترحيل إمجاليات كل دفًت إذل سجل اليومية العمة أو ادلركزية. و ذلك جبعل قيود

إمجالية يتم الًتحيل منها إذل دفًت األستاذ العام، و يف نفس الوقت يتم الًتحيل من دفاتر اليوميات ادلساعدة إذل 
 1 دفاتر األستاذ ادلساعدة. و ألغراض الرقابة و ضبط احلسابات التفصيلية بدفاتر األستاذ ادلساعدة.

 و يتم تطبيق ىذه الطريقة يف البنوك التجارية على األسس التالية: 

                                       
 .50ص-49مرجع السابق،أمحد صالح ص:   1
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أن يتناسب عدد اليوميات ادلساعدة أحجامها مع حجم نشاط البنك و تشعبو. فقد يكون ىناك  -1
يومية مساعدة للخزينة و أخرى للسلف و القروض و ثالثة للكمبياالت ادلخصومة و رابعة حلسابات الودائع على 

أنواعها و ىكذا و بصفة عامة غلب التسجيل يف تلك اليوميات طبقا للتسلسل الزمٍت و التارؼلي اختالف 
 حلدوث العمليات.

يتم الًتحيل من دفاتر اليوميات ادلساعدة السابقة إذل رلموعة دفاتر األستاذ ادلساعدة حبيث تظهر  -2
 نُت( أو مقًتضُت )مدينُت(.حسابات العمالء كل على حدة سواء كان ىؤالء العمالء مودعُت )دائ

يتم نقل رلاميع اليوميات ادلساعدة كل على حدة إذل دفًت اليومية العامة أو ادلركزية عالوة على ذلك  -3
 يتم فيها قيد أي عمليات غَت متكررة و دل يسبق قيدىا يف اليوميات ادلساعدة.

اذ العام مث تعد مطابقة التوازن اجلزئي بُت يتم الًتحيل من دفًت اليومية العامة أو ادلركزية إذل دفًت األست -5
رلموع رصيد كل حساب يف دفًت األستاذ العام ما يقابلو من رلموع حسابات األستاذ ادلساعد و يعد 

 ذلك دليال مبدئيا على سالمة العمليات احملاسبية.

 : إعداد و عرض القوائم المالية للبنك التجاريالمطلب الثاني

قواعد األساسية إلعداد و عرض القوائم ادلالية للبنك التجاري على النحو سوف نتناول عرض أىم ال
 التارل

 : قائمة المركز المالي أو الميزانية العموميةاألولالفرع 
من استعراض البنود الواردة ضمن اخلصوم بادليزانية ؽلكن تصنيف مصادر األموال يف البنوك التجارية  - أ

 1عموما إذل نوعُت علا: 

داخلية أو ذاتية: و تتمثل يف رأس ادلال ادلدفوع و األرباح احملتجزة و صايف أرباح  مصادر أموال -
العام يف حالة عدم توزيعها باإلضافة إذل ادلخصصات و ىي دبثابة ضمان مؤكد للمودعُت يف مواجهة 

 احتماالت اخلسارة و الضياع.

 مصادر أموال خارجية: و تشمل نوعُت: -

  على البنك للمودعُت و للغَت و ذلك كما ىو احلال بالنسبة لألرصدة ادلستحقة األموال اليت تعد التزاما
 للبنوك. ودائع العمالء، شهادات اإليداع، السندات و القروض طويلة األجل.

                                       
 .268، 267ص:  2003، الدار اجلامعية االسكندرية ادلراجعة ادلتقدمةدراسات يف عبد الوىاب نصر علي و آخرون،   1 
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  األرصدة الدائنة و االلتزامات األخرى ادلتضمنة: اإليرادات ادلقدمة، ادلصروفات ادلستحقة، حسابات ربت
 ى أرباح شركات األموال ادلستحقة عن الفًتة.التسوية و الضريبة عل

من استعراض البنود الواردة ضمن األصول بادليزانية يتبُت أن األموال ادلتوافرة لدى البنك يتم  - ب
 توفَتىا يف رلاالت سلتلفة تشمل: 

 .النقدية بالصندوق و كذا أرصدة لدى البنك ادلركزي يف إطار نسبة االحتياطي القانوين 

 ية احملتفظ هبا يف صورة حسابات جارية.األرصدة النقد 

  االستثمارات قصَتة األجل يف أذون اخلزانة و األوراق احلكومية األخرى القابلة للخصم لدى البنك
 ادلركزي.

 .استثمارات مالية بغرض ادلتاجرة كاألسهم، سندات، شهادات إيداع، ...اخل 

ستثمارات يف األوراق ادلالية إذا اختلفت عن القيمة و غلب على البنك اإلفصاح عن القيمة السوقية العادية لال
 الدفًتية ادلعدلة يف القوائم الدفًتية. 

  القروض ادلمنوحة للعمالء و البنوك األخرى دبا فيها األوراق التجارية ادلخصومة مع مراعاة خصم قيمة
 سلصص القروض الغَت منتظمة و كذا سلصص ادلخاطر العامة على القروض ادلنتظمة.

 الستثمارات ادلالية بغرض االحتفاظ كمساعلات البنك يف رأس مال بنوك و شركات تابعة.ا 

  أرصدة مدينة أخرى و أصول أخرى و تشمل على إيرادات مستحقة، مصروفات مقدمة، دفعات مقدمة
 ربت حساب شراء أصول ثابتة، تأمينات...اخل.

 راضي، مباين، ...اخل(.األصول الثابتة و تظهر قيمتها بعد خصم رلمع االمتالك )أ 

فيما ؼلص بقسم االلتزامات العرضية و االرتباطات بادليزانية يتعُت إدراج كافة االلتزامات االحتمالية اليت  -ج
يدخل فيها البنك طرفا و ؽلكن أن تتحول إذل التزام حقيقي عليو، و يف ىذه احلالة غلب إظهارىا بصايف قيمتها 

 دي و منها خطابات الضمان، اعتمادات مستندية، عقود الصرف ألجل.بعد خصم ما يقابلها من غطاء نق

 الفرع الثاني: قائمة توزيعات األرباح
 .ىي قائمة ترتبط بُت قائمة ادلركز ادلارل و قائمة الدخل حيث تلخص كيفية التصرف يف أرباح البنك 
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 الفرع الثالث: قائمة التدفقات النقدية
تعترب التدفقات النقدية جزء ال يتجزأ من القوائم ادلالية و زلاسبيا فإن البنك التجاري مسؤول عن إعداد 

قائمة للتدفقات النقدية عن الفًتة احملاسبية و القاعدة أن أسس إعداد ىذه القائمة متماثلة بالنسبة للوحدات 
 ة من القواعد اخلاصة االقتصادية و منها البنوك التجارية بالطبع، لكن ىناك رلموع

لبنوك التجارية نوجزىا فيما يلي:هبذه القائمة يف ا

  ادلتحصالت و ادلدفوعات النقدية من و إذل العمالء عندما تعرب التدفقات النقدية عن أنشطة العميل و
 يطلق عليها "قبول و إعادة سداد الودائع ربت الطلب اخلاصة بالبنك".ليس ادلشروع، و 

 .ادلتحصالت و ادلدفوعات النقدية مقابل قبول و إعادة سداد الودائع ألجل 

 .اإليداعات لدى البنوك األخرى ناقصا ادلسحوبات من ىذه الودائع 

 .القروض و السلفيات للعمالء و إعادة سداد ىذه القروض و السلفيات 

 الفرع الرابع: األحداث الطارئة و االرتباطات شاملة البنود خارج الميزانية
 غلب أن تدرك إدارة البنك التجاري مايلي خبصوص اإلفصاح يف ىذا الشأن: 

 إن االلتزامات الطارئة عبارة عن تعهدات شلكنة تنتج من أحداث سابقة.

لقابلة لإللغاء من مرفقات ادلركز ادلارل أمر مهم يعترب اإلفصاح عن األحداث الطارئة و االرتباطات غَت ا   - أ
 دلستخدمي القوائم ادلالية للبنك و جهات الرقابة. 

إن اإلفصاح عن البنود خارج ادليزانية ذو داللة معلوماتية دلستخدمي القوائم ادلالية للبنك ألن تقييم  -ج
 و خارج ادليزانية. سلاطر أعمال البنك يعتمد بالضرورة على البنود الظاىرة بادليزانية

  إن اإلفصاح عن بعض البنود اليت ال تشملها ميزانية البنك كحسابات نظامية أمر مهم ألهنا حسابات مرتبطة. -د

 الفرع الخامس: تواريخ استحقاق األصول و االلتزامات
من األعلية كان دلستخدمي القوائم ادلالية للبنك التجاري الوقوف على ادلعلومات اخلاصة بتواريخ 

استحقاق األصول و االلتزامات، ألن ادلقابلة السليمة من عدم بُت تواريخ األصول و االلتزامات معا ذلا مردودىا 
و يف ىذا الصدد غلب أن تدرك إدارة  الفعال على ما ؽلكن أن يواجو البنك من مشاكل، خاصة مشاكل السيولة
البنك مايلي بشأن اإلفصاح عن تواريخ استحقاق األصول و االلتزامات. 
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 يزانية1الفرع السادس: تركيز األصول و االلتزامات و المفردات خارج الم
و تتطلب معايَت احملاسبة ادلصرية و الدولية أن تفصح البنوك التجارية عن أي تركيز جوىري ألصوذلا 

التزاماهتا و ادلفردات خارج ادليزانية باعتبار ىذا اإلفصاح وسيلة لتحديد ادلخاطر احملتملة ادلتالزمة بتحقيق األصول 
 و االلتزامات )األصول ادلتاحة( بالنسبة للبنك نفسو.

 : اإلفصاح عن أهم السياسات المحاسبيةلمطلب الثالثا

للقوائم ادلالية للبنك التجاري إفصاحا كافيا عن  كما سبق و أشرنا ضرورة تضمن اإليضاحات ادلتممة
عدة   أمور على أعلها اإلطالق أىم السياسات احملاسبية ادلتبعة و األدوات و ادلشتقات ادلالية و إدارة ادلخاطر و 

 أيضا ربليل األرصدة اذلامة على النحو التارل:

 : السياسات المحاسبية المطبقةاألولالفرع 
اح عن السياسات احملاسبية ادلتبعة يف اإلشارة إذل عدة أمور منها ما ىو عام و غلب أن يتضمن اإلفص

 منها ما ىو خاص ببنود معينة من بنود القوائم ادلالية للبنك كما يلي

  2 أوال: األساس المستخدم في إعداد القوائم المالية للبنك

ادلالية للبنك مت إعدادىا حسب غلب اإلشارة صراحة ضمن اإليضاحات ادلتممة إذل أن القوائم  -أ 
 معايَت احملاسبة الوطنية ادلتماشية مع معايَت احملاسبة الدولية و كذلك القوانُت و اللوائح السارية.

كما غلب اإلشارة إذل أي تغيَت يف السياسات احملاسبية يف الفًتة احلالية عما كان متبعا  -ب 
 يف الفًتة السابقة.

 اإليرادثانيا: فيما يتعلق بأساس تحقق 

 غلب أن يتضمن اإلفصاح عن ربقق اإليراد مايلي: 

 اإلشارة إذل أن القاعدة أن يطبق البنك أساس االستحقاق - أ

 اإلشارة إذل أية استثناءات من ىذا األساس. مثال ذلك: - ب

                                       
، دراسات يف نظرية ادلراجعة و تطبيقاهتا العملية يف ضوء ادلعايَت الدولية و ادلصرية، كمال خليفة أبو زيد، منصور أمحد البديوي، شريفة علي حسن   1
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  إذا كانت القروض و السلفيات للغَت جيدة فسوف بتم االعًتاف بفوائدىا كإيراد على أساس
أصبحت ىذه القروض و السلفيات مشكوك يف استَتادىا أو مشكوك يف االستحقاق. أما إذا 

 ربصيل الفوائد عليها. فسوف يتوقف البنك عن االعًتاف بإيراد الفوائد عليها.

  يتم االعًتاف بإيرادات األسهم اليت ؽللكها البنك فور إعالن اجلهة ادلستثمر فيها ىذه األسهم
 عن التوزيعات.

 ئق االستثمار اليت ؽللكها البنك دبجرد إعالن صندوق االستثمار عن يتم االعًتاف بإيراد وثا
 توزيع العائد.

 .يتم االعًتاف بالرسوم و العموالت عند ربصيلها 

 ثالثا: فيما يتعلق بالمعامالت و العمالت األجنبية

أعلية سبثل ادلعامالت بالعملة األجنبية من جهة، و أرصدة احلسابات بالعملة األجنبية من جهة أخرى، 
 1خاصة لدى البنوك التجارية و يتطلب اإلفصاح يف ىذا الشأن ما يلي: 

 اإلشارة إذل أن القاعدة أن ؽلسك البنك حساباتو بالعملة الوطنية. -أ 

اإلشارة إذل أن ادلعامالت بعمالت أجنبية يتم االعًتاف هبا على أساس أسعار الصرف السارية يف تاريخ  -ب 
 تنفيذ ادلعاملة.

أنو يتم إعادة تقييم أرصدة األصول و االلتزامات بالعملة األجنبية يف هناية الفًتة احملاسبية اإلشارة إذل  -ج 
على أساس أسعار الصرف السارية يف ذلك التاريخ. على أن يتم االعًتاف بفروق إعادة التقييم بقائمة 

 الدخل ربت اسم  أرباح )خسائر( عمليات النقد األجنيب.

ف اآلجلة يتم تقييم أرصدهتا القائمة يف هناية الفًتة احملاسبية بالقيمة العادلة يف اإلشارة إذل أن عقود الصر  -د 
ذلك التاريخ. على أن تدرج فروق التقييم بقائمة الدخل ربت اسم أرباح )خسائر( عمليات النقد 

 األجنيب.

 رابعا: فيما يتعلق بأذون الخزانة

 خلزانة اليت يتم شراؤىا مع االلتزام بإعادة البيع: غلب أن تتبع القواعد احملاسبية اآلتية خبصوص أذون ا
 يتم إثبات شراء ىذه األذون بالتكلفة )قيمتها االمسية(
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يف حالة شرائها خبصم إصدار يظهر ضمن األرصدة الدائنة و يفصح عن األذون مطروحا منها رصيد ىذا  -أ 
 اخلصم.

 خامسا: فيما يتعلق باالستثمارات بغرض المتاجرة

 احملاسبية التالية خبصوص االستثمارات بغرض ادلتاجرة: تتبع القواعد 

سواء كانت االستثمارات منتقاة بغرض ادلتاجرة أو االستثمارات يديرىا الغَت، كاستثمارات صناديق 
 االستثمار التابعة للبنك فيتم االعًتاف هبا عند اقتنائها بالتكلفة.

 غرض ادلتاجرة يتم إثبات اقتنائها بتكلفة االقتناء.بالنسبة لوثائق صناديق االستثمار األخرى ادلقتناة ل -أ 

يتم تقومي كافة االستثمارات بغرض ادلتاجرة يف هناية الفًتة احملاسبية بالقيمة العادلة أي سعر السوق يف  -ب 
 هناية الفًتة احملاسبية على أن تسوى فروق إعادة التقييم يف قائمة الدخل.

وثائق االستثمار يف هناية الفًتة احملاسبية بالقيمة العادلة يف ذلك  يتم تقييم االستثمارات بغرض ادلتاجرة يف -ج 
 التاريخ و ىي القيمة االسًتدادية على أن يتم االعًتاف بناتج إعادة التقييم يف قائمة الدخل.

 الفرع الثاني: بالنسبة لألدوات المالية و إدارة مخاطرها
 1بصفة عامة غلب أن تتفهم و تطبق إدارة البنك التجاري ادلفاىيم و القواعد التالية خبصوص األدوات ادلالية: 

أن األدوات ادلالية تشمل األصول ادلالية )أرصدة نقدية + احلسابات اجلارية و الودائع لدى البنوك +  -أ 
ى البنك ادلركزي( و االلتزامات ادلالية االستثمارات ادلالية + القروض للعمالء و البنوك + اإليداعات لد

)ودائع العمالء + ادلستحقات للبنوك األخرى + احلقوق و التعهدات ادلدرجة ضمن االلتزامات و 
 االرتباطات العرضية(.

ال غلب أن يدخل البنك يف عقود آجلة للعملة إال بالقدر  الالزم لتغطية متطلباتو من العمالت األجنبية  -ب 
ئو دلواجهة التزاماهتم بالعمالت األجنبية الناذبة عن معامالهتم من خالل البنك و ىي أو متطلبات عمال

 عادة معامالت قصية األجل.

 الفرع الثالث: بالنسبة لألصول الثابتة
عادة ال زبتلف السياسة احملاسبية خبصوص األصول الثابتة يف البنك التجاري عنها يف أي وحدة 

 اقتصادية أخرى حبيث: 
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 عًتاف باقتناء األصول الثابتة بالتكلفة.يتم اال -أ 

 يتم تطبيق مبدأ ادلقابلة و أساس االستحقاق يف احملاسبة عن استهالك ىذه األصول )عدا األراضي( -ب 

 يتم اإلفصاح عنها إفصاحا كافيا سواء بالقوائم ادلالية أو باإليضاحات ادلتممة للقوائم ادلالية. -ج 

ية )السندات النقدية ...اخل( األولللبنك التجاري نظام زلاسيب خاص يتماشى و طبيعة صناعتو و مادتو 
مستعمال قوائم مالية خاصة جبميع عملياتو ادلالية و معامالتو مرفقا بإفصاح زلاسيب زلدد دبعايَت زلاسبية دولية 

 ى مدى صحة القوائم ادلالية.تسمح لكل من يريد اإلطالع عليها بفهمها و ربليلها و احلكم عل

 ة: مراجعة وفحص حسابات البنوك التجاريالمبحث الثالث

يرتكز العمل الرئيسي للمراجع اخلارجي يف البنك على التأكد من أن احلسابات اخلتامية للبنك تعطي صورة 
متكررة حبيث يعتمد صحيحة و عادلة عن ادلركز ادلارل و يقوم بأعمال التدقيق البنكي من خالل زيارات ميدانية 

يف عملو على أسلوب  العينات و إعداد تقريره عن نتائج زياراتو و تقدؽلو إلدارة البنك ثالثة مراحل و ىي: مرحلة 
قبول التكاليف دبراجعة حسابات بنك ذباري، مرحلة زبطيط أعمال ادلراجعة و مرحلة أداء أعمال ادلراجعة 

 حلسابات البنوك التجارية.

 مرحلة قبول التكاليف بمراجعة حسابات بنك تجاري :األولالمطلب 

القاعدة أن تتم ىذه ادلرحلة كما يف مراجعة حسابات وحدة اقتصادية أخرى ماعدا ما تفرض طبيعة النشاط و 
 1البيئة التشريعية و التنظيمية و من مث احملاسبية من آثار معينة نوجزىا فيما يلي: 

 : قرار قبول التكليفاألولالفرع 

يتلقى مراقب حسابات البنك التجاري خطاب التكليف بادلراجعة من اجلمعية العامة للبنك مع األخذ يف  سوف
احلسبان بالطبع أن التكليف غلب أن يكون الثنُت من مراقيب احلسابات على األقل و يشًتط فيهما أن يكونا من 

شلن ذلم حق مراجعة حسابات شركات ادلقيدين لدى اجلهاز ادلركزي للمحاسبات و البنك ادلركزي و بالطبع 
ادلساعلة و إن كان بنك من البنوك العامة فمن ادلعروف أن أحدعلا ال بد و أن يكون من مراقيب احلسابات باجلهاز 

 ادلركزي للمحاسبات.
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 الفرع الثاني: فهم طبيعة نشاط البنوك التجارية

 األورلبعد قبول التكليف دبراجعة حسابات البنك سوف يبدأ مراقب احلسابات بعمق يف اإلعداد للتخطيط 
لعملية ادلراجعة و من متطلبات ىذه ادلرحلة أن يقف على طبيعة نشاط البنك سبهيدا لتحديد أثر ىذا النشاط على 

النظام احملاسيب من جهة أخرى و اإلدلام  خطر األعمال و من مث خطر ادلراجعة من ناحية و على خطر الرقابة و
بطبيعة النظام احملاسيب من قوائم مالية إذل اإليضاحات ادلتممة. إن البنك التجاري ؽلارس عدة أنشطة مصرفية و 

 .ها على اإلطالق ذبمع ادلدخرات استثمارية أعل

 الفرع الثالث: اإللمام بالمخاطر المالزمة للبنك

دلركزي أن يلم إدلاما تاما و كافيا دبخاطر التشغيل الالزمة للبنوك التجارية حىت يتسٌت على مراقب حسابات البنك ا
لو بعد ذلك تطبيق مدخل خطر ادلراجعة و األعلية النسبية عند زبطيط أعمال مراجعة حسابات البنك و يف ىذا 

من ادلخاطر غلب على مراقب  الشأن ؽلكن القول بأن البنوك التجارية مثلها مثل أي مؤسسة سبويلية تواجو أنواع
 احلسابات تقديرىا و نوجزىا فيما يلي:

 أوال: سلاطر االئتمان 

 ثانيا:  خطر السوق 

 ثالثا: خطر الدول

 رابعا: خطر السيولة

 خامسا: خطر قانوين

 سادسا: سلاطر السمعة )الشهرة(

 سابعا: خطر معدل الفائدة

 : مرحلة تخطيط أعمال المراجعةالمطلب الثاني

يف ىذه ادلرحلة عليو أن ػللل عوامل اخلطر كأساس لتخصيص مساعديو على مهام التكليف من ناحية و ربديد 
 إجراءات ادلراجعة الواجب عليو و مساعديو القيام بأدائها و عادة يبدأ بتحليل عوامل اخلطر باختبار  البيئة 
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 الداخلية و ذلك على االقتصادية التنافسية و التنظيمية الالئحية و ىيكل الرقابة 

 1النحو التارل: 

 : البيئة التنافسيةاألولالفرع 

يف ظل اقتصاد السوق و العودلة استطاعت البنوك التجارية أن تزيد إيداعاهتا و ربتفظ دبعدالت ظلو سريعة و يف 
 ادلراجعة: ىذا الصدد على مراقب احلسابات أن يقيم أثر مايلي على زبطيط أعمال

دخول البنك يف شركات اقتصادية كشريك و نسبة ادلشاركة و عدد الشركات و أمسائها و مواقعها و صور قوائمها 
 احلالية:

أثر ربرير أسعار الفائدة على التزامات البنك و زلفظة استثمارات و عالقة سعري الفائدة الدائنة و ادلدينة من 
 وجهة نظره.

 الت األجنبية و الوزن النسيب ذلذه العمالت إذل معامالت بالعملة الوطنيةكم و نوع معامالتو بالعم

 الفرع الثاني: البيئة االقتصادية

ىناك تأثَت حتمي للبيئة االقتصادية على مؤشرات أداء البنوك مثل نسبة اإلقراض الشخصي مثال و على مراقب 
 حتمال تأثَت البيئة االقتصادية على البنك.احلسابات تقدير اخلطر االقتصادي أي تقدير اخلطر الناتج من ا

 الفرع الثالث: المخاطر المالية

ال شك أن إدارة اذليكل ادلارل للبنك غالبا ما ينتج عنها سلاطر غلب االىتمام هبا و أخذىا يف احلسبان عند ربديد 
 .مدى مالئمة أرصدة االلتزامات على البنك من ناحية و تقومي أصول البنك من ناحية أخرى

و بالنسبة دلراقب احلسابات فسوف يطرح عدة أسئلة يف ىذا الشأن و يبحث عن إجابة ذلا من إدارة البنك و يف 
ضوء الردود على ىذه األسئلة سوف ػلدد مدى و توقيت و طبيعة اإلجراءات األساسية للمراجعة باعتبار أن ىذه 

 ادلخاطر ادلالية.الردود تقدم لو دليال على مدى كفاءة إدارة البنك يف إدارة 
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من ادلتفق عليو أن البنوك التجارية تعمل يف ظل بيئة تشريعية 1الفرع الرابع: البيئة التشريعية و الالئحة التنظيمية
و الئحية تنظيمية رمسية أعلها بالطبع قانون البنوك و الئحتو التنفيذية و قانون الشركات و قانون سوق رأس ادلال 

و يًتتب على ىذا اإلطار التشريعي عدة آثار هتم مراقب احلسابات يف زبطيط أعمال و تعليمات البنك ادلركزي 
 ادلراجعة . 

 : احلكم على ىيكل الرقابة بالبنك التجاريالفرع الخامس

سبق و أشرنا إذل أن مراجعة حسابات البنوك التجارية رلرد تطبيق خاص دلراجعة حسابات الوحدات االقتصادية 
حسابات البنوك التجارية تتسم بصفات خاصة مرتبطة بطبيعة نشاط و أىداف البنوك التجارية و عامة و مراجعة 

بيئة عملها و مهنيا يعد تقييم مراقب حسابات البنك التجاري ذليكل الرقابة اإلدارية بالبنك أىم اإلجراءات ادلميزة 
دلهٍت دلراقب احلسابات على النحو على اإلطالق دبراجعة حسابات البنك و سوف نتعرض حملددات ىذا احلكم ا

 التارل:

 تساؤالت مراقب احلسابات بشأن ىيكل الرقابة اإلدارية

 عناصر ىيكل الرقابة اإلدارية بالبنك التجاري

 التجارية : مرحلة المراجعة و التدقيق في حسابات البنوكالمطلب الثالث

من احلسابات سيقوم بعد ذلك بوضع بعد االنتهاء من ربديد مستوى خطر االكتشاف ادلخطط لكل حساب 
 برنامج ادلراجعة لتحديد مدى و توقيت و طبيعة االختبارات األساسية و سنتعرض للنقاط التالية:

 : التحقق من القروض المدينة و مخصص خسائر القروضاألولالفرع 

سداد القرض  سبق و أوضحنا أن نشأة القروض على الغَت حدث سوف يصاحبو خطر احتمال تعثر ادلقًتض يف
 و فوائده شلا يوجب على إدارة البنك ربميل أرباح الفًتة دببل  كمخصص دلواجهة خسائر القروض.

و يهدف مراقب احلسابات من التحقق من ىذا ادلخصص إذل تقييم مدى معقولية ادلخصص ادلعًتف بو من 
 جانب اإلدارة.

 و فيما يلي أىم متطلبات التحقق من ىذه األخَتة:

                                       
 .323-318ادلرجع السابق، نصر عبد الوىاب علي ص:   1
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 مراجعة حساب ادلخصصإجراءات 

 غلب أن ؽلارس مراقب احلسابات الشق ادلهٍت عند اإلعداد دلراجعة التقديرات احملاسبية دلخصص خسائر القروض.

 فهم ىيكل الرقابة الداخلية

 ربديد مدى كفاءة و فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

 طلب و فحص ادلصادقة على وجود القرض

 رض للتحصيلالتحليل ادلستقل لقابلية الق

 تقييم الطرق ادلستخدمة يف تقدير خسائر القروض

 اختبار ضمانات بعض القروض

 تقييم مدى ما يعمل ابنك التجاري

  خلسائر القروض دبثيلتها لدى البنوك األخرىاألورلإعداد و مقارنة التقدير 

 احلكم ادلهٍت على سلصص خسائر القروض

 الفرع الثاني: التحقق محفظة االستثمار

من ادلألوف أن تكون زلفظة االستثمار بالبنوك معقدة ذات سلاطر متنوعة و بالطبع فإن إدارة البنك ليست حرة 
سباما يف إنشاء ىذه احملفظة بل عليها أن تلتزم بالقوانُت و اللوائح و تعليمات البنك ادلركزي. عالوة أيضا على 

دلؤشرات ادلالية األخرى للبنك و مهنيا ال زبتلف إجراءات مقومات قرار االستثمار اجليد و اعتبار أن السيولة و ا
مراجعة زلفظة االستثمار يف البنوك التجارية كثَتا عنها بالنسبة دلراجعة االستثمارات يف سياق مراجعة دورة 

 1النفقات و ادلدفوعات يف الوحدات االقتصادية األخرى سوى يف عدة أمور نوجزىا فيما يبلي: 

 لالستثمارات: إعداد تصنيف واضح

                                       
 .334عبد الوىاب نصر علي، مرج سبق ذكره، ص:   1
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دلراجعة االستثمارات غلب تصنيفها حسب نوعها و ذلك حىت ؽلكن تقييم سلاطر كل نوع منها و غلب أن عكس 
ىذا التصنيف طبيعة االستثمارات سلاطر كل نوع منها عالقتها بالصناعات أو ادلناطق اجلغرافية أجلها و خصائص 

 األدوات ادلالية.

 حلسابات أن يتحقق من أن االستثمارات ؽلكن أن تشمل ما يلي:و يف ىذا الصدد غلب على مراقب ا

 االستثمارات يف األسهم. -أ

 االستثمارات يف السندات. -ب

 االستثمار يف شركات تابعة. -ج

 االستثمار يف عمالت أجنبية. -د

 األوراق التجارية. -ه

 األصول االستثمارية األخرى. -و

 تفهم و ربليل ادلخاطر:

االستثمارات أيضا عالوة على تصنيفها ربليل سلاطرىا و ػلتاج األمر من مراقب احلسابات التحقق تتطلب مراجعة 
من ادلعامالت اخلاصة باالستثمارات و ربديد ما إذا كانت ىناك معامالت منها خارج ادليزانية و ما ىي ادلعامالت 

 اخلاصة بأنشطة التحوط.

 ربديد القيمة السوقية العادلة لالستثمارات:

سبق و أن أوضحنا يف سياق عرضنا دلتطلبات القياس و اإلفصاح احملاسيب لألدوات ادلالية وفق أحدث معايَت 
احملاسبة الدولية أن معظم األدوات ادلالية سيعاد تقوؽلها يف تاريخ ادليزانية بالقيمة السوقي العادلة و يف ىذا الصدد 

 1غلب أن يتحقق مراقب احلسابات شلا يلي: 

 البنك دل تقم دبعاجلة أرباح البنك عن طريق التالعب يف سعر سوق االستثمارات. أن إدارة

 التحقق من معاجلة فروق إعادة تقومي االستثمارات بغرض ادلتاجرة يف قائمة الدخل عن الفًتة.

                                       
 .335، 334ادلرجع السابق، نصر علي ص:   1
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تغَت يف التحقق من معاجلة فروق إعادة تقومي االستثمارات ادلتاحة للبيع يف حقوق ادلالك و بالتارل يف إقامة ال
 حقوق ادلالك.

مارات يف هناية الفًتة التحقق من سالمة تطبيق ادلعايَت احملاسبية يف ىذا الشأن و توثيق أية تسويات حلساب االستث
 احملاسبية

 الفرع الثالث: التحقق من التزامات البنوك التجارية

سياق مراجعة دورة النفقات و من ادلعروف مهنيا أن بعضا من التزامات البنوك التجارية يتم مراجعتها يف 
ادلدفوعات خاصة أرصدة ادلوردين و الدائنُت و أوراق الدفع و ادلصروفات ادلستحقة أما حسابات مثل قرض 

 السندات الذي يصدره البنك و كذا احلسابات اجلارية الدائنة فإهنا ربتاج لًتكيز خاص يف مراجعتها.

تلف عن التحقق من قرض السندات يف أي شركة اقتصادية و بالنسبة لقرض السندات فإن التحقق منو ال ؼل
أخرى سواء من حيث الوجود أو االكتمال أو التقومي و اإلفصاح و التعهدات و أيضا ما إذا كان برىن من 

 األصول و فيما يتعلق باحلسابات اجلارية الدائنة فإن مراجعتها ربتاج من مراقب احلسابات مراعاة .

 مراقب حسابات البنك التجاريالفرع الرابع: تقرير 

ال ؼلتلف تقرير مراقب احلسابات عن مراجعة حسابات البنك التجاري عن ذات التقرير عن مراجعة أية وحدة 
اقتصادية أخرى سواء من حيث النواحي الشكلية أو الفقرات التمهيدية ادلطاق و الرأي كما ال زبتلف بدائل الرأي 

 .عن مراجعة حسابات البنك التجاري ف نكتفي ىنا بنموذج التقرير النظيفو أسباهبا باحلرة أيضا و لذلك سو 
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 خالصة
سبق ذكره طللص إذل أن البنوك التجارية ىي مؤسسات مالية ينحصر دورىا يف قبول الودائع و منح 

إذل ذلك فإن للبنك القروض. كما أهنا أكثر البنوك سلاطرة يف أداء نشاطها لتحملها مسؤولية إدارة األموال. إضافة 
 التجاري نظام زلاسيب يتماشى و طبيعة نشاطاتو مستعمال قوائم مالية خاصة جبميع معامالتو و عملياتو ادلالية.

و رغم ىذا إال أن أىداف البنك ال تتحقق إال بتوفَت كل من مراقبة و مراجعة احلسابات اخلتامية للبنك 
 ركز ادلارل و ىذا من خالل الزيارات ادليدانية ادلتكررة للمدقق.اليت تعطي الصورة الصحيحة و العادلة عن ادل

و ىكذا يتسٌت لنا بعد عرض كل من النظام احملاسيب البنكي و مراحل عملية التدقيق بو أن نباشر 
 باستعراض الدراسة التطبيقية اخلاصة هبذه ادلبادئ.

 

 

 



 BADR في بنك المراجعة الداخلية الفصل الثالث :

 

59 
 

 تمهيد:

بعد دراستنا لعملية التدقيق البنكي نظريا يف الفصول السابقة سنحاول معرفة كيفية تطبيقها يف 
عن (، فحاولنا رتع ادلعلومات الالزمة 872)عُت تادلس . وكالةBADRبنك الفالحة و التنمية الريفية   

البنك و الوكالة. و لكون القروض أىم عمل للبنك و أكثر عرضة للمخاطر و باعتبار زلل الدراسة عبارة 
 ىو القروض. ادلراجعة الداخليةن وكالة، ارتأينا أن يكون موضوع ع

لذا سنحاول التعرف عن الوكالة و على ادلصلحة و معرفة اإلجراءات الالزمة دلنح القروض، و  
أوراق العمل، سنقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية مث مرحلة الفحص و التحليل و رتع  حتصيلها لتكوين

 األدلة لنخلص يف األخَت برأي فٍت زلايد.
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 عين تادلس BADRوكالة التنمية الريفية ،و الفالحة  : تقديم بنكالمبحث األول

أكد ادليثاق الوطٍت على األمهية اإلسًتاتيجية للفالحة اجلزائرية  و نظرا للطاقات الكامنة 
ادلوجودة يف البالد فيما خيص ادلواد الفالحية و مؤىالهتا من مناخ و تربة و غَت ذلك شلا يساىم يف 

 تنميتها، و نظرا للضرورة تبٍت احلاجيات الوطنية للمنتجات الغذائية.

تكتب أمهية كربى، و تطورىا أحد األولويات اليت ترتكز عليها الدولة لذا عليها فإن الفالحة 
 إزالة رتيع القيود و العراقيل عنها و دفع عملية التنمية الريفية موفرة ذلا الوسائل الضرورية.

لذا كان بنك الفالحة و التنمية الريفية البنك الذي تبٌت ىذه ادلهمة )مهمة تطوير الفالحة( 
 أكثر داللة من أي تعبَت ىذا و إضافة إذل اخلدمات البنكية األخرى ادلعتادة:فامسو 

 BADRالفالحة والتنمية الريفية: نشأة و تطور بنك المطلب األول

ينتمي بنك الفالحة و التنمية الريفية إذل القطاع احلكومي و جاء مبهمة تطوير القطاع الفالحي 
 و ترقية العادل الريفي.

 BADRالفالحة والتنمبة الريقيةالفرع األول: نشأة بنك 

( عبارة عن حصيلة إعادة ىيكلة البنك الوطٍت BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية )
 13ادلوافق لـ  1402رتادى األوذل  17ادلؤرخ يف  206-82اجلزائري، مبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم 

و ىو عبارة عن شركة  1985أفريل  30ادلؤرخ يف  85-84و الذي عدل مبرسوم  1982مارس 
دج. الكائن مقرىا الرئيسي بـ 3300.000.000,00مسامهة )شخصية معنوية( ذات رأمسال قدره 

شارع العقيد عمَتوش باجلزائر العاصمة حيث يتمتع باالستقالل ادلارل و يعد تاجرا مع الغَت. بدأ  17
وكالة  292ليضم يف الوقت الراىن  BNAوكالة متنازل لو عنها من طرف  140بـ  BADRبنك 

زيادة و تطور مستمر وفق إسًتاتيجية من مديريات عامة و ىذه الكثافة يف  7مديرية جهوية و  41و 
 1شأهنا جعلو البنك األمشل على ادلستوى الوطٍت.

من طرف قاموس  BADRو نظرا ألمهية الشبكة و أمهية تشكيلها و ىدفها صنف بنك 
، ادلركز األول يف برتيب البنوك اجلزائرية و 2001طبعة  BANKERS Almanachرللة البنوك 

 بنك مصنف. 4100العادلي بُت  يف الًتتيب 668ادلرتبة 

                                       
  1   وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية "عين تادلس"
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  BADRالفالحة والتنمية الريفيةالفرع الثاني: تطور بنك 

 ديكن إبراز تطور بنك الفالحة و التنمية الريفية من خالل ادلراحل التالية:

خالل الثماين سنوات األوذل كان ىدف البنك  1990إذل  1982من  المرحلة األولى:
ريفي بفتح العديد من الوكاالت يف مناطق سلتلفة ذات الصبغة آنذاك ىو فرض وجوده يف العادل ال

الفالحية و مبرور الزمن اكتسب البنك مسعة و كفاءة عالية يف ميدان القطاع الفالحي، قطاع الصناعة 
الغذائية و الصناعة ادليكانيكية الفالحية ىذا االختصاص كان منصوص يف إطار االقتصاد ادلخطط 

 ص بإحدى القطاعات احليوية العامة.حيث كان بنك عمومي خيت

الذي ينص على  10/90مبوجب صدور القانون  2005إذل  1991من  المرحلة الثانية:
أفقو إذل رلاالت أخرى من النشاط االقتصادي و  BADRهناية فًتة ختصص البنوك و سع بنك 

ذي تربطو معو بدون االستغناء عن القطاع الفالحي ال PME/PMIالصناعات ادلتوسطة و الصغَتة 
 عالقات شليزة.

إذل الوقت احلارل، عاد البنك إذل اختصاصو األول )القطاع  2005: من المرحلة الثالثة
الفالحي( لكن مع إسًتاتيجية أكثر توسعا بشروط أفضل و سياسة تتماشى و ظروف السوق، كما اتبع 

سة إعادة ىيكلة سياسة الالمركزية حيث أعطى صالحيات واسعة يف منح القروض خدمة لسيا
 ادلؤسسات و تسهيال خلدماتو،

 أما بالنسبة للمجال التقٍت فكانت ىذه ادلرحلة بداية إدخال اإلعالم اآلرل:

 لتطبيق عمليات التجارة اخلارجية. SWIFT: تطبيق نظام 1991

 : تتميز مبا يلي:1992

 نكية:مع فروعو ادلختلفة للقيام بالعمليات الب Progiciel syboucوضع بررليات  -1

 تسيَت القروض 

 تسيَت عمليات الصندوق 

 تسيَت ادلودعات 

 الفحص عن بعد حلسابات الزبائن 
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إدخال اإلعالم اآلرل على رتيع العمليات التجارية اخلارجية، عمليات فتح القروض الوثائقية  -2
 ساعة على األكثر. 24أصبحت يف يومنا ىذا ال تفوق 

 الوكاالت.إدخال سلطط احلسابات اجلديد على مستوى  -3

 : إهناء عملية إدخال اإلعالم اآلرل على رتيع العمليات البنكية1993

 .BADR: تشغيل بطاقة التسديد و السحب 1994

. فحص و إصلاز العمليات البنكية عن بعد Télétraitement: إدخال عملية الفحص السلكي 1996
 و يف الوقت احلقيقي.

 : تشغيل بطاقة السحب ما بُت البنوك1998

: ادلرحلة احلالية تتميز بوجود التدخل الفعلي للبنوك العمومية لبعث نفس جديد يف رلال 2000
االستثمارات ادلنتجة و جعل نشاطها و مستوى مردودىا يساير قواعد اقتصاد السوق يف رلال التدخل 

ة و رفع إذل حد كبَت القروض لفائدة ادلؤسسات االقتصادية الصغَت  BADRيف دتويل االقتصاد بنك 
ادلتوسطة يف شىت رلاالت النشاط االقتصادي و يف نفس الوقت رفع معاونتو للقطاع الفالحي و فروعو 

ادلختلفة بصدد مسايرة التوقعات االقتصادية و حتوالهتا و االجتماعية العميقة و من أجل االستجابة 
نك و حتسُت برنامج مخاسي فعلي يًتكز خاصة على عصرن الب BADRلتطلعات زبائنو وضع بنك 

اخلدمات و كذلك إحداث تطهَت يف ميدان احملاسبة و يف ادليدان ادلارل. ىذا الربنامج نتجت عنو 
 اإلصلازات التالية:

القيام بفحص دقيق لنقاط القوة و الضعف لبنك البدر و إصلاز سلطط تسوية للمؤسسة دلطابقة  -1
 القيم الدولية.

كزبون مقدم للخدمة   Progiciel sybuبرنامج  تعظيم نظام الشبكة احمللية مع إعادة تنظيم -2
client serveur.  مت مايلي: 2001و يف بداية 

 التطهر احلسايب ادلارل 

  إعادة النظر تقليل الوقت و تنفيذ اإلجراءات اإلدارية و النقدية ادلتعلقة مبلفات القروض
مكان التسليم  يوم بالنسبة لقروض االستغالل و االستثمار أز 90و  20ادلدة تًتاوح بُت 

 لقرض الدراسة وكالة ادلديرية اجلهوية ادلديرية العامة.

 .إدخال سلطط جديد يف احلسابات على مستوى احملاسبة ادلركزية 
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 " حتقيق مشروع البنك اجلالسBanque assise  خدمات  مشخصة يف كل من وكالة "
 عمَتوش و الشراقة.

  تعميم شبكة عرب الوكاالت و ادلنشأة ادلركزيةMEGA-PAC. 

 .إنشاء تطبيق آرل خيتص بإدخال آليات الدفع يف رلال التعامل االفًتاضي 

: تعميم البنك اجلالس مع اخلدمات ادلشخصة على رتيع الوكاالت األساسية على ادلستوى 2003
 الوطٍت.

 : معلوماتية نظام ادلوارد البشرية.2003

مشروعا فقط مت حتقيق ذلك منذ العاشر من  : تبٍت بنك البدر دلبدأ حوسبة وسائل الدفع دل يعد2004
و ابتداء من ىذا التاريخ أصبح الصك عبارة عن صورة تسافر عرب شبكة اتصاالت سلكية  2004يناير 

 و ال سلكية موثقة.

 و من خالل التعرض إذل تطور بنك البدر نستطيع أن نقدمو يف النقاط التالية:

 .البنك األول يف ترتيب البنوك اجلزائرية -1

 .1991منذ  SWIFTاستعمال  -2

 استعمال اإلعالم اآلرل يف رتيع عمليات التجارة اخلارجية -3

 الشبكة األكثر كثافة -4

 بنك شامل و عادلي يتدخل يف دتويل كل القطاعات االقتصادية -5

 مليار دوالر أمريكي من التعامالت االقتصادية و البنكية. 5,8ما ال يقل عن  -6

 رة اخلارجية اجلزائرية.من التجا 30% -7

 أول بنك جزائري يطبق مبدأ البنك اجلالس مع خدمات مشخصة -8

ملك للبنك  Logicielاإلدخال الكامل لإلعالم اآلرل على كل الشبكة بفضل بررليات خاصة  -9
 مصمم من طرف مهندسي ادلؤسسة.

 القيام بالعمليات البنكية يف الوقت احلقيقي و عن بعد. -10

 ساعة. 24القروض الوثائقية يف مدة ترتيب  -11
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 إمكانية فحص الزبائن عن بعد حلساباهتم الشخصية. -12

 الفرع الثالث: أهداف البنك

 ديكن إجيازىا فيما يلي:

 دتويل قطاعات األنشطة التالية: -1

 )القطاع الزراعي )األنشطة ادلتممة للزراعة ...اخل 

 قطاع السمك و صيد السمك و تربيتو 

 التجارة و التوزيع فيما خيص ادلنتوجات ادلنتمية للقطاعات السابقة -2

 مسامهة بنك الفالحة و التنمية الريفية يف تنمية االقتصاد الوطٍت -3

 ادلسامهات التقنية و ذلك مبساعدة الزبائن يف حتليل االستثمارات و دراسة الصفقات. -4

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية : الهيكل التنظيمي لـالمطلب الثاني

غَت مستقر كليا فهو يتغَت بطريقة تتناسب و ديناميكية  BADRإن اذليكل التنظيمي لبنك 
 السوق و متطلباتو.

يواصل سياسة تدعيم رلموع ىياكلو لتحقيق أىداف خاصة يف رلال صيانة  BADRفبنك 
 اآلالت و الربامج و حتسُت أدائها.

و اذليكل التنظيمي لسنة  2007دلقارنة بُت اذليكل التنظيمي لبدر لسنة و ما الحظناه عند ا
 الحظنا فرق كبَت فهناك إعادة ىيكلة يف ادلديريات العامة ادلساعدة و ادلديريات. 2003
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  BADR ـلبنك الفالحة والتنمية الريفية  : الهيكل التنظيمي (1ـ 3)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلصدر: وثيقة من الوكالة 

 مـديـر الوكـالـة

 عون

 القروض

 مكلف

 بالدراسات

 التقنية

 رئيس

المصل
 حة

أمين 
 الصندوق

 

 مصلحة

 محفظة

 األوراق

 

 

 عون

 الشباك

 األمـانـة العـامـة

مصلحة المراقبة 
 والمحاسبة

 مصلحة القروض مصلحة اإلدارة
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سبق نستنتج أن اخللية األساسية للمنظمة ىي الوكالة فعلى مستواىا يتم التعامل و تنفيذ أىم و شلا 
عُت مية الريفية من خالل وكالة العمليات البنكية. مع الزبائن لذا سنقوم بدراسة بنك الفالحة و التن

 تادلس .

 872عين تادلس : وكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية المطلب الثالث

 سنقوم بطرح رتيع اجلوانب يف ىذه الوكالة

 872عين تادلس  BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية الفرع األول: تقديم وكالة 

تتكون الوكالة يف ىيكلها ادلعماري من ىيكل استقبال واسع و يتكون من ثالثة مكاتب و 
ساحة االستقبال مزودة بكافة و صندوق يعمل على تلبية احتياجات الزبون ادلباشرة و اليومية و يقابلو 

سائل الدعاية و اإلشهار. و وراء ىذا اذليكل صلد ثالثة مكاتب أخرى هتتم بالشؤون اليت ال تتطلب 
االتصال ادلباشر مع الزبون. باإلضافة إذل مصلحة القروض و مكتب ادلدير و مكتب األرشيف الذي 

موظفُت: رئيس دلصلحة الزبائن، مدير  9الوكالة تشرف عليو األمانة العامة . أما اذليكل البشري فتضم 
 موظفُت. 6الوكالة، موظف األمانة و 

 مصلحة الزبائن: - أ
 و يتكون من رئيس للمصلحة يشرف على باقي ادلوظفُت و منهم:

  Guichetأوال: الشباك 
يعترب الشباك ادلرآة العاكسة للبنك و عون الشباك سفَت البنك لدى الزبائن إذ أن مهمتو 

يسية ىي االستقبال اليومي للزبائن و تلبية رغباهتم و تطبيق العمليات ادلصرفية ادلطلوبة منهم سواء  الرئ
كانت سحب إيداع أو دتويل كما يقوم عون الشباك بإرشاد و توجيو الزبون للحصول على اخلدمات 

 و البنك.اليت يرغب فيها و ىذا ما يؤكد الدور الفعال للشباك يف جلب الزبائن و كسب الثقة ضل

 (Portefeuille)ثانيا: المحفظة 

ضمانا لراحة الزبون و عدم تنقلو ألماكن بعيدة فالتعامل بالنقود يقوم ىذا اجلهاز اذلام يف 
مصلحة الزبائن بتسوية وضعية زبائنها مع باقي الوكاالت و ىذا نظرا لتعامل زبائنو مع زبائن وكاالت و 

ظهور جهاز بنوك أخرى عن طريق الصكوك و األوراق التجارية و أصبحت ىذه العملية أكثر سرعة ب
حيث أصبح بإمكان الزبون قبض الشيك يف مدة أقصاىا إذ رجع الصك قابل  (Scanner)السكانَت 

 فيتم إرجاعو إذل الزبون. (Impayé)للتحصيل إما إذا رجع غَت مسدد 
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 ثالثا: العمليات الخارجية
كالة تكون يف عمليات التصدير و االستَتاد و ىذه العمليات نادرة احلدوث على مستوى الو 

موضوع التطبيق يكون البنك يف ىذه العملية مبثابة الوسيط بُت زبون وكالتها و ادلتعامل معو من اخلارج 
فمثال يف عملية االستَتاد يتقدم الزبون إذل البنك يطلب منو القيام مبختلف اإلجراءات مع إثبات عملية 

 1االستَتاد بفاتورة.

 مصلحة القروض: - ب
كل زبون يريد احلصول على قرض يتقدم إذل مصلحة القروض اليت ترحب بو و توجهو إذل 

نوعية القرض ادلناسب لو و تعتمد عملية اإلقراض على ثالثة عناصر ىي: تقدمي القرض النقدي. فوائد 
 البنك و إعادة األموال يف الوقت احملدد و سنعرف عن القروض األكثر يف ادلبحث الثالث.

شؤون ىذه الوكالة و تسيَتىا و ضمان حسن تكفلها بزبائنها جهاز إداري لكل  يقوم على
 طرف فيو دور يقوم بو حيث يتكون ىذا اجلهاز من:

 مدير و ىو صاحب أعلى درجة و من أىم مهامو: -1

 تسيَت الوكالة 

 اإلشراف على ادلوظفُت 

 تنفيذ السياسة العامة للمديرية العامة 

 تقسيم العمل بُت ادلصاحل 

 السهر على احًتام القانون الداخلي للوكالة 

 األمانة: تقوم بـ: -2

 استالم الربيد 

 استقبال ادلكادلات اذلاتفية 

 جتهيز مواعيد ادلدير 

 احلفاظ على سلتلف الوثائق يف األرشيف 

                                       
بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة عين تادلس  1  
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و احملاسبة: تسهر على ادلراقبة اليومية اليت تقام يف آخر كل يوم و ذلك مبراقبة العمليات  ادلراقبة -3
ادلالية اليومية و تقوم باحملاسبة السنوية و السهر على تطابق األرقام ادلسجلة يف الوكالة مع تلك 

 ادلسجلة يف ادلديرية ادلركزية.

  وإجراءات منحها و تحصيلها -872-كالة : أنواع القروض المقدمة من طرف الو المبحث الثاني 

تعترب مصلحة القروض من أىم ادلصاحل يف البنك إذ تقوم بوظيفة أساسية من وظائف البنك ىي عملية 
القرض إي حتويل قطاعات معينة سبق ذكرىا لذا سنتطرق يف ادلطلب األول إذل اإلجراءات ادلتبعة يف 

لى اإلجراءات وآلية سَتىا لنصل يف األخَت إذل عملية عملية االقًتاض مثّ إذل االستبيان للحكم ع
 الفحص و التحليل و التقرير.

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية: أنواع القروض المقدمة من طرف المطلب األول

 تصنف القروض إذل عّدة أنواع و ذلك حسب حاجة الزبون:

 قروض االستغالل : -أ
إذل عملية االستغالل يف مشروع ما. مثل موارد أولية ، أجور...اخل و ذلا عدة  و ىي القروض اليت توجو 

 أشكـال .

 القروض الخاصة : -  1-أ
 .تسهيالت الصندوق: دل تعد  تستعمل 

  السحب على ادلكشوفle découvert    ىو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل
دلال العامل و يتجسد ماديا يف إمكانية ترك نقصا يف  اخلزينة ناجم عن عدم كفاية رأس ا

حساب الزبون لكي يكون مدينا يف حدود مبلغ معُت و لفًتة أطول نسبيا قد تصل إذل سنة  
 كاملة .

  القرض ادلومسيcrédit de compagne  تنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط مومسي ألحد :
 الزبائن .

  قروض الربطcrédit de relais :  ىو عبارة عن قرض دينح إذل الزبون دلواجهة  احلاجة إذل
السيولة ادلطلوبة لتمويل عملية مالية يف الغالب يكون حتققها شبو مؤكد ولكنو مؤجل فقط 

 ألسباب خارجية.
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و تكون موجهة لتحويل أصل معُت من األصول و  : crédit spécifiqueالقروض الخاصة  – 2-أ
 تقسم إذل :

 بضائع تسبيقات على الAvances sur marchandises  ىو عبارة عن قرض يقدم إذل الزبون :
لتمويل سلزون معُّت و احلصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للقرض و ينبغي على البنك 
 أثناء ىذه العملية التأكد من وجود البضاعة و طبيعتها و مواصفاهتا و مبلغها إذل غَت ذلك.

 تسبيقات على الصفقات العمومية les Avances sur Marche Public  و ىي قروض دتنح :
للمقاولُت من أجل إصلاز األشغال لفائدة السلطات العمومية كّل ىذا نظرا لطبيعة األعمال اليت 
تقوم هبا السلطات العمومية خاصة من حيث أمهية ادلشاريع و حجمها و طرق الدفع اليت تعترب 

 ثقيلة نسبيا.

  اخلصم التجاري*Escompte Commercial. 

  القرض بااللتزامCrédit par engagement  إن القرض بااللتزام أو بالتوقيع ال يتجسد يف :
إعطاء أموال حقيقة من طرف البنك إذل الزبون و إمنا يتمثل قي الضمان الذي يقدمو لو 

لتمكينو من احلصول على أموال من جهة أخرى أي أ، البنك ىنا ال يعطي نقودا و لكن يعطي 
 ثقتو فقط و يكون مضطرا إذل إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماتو.

 .  القروض ادلقدمة لألفراد : وىي ذات طابع شخصي 

 قروض االستثمـار  -ب
 وىي قروض توجو لتمويل ادلشاريع االستثمارية و تنقسم إذل :      

بع سنوات و ىي الشائعة يف الوكالة زلل مدهتا تًتاوح ما بُت سنة و س قروض متوسطة األجل: 1-ب 
 الدراسة.

 مدهتا تفوق سبع سنوات. قروض طويلة األجل: 2-ب 

 : تكوين المصلحة و مهامها -
تتكون مصلحة القروض من قسمُت  قسم فالحي وقسم جتاري يهتم القسم الفالحي مبنح 

يهتم مبنح قروض جتارية  القروض للفالحُت و فق الشروط احملددة ودراسة ملفاهتم و القسم التجاري
تكون يف أغلب األحيان للتجار و ادلؤسسات باإلضافة إذل قسم يهتم بادلنازعات يف حالة عدم حتصيل 
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القروض . يشرف على ىذه األقسام رئيس ادلصلحة يضمن السَت احلسن ذلا ، و حياول جلب ادلقًتضُت 
 الذين ديكنهم التحصيل يف اآلجال .

تستقبلو ىذه ادلصلحة و توجهو إذل نوع القرض ادلناسب لو و يستلم عند تقدم الزبون للبنك 
منو طلب القرض حسب طبيعتو و يقوم كّل قسم بدراسة الطلبات اليت ختصو ، وبعد الدراسة الكاملة و 

اجلدية للقرض يعرض على جلنة القروض على مستوى الوكالة اليت تتشكل يف الوكالة اليت زرناىا من : 
صلحة الزبائن ، و رئيس مصلحة القروض و ىذا القرار يكون حسب حجم القرض ادلدير، رئيس م

د.ج فإذا كان أقل من ادلبلغ ادلذكور فيتخذ داخل  4000000.00فللوكالة سقف معُت و ىو :
الوكالة و إذا كان أكرب من ذلك فيتخذ القرار يف الفرع أ، يف ادلديرية ادلركزية بعد اجتماع اللجنة و اختاذ 

يسلم زلضر قبول القرض أو رفضو مبوافقة رتيع أعضاء اللجنة . و باإلضافة إذل قسم ادلنازعات  القرار
 ات حتصيل الديون عند عدم التسديدالذي يهتم بإجراء

  : إجراءات منح القرض وآلية دراستهالمطلب الثاني 

الوثائق غالب األحيان من على طالب القرض تكوين ملف حسب نوعية القرض و يتكون يف 
 ة:التالي

دورا كبَتا يف التنمية االقتصادية و ىذا من خالل منحو لتشكيلة سلتلفة من   BADR  يلعب بنك
 القروض وسند كل منها ما يلي :

ىي قروض موجهة لتمويل دورة االستغالل وعليو فهي قروض قصَتة االجل  قروض االستغالل :أوال: 
االستغالل من ثالثة نسخ حتتوي كل نسخة على التوارل  شهر .و يتكون ملف قرض 12ال تتعدى مدهتا 

 على ما يلي :

 اذا كان من طرف الوكالة الوطنية لدعم الشباب :

 طلب خطي مربر اىداف طلبو . -
 .  ANSEJملف تقٍت واقتصادي من  -
 شهادة عدم العمل لالجراء . -
 نسخة طبق االصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها . -
 . 12شهادة ميالد  -
 .  CNASشهادة توضيح الوضعية  -
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 .  CASNOSشهادة توضيح الوضعية  -
 ادليزانية االقتصادية مصادق عليها من مكتب الدراسات احملاسبية . -
 فاتورة تقديرية لتكاليف السلعة + التامُت . -
 سلطط مارل مصادق من مكتب دراسات احملاسبة . -
 عقد ملكية او عقد االجيار . -
 وجود زلل مصادق عليو من طرف احملضر القضائي.    شهادة -

و بعد ادتام ادللف يكون الرفض او القبول و يف حالة القبول يقوم البنك باعالم الزبون للبدء 
 باالجراءات .

يتمثل يف ادلشاريع لزيادة القدرات لتجديد ادلعدات او زيادة قيمة الطاقة ثانيا: قروض االستثمار : 
 دة و تتكون ملف تقدمي القرض االستثماري من :االنتاجية ادلوجو 

 . طلب قرض معلل و مرقم صادر عن الشخص ادلؤىل لربط العالقة 
 : دراسة تقنية اقتصادية حتتوي على العناصر التالية 

  . . . دراسة مالية للمشروع حيدد االستثمار ، البنية ادلالية ، مدة اسًتجاع القرض 
 الالزم للحصول على القرض من بنك الفالحة و التنمية الريفية : ادللف االداري 

 . نسخة مصادق عليها للنظام الداخلي للمؤسسة 
 . نسخة مصادق عليها للسجل التجاري 
  اشهر (3نسخة مصادق عليها للسجل الضرييب مؤرخ حديثا)اقل من 
  نسخة مصادق عليها للوثائق الشبو الضرييب(CASNOS , CNAS) 
 ادلشروع . رخصة بناء 
  رخصة او اعتماد صادر من طرف السلطات أو األجهزة الدولة فيما

 خيص األنشطة اليت تتطلب ذلك .
  نسخة مصادق عليها لعقد ادللكية ثروة معروضة و مضمونة السندات

 عقود اإلجيار .
 . عقد شراء التحضَتات ادلستوردة يف حالة وجودىا 
 لتوقيع مع سلتلف ادلتعاملُت عقد تفاىم لعروض موقع عليها او يف طور ا 
  عقد او عقود اتفاق للتعريف بادلنتجات والسلع: 
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 أوال: معرفة العميل و التقصي عنه

يقوم شخص من البنك بالتقصي عن الشخص صاحب القرض من عّدة مصادر سلتلفة من 
أن يوقع حيث جّدية العمل ومسعتو يف اجملتمع كما يقوم البنك ببعث مطبوعة دلركزية ادلخاطر بعد 

صاحب القرض بصالحية إجراء التحري عنو لتقوم ىذه اذليئة بالتحري عن عالقتو ادلالية مع بنوك أخرى 
لتعيد مركزية ادلخاطر الورقة مع فاكس جبميع ادلعلومات عن العميل ، كما أن ما الحظناه ىو مّدة الرّد 

 اليت تعترب قصَتة جدا فد تصل إذل يومُت على األكثر .

 زيارة الميدانيةال ثانيا:

بعد حصول البنك على ادلعلومات الشكلية من العميل تعُت جلنة من خبَت و رئيس جلنة   
وأعضاءه و بعد توقيع رتيع ادلعلومات اخلاصة هبم على وثيقة األمر بالزيارة ادليدانية تقوم ىذه اللجنة 

ت و غَتىا تقوم اللجنة بإعداد تقرير مبباشرة عملها انطالقا من مقر العميل و بعد التأكد من كّل ادلعلوما
 حول رتيع العمليات يف نفس التاريخ و خيتم زلضر الزيارة بتوقيع شلثل اللجنة.

  ثالثا: التحليل االستراتيجي للمؤسسة

 السوق و الطلب: يركز البنك يف تقييمو إلسًتاتيجية ادلؤسسة على دراسة تطور  آفاق
االستهالك بصفة عامة و تطور السوق و الطلب ادلتعلقُت بالسلع اليت حتتاجها ادلؤسسة الطالبة 

 للقرض بصفة خاصة.

 .دراسة ادلعطيات الدديغرافية :إذ دتثل الوعاء الطبيعي لعدد ادلستهلكُت 

 التكنولوجي. دراسة احمليط 

 .دراسة تطور الصناعة و ادلنافسة و موقع ادلؤسسة يف السوق 

 .دراسة ادلؤسسة عن طريق حتليل وظيفتها التجارية و وظيفة اإلنتاج ..اخل 

 رابعا: الدراسة المالية للمشروع 
  التحليل ادلارل للمؤسسة : و ذلك لقراءة ادلركز ادلارل للمؤسسة و استنتاج اخلالصات الضرورية

 فيما يتعلق بوضعها ادلارل دلعرفة اذليكل ادلارل للمؤسسة و توازنو وكفاءتو ..اخل.

  التحليل ادلارل يف حالة قروض االستهالك: وذلك عن طريق حتليل رأس مال العامل و استعمال
 النسب اليت ذلا داللة يف ادليدان.
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 ل الصايف و احلاجة إذل رأس حتليل رأس ادلال العامل الدائم: و أىم احلسابات: رأس ادلال العام
 ادلال العامل.

  ،النسب ادلالية: و من أمهها: نسب السيولة العامة، نسبة اخلزينة العامة، نسبة اخلزينة احلالية
 سرعة دوران ادلخزون، مهلة تسديد ادلوردين، مهلة تسديد الزبائن.

 نسبة التمويل الذايت إذل أما يف حالة قروض االستثمار فلدينا : التمويل الذايت، نسب ادلديونية ،
ادلديونية األصلية، نصيب ادلصاريف ادلالية يف النتائج، تغطية رؤوس األموال ادلستثمرة، قدرة 

 التسديد.

  دراسة ادلشـروع :مصداقية الدراسة التقنية و االقتصادية للمشروع، و من أىم ادلعلومات ادلتعلقة
 بو .

 التكلفة األولية للمشروع -

 ع.عمر ادلشرو  -

 التدفق النقدي و عائداتو. -

أما بالنسبة لطرق تقييم ادلشروع فلدينا أىم ادلؤشرات وىي : فًتة اسًتداد ادلشروع، مؤسسة ادلر 
 دودية، معدل العائد الداخلي، القيمة ادلالية الصافية.

 خـامسا : دراسة الضمانات 
ضة معلومات ذتينة عن ادلؤسسة يف احلقيقة تقدم اإلسًتاتيجية و التحليل ادلارل للمؤسسة ادلقًت 

تسمح للبنك بتقييم وضعيتها وإمكانياهتا وتقدير إمكانية حدوث اخلطر و نوعو ودرجتو وبناء على ىذا 
التقرير يقرر فيما إذا كان يقبل منح القرض أو ال و من زاوية أخرى فإن اخلطر باعتباره عنصرا مالزما 

بصفة هناية أو استبعاد إمكانية حدوثو لذا على البنك للقرض ال ديكن بأي حال من األحوال إلغاءه 
 التعامل مع ىذا الواقع حبذر .

 بعض اعتبارات اختبار الضمانات 

إن قيمة الضمان أمر نسيب إذل حّد بعيد لذا فالقيمة حتدد من وجهة نظر  قيمة الضمان: -
 البنك وتكون قيمة الضمان مساوية دلبلغ القرض.

إن ختتلف عن تلك ادلختارة يف ديون قصَتة و طويلة األجل إو االستثمار  اختبار الضمانات: -
 و االستغالل.
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  الضمانات الشخصية: ترتكز على التعهد الذي يقوم بو األشخاص الذي مبوجبو جيدون
 بتسديد ادلدين يف حالة عدم قدرتو على الوفاء بالتزاماتو يف تاريخ االستحقاق و ىي نوعان : 

و ىي نوع من الضمانات الشخصية اليت يلتزم مبوجبها شخص معُت يتقيد  الكفالة: **
 بالتزامات ادلدين جتلو البنك إذا دل يستطع الوفاء هبذه االلتزامات عند االستحقاق.

يعترب الضمان االحتياطي من بُت الضمانات الشخصية على القروض  الضمان االحتياطي: **
تعهد مبوجبو على تسديد مبلغ ورقة جتارية أو جزء منو يف وىو التزام مكتوب من طرف شخص معُت ي

حالة عدم قدرة أحد ادلوقعُت عليها على التسديد األوراق التجارية اليت ديكن أن يسري عليها ىذا 
الضمان  تتمثل يف السند ألمر و ىو األكثر استعماال يف وكالتنا.السفتجة و الشيكات و اذلدف من 

 ل الورقة يف تاريخ االستحقاق.ىذه العملية ىو ضمان حتصي

  الضمانات احلقيقية: ترتكز الضمانات احلقيقة على موضوع الشيء ادلقدم للضمان و تتمثل
ىذه الضمانات يف قائمة واسعة من السلع و التجهيزات و تكون ىذه على سبيل الرىن و ليس 

 على حتويل ادللكية وذلك من أجل ضمان اسًتداد القرض.

  :وصلد نوعُت .الرىن احليـازي 

الرىن احليازي لألدوات و ادلعدات اخلاصة بالتجهيز : يسري ىذا النوع من الرىن احليازي  **
هيز و البضائع و جيب على البنك قبل إن يقوم باإلجراءات على األدوات و األثاث و معدات التج

ليو التأكد من إن القانونية الضرورية إن يتأكد من سالمة ىذه ادلعدات و التجهيزات كما ينبغي ع
البضاعة ادلرىونة غَت قابلة للتلف و إن ال تكون قيمتها معرضة للتغيَت بفعل تغَتات األسعار و تتم 

ادلوافقة عليو بواسطة عقد رمسي أو عريف يسجل برسم زلدد.كما إنو من األصول اليت ذلا شليزات خاصة 
 و ىي القيم ادلنقولة و األوراق التجارية.

: و تشمل احملل التجاري و االسم التجاري و احلق يف زي للمحل التجاري الرىن احليا **
اإلجازة و الزبائن و الشهرة التجارية و يثبت بعقد يسجل يف السجل العمومي بكتابة احملكمة اليت يوجد 

 احملل التجاري بدائرة اختصاصها .

على عقار لوفاء دينو و ديكن لو  * الرىن العقاري : ىو عبارة عن عقد يكتسب مبوجبو الدائن حقا عينيا
مبقتضاه أن يستويف دينو من ذتن ذلك العقار يف أّي مكان ، كما أ، البنك يطلب التأمُت على ادلشروع و 

 ىذا عبارة عن ضمان يف حالة و وقوع حادثة ما.
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 سادسا : قرار اللجنة البنكية و قرار معدل الفائدة 
زلضر الزيارة تأيت ادلرحلة األخَتة اليت تلي تدوين  بعد االطالع على ادلعلومات ادلصرح هبا و

ادلالحظات و التعليمات اخلاصة بادلشروع و ىي مرحلة ادلداوالت و ادلناقشات بُت أعضاء البنك حيث 
يتّم إبداء الرأي حول إمكانية منح القرض أو عدمو و يف حالة ما إذا كلن القرار بالقبول فإنو يرسل إذل 

وبعد القرار النهائي للقبول أو الرفض تبعث رسالة إذل  ظر فيها و إبداء رأيها فيو.اللجنة اجلهوية للن
ادلقًتض إلعالمو بالقرار، يف حالة القبول تتضمن كّل ادلعلومات حول القرض ، القيمة ، الفائدة ...اخل 

عد القيام بكّل ، ويطلب منو تقدمي الضمانات اليت وعد هبا ألن القرض ال يسلم لو إالّ بعد تقدديها ، وب
 اإلجراءات ديضي ادلقًتض عقد القرض مع البنك بكامل إرادتو يتضمن كافة ادلعلومات حول القرض.

وبعد ىذا اإلجراء يقوم البنك مبنح القرض وذلك بفتح حساب لصاحل العميل يف دفاتر ليتمكن 
يودع فيو ادلبلغ  ىذا العميل من السحب على ىذا احلساب يف حدود االتفاق الذي أبرم مع البنك و

 الذي سيشارك بو ادلقًتض.

د.ج فإن الوكالة تقوم  4000000: إذا كان مبلغ القرض أكثر من السقف احملدد للوكالة مـالحظة
 بكّل اإلجراءات السابقة لكن القرار النهائي يعود إذل السلطة األعلى منها.

    : تسيير استرجاع القرضالمطلب الثالث

حساب للعميل و حتويل مبلغ القرض إليو حيضر الزبون الفاتورات لكي  بعد إبرام العقد وفتح
يدفعها البنك بواسطة شيك مصادق وعند سحب مبلغ القرض نضع لصاحبو )) جدول اىتالكات(( 

تتضمن آجال دفع القرض و تكون مقسمة إذل سداسيات أو ثالثيات و الفائدة و كّل ادلعلومات 
على أنو استلمها و ادلصادقة عليها لتفادي أية سلاطر و ىنا يبدأ  األخرى و يسلم للزبون مع إمضاءه

 القرض فعليا و يبدأ يف نفس الوقت تسديده.

 أوال : استرجاع القرض و صعوبات ذلك 
من ادلفروض وأن ادلفًتض عند وصول اآلجال احملددة لتسديد القرض يتقدم من البنك إليداع  

يوما من التاريخ احملدد بأن موعد التسديد  15يف احلساب ادلفتوح لو سابقا خاصة وأنو يعاد تذكَته قبل 
ن أىم ادلخاطر قد حان إال أنو ويف كثَت من األحيان ال يتقدم و يكون غَت قادر على التسديد وىي م

اليت ديكن أن يتعرض ذلا البنك وتنتقل القروض بعد يوم واحد من أجل االستحقاق إذل حساب خاص ) 
يوما رسالة تذكَت أخرى تطالب منو  15حساب قرض انتهت مدتو قابل لالسًتجاع( و تبعث لو بعد 

عث لو ) إعذار ( كآخر التقرب من البنك لتسوية وضعيتو و كذلك رسالة ثالثة و بعد ىذه الرسائل يب
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فرصة لتسوية وضعيتو سواء بالتسديد أو طلب التأجيل ىذا األخَت الذي يتقدم بو إذا كانت لديو 
أسباب حقيقية ال تسمع لو بالتسديد كفشل ادلشروع ووقوع كوارث و جيب أ ن يدعم ىذا الطلب 

ؤجل بذلك تاريخ التسديد. لكن بالوثائق الالزمة لإلثبات. وىنا يدرس طلبو و يؤخذ بعُت االعتبار و ي
يوما فإن القرض يدخل يف حساب آخر وندخل يف النزاعات مع  90إذا دل يتقدم ادلقًتض خالل مّدة 

ادلقًتض وديكن إن تسّو يف ادلرحلة السابقة الوضعية بـ: اإليداع ، تسلم التحويالت و نبدأ ىنا يف حتصيل 
 الفوائد مثّ القرض األصلي.

 م التسديد ثانيا: منازعات عد
بإمكان ادلدير و موظفي الوكالة إن دل يسًتجعوا القرض اللجوء إذل العدالة من حلظة عدم 

تسديد الدفعة األوذل بدون سبب معُت بعد دخولو يف حساب )) قرض انتهت مدتو قابل لالسًتجاع 
اب أشهر األوذل((مثّ بعد عدم تسديد الدفعة األوذل مع الثانية و الثالثة يدخل القرض يف حس 3دلدة 

بادلائة من ادلبلغ   30ويكون لو احتياطي بقيمة  دين يعاين 387يف حساب 4+3+2+1آخر  الدفعة 
الديون ادلعدومة علما أنو سيسقط كامل  388ادلقسط حىت السنة اخلامسة يسقط ادلبلغ يف حساب

 القضاء بادلائة كمؤونة لتغطية الدين و يف نفس الوقت نتجو إذل 50القرض و يكون لو احتياطي بقيمة 
لتحصيل القرض و نكّون ملفا قضائيا يضّم ملف القرض بكل ما حيتويو ) الرسائل ادلرسلة للمقًتض و 

االعتذارات ( و توّكل الوكالة زلاميا ليمثلها أمام العدالة وىنا تظهر أمهية الضمانات و إذا كّنا منلك 
 من خالذلا.ضمانات جيدة فاحلكم يكون لصاحل الوكالة و ديكنها حتصيل القرض 

بعد التعرف على اإلجراءات ادلتبعة يف منح القرض و التعرف على ادلصلحة و العمال تأيت 
 ادلرحلة الثانية و ىي مرحلة تقييم الرقابة الداخلية .

 : تقييم نظام الرقابة الداخلية وعملية الفحص و التحليل على القرضالمبحث الثالث
احلكم على اإلجراءات السابقة كما أننا استخدمنا طريقة لتقييم نظام الرقابة الداخلية سندعم ب

 االستبيان للحكم على نقاط معينة من شأهنا أن تؤثر على تعرض القرض للمخاطر.

 ة:: استبيان تقييم نظام الرقابة الداخليالمطلب األول

 ( قائمة استبيان حول منح القرض1-3جدول رقم )

 األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نعم ال
 أ( السياسة العــامة:  
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 * ىل السياسة ادلتبعة يف منح القروض زلددة بشكل واضح؟
 * ىل ىذه السياسة ىي وفق معيار:

 تصنيف السوق؟ -
 قطاع النشاط؟ -
 احلد األقصى للمخاطرة؟ -
 النوعية -
 الكميـة -
 ادلردود -
 ىل يوجد نظام داخلي يسمح بتقدمي الزبون؟ -
 

 

 
* 
 
* 
* 
* 
* 

 ب( تفويض السلطات
 * ىل تفويض منح القرض زلدد بشكل واضح؟

 * ىل يبُت قرار منح القرض ما يلي:
 الشخص أو العضو الذي يسمح مبنح القرض -
 طبيعة أو نوعية القرض -
 تاريخ االستحقاق -
 نسب فائدة عموالت...اخلشروط القرض من  -

 

 
* 
* 
* 
* 

 ج( ملف القرض
 ختضع ملفات الزبائن إذل دراسة كاملة قبل منح القرض -
 ىذه الدراسات معمقة مبا فيو الكفاية للسماح بتقدير ادلخاطر  -
 يوجد ملف خاص بكّل قرض دينح -
 يتم االحتفاظ السليم أو األكيد للضمانات و العقود األصلية -

 

 
* 
* 
* 
* 

 د( تحديد المسؤوليات
ىل منح القرض يتم من قبل شخص غَت الشخص الذي قرر  -

 منحو؟
ىل يقوم كّل عون و كّل مسؤول بادلهمات و الصالحيات ادلوجهة  -
 لو
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ىل يوجد نظام يسمح بالتأكد من أن القروض ادلرخصة ىي اليت  - 
 دتنح؟

 ىل يتّم منح القرض من طرف شخص مؤىل و مسؤول؟ -
 

 

 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 

 هـ(متابعة المخاطر
ىل توجد حالة سلاطر تسمح بتخفيض القروض للزبائن) مبا فيها  -

 االلتزامات بالتوقيع و احلسابات بأرصدة مدينة(و ىل تسمح بتحديد:
 * التجاوزات مقارنة بالتصرحيات؟

 * هناية مدة استحقاق القرض؟
 ىل يوجد تصريح عند جتاوز مبلغ القرض؟ -
احلسابات إذل مراقبة دورية إلمكانية اكتشاف أي شيء ىل ختضع حركة  -

 غَت طبيعي؟
 ىل يوجد فحص دوري للملفات؟ -
 

 
* 
 
* 

 

 و( نظام معلومات التسيير
ىل يوجد نظام معلومات التسيَت يسمح بتحسُت مردود القرض و  -

 الزبون ؟
التسيَت و  ىل ادلعلومات الناجتة عن ىذا النظام حتلل من طرف مسؤورل -

 يتم نقدىا جبانب رقابة التسيَت و اإلدارة ؟

 
* 
 
 
* 
* 
* 

 
* 
* 
 
 
 

 ز( النظام المعلوماتي
 ىل يستعمل احلاسوب يف عملية تسيَت القرض؟ -

 ىل يقوم احلاسب بالوظائف التالية:
 ت ؟ا* حساب الفوائد و االىتالك

 * حساب و تسجيل الفوائد اخلاصة بكل تاريخ؟
 النظام أّي تسجيل فيما خيّص :ىل دينع ىذا  -

 * الغَت مرخصة 
 * الشروط غَت ادلطابقة

 *التجاوزات الغَت مصرحة
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 وثيقة داخلية للبنك المصدر:

لقد قمنا هبذا اإلستبيان عينا بعض الفئات وكانت األجوبة سلتلفة بعض من يقول نعم وبعض يقول ال 
 وىذا راجع إذل سلتلف األراء. 

 أو ادلراجعة الداخلية: تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني

 أوال: نقاط القوة و تتمثل في:
من السياسة ادلتبعة يف منح القروض تصنيف السوق فقطاع النشاط من أىم ادلؤثرات على وجود  -1

 وكيان ادلؤسسة.

ات يوجد نظام تفويض دلنح القرض إذ تتدرج حسب قيمة القرض موازاة مع نظام تدرج ادلسؤولي -2
دج تصبح من مسؤولية  4000000إذ كما سبق و ذكرنا فعند كون القرض يفوق مبلغ 

 ادلديرية اجلهوية و ىكذا.

قرار منح القرض يسمح مبعرفة من ادلسؤول عن منحو و حتملو ادلسؤولية كما أنو حيتوي على  -3
 رتيع ادلعلومات حول القرض من نوعيتو إذل تاريخ االستحقاق، شروط القرض.

يع ادللفات إذل دراسة كاملة قبل منح القرض و ىذا ما يسمح بتقييم ادلخاطرة عن ختضع رت -4
 طريق تقييم ادلشروع و مدى إمكانية صموده يف ظل ظروف السوق و ادلنافسة.

تكوين ملفات خاصة بكل قرض تسمح بادلتابعة الدورية لو و االحتفاظ السليم و األكيد  -5
 إلجراءات الالزمة لتفادي التلف.للضمانات و العقود األصلية و احًتام ا

ادللفات حتتوي على كل ادلعلومات األكيدة عن القرض من عقود أصلية و مصادقات من شأهنا  -6
 أن تدعم طرف البنك يف حالة النزاع

ىناك حتديد للمسؤوليات إذ صلد أن استقاللية تامة بُت الشخص الذي يقرر منح القرض، من  -7
 أجل منع أي زلاولة غش و اختالس.

كذلك صلد حالة سلاطرة رغم أهنا ناقصة إال أهنا تسمح بتحديد التجاوزات مقارنة بالتصرحيات  -8
 و بذلك اختاذ اإلجراءات الالزمة يف أقرب وقت.

 وجود تصريح عند جتاوز مبلغ القرض دليل على ادلراقبة ادلستمرة و ادلتابعة. -9
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مراقبة دورية على حركة احلسابات يسمح بإمكانية اكتشاف أي شيء غَت   وجود -10
 كبيعي و معاجلتو يف الوقت ادلناسب.

وجود فحص دوري سنوي للملفات يسمح باختاذ اإلجراءات الالزمة عند اللزوم و تصحيح  -11
 األخطاء إن وجدت.

و عوائد  وجود نظام اإلعالم اآلرل و الذي يقوم آليا حبساب رتيع النسب ادلالية -12
ادلشروع شلا خيتصر الوقت لدراسة ادللف كما أنو يستعمل يف حساب الفوائد، االىتالكات و 

 تسجيل ادلعلومات اخلاصة بالقرض.

 ثانيا: نقاط الضعف تتلخص فيما يلي

رغم وجود سياسة دلنح  القرض إال أهنا غَت زلددة بشكل كاف يسمح ذلا بتجنب ادلخاطر   -1
 كلية.

سمح بتقييم الزبون عن طريق احلكم الشخصي و لو أن ىذا غَت كاف غياب نظام داخلي ي -2
 فادلظاىر ال ديكنها وحدىا أن تعكس الزبون.

 عدم وجود نظام معلومات التسيَت رغم أنو يسمح بتحسُت مردودية و إن وجد فهو ضعيف. -3

ياب برامج رغم وجود اإلعالم اآلرل إال أن أمهية استعمالو يف تسيَت القرض غائبة و ىذا راجع لغ -4
 معلوماتية لذلك.

 والتحليل الفحصعملية : المطلب الثالث

بعد التعرف على ادلصلحة و مهامها و إجراءات منح القرض و حتصيلو و تقييم نظام الرقابة 
الداخلية بتعيُت نقاط القوى و نقاط الضعف لتأيت مرحلة الفحص و التحليل بعد اختيارنا لعينة  من 

دينحو القروض و ما الحظناه تفقدنا للملفات ىو كثرة ملفات القروض ادلركبات النفعية )قرض جديد 
لقرض االستغالل و قليل جدا بالنسبة اللتزامات  2ملفات لالستثمار و  3البنك( و احلافالت و حوارل 

التوقيع نظرا لصغر ادلنطقة و السقف احملدد للوكالة كما يوجد عدد ال بأس بو من ادللفات ادلفروضة و 
السوق و العرض و الطلب يف عند تفقدنا ذلا وجدنا أن من أىم أسباب الرفض ىو عند القيام بدراسة 

 ادلنطقة.

 :1الزبون 
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 نوع القرض: استثماري -
 الشكل القانوين: شخص معنوي -
 موضوع ادلشروع: إنشاء معصرة لتحويل منتجات الزيتون -
 نوعية النشاط: صناعة فالحية -
 اخلربة: فالح لو خربة لعدة سنوات -
 مدة اإلصلاز: سنة واحدة -
 سنوات 5مدة القرض:  -
 دعائم ادلشروع: -

 )توفر ادلادة األولية )الزيتون يف ادلنطقة 
 إتاحة اليد العاملة 
 الطلب الكثيف على ىذه ادلادة سواء داخل أو خارج ادلنطقة 
  الدخول بآالت و عتاد جديد جعل للمشروع أكثر إمكانية للنجاح فجميع ادلعاصر ادلوجودة

معصرة( منها  1500جودة )يف ادلنطقة تستخدم عتاد قدمي بإمكانيات قليلة و عدد ادلعاصر ادلو 
 عتاد جديد 10%

 إمكانية توفر التجهيزات 
 دج 20,882,000قيمة االستثمارات  -
 سلطط التمويل االستثمار -

  :59,259دج بنسبة  12382000دتويل داخلي قيمتو% 
  40,705دج بنسبة  8500000دتويل خارجي قيمتو% 

 الشروط البنكية -
  :دج 8500000مبلغ القرض 
  :8.5معدل الفائدة % 
  :76,58نسبة تغطية القرض البنكي% 
 ادلدة اإلضافية: سنة 

 الضمانات ادلقدمة: -
 رىن حيازي Nantissement قدم العميل وعد برىن عتاد حيث التزم فيو برىن العتاد :

 دج. )أنظر ادللحق( 8500000والتجهيزات اخلاصة بادلعصرة لتحويل منتجات بقيمة 
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  الرىن العقاريHypothèque لقطعة أرض لعقار حيث مت تسجيل الرىن يف السجل العقاري :
 دج. 8500000)أنظر ادللحق( بقيمة 

 .التأمُت على العتاد و سلسلة من السند ألمر بكل دفعة 
 ادلالحظات:

 إمكانية ادلشروع جيدة )ادلسَت، العرض، الطلب،...اخل( -
 .%70 ىي أي دل تتجاوز النسبة احملددة اليت %40,705قيمة القرض البنكي  -
 الضمانات ادلقدمة ضعف قيمة القرض -
 دل تتجاوز قيمة القرض -

 :2الزبون 

 قرض استثمار متوسط ادلدى -
 نوعية النشاط: أعمال فردية -
 Achat mini busادلوضوع: اقتناء حافلة  -
 سنوات 5مدة القرض:  -
 الشروط البنكية: -

  :دج 239000000مبلغ القرض 
  :5,25الفائدة ادلطبقة% 
  :سنوات 5مدة التسديد 

 الضمانات ادلقدمة: -
  دج. 239000000رىن حيازي: عقد التزام و تعهد بالعتاد ادلقتٌت )احلافلة( بقيمة 
  دج. 239000000رىن عقاري: بناية من طابقُت بقيمة 
 .سلسلة لسند أمر كل واحد  بقيمة دفعة 
 .التأمُت على احلافلة 

 :ادلالحظات

 مضمونة ألنو قبل أن يعطي القرض يضع يف ادللف حق اخلط الذي حصل عليو احلالة -
 الرىونات ادلقدمة ضعف القرض. -

 :3الزبون 
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 قرض استثمار متوسط ادلدى -
 Achat mini busادلوضوع: اقتناء حافلة  -
 الشروط البنكية: -

  :دج. 2790000مبلغ القرض 
  :5,25الفائدة ادلطبقة% 
  سنوات. 5مدة التسديد 

 ت ادلقدمة:الضمانا -
  دج  2790000الرىن احليازي: عقد التزام و تعهد بقيمة 
  دج. 2790000طوابق بقيمة  3الرىن العقاري: بناية تتكون من 
 سلسلة السند ألمر بقيمة الدفعات 
 التأمُت على العتاد ادلقتٌت 

 :ادلالحظات

مضمونة ألنو قبل أن يعطي القرض كما سبق و أشرنا يضع يف ادللف اخلط  احلالة -
 الذي سيشغلو

 الرىونات ادلقدمة ضعف القرض -
 :4الزبون 

 نوع القرض: القرض بالتزام - -
 دج 15502880قيمة القرض:  - -
 دج )الصفقة العمومية( 16068741.89قيمة الضمان:  - -
يوقع أمُت اخلزينة أن رتيع األموال تدخل يف حساب العميل لدى البنك  حيث -

BADR )الوكالة زلل الدراسة( 
 
 

 ادلالحظات:

 قيمة الضمان أكرب من قيمة القرض. -
 ادلالحظات العامة حول ادللفات ادلدروسة:
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 رتيع قيمة الضمانات أكرب بكثَت من قيمة القروض -1

 الستثماراتمن قيمة ا %70عدم جتاوز نسبة القروض  -2

 ضمان صلاح ادلشاريع زلل القرض -3
 قلة القروض ادلمنوحة و دتركزىا على قروض ادلركبة النفعية. -4
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 خالصة:

لنا تسليط الضوء على بنك الفالحة و التنمية الريفية بصفة عامة و و من خالل الفصل حا
 بصفة خاصة.872عُت تادلس  وكالة 

مواكبة التطور االقتصادي و التكنولوجي من خالل  حياول BADRو خلصنا إذل أن البنك 
إعادة ىيكلتو و التطوير ادلستمر يف برنامج اإلعالم اآلرل الذي جعل من نظام الرقابة الداخلية أكثر 

 ية و صرامة. لتحقيق أىداف البنك ادلرجوة.فعالية شلا جعل العمل داخل الوكالة أكثر جدّ 

 

 



 خاتمة عامة
 

 أ
 

 خاتمـــــــــــة :

إذا كان اشًتاك القطاع اخلاص اجلزائري يف التنمية االقتصادية الوطنية و تسوية ادلؤسسات ادلتواجدة   
حاليا يلعب دورا ىاما يف إعادة بعث االقتصاد  النمو فإن إشراك القطاع البنكي يف دتويل النمو و تسايره بالنسبة 

دورا ىاما، و بالتايل فإن النمو االقتصادي ألي بلد لو عالقة وطيدة مع  إىل القواعد الدولية، يلعب ىو اآلخر
 جهازه البنكي و ادلايل، و خاصة دوره يف الوساطة ادلتبادلة.

و على الرغم من التعديالت الداخلية اليت أجرهتا البنوك اجلزائرية و خاصة منها العمومية ، اليت كان   
ة البنكية ادلتبادلة اجليدة، إال أنو يف اآلونة األخرية حصلت عدة أزمات ىدفها ىو خلق الشروط الالزمة للوساط

ىزت االقتصاد الوطين عامة و النظام ادلصريف خاصة، كان سببو الرئيسي سوء التسيري و كذا عدم إعطاء أو 
 بة عليها.باألحرى عدم معرفة األمهية اليت تكتسيها حساسية البنك يف تسريه و اجلدية يف ذلك و يف فرض الرقا

لذا فإن ادلراجعة البنكية تستمد أمهيتها من أمهية البنوك نفسها يف االقتصاد، و من أجل ذلك حاولنا من           
خالل دراستنا ىاتو إبراز األمهية البالغة للرقابة عامة، و ادلراجعة خاصة باعتبارىا وسيلة رقابية فعالة، و يكون ذلك 

رصدة إلجياد االضلرافات و حتليلها و القيام بالتعديالت الالزمة و توضيح عن طريق فحص كل الوثائق و األ
النقائص بغية توفري معلومات و تقارير أكثر مصداقية و شفافية من شأهنا تقييم األداء البنكي مفيدة بذلك كل 

 مستخدمي تلك التقارير و منحهم القدرة على اختاذ القرار ادلناسب.

 سة توصلنا إىل النتائج التالية:من خالل عرضنا ذلذه الدرا

 اتر ادلراجعة عبارة عن فحص ألنظمة الرقابة الداخلية، البيانات، ادلستندات، احلسابات و الدف
نتقاديا منظما وفق معايري و مبادئ و إجراءات تسمح ذلا إاخلاصة بادلؤسسة و ذلك فحصا 

 ادلايل للمؤسسة. بإبداء رأي فين زلايد عن مدى داللة القوائم ادلالية عن الوضع
 .للمراجعة أساليب فنية و آليات من شأهنا الرفع من درجة مصداقيتها وكفاءهتا 
  الرقابة الداخلية عبارة عن ركيزة يعتمد عليها ادلراجع لالنطالق يف ادلراجعة باعتبارىا رقابة وقائية

 هتدف إىل تقليص ادلخاطر اليت يتعرض ذلا البنك إىل أقصى حد شلكن.
 ية ادلراجعة شروط وضوابط دلدقق احلسابات من شأهنا أن جتعلو أكثر مصداقية يف تتطلب عمل

 تكوين رأيو أي دون حتيز وتأدية عملو بكفاءة عالية.
 .لشخصية ادلراجع وذكائو وفطنتو أمهية بالغة ودرجة كبرية يف حكمو وإبداء رأيو 
 خطاء واكتشافها إضافة إىل ادلراجعة ىي عبارة عن وسيلة هتدف إىل احلد من عمليات الغش واأل

 تقييم اإلدارة ومساعدهتا للمضي يف النهج الصحيح.
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 .ادلراجعة يف تطور مستمر من شأنو مواجهة الديناميكية االقتصادية 
 .وجود البنك أمر ضروري لتسيري ادلعامالت االقتصادية 
 .تقوم البنوك بدفع عجلة االقتصاد اخلاص عن طريق دتويلو 
 التجارية وتشعب أعماذلا وتعقيد منتجاهتا استدعى ضرورة تبين وسيلة  اتساع نطاق البنوك

 ادلراجعة.
 .تتمتع البنوك بوسائل وىيئات رقابية عديدة من شأهنا احملافظة عليها وعلى كياهنا 
  إن طبيعة نشاط البنوك التجارية وعالقتها جبهات رمسية خاصة البنك ادلركزي وىيئة السوق ادلايل

 لى قبول التكييف وختطيط وتنفيذ أعمال ادلراجعة وأخريا التدقيق.ذلا تأثري حتمي ع
 أما يف اجلانب التطبيقي فتمثلت فيما يلي :

  .بنك بدر من أكرب البنوك اجلزائرية وأكثرىا تشعبا 
 .يعمل بنك بدر يف سلطط إعادة التأىيل للتكيف مع ادلقاييس العادلية 
  اإلعالم.يعمل بنك بدر على دمج نفسو يف تكنولوجيات 
  على الوكالة حىت يف أصغر العمليات. اجلويةازدواجية الرقابة وإشراف ادلديرية 
  والريفي من قروض استغالل وقروض استثمار وكأي نشاط آخر يرتكز  لفالحيايستفيد العامل

دتويلو على التقييم ادلنهجي لألخطار الناجتة عن القروض واألخذ بعني االعتبار مزايا قروض 
 ر ومردودية مشاريعهم. االستثما

   ككل البنوك يقوم بنك بدر بدراسة وحتليل وتقييم أي قرض وخاصة مدى صلاعة ادلشروع إذا
 كان األمر يتعلق باالستثمار.    

  إن الدراسة اليت يقوم هبا البنك لتقييم مدى صلاعة القرض ما ىي إال دراسة حبتة إذ تقييم ىذه
اقتصاديا ال يكون إال بعد حبث وحتليل ومجع ادلعلومات األخرية دلدى صلاعة ادلشروع ماليا و 

 الالزمة.
  إن الضمانات اليت يشًتطها البنك ما ىي إال منفذ صلدة يف حالة حصول أي طارق جديد يعيق

رجوع القرض متمنيا أن ال حيتاج ادلساس هبا. إن األموال اليت يعرضها البنك ىي أموال اآلخرين 
و منو فهو رلرب على ضمان إرجاع ىذه األموال و ىذه الضمانات  أي الزبائن وضعوا فيو ثقتهم

جتعل من الطلب للقرض ملزم أي رلرب نفسيا على إرجاع ىذا القرض و احًتام التزامو اجتاه 
 البنك.

 . ادلسؤوليات زلددة بشكل منظم و واضح 
 .تقوم ادلديرية اجلهوية بفحص ادلستندات دلراقبتها عن طريق العينات 
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 عرضنا ذلذه الدراسة  سوف نقًتح بعض األقًتاحات تتمثل يف :من خالل 

 .تبين آلية ادلراجعة يف كل مؤسسة تريد التعايش و الظروف الراىنة 
  تطوير التواصل بصفة واضحة وباجتاىات سهلة للمستثمرين وادلتعاملني االقتصاديني لكي يتعرفوا

أجل تنمية العالقات بني البنوك بصورة واضحة على مهنة البنك وإحالل الثقة والتفهم من 
 وادلؤسسات.

  إعداد سياسة منح القرض بصورة واضحة ومفهومة وتوفري يف نفس الوقت ذلذه السياسات
 الوسائل واألدوات الالزمة خاصة بالنسبة للموظفني.

  القيام برسكلة وتدريب للموظفني دوريا بطريقة تتماشى مع التغريات دلعرفة كل موظف عملو
 ية موقعو واحلفاظ على مسؤولياتو.بدقة وأمه

 .تغطية ادلخاطر خاصة خطر القرض بإعداد رقابة داخلية حسب ادلقاييس العادلية 
 .آلية ادلراجعة ادلتبناة جيب أن تتماشى وادلعايري الدولية 
 .اآلخذ بعني االعتبار درجة حساسية القطاع البنكي كعمود من أعمدة ىيكل االقتصاد 
 ًتام ادلناصب وادلسؤوليات.العمل بأكثر جدية واح 
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