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 اإلهداء
 

 
 

 هما اهللظإلى الوالدين الكريمين حف
  "عبد الرحمان . خيرة إلى كل أفراد العائلة " 
  حتى التعليم العالي لهم  ئيإلى كل معلمي وأساتذتي من التعليم االبتدا 

 االحترام والتقدير ف ائق
  األصدق اء إلى كل  

 جامعة عبد الحميد بن باديس  مستغانمإلى كل أساتذة وعمال  
 إلى كل من عرفني في مشواري الدراسي، "أساتذة التعليم العالي" 

 
 اهدي هذا العمل.

 



 كلم ة شك ر وع رف ان.
 
 

 
 نادنحمد ونشكر اهلل الواحد األحد الذي انعم علينا بنعمة العلم والعق ل، وأم  
 بالعزيمة واإلرادة إلتمام هذا العمل   

 ل الذي تفضدواح بلق اسم  أتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ الف اضل الدكتور    
التي  وعلى نصائحه وتوجيهاته القيمة   ،ههذمذكرتي  باإلشراف على     

 كن له كل االحترام والتقديرأف   بها،   أف ادني
 :إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل      

 الضماناتمتابعة  رئيسة مصلحة    المشرفة علي التربص -     
  سلطاني عائشة                                     

 نم   الجيهوية لبنك بدر  مستغاكل عمال مديرية   -     
      

 كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة على انجاز وإتمام هذا العمل   
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 مقدمــــــة
 ة:ــــــمقدم 

 

كان من الضروري على الدول النامية رفع حتديات كبرية من شأهنا مواجهة التكتالت االقتصادية و املالية 
املنتهجة سياسة اقتصاد السوق العاملية عن طريق مباشرة حتريك عجلتها االقتصادية. حيث كان أهم سياساهتا 

املفتوح و فتح األبواب أمام املستثمرين األجانب مع مباشرة عدد من اإلصالحات من أجل ذلك، مما أدى إىل 
 زيادة احلاجة لرؤوس األموال بظهور مشاريع جديدة.

جتميع األموال  فكانت البنوك أهم آلية اقتصادية و مالية حيوية يف ضل هذا النظام، حيث تلعب دورا هاما يف
و إعادة استثمارها، سواء استثمار مباشر أو غري مباشر من خالل التمويل هلذه املشاريع اجلديدة، عن طريق 

 اإلقراض للمنشأة و الشركات االقتصادية.
كما رفعت هذه السياسة من أمهية البنوك و جعلتها آلية، جعلتها أيضا يف موقع الشريك املايل و االقتصادي 

الذي يسعى لتحقيق األهداف اليت تسمح له بالبقاء و التوفيق بني الرحبية، السيولة و الضمان مقابل  الفعال،
حتقيق األمان للمودعني خاصة مع التطور املصريف و مس سياسة االقتصاد املفتوح هلذا القطاع أيضا، أي مسحت 

دي ضرورة تستدعي تدعيم استقرار بإنشاء بنوك أجنبية و خاصة، هذا ما جعل واجب النظام املصريف و النق
النظام املايل وفق أدوات احلذر اخلاصة. و يتم ذلك بإجراءات رقابية صارمة ووضع ضوابط تتناسب مع ضوابط 

و عني ساهرة على مصاحل جزء من هذه الرقابة أصبحت حتمية ضرورية  تدقيقالرقابة الدولية. و باعتبار ال
اصة. فواقع األمر أن إتاحة املزيد من الشفافية لألعمال البنكية عند املؤسسات بصفة عامة و البنوك بصفة خ

التقرير عنها يعد أمرا بالغ األمهية ملواجهة احتياجات مستخدمي تلك التقارير، إذ حيتاج هؤالء إىل معلومات كافية 
املختلفة و املرتبطة هبذا  و مناسبة ميكن االعتماد عليها يف تقييم أداء البنك، و كذا يف اختاذ القرارات االقتصادية

الشأن، كما أهنم حباجة إىل معلومات تساعدهم على تفهم نتائج عمليات التشغيل يف البنك بصورة أفضل عن 
طريق التأكد من مدى مصداقيتها و عدالتها، فطبيعة البنوك و طبيعة مادهتا األولية)النقود( تفرض عليها عدة 

هم استخدامات البنك) مهامه( و األكثر عرضة للمخاطر بأنواعها خماطر ليس من السهولة ختطيها، و من أ
ها لتحقيق هدف األمان له و للغري، لذا وجب عليه القيام بدراسة جدية و تدقيقالقروض، فأضحى من الضروري 

عميقة حلالة املقرتض و قدراته على التسديد تفاديا ألي خطر أو على األقل التقليل منه و اخلروج بأقل خسائر 
ممكنة. فسوء متابعتها يؤدي إىل اإلفالس و اخلطر اخلارجي و الذي ال ميكن تفاديه عند عدم تسديد الزبون ما 

، مما يؤدي إىل أزمات اجتماعية و مالية تنعكس سلبا على كل من البنك، الزبون و عليه يف الوقت املناسب
 خاطر.آلية من شأهنا التحكم يف هذه امل تدقيقاالقتصاد الوطين فكانت ال

املؤسسات تفتقد إىل هذا النظام يف هيكلها التنظيمي، بالرغم من أمهيته و الدور القوي الذي يلعبه إن معظم 
بل مرت فيها على مراحل  تدقيقيف احلفاظ على مسعتها و استمرارها، لكن معظم الدول ال ختلو من نظام ال



 

 ب

 

 مقدمــــــة
االهتمام البالغ احملاط حنوها، بغية جعلها أكثر فعالية عن عديدة منذ بداية نشأهتا و هذا ال يشهد له تطورها و  

 طريق التفاوت إىل إجياد حلول ملشاكل تظهر عند التطور االقتصادي.
 
 

 اإلشكالية:

يف البنوك كانت سببا لتوجيهنا هلذا املوضوع الذي سوف نتحدث فيه عن ماهية  تدقيق املايلإن أمهية ال
 يف البنوك التجارية و عليه تبلورت مشكلة حبثنا هذا يف اإلشكالية التالية: ، مكانتها و آلية تطبيقهاتدقيقال

 كون وسيلة فعالة من شأهنا احملافظة على الذمة املالية للبنك و التحكم يالبنكي أن  تدقيقكيف ميكن ال
 يف املخاطر اليت تواجهه؟.

 هذه اإلشكالية تدفعنا لطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ، أهدافها، آلية القيام هبا و وسائلها؟تدقيق ال وما ه -1

 و آلية الرقابة عليها و ما هي إجراءاهتا؟، قمعايري التدقي ما هي  -2

و تقييم نظام منح القروض على مستوى بنك الفالحة و التنمية  تدقيقكيف تتم عملية ال -3
 الريفية.

  فرضيات البحث: -
 السابقة و ميكن حصر هذه األخرية فيما يلي:قمنا بوضع مجلة من الفرضيات على ضوء التساؤالت 

  األهدافيف حتقيق  النجاح تضمنتقنية  إجراءاتو  التدقيق علي معايري مرجعيةيعتمد . 

 يف البنوك يضمن السري احلسن و الشفافية لعملها. تدقيقتطبيق ال 

 عملية منح القروض يف بنك الفالحة و التنمية الريفية من شأهنا التقليل إن مل نقل انعدام التعرض  تدقيق
 ملخاطر عدم التحصيل.

 أهمية البحث: -
مع إبراز أمهيتها االقتصادية  تدقيقتنطوي أمهية حبثنا هذا يف اإلملام و التعريف بأسس و أساليب و إجراءات ال

 ا، تعميمها و جعلها أكثر فعالية يف احلفاظ على البنك.خاصة يف البنوك، هبدف تبنيه
 أسباب اختيار البحث: -

 تتجلى دوافع اختيارنا هلذا املوضوع فيما يلي:
 .نوع التخصص الذي ننتمي إليه و هذا املوضوع له عالقة متينة بفرع احملاسبة 

 البنكي للظروف الراهنة و التطور  تدقيقرغبتنا يف هذا البحث و حبنا لالطالع و اإلحبار يف موضوع ال
 املستمر للنظام االقتصادي و املصريف.

 البنكي. تدقيقاهتمام خمتلف اجلهات بال 
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  و نتائجها  اليت ال تزال موضوع النشرات اإلخبارية يف اجلزائر من فضيحة اخلليفة بنك و سابقا ما حدث
 على االقتصاد الوطين.

 صعوبات البحث: -
 واجهتنا يف إجناز هذا البحث هي: من بني الصعوبات اليت

 .صعوبة املوضوع و كذا حساسيته 

 البنكي. تدقيقعدم توفر املراجع يف موضوع ال 

 .سرية الوثائق البنكية 

 . منع املرتبصني من متابعة مهمة تدقيق أو تفتيش 

 األدوات المستعملة: -
 اعتمدنا يف حبثنا هذا على خمتلف أنواع املراجع من:

 ة و حديثة، باللغتني العربية و األجنبية.كتب متنوعة قدمي 

 .اجلرائد الرمسية 

 .مواقع لالنرتنيت 

  جمالت صادرة عن بنك الفالحة و التنمية الريفية« BADR » . 

 المنهج المتبع: -
و التحليل يف  فيما خيص املنهج املتبع يف هذه الدراسة فهو مزيج بني املنهج الوصفي خالل اجلانب النظري

 .اجلانب التطبيقي و هذا من أجل الوصول إىل نتائج مقنعة و اإلجابة على مجيع التساؤالت
 هيكل البحث: -

 تناولنا هذا املوضوع يف جانبني:
 اجلانب النظري الذي مت تقسيمه إىل فصلني: .1
 يتها، أنواعها،، أهدافها، أمهلتدقيقو تطبيقاهتا، حيث تطرقنا إىل مفهوم ا التدقيقالفصل األول:  -

 .املدققخصائص 
 يف البنوك التجارية. تدقيقاإلطار النظري لعملية ال معايري التدقيق وتطرقنا فيه  الفصل الثاني: -

تعرضنا له من خالل الفصل الثالث بدراسة تطبيقية ملراجعة القروض يف بنك الفالحة الجانب التطبيقي:  .2
 .« BADR »  و التنمية الريفية
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 :تمهيد
إن زيادة احلاجة للخدمات املقدمة من طرف التدقيق، عامل رئيسي لتطورها و قيامها كنشاط أساسي ال      

ميكن االستغناء عنه، فاهلدف من التدقيق يتمثل يف التحقق من البيانات احملاسبية و املالية مع التأكد من مدى 
تطبيق اإلجراءات املوضوعة من طرف إدارهتا لتفادي خمتلف صحتها و متثيلها للمركز املايل للمؤسسة، و مدى 

 األخطاء احملاسبية و منع حاالت الغش و التالعب بأمالكها.
و كأي علم من العلوم، فالتدقيق يقوم على جمموعة من اخلصائص و الفرضيات و اليت تعترب كأساس للغاية اليت    

يت توجه و تعطي اإلطار الذي تنشط فيه، باإلضافة إىل ذلك وضعت ألجلها، كما ترتكز على مجلة من املعايري ال
فإهنا تقوم بتوجيه املدقق أثناء القيام بعمله، إذ أن هذا األخري يستند على مراحل ليقوم بتنظيم اجلانب التنفيذي 

 هلا. 
 نيرئيسي نيو لدراسة أعمق و أكثر تفصيال ملا ذكر سابقا، مت تقسيم الفصل األول إىل مباحث   

 فيما يلي: نياملتمثل و 
 املبحث األول: ماهية التدقيق . -
 املبحث الثاين: خصائص التدقيق. -
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 المبحث األول: ماهية التدقيق
إن ظهور التدقيق و تطورها و وصوهلا إىل ماهي عليه اآلن كان أمرا حتميا، بسبب توسع املؤسسة و تشعب     

وظائفها مع زيادة تعقدها و تفرعها، األمر الذي زاد من صعوبة مراقبة املالك لتسيري املؤسسة من جانب التدفقات 
 النقدية و املالية.

و سنقوم من خالل هذا املبحث بتقدمي عموميات حول التدقيق ، نستهلها بالتطرق يف املطلب األول للتطور   
التارخيي لل التدقيق و مفهومها، و من مث تعريف التدقيق يف املطلب الثاين، و سنتطرق ألمهية التدقيق و أهدافها 

 العامة و امليدانية يف املطلب الثالث.   
  

 : لمحة تاريخية و تطور مفهوم التدقيقالمطلب األول
نستهل هذا املطلب بتقدمي حملة تارخيية لل التدقيق و تطورها عرب العصور، ففي البداية مل تكن احلاجة لل     

التدقيق أو حىت أشخاص يقومون هبذه العملية، فكان كل فرد قادر على أن يتفقد أعماله بنفسه نظرا لقلة 
 التجارية اليت كانت آنذاك.الصفقات و صغر العمليات 

إال أن تكّون الدول و اململكات من جهة و تطّور احلياة االجتماعية و االقتصادية من جهة أخرى أدى إىل    
 تطّور احملاسبة و ازدياد حجم عملياهتا، فانعكس هذا انعكاسا مباشرا على التدقيق ، اليت تطورت هي األخرى

 بة.و انتشرت بنفس درجة انتشار احملاس
 ميالدية. 1500الفرتة من العصر القدمي حىت سنة  :أوال
يف أوائل هذه الفرتة، كانت احملاسبة تقتصر على سلطات الدولة و املشروعات العائلية اليت كانت هتتم خاصة    

 جبرد املخزون السلعي، حيث تكون هذه العملية متكررة عدة مـرات يف الفرتة الواحدة، 
 1.ول إىل الدقة و منع أي تالعب أو غش بالدفاترو اهلدف منها هو الوص

كما متيزت هذه الفرتة مبمارسة التدقيق عن طريق االستماع، أي استماع الشخص الذي يقوم هبذه العملية     
للحسابات اليت كانت تتلى عليه، و استعمال جتربته ملعرفة مدى دقة ما كان يسمعه، فهذه العملية كان يستعملها 

 مالك األراضي حىت يراقبوا أعمال فالحيهم.

                                                        
.14ص:،1996إشتيوي.إ.ع: المراجعة معايير و إجراءات، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الرابعة،  . 1  
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و من مت   ذات األصل الالتيين للداللة عن املراجعة التدقيقAudireمت استعمال مصطلح  ففي هذه الفرتة   
 1و اليت استعماهلا ما يزال إىل يومنا هذا. Auditاشتقاق كلمة 

 .1850و 1500الفترة ما بين :ثانيا

متيزت هذه الفرتة بالتمهيد للثورة الصناعية، و لعل ما ميكن استخالصه فعال من هذه األخرية هو انفصال    
 .دقيقنيإدارهتا و زيادة احلاجة للمملكية املؤسسة عن 

كما مت تطبيق و استعمال نظرية القيد املزدوج يف النظام احملاسيب حىت و لو مل تكن بصورة متطورة كما هو     
 2ل حاليا، و ظهور نوع من الرقابة الداخلية على املشاريع.مستعم
 .1905 و 1850الفترة مابين  :ثالثا

إن النمو االقتصادي الكبري الذي شهدته هذه الفرتة خاصة بعد انطالق الثورة الصناعية يف اململكة املتحدة و    
 ملـالكي املؤسسـاتاالنفصال التام و النـهائي بني امللكية و اإلدارة، و ظـهور احلاجة 

الذي أقر ضرورة  1962و املشاريع ملن حيافظ على أمواهلم خاصة بعد ظهور قانون الشركات الربيطاين سنة  
 شركات املسامهة. لتدقيق احلسابات ل مدققنياستعمال 

حىت تربز كمهنة و نشاط مهم ال يستهان به خاصة بعد  تدقيق ورات أصبح اجملال مفتوحا للفبعد كل هذه التط   
 تدعيمها بقوانني.

 :3يف هناية هذه الفرتة فيمكن اختصارها يف النقاط التالية تدقيق أما بالنسبة ألهداف ال
 اكتشاف الغش و التالعب بالدفاتر و السجالت احملاسبية؛ -
 املبادىء احملاسبية.اكتشاف األخطاء الفنية و األخطاء املتعلقة بتطبيق  -

 .إلى يومنا 1905الفترة ما بين  :رابعا

من  (*ما ميكن مالحظته يف هذه الفرتة، هو ظهور الشركات الكربى، و االعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية)   
ب أسلو ، أي استخدام االختباري تدقيق ، و كذلك االعتماد على التدقيقاعتمادا كبريا يف عملية ال دققطرف امل

 .تدقيقالعّينات اإلحصائية يف ال

                                                        
.01:، ص1999أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية و الدولية، مؤسسة الوراق، عمان، القاضي.ح و دحدوح .ح:  1  

.02ص:نفس املرجع السابق، ح،.ح ودحدوح .القاضي  2  
.16:إشتيوي، إ، ع: مرجع سبق ذكره، ص 3  
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هو إبداء الرأي الفين و احملايد حول القوائم املالية و مدى سالمتها يف  تدقيق ألساسي للكما أصبح اهلدف ا    
 متثيل املركز املايل للمؤسسة و النتائج املسجلة.

ستويات.  يف مجيع أحناء العامل و على مجيع امل تدقيقما نالحظ انتشار استعمال الك     
 

 لتدقيقالمطلب الثاني: تعريف ا    
 ر، أدى إىل ظـهور و وجود عـدة تدقيق  يتم من خالهلا معاجلة مصطلح الإن تعدد الزوايـا اليت   

تعار يف هلا، لكن رغـم تعدد التعـاريف فهي تشرتك على العمـوم يف األهداف املـراد حتقيقها و اجملاالت اليت تعمل 
 فيها و سوف نتطرق جملموعة من التعاريف و اليت هي كما يلي: 

  Guy Bénédict et René Keravel :1تعريف  -
 املقدمة من طرف املؤسسة. هي فحص انتقادي يسمح بالتأكد من املعلومات  التدقيق" 

الفحص الذي ينفذه مهين، مستقل و خارجي عن املؤسسة من أجل التصريح برأي حول  واملايل ه التدقيق
صحة و مصداقية احلسابات السنوية. فهذه األخرية )احلسابات السنوية( جيب أن تعطي صورة صادقة لنتيجة 

 املايل تدقيقالية، فالالسنة املعمليات السنة املالية املاضية، باإلضافة إىل احلالة املالية ألصول املؤسسة يف هناية 
 هتدف إىل املصادقة على احلسابات السنوية للمؤسسة". 

 من هذا التعريف ميكن أن تستخلص جمموعة من النقاط و اليت هي كالتايل:
  يف الفحص اإلنتقادي ملعلومات املؤسسة؛ تدقيقتمثل الي 
  من طرف شخص مهين، مستقل و خارجي؛ املايل تدقيقنفذ الي 
   يقوم هذا الشخص بالتصريح برأي حول صحة و مصداقية احلسابات السنوية للمؤسسة، و مدى متثيلها

 لنتيجتها باإلضافة إىل احلالة املالية ألصوهلا؛
  هو املصادقة على احلسابات السنوية. املايل تدقيقاهلدف من ال 
 
 

                                                        
1 Bénédict.G et Keravel .R : Evaluation du contrôle interne ; Foucher ; Paris ; 1990 ; P07 . 



 اإلطار الفكري والعلمي للتدقيق                                                                    الفــصل األول:
 

6 
 

 Bethoux , Kremper et Poisson:1تعريف  -
فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي، شريطة أن ال يكون هو الذي حّضرها أو  وه تدقيق" ال

 استعملها، هبدف زيادة منفعة املعلومات للمستعمل."
 و من هذا التعريف نستخلص نقطتني أساسيتني:   

 يف فحص املعلومات من أجل تعظيم منفعتها؛ تدقيقتكمن عملية ال 
 أن يكون خارجي عن املؤسسة، و خيتلف عن الشخص الذي قام  تدقيقشرتط يف الشخص القائم بعملية الي

 بتحضري و استعمال هذه املعلومات.
ا إلملامه و ، تعريف اجلمعية األمريكية للمحاسبة و الذي نتبناه نظر تدقيقاريف الشاملة و املّلمة بالو من التع -

 .لتدقيقشرحه الدقيق ل

ة و القرائن، بشكل موضوعي، اليت تتعلق بنتائج األنشـطة و هي عملية منتظمة جلمع و تقييم األدل تدقيق" ال
 األحداث االقتصـادية، و ذلك لتحـديد مدى التوافـق و التطابق بني هذه النتائـج 

 .2" تدقيقاألطراف املعنية بنتائج ال و املعايري املقررة و تبليغ

 لتايل:و من هذا التعريف نستخلص جمموعة من النقاط اهلامة و اليت هي كا   

 هي عملية منتظمة و بالتايل تستوجب وضع خطة عمل مسّبقة؛ تدقيقعملية ال 
 ضرورة التقييم املوضوعي و اخلايل من الذاتية أي ذاتية املراجع القائم بالعملية؛ 
  مبجموعة من األدلة و القرائن؛ دققالنتائج اليت يتوصل إليها املتربير 
  مع املعايري املوضوعة،  دققالدراسة و التقييم من طرف املضرورة تطابق العمليات و األحداث االقتصادية حمل

من إبداء الرأي و إصدار حكم موضوعي حول البيانات و  دققد هذه املعايري حىت يتمكن املو ضرورة وجو 
 املعلومات اليت يقوم بدراستها.

 تدقيقي األطراف الطالبة لتقييم الستعملني املعنيني أإيصال نتائج الفحص و الدراسة إىل امل. 
 

                                                        
1Bethoux.R, Kremper .F et Poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ; 1986 ; 
P21. 

  2  .26ص:، 1986وماس.و و هنكي.أ،  تعريب أمحد حامد حجاج و كمال الدين سعيد: املراجعة بني التنظري و التطبيق، دار املريخ، ت
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 تدقيقب الثالث: أهمية و أهداف الالمطل
ل هذا املطلب إىل لدليل عن مدى أمهيتها لذا سنتطرق من خال تدقيقد اجلهات الطالبة خلدمات الإن تعد
 و أهدافها العامة و امليدانية. تدقيقأمهية ال

 
 تدقيقالأهمية  :أوال

 مهمة بالنسبة للمستثمرين و أصحاب األموال الذين يتمّيزون باستعـماهلم للبيانات تدقيقعترب الي    
 نذكر:  تدقيقارات، و من املستفدين من الو القوائم املالية يف اختاذ القر  
 1  .مسّيرو المؤسسات / 
ق من أن لوغها و التحقيتجه مسرّيو املؤسسات بدرجة كبرية للتأكد من أّن األهداف املسطرة قد مّت ب   

للحسـابات املقدمة عبارة عن معلومـات مقنعة و صادقة و اليت ميكن أن  الدوري تدقيقنظام املتابعة و ال
 تؤخذ كقاعدة الختاذ القرارات التسيريية.

 2المساهمون و مالك المؤسسة /. 
 و هذا للتأكد من: تدقيقتمام املسريون إىل نتائج اليتجه اه   
 املسؤولني؛ قدرة تسيري -
 االستغالل اجلّيد و األمثل لألموال املستثمرة قبل االلتزام بقرارات جديدة؛ -
 الكشف عن أخطاء الغش و منع حدوثها أو على األقل احلد من انتشارها. -
 3.الدائنون و الموردون / 
ة، متعامليها و دائنيها إن سالمة املركز املايل تعطي الثقة املطلوبة يف املعامالت و اليت تتم بني املؤسس   
يف القوائم املالية و املركز املايل، كما أن درجة السيولة و الربح تعدان  دققيث ميكن أن يستعينوا برأي املح

 ذات أمهية قصوى هلم، و بالتايل هي تعترب كأساس لتقرير سالمة احلالة املالية أو إجتاههما.
 4/ .الغـــير 
دور بالنسبة للمستمثرين، فهي تتقدم كضمان أساسي لطلب القروض و  تدقيقلعب الي :أ/ المستثمرون   

 التحرك يف حاالت العسر املايل أو قرار اإلفالس أو يف حالة استثمارات إضافية. 
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عدة تؤسس هيئات الدولة سياستها املتعلقة بالتخطيط، املراقبة، الضريبة على قا :ب/ الهيئات الحكومية
و كذا حلماية املؤسسات و خاصة العمومية منها بتوفري نظام رقابة داخلية  دققالتقرير املعد من طرف امل

 1سليم.
إن احرتام النصوص التشريعية، و القانونية و كذا املبادئ احملاسبية املقبولة بصفة عامة تسمح  :إدارة الضرائبج/ 

الوعاء الضرييب و إعطاء املصداقية  بتحقيق خاصية املصداقية و الثقة يف احلسابات أمام إدارة اجلباية و كذا لتحديد
 للتصرحيات الضريبية. 

 من خالل النقاط التالية: تدقيق، ميكن الوقوف على أمهية الو عليه   
العمل على زيادة الثقة و التأكد من سالمة املعلومات و كفايتها حىت يتسىن ملستعمليها اختاذ أجنع القرارات و  -

 ختفيض خماطر اختاذ القرارات غري السليمة؛ 
إعطاء مصداقية ملا تقدمه املؤسسة من بيانات و معلومات حماسبية ملالكي املؤسسات و املسامهني يف رأس  -

 ماهلا.
حىت يتعرفوا على مدى سالمة  تدقيقج الناك املوّردون و املتعاملون مع املؤسسة، فهم كذلك يهتمون بنتائو ه   

مركزها املايل، و السيولة املتاحة لديها، الشيء الذي يزيد من ثقتهم يف اسرتجاع حقوقهم و يزيد من اتساع جمال 
 املعامالت مع هذه املؤسسة.

 هم بصدد توجيهها إىل االستثمار، فهم يعتمدون على خمتلف  كذلك أصحاب املدخرات و الذين    
القوائم املالية و يستعينون مبختلف املعلومات احملاسبية، و يبحثون عن التوجيه الذي يستطيع أن حيقق هلم عائدا 

 معتربا.
لية خمتلف البيانات و املعلومات املا تدقيق ا للقروض، فهي تقوم بفحص و و حىت البنوك عند منحه   

املستخلصة من املؤسسات و الشركات، و ال متنح القروض ذات األجل الطويل أو القصري إاّل إذا مت التحقق من 
 صحة املعلومات اليت سلمت هلا.

باعتبارها الركيزة و األداة األساسية يف التحقق من صحة البيانات و  تدقيقسبق يدلنا عن مدى أمهية ال فكل ما   
 2، حبيث أهنا تتالءم مع خاصيات و حاجيات طاليب خدماهتا.املعلومات احملاسبية

                                                        
تقدميها منهجيتها مع دراسة حالة تطبيقية ملؤسسة تنشط يف قطاع البناء، رسالة ماجستري، غري منشورة،  كلية العلوم خالصي ر: املراجعة اجلبائية، 1

 .12:، ص2001االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
2 Hayward.S:  Audit guide, butter worths, 2end édition, London, 1991, P16.  
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 تدقيقأهداف ال :ثانيا
و كما أسلفنا الذكر فإن املراجعة قد تطورت عرب العصور، هذا التطور انعكس على أهدافها فانتقلت من    

 أهداف تقليدية إىل أهداف حديثة، فمن األهداف التقليدية نذكر:
 و القوائم املالية و مدى االعتماد عليها؛التأكد من صحة البيانات  - 
 إبداء رأي فين استنادا إىل أدلة و براهني عن عدالة القوائم املالية؛ -
 اكتشاف حاالت الغش واألخطاء يف الدفاتر و السجالت احملاسبية؛ -
 التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة للتقليل من فرص ارتكاب األخطاء ؛ -
 وضع السياسات املالئمة، و اختاذ القرارات اإلدارية املناسبة؛ مساعدة اإلدارة على -
 كما ميكن إضافة األهداف التالية:    
 مساعدة الدوائر املالية للمؤسسات يف حتديد الوعاء الضرييب و من مت مبلغ الضريبة الواجب دفعه؛ -
 1املشاركة يف ختطيط االقتصاد الوطين مبساعدة اجلهات احلكومية. -
عرب التاريخ و مدى الفحص و كذلك تطور أمهية الرقابة الداخلية عرب  تدقيقميكن التطرق إىل أهداف الا كم    

 العصور من خالل اجلدول املوايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
.12ص:مرجع سبق ذكره، ضي.ح و دحدوح.ح:القا 1  
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 و مدى الفحص و أمهية الرقابة الداخلية. تدقيق(: تطور أهداف ال1)الجدول رقم

 أهمية الرقابة الداخلية  مدى الفحص تدقيقالهدف من ال الفـترة
 عدم االعرتاف هبا.     بالتفصيل.    اكتشاف التالعب و االختالس. 1500قبل عام 

1500- 
1850 

 عدم االعرتاف هبا.     بالتفصيل.    اكتشاف التالعب و االختالس.

1850- 
1905 

 اكتشاف التالعب و االختالس
 اكتشاف األخطاء الكتابية

ختبارات و بعض اال
األساس هو  لكن

 التفصيلية تدقيقال

 عدم االعرتاف هبا.   

1905- 
1933 

حتديد مدى سالمة و صحة  -
 تقرير املركز املايل.

 اكتشاف األخطاء و التالعب -

 تدقيقبالتفصيل و 
 .اختباري

 اعرتاف سطحي.    

حتديد مدى سالمة و صحة  - 1933-1940
 تقرير املركز املايل.

 التالعباكتشاف األخطاء و  -

 بداية االهتمام هبا. .اختباري تدقيق

حتديد مدى سالمة و صحة  - 1940-1960
 تقرير املركز املايل.

 اهتمام و تركيز قوي. .اختباري تدقيق

 .05، ص2003الصبان.م.س: "نظرية املراجعة و آليات التطبيق"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المصــدر:

 إىل ما يلي:هدف ي تدقيقو مؤخرا أصبح ال
 مراقبة اخلطط و السياسات و متابعة درجة التنفيذ و أسباب االحنرافات؛ -
 تقييم األداء و نتائج األعمال احملققة من قبل املؤسسات؛ -
 حتقيق أقصى كفاية اقتصادية و إنتاجية؛ -
 اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف الدفاتر و السجالت احملاسبية إن وجدت؛ -
الوثائق املالية و التقارير املودعة من طرف اإلدارة إلعطائها مصداقية أكثر حىت تساعد املصادقة على  -

 مستخدميها يف اختاذ القرارات.
و  تدقيق تعترب ميدانية بالنسبة لل، سوف نتطرق لألهداف اليتتدقيقداف العامة أو التقليدية للوبعد التعرض لأله  

 و اليت هي كالتايل: دققأعمال امل
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 ة:الشمولي
إنه من الضروري على النظام احملاسيب للمؤسسة أن يقوم بتوليد معلومات حماسبية، متتاز بالشمول و التعبري عن     

أن يتحقق ويتأكد من صحة البيانات احملاسبية  دققرت باملؤسسة، كما جيب على املكل األحداث النقدية اليت ج
يقوم مبعاجلة هذه البيانات معاجلة تسمح له بإعطاء رأي  و الوثائق املالية املسجلة بالدفاتر و السجالت، كما

 حمايد عن مصداقية املعلومات املتدفقة من النظام احملاسيب للمؤسسة،و مدى تعبريها عن الوضعية املالية.
 :الوجود و التحقق 
ؤسسة و التحقق على التأكد من وجود مجيع العناصر الواردة يف جهة األصول و اخلصوم مليزانية امل دققيعمل امل   

 منها.
 :الملكية و المديونية 
ص املؤسسة اليت هو بصدد يف أول األمر بالتأكد من أن العناصر اليت تنص عليها امليزانية خت دققيقوم امل   

 كـما يتحقق من أن الديون املسجلة بامليزانية هـي فعـال ختص األطراف املناسبة،  تدقيقها
 وق.و نفس الشيء ينطبق بالنسبة للحق 
 :التقسيم و التخصيص 
من خالل هذا العنصر إىل استعمال الطرق احملاسبية املعروفة عند تقييم األحداث احملاسبية   تدقيقهدف الي   

كحساب اإلهتالكات و إطفاء املـصاريف اإلعـدادية و كـذا تقييم املخزونات و من مت ختصيصها يف احلسابات 
 اخلاصة هبا تطبيقا للمبادىء احملاسبية املعمول هبا.

صيص اجليد لألحداث احملاسبية يؤدي إىل احلصول على الصورة احلقيقية للحالة املالية إن هذا التقسيم و التخ   
 1للمؤسسة و ذلك بالتطبيق احلسن للمبادىء احملاسبية.

 :العرض و اإلفصاح 
أي اإلفصاح ، تدقيقدف الرئيسي للقيام بعملية الميكن اعتبار هذا اهلدف من األهداف البالغة األمهية باعتباره اهل  

مدى صحة و صدق املعلومات احملاسبية و الوثائق املالية املوجودة و املنبثقة من املؤسسة و مدى موافقتها مع  عن
 معايري املمارسة املهنية و متاشيها مع املبادىء احملاسبية.

 
 

                                                        
.88:، ص1998الفيومي.م و عوض.ل: أصول املراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  1  
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 :التسجيل المحاسبي 
يتمثل هذا اهلدف يف التحقق من أن املبالغ املمثلة لألصل املعني مت تسجيلها بصورة صحيحة يف السجالت و   

من املبالغ املسجلة يف اليومية و األرصدة يف دفرت األستاذ، كما أن هذا اهلدف  دققئم املالية، إذ يتأكد هنا املالقوا
 له عالقة بالتأكد من الوجود الكمي و املادي. 

 للتحقق من الدقة احملاسبية ما يلي: دققاإلجراءات اليت يقوم هبا امل و تتضمن   
 إجراء اجلرد الفعلي و احلصر املادي ملختلف موجودات املؤسسة؛ -
 استالم املصادقات من العمالء و مطابقتها مع السجالت و املستندات اليت تؤدى إليها؛ -
 بالتحقق من العمليات احلسابية و يتأكد من دقتها؛ دققيقوم امل -
التوزيع السليم لتكلفة  دققالك االستثمارات حىت يضمن املالتحقق من صحة احلسابات اخلاصة بأقساط اهت -

 1االستثمار على مدى حياة هذا األخري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Bénédict .G et Keraval .R :Op.Cit ; P12. 
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 دققالمبحث الثاني: خصائص الم
كعلم جعلها تقوم على جمموعة من الفرضيات و األسس اليت متثل الركيزة اليت ينبغي الرجوع إليها   تدقيقإن قيام ال

و من  تدقيقجنم عنه عدة أنواع من ال تدقيقتوسع و تنوع جماالت تدخل ال، كما أن تدقيقالعند القيام بعملية 
و  تدقيقفرضيات اليت تقوم عليها الال األشخاص الذين يقومون هبا، لذا سنقوم بالتطرق من خالل هذا املبحث إىل

 و أنواعه. دققسنقوم بالتطـرق إىل تعريف املأنواعها، كما 

 تدقيقاألول: فرضيات الالمطلب 

، جعل وضع جمموعة من تدقيقليت هي بصدد احلل من طرف الإن طبيعة و نوعية املشاكل و تنوعها و ا   
 أمرا ضروريا. تدقيقالرجوع إليه يف عمليات الن الفرضيات و اليت متثل اإلطار الفكري الذي ميك

  1تتمثل يف العناصر التالية: تدقيقففرضيات ال   
 البيانات املالية قابلة للفحص؛ -
 و اإلدارة؛   دققود لتعارض يف املصاحل بني املال وج -
 خلو القوائم املالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أخطاء غري مادية؛ -
 م للرقابة الداخلية سليم يبعد احتمال حدوث أخطاء؛وجود نظا -
التطبيق املناسب للمباديء احملاسبية يؤدي إىل قوائم مالية سليمة و بالتايل التعبري الصحيح عن املركز املايل  -

 للمؤسسة و نتائج أعماهلا؛
 دليل يعرب عكس ذلك؛ العناصر و املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي تبقى كذلك يف املستقبل إىل وجود -
 احلسابات يقوم فقط بإبداء الرأي عن البيانات املالية؛ دققم -
 تتناسب مع مركزه؛ دققات مهنية على املفرض التزام -

 بنوع من التفصيل. تدقيقتطرق لكل عنصر من فرضيات الو سن   
 
 
 البيانات المالية قابلة للفحص: -1

                                                        
.22الصبان.م.س: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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هو قابلية البيانات املالية للفحص، فبدون هذه الفرضية ال أساس للقيام هبذه العملية،  تدقيقإن أساس عملية ال   
فهذه الفرضية تعترب من املعايري املستخدمة لتقييم البيانات احملاسبية، و اخلطوط العريضة اليت نسرتشد هبا إلجياد 

 نظام لالتصال بني من يقوم بإعداد املعلومات و مستخدميها.
 فهذه املعايري تتمثل يف:   
 :و يراد هبا مالءمة املعلومات احملاسبية مع احتياجات الطالبني هلا، و املستخدمني احملتملني كما  المالءمة

 جيب عليها أن تلم باألحداث اليت تعرب عنها.
 النتائج.: فهذا يعين أنه إذا مت فحص نفس املعلومات و البيانات فيجب الوصول إىل نفس القابلية للفحص 
 :أي تسجيل احلقائق بدون ذاتية و بكل موضوعية. البعد عن التحيز 
  من اخلواص األساسية اليت جيب أن تكون حمققة يف املعلومات احملاسبية.القابلية للقياس الكمي : 
 و اإلدارة: مدققود لتعارض في المصالح بين الال وج-2
احلسابات، فاإلدارة تستعمل املعلومات املالية اليت قام  مدققبادل للمنفعة بني اإلدارة و واضح أنه هناك ت   

و التعاون بني  بفحصها وأبدى رأيه حوهلا يف اختاذ جمموعة من القرارات، كما استوجب وجود نوع من التكامل
 1.تدقيقالذي يسرع و يساعد عملية الاخلارجي بقدر اإلمكان الشيء  دققاإلدارة و امل

 و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير مادية:خلو القوائم المالية -3
ة يف حتديد جمال املراجعة و عدم توسيع اختباراته باقتصاره على األخطاء املادي دققالفرضية تساعد امل إن هذه   

على اكتشاف األخطاء غري املادية، ذلك ألن مسؤوليته حمدودة باألخطاء املادية  دققفقط، كما أهنا ال تساعد امل
فقط، لكن هذا ال يعين أن األخطاء غري املادية و اليت هي واضحة ال تقع حتت مسؤوليته، خاصة إذا كانت 

 .عند قيامه مبهمته دققعلى العناية املطلوبة من امل عملية الفحص غري كافية، لذلك جيب الرتكيز
 وجود نظام للرقابة الداخلية سليم يبعد احتمال وجود أخطاء: -4
يقلل من  دققالشيء الذي جيعل املإن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية حيد و يقلل من حدوث األخطاء،    

 .دققلفحص عند إعداده لربنامج املمدى ا
 
 
 سليمة:التطبيق المناسب للمبادىء المحاسبية يؤدي إلى قوائم مالية  -5

                                                        
.26:، ص2000اإلسكندرية، الصحن.ع، راشد.ر.أ و درويش.م.ن: أصول املراجعة، الدار اجلامعية،  1  
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للحكم عن مدى صحة و  تدقيقاسبية عند قيامهم بعملية الاحلسابات يسرتشدون باملبادىء احمل دققيإن م   
 دققرضية مشكلة حتديد مسؤولية املسالمة متثيل القوائم املالية لنتائج األعمال و املركز املايل، و لكن تثري هذه الف

أن مييل إىل أحكام شخصية أكثر منها  دققحلالة يستطيع املمة، يف هذه اعندما تكون هذه املبادىء غري حمرت 
 موضوعية.

 العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي تبقى كذلك في المستقبل: -6
ة يف املستقبل"، وإذا اتضح تستمد هذه الفرضية من أحد املبادىء احملاسبية الذي هو "استمرارية نشاط املؤسس   
احلسابات أن مسريي املؤسسة يديروهنا بطريقة رشيدة و أن نظام الرقابة الداخلية سليـم فيفـرتض أن يستمر  دققمل

 الوضع كذلك يف املستقبل،  إال إذا وجد الدليـل على عكس ذلك،
 و العكس صحيح.

 الحسابات يقوم فقط بإبداء الرأي على البيانات المالية: دققم -7
بإبداء رأيه فقط عن مدى صحة القوائم املالية و سالمتها  تدقيقجي عند قيامه بعملية الخلار ا دققيفرتض يف امل   

 و صدقها، بتطبيقه للمبادىء احملاسبية. 
 الحسابات تتناسب مع مركزه: مدققفرض التزامات على  -8
احلسابات تتناسب مع مركزه و العمل الذي طلب منه،  مدقق ن االلتزامات اليت يكلف هباو هذا يعين أ   

 تدقيقإىل حد ما بقبول مستويات الاحلسابات قد مت االعرتاف هبا  دقيقيت املهنية اليت يفرضها مركز مفااللتزاما
 املتعارف عليها.

 تدقيقب الثاني:  أنواع الالمطل
ن إمكانية استخدام أكثر من أساس للتبويب يف آ دون معرفة أنواعها، مع مراعاةتدقيق ال ميكن التطرق إىل ال   

 :تدقيقا، فسنقوم بدراسة أنواع الفهذا ال يؤثر على جوهرها و املهمة املخولة هل تدقيقواحد، فرغم تعدد أنواع ال
 ؛تدقيقمن حيث القائم بعملية ال -
 من حيث االلتزام القانوين؛ -
 ؛تدقيقمن حيث جمال ال -
 من حيث حجم االختبارات؛  -
 و إجراء االختبارات. تدقيقمن حيث توقيت عملية ال -

 تدقيقمن حيث القائم بعملية ال:أوال   
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 .اخلارجي تدقيقالداخلي و ال تدقيق مها: الحسب هذا التقسيم إىل نوعني أساسيني  تدقيقنقسم اليو    
 الداخلي. تدقيق/ ال1
 تدقيق االستقاللية يف التصرف، فالقوم هبا مصلحة توجد بداخل املؤسسة، و هلا حرية احلكم و ي تدقيقال اهذ   

الداخلي دائم ألنه ينفذ من  تدقيقالداخلي ختول هلا مهام التقييم و املراقبة و التطابق و التحقق، كما أن عمل ال
 1طرف مصلحة دائمة باملؤسسة. 

 2الداخلي فهي تتمثل يف: لتدقيقسهر عليها ايأما عن األهداف األساسية و اليت    
 التأكد من السري احلسن إلجراءات الرقابة الداخلية ؛ -
 التحقق من صحة املعلومات و البيانات املستخدمة يف املؤسسة؛ -
 انسجام العمليات و احرتامها للقوانني؛-
 فعالية نظام الرقابة الداخلية. -
 .اخلارجي تدقيق/ ال2

خارجي ال ينتمي ألجهزة املؤسسة، حبيث يكون مستقـال عن إدارهتا،  دققتم من طرف مياليت  دقيقو التو ه      
 و تتمـثل مهامه يف إبداء الرأي عن مدى صـحة و سالمـة القوائم املالـية 

 و املعلومات احملاسبية املوجودة بداخل املؤسسة.
 من حيث االلتزام القانوين. :ثانيا
 3.االختياري تدقيقاإللزامي و ال تدقيقتزام القانوين إىل نوعني:المن حيث االل تدقيقنقسم الي   
 .اإللزامي تدقيق/ ال1
خارجي  دققتلتزم املؤسسة بضرورة تعيني م، العملية تقوم بأحكام القانون حبيث تدقيقيف هذا النوع من ال   

وقوع املؤسسة  تدقيقرتتب عن عدم القيام بتلك ال يحساباهتا و اعتماد القوائم املالية اخلتامية هلا، و من مت تدقيقل
 املخالفة حتت طائلة العقوبات املقررة.   

 4من القانون التجاري على ما يلي: 4مكرر  715فتنص املادة    

                                                        
1 Hamini.A audit comptable et financier, BERTI, 1er édition 2002, P07 

15، ص2002بلخيضر.س: املراجعة يف قطاع البنوك، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  2  
27-26، ص ص1998علمية و العملية لتدقيق احلسابات، دار املستقبل، عمان، اخلطيب.خ.ر و رافعي.خ.م:األصول ال 3  

.184:، ص4مكرر715القانون التجاري للجمهورية اجلزائرية، املادة  4  
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" تعنّي اجلمعية العامة العادية للمسامهني مندوبا للحسابات أو أكثر ملدة ثالثة سنوات ختتارهم من بني املهنيني 
 جلني على جدول املصف الوطين..."املس
 فهذه املادة تلزم املؤسسات ذات األسهم تعيني مندوب للحسابات و حتدد كذلك مدة التعيني بثالثة سنوات.   
 من نفس القانون على: 609كما تنص املادة     

ولون يف القوانني " يعني القائمون باإلدارة األولون و أعضاء جملس املراقبة األولون و مندبوا احلسابات األ
 األساسية". و هذا يدل على ضرورة تعيني مندوب للحسابات يف قانون التأسيس بالنسبة لشركات املسامهة. 

 .االختياري تدقيق/ ال2
، و هي تتم بصفة اختيارية من طرف املؤسسة و بدون اخلاص تدقيقليها يف بعض األحيان اسم اليطلق ع   

 ا، واملؤسسة تطلب هذاأو جزئي إما كامال تدقيقال اهبا، كما ميكن أن كون هذ  حيتم القياموجود إلزام قانوين
لزيادة الثقة بالقوائم املالية و اطمئنان الشركاء على صحة املعلومات احملاسبية املعربة عن نتائج األعمال و  تدقيقال

ذلك لتحديد حقوق املركز املايل، كما هي تستعمل خاصة يف حاالت انفصال أو إنضمام شريك جديد و ك
 الشركاء.

 1من القانون التجاري اجلزائري تنص على ما يلي 584فحسب املادة    
 "...و هلذا الغرض توجه الوثائق املشار إليها يف الفقرة املتقدمة و كذلك نـص القرارات املقرتحـة 

 احملددة قانونا."و عند االقتضاء تقرير مندويب حسابات إىل الشركاء حسب الشروط و يف اآلجال 
احلسابات يكون للحاجة، و يف حالة املخالفة فال تقع املؤسسة أو  دققهذه املادة، تعيني مندوب أو مفحسب    

 الشركة حتت وطأة القانون.
 .تدقيقمن حيث جمال ال :ثالثا 

 .اجلزئي التدقيقالكامل و التدقيق : تدقيقهذا النوع جند نوعني من ال يف   
 .الكاملالتدقيق / 1
غري حمدد و بدون قيود أو جمال عمل، و لكن خيضع ملعايري  دقق، اإلطار الذي يعمل فيه امل التدقيق ايف هذ   

إبداء الرأي الفين و احملايد عن مدى سالمة القوائم املالية كاملة بغض  دققاملتعارف عليها، و يتعني على امل التدقيق
 لتها اختباراته بصفتها تقع كلية حتت مسؤوليته.النظر عن جمال الفحص و املفردات اليت مش

 .اجلزئي التدقيق/ 2
                                                        

1Berti, Code de commerce 2éme édition, 2002, P369  
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مبا فيها من قوائم و  تدقيقهاقسما من أقسام املؤسسة و يقوم ب دقق، خيتار امل التدقيقيف هذا النوع من    
ة القتصار اخلروج برأي هنائي حول كل القوائم املالي دققيف هذه احلالة ال يستطيع امل سجالت حماسبية، و لكن

دراسته على البعض منها فقط، فعند كتابته للتقرير يبدي رأيه حول ما قام بفحصه حىت ال ينسب له أي تقصري 
و املؤسسة يبني  دققأن يكون اتفاق أو عقد كتايب بني امل التدقيقأو إمهال، كما يستحسن يف هذا النوع من 

 ليها و حتقيقها.و كذلك األهداف املراد الوصول إ التدقيقحدود و جمال 
 من حيث حجم االختبارات. :رابعا
 اختباري. تدقيقشامل و  تدقيقب حجم االختبارات، نالحظ نوعني: حس التدقيقعند تصنيف    
 الشامل. التدقيق/ 1
 صلح للمؤسـسات ذات احلجم الصغري و ذلك إلمـكانية فحص مجيـع القيود ي التدقيق اهذ   

لكرب  التدقيقو املفردات حمل الفحص و بالتفصيل، عكس املؤسسات الكبرية، فال ميكن القيام هبذا النوع من 
يف هذه املؤسسات يؤدي إىل زيادة أعباء عملية  التدقيقحجم العمليات اليت تقوم هبا، فالقيام هبذا النوع من 

 و الوقت الواجب هلا بدون نسيان التكلفة. التدقيق
 االختباري. التدقيق/ 2
شامل لكل القوائم املالية  تدقيقوم هبا أدى إىل استحالة القيام بإن زيادة حجم املؤسسات و العمليات اليت تق   

جزء من تدقيق ب دققاالختباري اليت تعين قيام امل التدقيقو املفردات بالتفصيل، لذا استوجبت احلاجة للجوء إىل 
قوائم املالية و احملاسبية اليت متثل اجملتمع من أين مت أخذ العينة، مث يقوم الكل، أي اختيار عدد من العناصر و ال

 بإبداء رأيه انطالقا من هذه العينة. دققامل
 1.التدقيقمن حيث توقيت عملية  :خامسا

 املستمر. التدقيقالنهائي و  التدقيقمن حيث توقيت عمليتهما و هي:  التدقيقهناك نوعان من    
 النهائي. التدقيق/ 1

 بعد انتهاء الفرتة املالية و انتهاء احملاسب من عمله  التدقيقبعملية  دقق، يقوم امل التدقيقيف هذا النوع من      
 يصلح يف املؤسسات الصـغرية التدقيقو إقفاله للحسـابات اخلتامية، و هذا النـوع من 

اسم "مراجعة  التدقيقا يطلق على هذا النوع من امليزانية، كم تدقيقعلى فحص و  دققو املتوسطة أين يقتصر امل
 .امليزانية" تدقيق"أوامليزانية"

                                                        
.11:، ص1991أبو رقبة.ت.م و املصري.ع.إ: التدقيق و مراجعة احلسابات، دار الكندي، عمان  1  
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 املستمر. التدقيق/ 2
احلسابات طوال السنة املالية  تدقيقب دققبالغ األمهية يف املؤسسات الكبرية أين يقوم امل التدقيقهذا النوع من    

احلسابات  تدقيقب دققبقيامه لزيارات متعددة و اليت ميكن أن تكون مفاجئة، زيادة على ذلك يقوم نفس امل
اخلتامية للمؤسسة الشيء الذي يعطي الوقت الكايف للتعرف على املؤسسة كما يسّهل و يسرّع يف اكتشـاف 

 ، دققبالنسبة للـم األخطاء و حاالت الغش، و انتـظام العمل
و التقليل من التالعب بالدفاتر و السجالت احملاسبية و عدم إمهال العامل باملؤسسة لعمله نظرا للتدخل املستمر 

 .دققللم
املتعلق مبهنة اخلبري  1991أفريل 27املوافق لـ  1411شوال  12املؤرخ يف  08-91فبمقتضى قانون    

         1اليت تنص على أنه: 35املعتمد يف مادته  احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب
" ميكن حملافظي احلسابات يف كل وقت أن يتطلعوا على السجالت و املوازنات و املراسالت واحملاضر و بصفة 

 عامة على كل الوثائق و كل الكتابات التابعة للشركة أو اهليئة دون نقلها..."
  الذي هو حمافظ احلسابات يقوم بعمله بصفة مستمرة.  و دققفهذه املادة تنص على أن عمل امل   
 

 و أنواعه دققالمطلب الثالث: تعريف الم
"، فهذا الشخص جيب املدققيقوم هبا شخص يطلق عليه اسم " لتدقيقلكل مهنة شخص يقوم مبمارستها، فا   

املعقدة و الصعبة، و اليت أن يتحلى مبجموعة من اخلصائص و املميزات حىت يتمكن من ممارسة هذه املهنة 
 تتطلب مسؤولية كبرية.

 
. 

 دققتعريف امل :أوال
و إبداء رأيه  التدقيقعلى أنه ذلك الشـخص املستقل، احملرتف و احملايد عند قيامه بعملية  دققميكن تعريف امل   

عن صحة القوائم املالية و العمليات احملسابية بكل شفافية و موضوعية ملن يطلب خدماته من مؤسسات، 
 شركات...إخل.

                                                        
وزارة املالية،  مديرية التحديث و ضبط مقاييس احملاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسب، املديرية العامة للمحاسبة،

13:، ص1998 1  
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 1إىل نوعني: التدقيقكما ميكن تقسيم القائم بعملية   
 اخلارجي. دققامل -1
، فهو يقدم خدماته بصفة تدقيقيكون غري موظف باملؤسسة الطالبة خلدماته، و اليت ختضع وثائقها احملاسبية لل   

 مستقلة حلسابه الشخصي على أسس تعاقدية، و يقوم بإبداء رأيه املهين احملايد عن مدى 
اسبية، مع تقدمي يف هناية العملية صدق و عدالة القوائم املالية و السجالت احملاسبية، و متاشيها مع املبادىء احمل

 تقرير حيوي رأيه.
 الداخلي. دققامل -2

اخلارجي، إذ  دقق، كما أنه ال يتمتع باالستقاللية الكاملة كاليت يتمتع هبا املتدقيقهو موظف باملؤسسة حمل ال    
 اخلي درجة من االستقاللية.الد دققأن عالقته باإلدارة تبعية مهنية إال أنه هناك بعض اإلجراءات هتدف ملنح امل

 اخلارجي. دققالداخلي و امل دققأوجه االختالف و التشابه   بني امل ثانيا:  
 الداخلي  دققمن خـالل التعريفـني السابقني ميكن إبراز أوجه االختالف و التشابه بني امل      

 الداخلي  التدقيقاخلارجـي، هذه املقارنة ميـكن استنباطها أسـاسا من املقارنة بني  دققو امل
 نبدؤها بأوجه االختالف اليت ميكن إبرازها يف اجلدول املوايل: اخلارجي التدقيقو 
 
 
 
 
 

 اخلارجي. دققالداخلي و امل دقق(: املقارنة بني امل2) الجدول رقم

 الخارجي تدقيقال الداخلي تدقيقال
 منفذة من طرف مهين، يعمل باستقاللية.   تدقيقال منفذة من طرف شخص باملؤسسة. تدقيقال 
خدمة إدارة  تدقيقمن طبيعة القائم بعملية ال 

املؤسسة و ذلك بالتأكد من صحة املعلومات و 
العمل على اكتشاف و منع األخطاء و التالعبات 

اإلجابة حلاجيات اآلخرين فيما يتعلق بدرجة الثقة اليت  
ميكن إعطاؤها للوثائق املالية و ذلك بإبداء رأي فين و 
حمايد عن مدى عدالتها و توصيل النتائج إىل الفئات 

                                                        
.55:الفيومي.م و عوض.ل: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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 و بالتايل االحنراف عن السياسة املوضوعة من طرف
 املؤسسة. 

 املستفيدة.   

اهلدف الرئيسي للقيام بعملية الفحص للرقابة 
الداخلية هو التحسني و قيادة التطبيق الصارم 
للسياسات و اإلجراءات املوضوعة من طرف 

 املؤسسة و ليست حمدودة باجلانب املايل فقط. 

النظر يف الرقابة الداخلية ينفذ أساسا لتحديد مدى 
 توسع الرقابات و صدق الوثائق املالية. 

ل مقسم على خمتلف الدوائر العملية حسب العم
 تنظيمها باملؤسسة.

العمل مقسم أساسا حسب حسابات امليزانية و 
 حسابات االستغالل.

املراجع له عالقة مباشرة بعمليات اكتشاف و 
 الوقاية من حاالت الغش.

ليس مسؤول عن اكتشاف حاالت الغش و  دققامل
لوثائق املالية الوقاية منها إال يف حالة ما إذا كانت ا

 تكشف عليها بصورة مهمة.
أن يكون مستقل عن اخلزينة و  دققجيب على امل

احملاسبة، مع خضوعه لالحتياجات و الطلبات 
يتمتع  دققادرة من مسئويل املؤسسة، فاملالص

 باستقالل اجلزئي.
الداخلي فبقدر  دققحتدد اإلدارة نطاق العمل للم

يكون  مدققلل ات اليت تعهد هبا اإلدارةاملسؤولي
 نطاق عمله.

 فحص دائم لنشطات املؤسسة.

 دققيكون مستقل عن املديرية، فاملأن  دققعلى امل
يتمتع باالستقالل التام يف عملية الفحص، التقييم و 

 إبداء الرأي.
 

و  دققمل وفقا للعقد املوقع بني امليتحدد نطاق الع
املؤسسة حسب العرف السائد و املعايري املتعارف 

 و ما تنص عليه القوانني املنظمة للمهنة. عليها
 فحص دوري للقوائم املالية، عادة مرة يف السنة.

 

  من إعداد الباحث المصـدر:
 الداخلي و اخلارجي تتلخص فيما يلي: دققإال أن أوجه التشابه بني امل

 الداخلي و اخلارجي يهدف إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف املؤسسة؛ دققكل من امل  -
كما ميكن إضافة اكتشاف كل منهما و سعيهما إىل منع التالعب بأمالك املؤسسة و احلد من حاالت الغش و   -

 التقليل من حدوث األخطاء بأنواعها، فهذه النقطة مشرتكة من حيث اهلدف بينهما؛
للعمليات اليت تقوم هبا املؤسسة، لذلك من  املايل تدقيقاخلارجي يهتم بال دققالداخلي و امل دققكل من امل  - 

 املصلحة املشرتكة لكالمها وجود نظام حماسيب فّعال و مالءم يعمل على توفري املعلومات إلعداد القوائم املالية.



 اإلطار الفكري والعلمي للتدقيق                                                                    الفــصل األول:
 

22 
 

 .خلارجيا تدقيقالداخلي و ال تدقيقمدى التكامل بني ال:ثالثا
سواء من حيث اهلدف أو  اخلارجي تدقيقالداخلي و ال تدقيقالفات اليت أوردناها بني العلى الرغم من االخت   

من حيث االعتماد على  تدقيقيف ممارسة كليهما لعملية الدرجة االستقالل، و على الرغم أيضا من أوجه التشابه 
الداخلي  دققد بدرجة كبرية. فال يعترب املفإن التكامل بينهما موجو  ،املايل تدقيققابة الداخلية و القيام بالنظام الر 

 اخلارجي و إمنا املؤسسة حباجة جملهودات كالمها. مدققمنافسا لل
اخلارجي ضرورة ملا يتمتع به من استقاللية كاملة  دققالداخلي، جتعل من امل دققفعدم االستقاللية الكاملة للم   

الداخلي بعملية الرقابة الداخلية من حيث حتسينها و دعمها و تقييم  دققاهتمام املاملواقف، كذلك فإن يف معظم 
 اخلارجي حيتاج إليها لتحديد نطاق فحـصه دققاملأدواهتا، فإن 

الداخلي كأحد العاملني باملؤسسة طول السنة املالية يعطيه الفرصة للقيام و بإجراء  دقق. أيضا وجود املتدقيقهو  
و ليست الشاملة و اليت  االختباري تدقيقاخلارجي عادة ما يقوم بال دققة و التفصيلية، بينما املليليالفحوص التح

 1الداخلي. دققنتائج الفحص الذي يقوم به املميكن من خالهلا االعتماد على 
 

 
 
  
 
 
 

 :خالصة
مراحل متعددة اليت أمر بديهي يرجع السبب فيه اىل ان احتمال وجود أخطاء باملستندات و السجالت احملسابية 

،و اليت تنتقل هذه البيانات بني ايدي كثريةتقوم متر هبا البيانات بدءا من املسودة و انتهاءا بالقوائم املالية النهائية
بالتسجيل و الرتحيل و الرتصيد و اعداد ميزان املراجعة،و اجراء التسويات اجلردية،و عرض نتائج العمليات 

 مية و القوائم املالية األخرى.املتعددة يف احلسابات اخلتا

                                                        
.38ص:، 2003اجعة الداخلية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، السوافريي. ف.ر و  عبد املالك.م: الرقابة و املر  1  
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جمال الدراسات االقتصادية احملاسبية، مبعىن أن يكون  هلذا تعترب دراسة تدقيق احلسابات مبثابة مرحلة من مراحل
الدارس هلا ملما باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، حيث أن مهمة املدقق تنحصر يف فحص احلسابات و القوائم 

اخلروج برأي حمايد على عدالة تصوير هذه احلسابات و القوائم لنتيجة أعمال املشروعو مركزه الية اخلتامية و امل
 املايل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الثـانيالفــصـــل  

اإلجراءات العملية للتدقيق  
 في البنوك  المالي
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 تمهيد:

االقتصاد املوجه إىل اقتصاد االقتصادية، و كان توجه الدول من تعترب البنوك الركيزة األساسية ألي دولة و عجلتها 
السوق سببا كافيا إلنشاء إصالحات و قوانني تضبط البنوك حماسبيا و ماليا لتسمح هلا بالتماشي مع ديناميكية 

 هذا االقتصاد.

، العامة  معايري،معايري التدقيق . يلخص املبحث األول مبحثنيلذا ارتأينا التطرق يف هذا الفصل إىل 
فيعرض عملية التدقيق البنكي مبراحلها و   ثاين. أما املبحث المعايري إعدادا لتقارير، و كذا معايري الفحص امليداين

 كيفية القيام مبراجعة كل عنصر من عناصر البنك.
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 تدقيق: معايير الاألولالمبحث  

لإلجراءات و األهداف اليت يعمل على  دققكمقياس للجودة من حيث أداء امل  تدقيقميكن اعتبار معايري امل     
حتقيقها، فاملعايري اليت سنتطرق إليها تعترب كنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم عن مدى جودة العمل الذي 

 1متتاز بعدم التغيري و الثبات النسيب. تدقيقال فمعايريمدقق يقوم به امل
 2و ميكن سرد األهداف املنتظرة من املعايري املوضوعة فيما يلي:   
 أثناء قيامه بعمله؛ دققإرشاد امل -
 ؛دققمع حتديد نوعية العمل الذي يقوم به امل تدقيقكيفية تنفيذ عملية ال  -
 نتيجة قيامه بالفحص. دققحتديد مسؤولية امل -

و اليت مت املوافقة عليها من طرف معهد احملاسبني األمريكي و اليت تنقسم  تدقيقو سنقوم بالتعرض إىل معايري ال   
إىل معايري عامة و اليت سنتطرق إليها يف املطلب األول، و معايري العمل امليداين يف املطلب الثاين و املعايري اخلاصة 

 بإعداد التقرير يف املطلب الثالث.
 

 المطلب األول: المعايير العامة
، حبيث أن مجيع األشخاص الذين يشرتكون يف تدقيق بتكوين الشخص القامم بعملية الو تتعلق هذه املعايري   

لذلك يطلق عليها اسم املعايري العامة أو  تدقيقوا مهنيني و هلم علم بإجراءات الجيب أن يكون تدقيقعملية ال
 الشخصية و تتكون هذه األخرية من:

ربة فنية كافية للقيام عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص هلم تأهيل علمي و كذلك عملي أي خ -
 ؛تدقيقبعملية ال

 ها ؛تدقيقبو ملم بكل العمليات اليت يقوم  باالستقالل الذهين أي رأي حمايد دققاحتفاظ امل -
 أن يتحلى بالعناية املهنية املالءمة و إلتزامه بقواعد السلوك املهين يف إعداده للتقارير. دققجيب على امل -
 
 

                                                           

، 2002جامعة اجلزامر، بومساحة.م: معايري املراجعة و تطبيقها يف اجلزامر، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، 
40ص 1  

2Charron .C : Pourquoi des normes d’audit, revue française de comptabilité, N°236, Octobre 

2000, P05  
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 1:دققمعيار تأهيل امل -أوال
فبالرغم من  دققيب الفين الكايف، و اخلربة كمجيب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم التدر    

 ( فالتأهيل العلمي 3أن هذا املعيار ركز على التأهيل املهين إال أنه مل يتناس التأهيل العلمي)
 لتقدمي رأيه حول القوامم املالية و حـالة املستندات احملاسبية دقق)يعطي الثقة ملن طلب خدمات املـ 
 عند إبداء رأيه. دققو كذلك استقاللية امل 

 د على ثالثة عناصر أساسية و هي التأهيل العلمي و التأهيل املهين و التعليم املستمر.يعتم دققفتأهيل امل

 التأهيل العلمي -1

هبا يف جمال احملاسبة و  أن يكتسب تأهيال علميا حىت يكون قادرا على القيام باملهام اليت سيكلف دققعلى امل   
، حبيث يتم احلصول على هذا التأهيل من خالل الدراسة و التكوين يف خمتلف املعاهد و اجلامعات و تدقيقال

املستقبل و حتصنه مبختلف املواد و املقاييس اليت يطلبها تكوينه و  مدققاملختصة و اليت تقوم بتكوين الكليات 
التكوين و بصفة مستمرة، ذلك حسب أن يبقى دامما باتصال بعمليات  دقق بعد إاهاء دراسته، فعلى املحىت

، فإنه على كل شخص يطمح إىل 1972ففي اجلزامر و منذ سنة  2حاجته عن طريق حضور امللتقيات و الندوات
 احلصول على شهادة خبري حماسب أن يكون متحصل على شهادة ليسانس يف العلوم املالية أو ما يساويها.

 

 التأهيل المهني -2
أن يكتسب خربة عن طريق التدريب و هذا قبل ممارسة املهنة  دققملهين فنعين أنه على املهيل امن ناحية التأ   

بصفة مستقلة، و هذا حىت يتعرف على أكرب قدر ممكن من املشاكل اليت ميكن أن يلتقي هبا أثناء ممارسته للمهنة، 
 و اليت جيب أن يكون ملما هبا.

تنص على أنه جيب القيام برتبص مهين،  25/04/1972فحسب املادة األوىل من اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ 
أما املادة الثالثة من نفس اجلريدة الرمسية تنص على أن الرتبص يتم مع مسؤول و الذي هو اخلبري احملاسب يعمل 

 3على تقييم املرتبص و يقوم بتوجيهه.

 

                                                           

.29:، ص2000الصحن.ع، راشد.ر.أ و درويش.م.ن: أصول املراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   1
  

.68:، ص 1998و العملية لتدقيق احلسابات، دار املستقبل، عمان، اخلطيب.خ.ر و رافعي.خ.م:األصول العلمية  2  
.407ص:املادة األوىل و الثالثة  1972أفريل  25جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزامرية، املؤرخة يف  3
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 .التعليم المستمر -3

أن يلتحق بصفة إجبارية أو اختيارية مبختلف برامج التكوين املستمر عن طريق امللتقيات و  دققعلى امل   
التكوينات باختالفها، هذا حىت يقوم بتحديث معلوماته و معرفته العلمية و العملية، وهذا ما يتيح له كذلك 

 مواكبة آخر مستجدات املهنة.
 معيار االستقاللية. -ثانيا

، حبيث ترتبط االستقاللية تدقيقواقعا عند قيامه بعملية ال يبقى مستقال ظاهرا و دققيعين هذا املعيار أن امل   
أن يتخلى  دققهذه االستقاللية جيب على امل بقدرة الشخص على العمل بنزاهة و موضوعية و يف حالة عدم توفر

 بدون احلاجة إىل عرض أسباب هذا التخلي. تدقيقعن عملية ال
و  تدقيقاجلهات خالل كافة عملية ال يف الواقع يعين عدم اخلضوع ألي ضغوطات من خمتلف دققفاستقالل امل   

و مرورا بوضع برنامج الفحص أو إجراءه حىت إاهاء عمله  تدقيقمن عملية التخطيط لعملية الخمتلف مراحلها بدءا 
و درجة  يف القوامم املالية. فهذا املعيار يزيد من الثقةو ذلك بكتابته للتقرير و اإلفصاح  عن رأيه الفين الذي يراه 

حىت و لو أن مستخدمي القوامم املالية غالبا ما تكون مصاحلهم متعارضة، فهنا تظهر  دققاالعتماد على رأي امل
 احلاجة للرأي احملايد عن حالة املؤسسة.

قالل مادي و استقالل من الناحية الذهنية و باستقالله من الناحية املادية أي است دققو نقصد بإستقاللية امل   
خبالف أتعابه املتفق عليها،  دققعين عدم وجود مصاحل مادية للمالذاتية أي استقالل ذايت، فاالستقالل املادي ي

اخلارجي أن ال يكون مرتبطا  دققو خاصة امل دقق، فعلى املتدقيقد عاملته يف املؤسسة حمل الأو حىت أحد أفرا
حساباهتا، و هذا ما يظهر من خالل املادة الثالثة من القانون  تدقيقركاء املؤسسة و اليت يقوم بو شباملسامهني أ

 1و اليت تشري إىل ضرورة استقاللية و نزاهة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات27/04/1991املؤرخ يف  91-08
ألشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة من نفس القانون و اليت تنص على أنه: " ... ال ميكن ا 33أما املادة 

خالل السنوات األخرية أجورا أو أتعابا أو امتيازات أخرى ال سيما يف شكل قروض و تسبيقات و ضمانات أن 
من  دققاءت لتحافظ على استقاللية املفهذه املادة ج 2يعّينوا حمافظي حسابات يف الشركة أو اهليئة نفسها".

 كن هلا أن ختل بعمله.الناحية املـادية و اليت مي
                                                           

املديرية العامة للمحاسبة، وزارة املالية،  رية التحديث و ضبط مقاييس احملاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسب،مدير 
.06:، ص1998 1

  
2  .13نفس املرجع أعاله، ص
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حبيث جاءت  دققحفاظا كذلك على استقاللية امل( و كتكملة للمادة السابقة هلا و 34كما جاءت املادة )    
 تنص على أنه "... مينع حمافظ احلسابات مما يأيت:

 أن يقوم برقابة شركات ميلك فيها بصورة مباشرة أو غري مباشرة مسامهات؛ -
 جبامي أو مهمة خبري قضامي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباهتا؛ أن ميارس وظيفة مستشار -
  1أن يشغل منصبا مأجورا يف شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد وكالته". -

 ماديا و هبذا إعطاء مصداقية  دققي أن حيافظ على استقاللية املفمما سبق أراد املشرع اجلزامر    
 اليت يقوم هبا. تدقيقخيرج به جراء عملية ال الذيأكرب لعمله و الرأي 

مهنيا من خالل عدم وجود أي ضغوط أو تدخل من  دققأو الذهين فيعين استقالل امل أما االستقالل الذايت   
 طرف املؤسسة الطالبة خلدماته.

 معيار العناية المهنية المالئمة. -ثالثا

لكايف جلميع مراحل و اليت تعين إعطاء االهتمام ا تدقيقاملعايري العامة للثالث من يعترب هذا املعيار مبثابة املعيار ال   
، و ما يالحظ من هذا تدقيقو مستقال حىت ينجز عملية الأن يكون مؤهال  دقق، أي ال يكفي املتدقيقعملية ال

الوفاء املعيار هو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلك يتم قياس هذه العناية عن طريق التعرف على مدى 
 مبسؤوليته.

فمعيار العناية املهنية يتحدد عن طريق عدة عوامل فمنها ما تنص عليه التشريعات و القوانني املختلفة اليت حتدد    
، كما جيب إضافة املعايري و القواعد اليت دققد ى للعناية املطلوبة من املاملسؤولية القانونية و اليت متثل احلد األ

ية من أجل احلفاظ على مستوى معني و ممّيز ملن يعمل و ينشط يف هذه املهنة عند القيام تصدرها اهليئات املهن
و هناك اجتاهان ملفهوم العناية املهنية،  2بإبداء الرأي عن القوامم املالية، و السجالت احملاسبية و إعداد التقارير

تتجه وحو اإلعالن و اإلفصاح عن العناية احلكيم أو احلذر أما الثانية ف دققاه األول يذهب وحو مضمون املاالجت
باحلكمة و احلذر جيب عليه أن حياول  دقق. فحىت يتحلى املدققتؤدي املهام املطلوبة من امل اليت عن طريقها

الضرر باملؤسسة  احلصول على كل أنواع املعلومات اليت ميكن هلا أن جتعله يتنبأ باألخطار اليت ميكن هلا أن تلحق
ما جيب أن يعطي درجة عالية من احلذر عند فحصه للعناصر اليت تظهر له غري عادية، و كذلك ، كتدقيقحمل ال
 دققر فيها األخطاء، كما يعمل املاألقسام اليت حيدث فيها التالعب و تكث تدقيقمتزايدة للخطر عند قيامه ب أمهية

                                                           

  .13ص:نفس املرجع أعاله، ،رية التحديث و ضبط مقاييس احملاسبةمدير  1  
.198ص:، 1998ار اجلامعية، اإلسكندرية، الصحن.ع.م و درويش.م.ن: املراجعة بني النظرية و التطبيق، الد 2
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هلا سيبدي رأيه،  م املالية اليت من خالدامما بإزالة كل الشكوك و طلب كل االستفسارات اخلاصة بالعناصر و القوام
 أن يكون على دراية و متتبع للعمل الذي يقوم به مساعديه. دققكما على امل

 المطلب الثاني: معايير الفحص الميداني 
خذ هبا عند قيامه بعملية أن يأ دققن التوجيهات اليت جيب على املإن هذه املعايري هتتم بوضع جمموعة م    
، فمعايري تدقيقارنة مع املعايري العامة للو تنفيذه هلا، كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه املعايري أكثر دقة مق تدقيقال

 1الفحص امليداين تشمل ثالثة معايري أساسية و اليت ميكن ذكرها كالتايل:
 وضع خطة عمل مالممة و التخطيط السليم و اإلشراف املستمر على عمل املساعدين؛ -
 دى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية و هذا ما سنتناوله بتعمق أكرب و تفسري أكثر تقييم م -
 على احلصول على األدلة الكافية و املالممة و اليت تكون له مهمة عند إبداء رأيه. دققعمل امل -
 

 معايير وضع الخطة و التخطيط السليم و اإلشراف على المساعدين :أوال
املستعمل لتنفيذ إجراءاهتا و عملياهتا جيب أن يكون على شكل خطة مكتوبة، و اليت  تدقيقال إن برنامج   

تتضمن الدفاتر و السجالت احملاسبة الواجب فحصها، و كذلك الوقت احملدد لذلك، مع اتصاف هذا الربنامج 
 هو القيام بفحص سليم  تدقيقيكون اهلـدف األساسي من الباملرونة حبيث 

 و تنفيذه بالكامل.  تدقيقاستكمال و إاهاء برنامج ال و ليس جمرد
و  تدقيقل طرق املعاينة يف عملية الفاالعتماد املتزايد على أنظمة الرقابة الداخلية مع زيادة و توسع استعما   

و جعلها  تدقيقج الاملستمرة و كذلك تطور تشغيل البيانات زاد من أمهية ختطيط برنام تدقيقاستخدام أسلوب ال
 مرحلة هامة لتنفيذ عملياهتا.

 :2و لتحقيق هذا املعيار جيب إجناز األنشطة الثالثة التالية  
 ؛دققاليت ينشط فيها امل تدقيقمة للعمل مع اكتشاف بيئة الوضع خطة سلي -
 ختصيص املساعدين على مهام الفحص؛ -
 اإلشراف على عمل املساعدين و تقييم أدامهم؛ -

                                                           
1
 Simon P: Audit financier, Organisation, Paris, 1987, P23. 

.39-38:الصحن.ع.م ، راشد .ر.أ و درويش.م.ن: مرجع سبق ذكره، ص ص 2  
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هي العوامل  دققها، فبيئة املتدقيقللبيئة اليت سيقوم ب دققثابة خطوة تلي اكتشاف املي مبفوضع خطة سليمة ه   
 . تدقيقعلى ختطيط و تنفيذ عملية الداخلية كانت أم خارجية و اليت  تؤثر بصورة أو بأخرى  تدقيقاحمليطة بال

، أما البيئة تدقيقتتم فيها عملية السسة اليت و تتمثل البيئة اخلارجية يف العوامل املؤثرة و الظروف اخلاصة باملؤ 
 أي  تدقيقة و الظروف اخلاصة مبكتب الالداخلية فهي تتمثل يف العوامل املؤثر 

ختـطيطه و تنفيذه لعملية عند  دقق، فكـالمها تؤثران و تفرضان بعض القيود على املتدقيقحميط القاممني بعملية ال
ة نذكر اهليكل التنظيمي اخلاص هبا، نوع النظام احملاسيب املطبق، و ، فمن العوامل اخلارجية اخلاصة باملؤسستدقيقال

مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية، أما من العوامل الداخلية نذكر طاقة العمل املتاحة و نوعيتها، قيود الوقت، 
 . تدقيقعمل مكتب الالتكلفة و العامد و ميكن إضافة معايري الرقابة على جودة 

ة لكل من املؤسسة و مكتب يساعد على التوفيق بني الظروف البيئية و العوامل املؤثر  تدقيقال فتخطيط عملية
 . تدقيقال

و اليت هي أولية حول املؤسسة، فهذه األخرية تزيد  دققملعلومات اليت حيصل عليها املكما ميكن إضافة تلك ا
 1من جودة اخلطة املوضوعة من طرفه.

م اليت اشتملت ملساعديه على املها دققن على الفحص، فيعين ختصيص املأما فيما خيص ختصيص املساعدي   
يف حالة عجز من  دققالعنصر البشري حىت ال يقع املو حتديد احتياجات العمل من  تدقيقعليها خطة ال

 .تدقيقالو برنامج  املساعدين أو من الكفاءة املهنية املطلوبة، للوفاء مبتطلبات خطة
أي ال تنتهي أما بالنسبة لإلشراف على املساعدين و تقييم أدامهم فتأيت بعد ختصيصهم على مهام الفحص،    

بعد ختصيص املساعدين فيجب متابعتهم واإلطالع على عملهم للتأكد من أاهم يقومون  تدقيقعملية ختطيط ال
 ة مدى تقدمهم يف تنفيذ املهام.بالعمل املكلفني به على أحسن وجه و تقييم أدامهم و متابع

، هو أاها تبنّي جمال الفحص تدقيقداف لتخطيط و وضع برنامج للفمما سبق ميكن استخراج جمموعة من األه   
 و االختبارات املراد القيام هبا و كذلك العناصر اخلاضعة هلذه االختبارات و الفحـص، 

هذا الربنامج يستخدم للداللة على العمل املنجز و و خطوات الفحص الضرورية و التوقيت كذلك، كما أن 
 مراقبته.

 1و اليت هي كما يلي: تدقيقجناح توجيه و ختطيط مهمة الو بصفة عامة ميكن ذكر بعض العناصر اليت تساعد يف 

                                                           
1
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 على معلومات أولية حول املؤسسة و جتديدها إن وجدت؛ دققحصول امل -
 معقدة كلما أستوجب  دققكانت املهمة اليت يقوم هبا امل  ختطيط املهمة يف الوقت املناسب، فكلما -

 االنطالق يف ختطيطها يف وقت مبكر؛
 ؛تدقيقملعرفة ما تنتظره من عملية ال تدقيقختطيط املهمة باشرتاك إدارة املؤسسة حمل ال -

 اشرتاك األعوان و املساعدين يف وضع خطة العمل؛ -
ما أستوجب األمر و ذلك بأخذه بعني االعتبار املعلومات اليت كل  دققجتديد اخلطة املوضوعة من طرف امل -

 .تدقيقيتحصل عليها عند القيام بعملية ال
 

 معيار تقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية :ثانيا

و نطاق  تدقيقيعترب هذا املعيار مبثابة املعيار الثاين من معايري الفحص امليداين و الذي من خالله حيدد إطار ال   
الواجب  تدقيقإتباعها، و طبيعة و مدى عمق أدلة ال دققالفحص و مدى و نوع اإلجراءات اليت جيب على امل

 مجعها.
 ي جيب أن يراعي ما يلي:من الوصول إىل حكم موضوع دققو حىت يتمكن امل   
برناجما مبدميا و الذي من خالله يدرس إمكانية تطبيق  دققافرتاض وجود نظام للرقابة الداخلية مثايل، و يضع امل -

 عناصر هذا الربنامج يف املؤسسة مث يقوم بتعديل هذا األخري من خالل النتامج املتوصل إليها؛
فيفضل إجناز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف فريق عمل من يف حالة ما إذا كانت املؤسسة كبرية  -
 و املساعدين؛ دقيقنيامل
 حىت يتوصل إىل تقارب ما بني أحـكامهم، تدقيقتبادل اآلراء ما بني أعضاء الفريق الذي يقوم بال -

 الكافية األدلة على المدقق حصول معيار -ثالثا
بأاها وسيلة أو عملية منتظمة و متكاملة لتجميع األدلة، و اهلدف  تدقيقلتحقيق هذا املعيار جيب النظر إىل ال   

هو إبداء رأي فين حمايد يف مدى صحة القوامم املالية و املعلومات احملاسبية، فهذا ال ميكن أن يقوم  تدقيقمن ال
 ، فكلما يصلدققة و اليت هي أساس الرأي الذي يبديه املبدون وجود مادي هلذه القوامم و السجالت احملاسبي

                                                                                                                                                                                     
1
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في بعض األحيان يتطلب إىل مجع أكرب حجم من األدلة كّلما كان رأيه النهامي ذو صحة و مصداقية، ف دققمل
 1أن يقدم هذه األدلة ملتخذي القرار.  دققعلى امل

 المطلب الثالث: معايير إعدادا لتقارير
و معايري العمل  دققخصية اليت جيب توافرها يف املاملطلب األول إىل املعايري العامة أو الشأن تطرقنا يف بعد    

ارير اليت من خالهلا يبدي امليداين يف املطلب الثاين، سوف نتعرض من خالل هذا املطلب إىل معايري إعداد التق
 يت قام هبا.ال تدقيقج اليت توصل إليها من عملية الرأيه و يدّون فيها النتام دققامل
 و معايري إعداد التقرير هي كالتايل:   
 عند إبداء رأيه عن مدى تطبيق املبادىء احملاسبية يف إعداد القوامم املالية؛ دققجيب أن ينص تقرير امل - 
مل ختتلف عن  تدقيقطبقة عند القيام بعملية العن ما إذا كانت املبادىء احملاسبية امل دققجيب أن ينص تقرير امل -

 املبادىء اليت طبقت عند إعداد القوامم املالية اخلاصة بالسنوات السابقة؛
 جيب أن تكون القوامم املالية املستعملة إلبداء الرأي حتتوي على كل اإليضاحات و البيانات؛ -
الة حالة استحملم بكل القوامم املالية بكواها وحدة واحدة عند إبداء رأيه و يف  دققجيب أن يكون تقرير امل -

 أن يذكر األسباب اليت أدت إىل عدم إبداء رأيه. دققذلك جيب على امل
 إبداء الرأي عن مدى تطبيق المبادىء المحاسبية عند إعداد القوائم المالية -أوال
إن املبادىء احملاسبية يف األصل يتم اقرتاحها من طرف املختصني و هيئات و يتعاقد عليها مع مستعملي    

، حبيث أن هذه املبادىء تتصف بالقوة القانونية، فال حتض البيانات احملاسبية املقدمة من طرف القوامم املالية
بإبداء  دققباحلرف الواحد، لذلك يقوم املاملؤسسة بالقبول إال إذا ثبت أن املبادىء احملاسبية املتفق عليها مطابقة 

 2رأيه يف املبادىء احملاسبية و مدى تطبيقها من طرف املؤسسة.
 3و من املبادىء احملاسبية األساسية و املتعارف عليها عموما نذكر:   
 مبدأ استمرارية النشاط؛ -
 مبدأ استقاللية الدورات و النتامج الدورية؛ -
 مبدأ إستقرار الوحدة النقدية؛ -
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 مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق احملاسبية؛ -
 مبدأ احليطة و احلذر؛ -
 مبدأ القيد املزدوج؛ -
 مبدأ أحسن البيانات أو املوضوعية. -
القوامم املالية، و تقومي النتامج اليت توصل إليها عن طريق األدلة املتوافرة لديه، يتعنّي عليه  تدقيقب دققفبعد قيام امل  

كنتيجة إبداء رأيه يف ما إذا كانت املعلومات املالية مت إعدادها وفقا للمبادىء احملاسبية املقبولة على أن يكون رأيه  
 1شاملة

أن يبدي رأيا  دققاملبادىء احملاسبية، فعلى املمع إدارة املؤسسة حول تطبيق  دققأما يف حالة اختالف امل   
 متحفظا أو رأيا معارضا خاصة إذا كان هلذا التطبيق تأثري مادي على البيانات املالية.

 

 لف السنوات السابقةإبداء الرأي في مدى تطبيق المبادىء المحاسبية خالل مخت -ثانيا

و يهدف هذا املعيار إىل التنسيق يف تطبيق املبادىء احملاسبية، و ذلك لضمان قابلية القوامم املالية للمقارنة على    
مدار الفرتات أو السنوات املالية و بالتايل التأثريات اليت أدت إليها هذه القوامم املالية ألن عدم الثبات يف تطبيق 

دي إىل تداخل بني عناصر اإليرادات و املصاريف للفرتات املالية السابقة و بالتايل النتامج املالية هذه املبادىء يؤ 
 املتوصل إليها تكون غري صحيحة.

 

 احتواء القوائم المالية على كل اإليضاحات و البيانات -ثالثا

و هذا يعين أن القوامم املالية جيب أن حتتوي على كل البيانات و اإليضاحات حىت يتسىن ملستعملي هذه    
و القوامم فهمها بطريقة مباشرة و بدون أي غموض كان، أما يف حالة عدم احتواء القوامم املالية على اإليضاحات 

 .تدقيقالذي يسلمه للمؤسسة حمل ال لنهاميأن يذكر هذا اخللو يف تقريره ا دققالبيانات الالزمة، فعلى امل
 

 بجميع القوائم المالية      مدققإلمام تقرير ال -رابعا 

 يلم جبميع القوامم املالية حىت ميكن التحقق من مـدى صدق  دققيتضمن هذا املعيار أن رأي املو    

                                                           

رابعة، معايري املراجعة الدولية و مدى إمكانية استخدامها يف تنظيم املمارسة املهنية يف اململكة السعودية، معهد اإلدارة العامة، الطبعة ال ،الشمري.ع.م
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ا يزانية اخلاصة باملؤسسة، كما أن هذو صحة املركز املايل للمؤسسة و وضوح القوامم املالية بأمجلها حىت تشمل امل
غلب احلاالت اليت ال إعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوامم املالية، ففي أ دققاملعيار ال يعين أن على امل

 1إعطاء موافقة تامة عليها، فال يقوم برفضها بصفة حتمية، دققميكن للم
 املتعارف عليها و اليت تطرقنا هلا يف اجلدول التايل: تدقيقو ميكن تلخيص معايري ال   

 المتعارف عليها. تدقيقمعايير ال( 1رقم ) الشكل

 
 المصدر: 
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  يةحسابات البنكال: مراجعة وفحص ثانيالمبحث ال

تعطي صورة يرتكز العمل الرميسي للمراجع اخلارجي يف البنك على التأكد من أن احلسابات اخلتامية للبنك      
صحيحة و عادلة عن املركز املايل و يقوم بأعمال التدقيق البنكي من خالل زيارات ميدانية متكررة حبيث يعتمد 
يف عمله على أسلوب  العينات و إعداد تقريره عن نتامج زياراته و تقدميه إلدارة البنك ثالثة مراحل و هي: مرحلة 

مرحلة ختطيط أعمال املراجعة و مرحلة أداء أعمال املراجعة قبول التكاليف مبراجعة حسابات بنك جتاري، 
 حلسابات البنوك التجارية.

 

 : مرحلة قبول التكاليف بمراجعة حسابات بنك تجاريالمطلب األول

القاعدة أن تتم هذه املرحلة كما يف مراجعة حسابات وحدة اقتصادية أخرى ماعدا ما تفرض طبيعة 
 1لتنظيمية و من مث احملاسبية من آثار معينة نوجزها فيما يلي: النشاط و البيئة التشريعية و ا

 الفرع األول: قرار قبول التكليف

سوف يتلقى مراقب حسابات البنك التجاري خطاب التكليف باملراجعة من اجلمعية العامة للبنك مع 
األقل و يشرتط فيهما أن األخذ يف احلسبان بالطبع أن التكليف جيب أن يكون الثنني من مراقيب احلسابات على 

يكونا من املقيدين لدى اجلهاز املركزي للمحاسبات و البنك املركزي و بالطبع ممن هلم حق مراجعة حسابات 
شركات املسامهة و إن كان بنك من البنوك العامة فمن املعروف أن أحدمها ال بد و أن يكون من مراقيب احلسابات 

 باجلهاز املركزي للمحاسبات.

ن حيدد متطلبات التكليف من املوارد املادية و البشرية من ناحية و يف ضوء املتاح لديه من هذه و بعد أ
املوارد سوف يقبل التكليف واضعا يف ذهنه أن هذا القرار أو احلكم املهين جيب أن يصاحبه أد ى مستوى ممكن 

ف دعاوي و تعويضات قانونية من اخطر التكليف أي اخلطر الناتج من احتمال حتمل مراقب احلسابات لتكالي
 فاشلة بدون قصد يف الوفاء مبسؤولياته املهنية و القانونية وحو الغري الذي يراجع حساباته.

 
                                                           

1
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 الفرع الثاني: فهم طبيعة نشاط البنوك التجارية

بعد قبول التكليف مبراجعة حسابات البنك سوف يبدأ مراقب احلسابات بعمق يف اإلعداد للتخطيط 
لعملية املراجعة و من متطلبات هذه املرحلة أن يقف على طبيعة نشاط البنك متهيدا لتحديد أثر هذا األويل 

النشاط على خطر األعمال و من مث خطر املراجعة من ناحية و على خطر الرقابة و النظام احملاسيب من جهة 
 تممة، و أهم ما ميكن أن يصل إليه:أخرى و اإلملام بطبيعة النظام احملاسيب من قوامم مالية إىل اإليضاحات امل

إن البنك التجاري ميارس عدة أنشطة مصرفية و استثمارية أمهها على اإلطالق جتمع املدخرات و  -أ 
اإليداعات من األفراد و املنشآت و إعادة استثمارها أو توظيفها أو إيداعها لدى الغري مثل البنك املركزي 

 و البنوك األخرى.
بنك التجاري احلفاظ على استقرار ملموس يف املوارد الرأمسالية مبا فيها من أهم عوامل جناح ال -ب 

متويل بإصدار سندات، و مراقبة جودة االستثمارات و حمافظ القروض لدى الغري، و متثل حمافظ القروض 
على الغري أو حمافظ إقراض الغري نشاطا رميسيا للبنك مصحوب خبطر مرتفع و متنوع يف نفس الوقت 

هذه القروض جيب أن تكون بضمان أما االستثمارات فيمكن أن تكون يف شركات أخرى أو خاصة أن 
عقارات و لكن معظمها ميكن أن يكون يف أوراق مالية قد تكون بغرض املتاجرة أو متاحة للبيع أو حمتفظ 

 هبا حىت تاريخ استحقاقها.

من حقه إلزام البنوك ببعض أن البنوك التجارية ختضع بالضرورة إلشراف البنك املركزي و الذي  -ج 
األمور مثل قيمة رأس املال املصدر و املدفوع، معدالت اخلصم و إعادة اخلصم، االحتياطات، اإليداعات 

 لدى البنك املركزي و هامش أسعار العمالت احلرة.

 إن البنوك التجارية هلا حد أد ى من السمات املشرتكة و من أمهها مايلي: -د 

 ا يكون لديه أصول ثابتة ملموسة حمدودة باملقارن مع إمجايل أصول البنك.إن البنك التجاري عادة م 

  إن من أهم مؤشرات جناح البنك جودة احملفظة االستثمارية و معدل العامد املكتسب على هذه
 احملفظة.

 .إن البنك التجاري دامما يف حاجة إىل حسن إدارة تشكيل األصول بالنسبة لاللتزامات 

  عادة ما يكون لديه أصول ثابتة ملموسة حمدودة باملقارنة بإمجايل أصول البنك.إن البنك التجاري 
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  يطبق نظام حاسبات متقدم، و بالطبع يف اجملال  -إن مل يكن دامما اآلن-إن البنك التجاري غالبا
 احملاسيب وتسيري أعمال األقسام.

 ثر  حساباهتا و  إفصاحاهتا إن البنوك التجارية تستخدم مصطلحات حماسبية و فنية خاصة هبا و تتأ
 إىل حد ما  بالقوانني و اللوامح السارية جبانب املعايري احملاسبية،كما وضحنا يف  املبحث السابق.

 الفرع الثالث: اإللمام بالمخاطر المالزمة للبنك

جارية حىت على مراقب حسابات البنك املركزي أن يلم إملاما تاما و كافيا مبخاطر التشغيل الالزمة للبنوك الت
يتسىن له بعد ذلك تطبيق مدخل خطر املراجعة و األمهية النسبية عند ختطيط أعمال مراجعة حسابات البنك و 
يف هذا الشأن ميكن القول بأن البنوك التجارية مثلها مثل أي مؤسسة متويلية تواجه أنواع من املخاطر جيب على 

 مراقب احلسابات تقديرها و نوجزها فيما يلي:

  مخاطر االئتمان أوال:

و عدم مقدرته على الوفاء بتعهداته وحو البنك  -عميل البنك–و هو اخلطر الناتج من احتمال تعثر املدين 
 و ميكن إدارة هذا اخلطر جيدا من خالل اآلليات التالية:

 الفحص املتعمق لطلبات اإلقراض -أ

 تنويع حمفظة القروض حسب الصناعات و املناطق اجلغرافية مثال -ب

قيام جلنة االمتمان و إدارة املراجعة الداخلية باستمرار بتقييم خطر االمتمان بصفة عامة و لكل عميل   -ج
 بصفة خاصة.

 1 ثانيا:  خطر السوق

و هو اخلطر الناتج من التقلبات يف أسعار السوق اجلارية االستثمارات و ميكن إدارة هذا اخلطر جيدا من 
 خالل اآلليات التالية:

 دقيق يف اختيار نوع و جودة الورقة املالية اليت سيتم االستثمار فيها ملعرفة البنك.الت -أ
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 تقييم األوراق املالية من حيث إمكانية تسجيلها. -ب

 تقييم األوراق املالية من حيث معدالت استمرارها. -ج

 ثالثا: خطر الدول

تتضمن خماطر اإلقراض الدويل مجيع املخاطر املرتبطة بالظروف االقتصادية و البيئة االجتماعية و املناخ 
السياسي السامد يف بلد املقرتض و الذي يظهر أثره بوضوح يف القروض غري املضمونة من جانب حكومات تلك 

عملة خمالفة للعملة احمللية املتوافرة لديه بغض الدول هذا فضال عن املخاطر اليت تنشأ عند التزام املقرتض بالسداد ب
 النظر عن الوضع املايل اخلاص باملقرتض و إمكانيات حصوله على عملة القرض لسداده. 

 رابعا: خطر السيولة

تنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة البنك على خفض التزاماته أو متويل الزيادة يف األصول األمر الذي 
ليب على الرحبية و خاصة عند صعوبة حتويل األصول إىل نقدية بسرعة و بدون خسارة ملواجهة يؤدي إىل التأثري الس

 مشكالت اإلعسار يف احلاالت احلرجة. 

 خامسا: خطر قانوني

تتعرض البنوك ألشكال عديدة يف املخاطر القانونية اليت ميكن أن ختفض من أصوهلا أو تزيد من التزاماهتا 
بصورة مفاجأة إما نتيجة لعدم توافر املعلومات و القواعد القانونية أو نتيجة لعدم دقتها أو لعدم االلتزام هبا أو 

للمخاطر القانونية الناجتة عن الدخول يف أنواع جديدة لعدم كفاية املستندات القانونية. هذا فضال عن التعرض 
 1من املعامالت اليت مل تنظم بعد من الناحية التشريعية. 

 سادسا: مخاطر السمعة )الشهرة(

تنجم خماطر السمعة أساسا من اإلخفاق يف التشغيل أو عدم القدرة على التكيف مع القوانني و القواعد و 
تعد هذه النوعية من املخاطر ذات آثار سلبية على البنوك بشكل خاص نظرا التعليمات املتعارف عليها و 

 العتمادها على ثقة املتعاملني معها حبيث يتأثر موقف البنك تأثرا بالغا إذا اهتزت هذه الثقة. 
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 سابعا: خطر معدل الفائدة

ت الفامدة على و هو اخلطر الناتج من أن معدالت الفامدة املكتسبة على األصول تكون أقل من معدال
االلتزامات و معروف أن معدالت الفامدة قد ختتلف يف نسبتها و مدهتا بعد هذه املرحلة أي اإلملام جبميع املخاطر 

 احمليطة بالبنك تأيت املرحلة التالية و هي مرحلة التخطيط.

 : مرحلة تخطيط أعمال المراجعةالمطلب الثاني

ر كأساس لتخصيص مساعديه على مهام التكليف من ناحية و يف هذه املرحلة عليه أن حيلل عوامل اخلط
حتديد إجراءات املراجعة الواجب عليه و مساعديه القيام بأدامها و عادة يبدأ بتحليل عوامل اخلطر باختبار  البيئة 

 1االقتصادية التنافسية و التنظيمية الالمحية و هيكل الرقابة الداخلية و ذلك على النحو التايل: 

 األول: البيئة التنافسيةالفرع 

يف ظل اقتصاد السوق و العوملة استطاعت البنوك التجارية أن تزيد إيداعاهتا و حتتفظ مبعدالت منو سريعة 
 و يف هذا الصدد على مراقب احلسابات أن يقيم أثر مايلي على ختطيط أعمال املراجعة:

الشركات و أمسامها و مواقعها و صور دخول البنك يف شركات اقتصادية كشريك و نسبة املشاركة و عدد  -أ 
 قواممها احلالية:

أثر حترير أسعار الفامدة على التزامات البنك و حمفظة استثمارات و عالقة سعري الفامدة الدامنة  -ب 
 و املدينة من وجهة نظره.

 الوطنية.كم و نوع معامالته بالعمالت األجنبية و الوزن النسيب هلذه العمالت إىل معامالت بالعملة  -ج 

 الفرع الثاني: البيئة االقتصادية

هناك تأثري حتمي للبيئة االقتصادية على مؤشرات أداء البنوك مثل نسبة اإلقراض الشخصي مثال و على 
 مراقب احلسابات تقدير اخلطر االقتصادي أي تقدير اخلطر الناتج من احتمال تأثري البيئة االقتصادية على البنك.
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 مخاطر الماليةالفرع الثالث: ال

ال شك أن إدارة اهليكل املايل للبنك غالبا ما ينتج عنها خماطر جيب االهتمام هبا و أخذها يف احلسبان عند 
 حتديد مدى مالممة أرصدة االلتزامات على البنك من ناحية و تقومي أصول البنك من ناحية أخرى.

شأن و يبحث عن إجابة هلا من إدارة البنك و بالنسبة ملراقب احلسابات فسوف يطرح عدة أسئلة يف هذا ال
و يف ضوء الردود على هذه األسئلة سوف حيدد مدى و توقيت و طبيعة اإلجراءات األساسية للمراجعة باعتبار 

 أن هذه الردود تقدم له دليال على مدى كفاءة إدارة البنك يف إدارة املخاطر املالية.

 1من أهم هذه األسئلة مايلي: 

 دارة املخاطرإسرتاتيجية إ -1

 .هل لدى إدارة إسرتاتيجية حمددة إلدارة اخلطر 

  هل تقوم إدارة البنك بعمل فحص دوري للتطورات يف صناعة البنوك ألغراض إعادة تقييم
 اإلسرتاتيجية القاممة؟

 وجود سياسة إلدارة األصول و االلتزامات -2

  لاللتزامات؟هل توجد لدى اإلدارة سياسة كافية إلدارة األصول بالنسبة 

 :هل تشمل هذه السياسة 

 مراقبة تواريخ استحقاق القرض -

 مراقبة هيكل معدل الفامدة -

 مراقبة جودة األدوات املالية القاممة -

 احلفاظ على هامش الفامدة: -3

  ما هو هامش الفامدة الصايف للبنك مقارنة بالبنوك األخرى من جهة و بذات اهلامش يف السنوات
 هة أخرى.السابقة لنفس البنك من ج

 إن قامت إدارة البنك بعمل حتليل كاف و تفاعلت جيدا مع التغريات اهلامة يف معدل الفامدة؟ 

 إدارة القروض و معدالت الفامدة: -4
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 هل واجه البنك فعال خسامر غري عادية كبرية خاصة بإقراض الغري؟ 

سؤال ميكن أن يكشف لنا عن و ما إىل غري ذلك من أسئلة ختص عن إدارة القروض و كل ما يتعلق هبا و كل 
 مدى كفاءة إدارة البنك و يرجع ذلك إىل طبيعة املراجع و فطنته و ذكامه.

 الفرع الرابع: البيئة التشريعية و الالئحة التنظيمية

من املتفق عليه أن البنوك التجارية تعمل يف ظل بيئة تشريعية و المحية تنظيمية رمسية أمهها بالطبع قانون 
البنوك و المحته التنفيذية و قانون الشركات و قانون سوق رأس املال و تعليمات البنك املركزي و يرتتب على هذا 

 1أعمال املراجعة و من هذه اآلثار مايلي:  اإلطار التشريعي عدة آثار هتم مراقب احلسابات يف ختطيط

 أن البنك سيكون ملزما بتكوين احتياطات قانونية يلزم استقطاعها من الربح القابل للتوزيع. -أ 

أن البنك سيكون ملزما بعدم اخلروج على تعليمات البنك املركزي خاصة ما يتعلق حبدود  -ب 
 اإلقراض و خمصصات مقابلة خسامر القروض و السلفيات.

هناك تقارير عن البنك تعدها جهات الرقابة مثل البنك املركزي و هيئة سوق املال جيب على مراقب  إن -ج 
 احلسابات فحصها جيدا.

 إن هناك ملفات ستكون خاصة بإدارة البنك جيب طلبها و فحصها جيدا. -د 

 الفرع الخامس: الحكم على هيكل الرقابة بالبنك التجاري

ت البنوك التجارية جمرد تطبيق خاص ملراجعة حسابات الوحدات االقتصادية سبق و أشرنا إىل أن مراجعة حسابا
عامة و مراجعة حسابات البنوك التجارية تتسم بصفات خاصة مرتبطة بطبيعة نشاط و أهداف البنوك التجارية و 

إلجراءات املميزة بيئة عملها و مهنيا يعد تقييم مراقب حسابات البنك التجاري هليكل الرقابة اإلدارية بالبنك أهم ا
على اإلطالق مبراجعة حسابات البنك و سوف نتعرض حملددات هذا احلكم املهين ملراقب احلسابات على النحو 

 التايل:

 تساؤالت مراقب الحسابات بشأن هيكل الرقابة اإلدارية -1
الداخلية. أمهها على مراقب حسابات البنك البحث على إجابة جملموعة من األسئلة اخلاصة هبيكل الرقابة 

 ما يلي:
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 هل تدير اإلدارة أعمال البنك مبا فيه صاحل مالك البنك؟ -أ 

 هل متارس جلنة املراجعة بالبنك أو اجمللس إدارة البنك فحصا مستقال لوظيفة اإلدارة؟ -ب 

 هل تسبب إدارة البنك يف أن يواجه البنك خماطر غري عادية متزايدة؟ -ج 

 قابات مبا يضمن محاية أصول التنظيم؟هل تراعي إدارة البنك ضرورة تشغيل الر  -د 

 هل تقوم إدارة البنك و بانتظام، العمل على زيادة األرباح من خالل التغريات احملاسبية و ليس العمليات؟ -ه 

 :عناصر هيكل الرقابة اإلدارية بالبنك التجاري -2

ية ة ختفيض تكلفة لوفاء مراقب احلسابات مبسؤولياته املهنية يف مراجعة حسابات البنوك التجارية من ناح
إمهاله من ناحية أخرى عليه أن يبذل عناية مهنية كافية يف تقييم عناصر اهليكل العام للرقابة اإلدارية. و أمهها ما 

 يلي:

جلنة فعالة للمراجعة بالبنك: البنك التجاري شركة مسامهة، و لذلك فإن جملس إدارته وكيل على  -أ 
باإلضافة جلهات أخرى، مثل البنك املركزي و هيئة سوق  أصحاب املصلحة يف البنك، خاصة املسامهون

املال إذا كان البنك مقيدا بالبورصة و املودعون، احلكومة. نقابات العمال و عامة الشعب و حىت تساهم 
 جلنة املراجعة بفعالية يف تدعيم هيكل الرقابة اإلدارية بالبنك التجاري جيب أن يراعي بشأاها ما يلي:

 يف تشكيل و تعيني و تنظيم عمل اللجنة بكل من تعليمات البنك املركزي و جملس إدارة  أن يلتزم البنك
 هيئة سوق املال و األصول املهنية يف هذا الشأن.

 .أن متارس اللجنة أعماهلا كجهة مستقلة لفحص و تقييم أعمال اإلدارة 

 .أن يكون هناك تعاون تام بني اللجنة و مراقب حسابات البنك 

مستقل: حىت يساعد جملس إدارة البنك على فعالية هيكل الرقابة اإلدارية بالبنك جملس إدارة  -ب 
جيب أال يوجد تعارض مصاحل بني أعضامه و أال يكون ألي من أعضامه مصلحة مادية مباشرة أو غري 
مباشرة يف البنك و أن يبذل كافة أعضاء اجمللس أقصى عناية يف مباشرة أعماهلم و الوفاء مبسؤولياهتم 

 اعتبار اجمللس كله وكيال عن املسامهني.ب

إدارة مراجعة داخلية فعالة: من الطبيعي أن حيتوي اهليكل التنظيمي للبنك التجاري على إدارة للمراجعة  -ج 
الداخلية. تعمل كأداة للرقابة الداخلية املالية و اإلدارة بالبنك و لدعم فعالية إدارة املراجعة الداخلية 

 يل هيكل الرقابة اإلدارية جيب مراعاة ما يلي:بالبنك التجاري يف تشغ

 .أن تكون هذه اإلدارة مستقلة تنظيميا أي تتبع جملس اإلدارة مباشرة 
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  أن حتقق إدارة املراجعة الداخلية من مدى التزام البنك بالقوانني و اللوامح ذات الصلة و تعليمات البنك
 املركزي و جملس إدارة هيئة سوق املال.

 فيذ إجراءات و سياسات إدارة البنك مبعرفة كافة األقسام و اإلدارات و الفروع.أن حتقق من تن 

 .توجيه اهتمام اإلدارات وكذا جلنة املراجعة وحو أهم املشاكل التشغيلية اليت تواجه أقسام و إدارات البنك 

 شغيل نظام أن متارس أعماهلا جيدا يف جمال تكنولوجيا املعلومات سواء كأدوات للمراجعة أو كأدوات ت
 معلومات بالبنك.

 .مراعاة استمرارية فعالية الرقابات على تدفقات األموال من و إىل البنك 

 .تطوير إجراءات املراجعة الداخلية باستمرار 

 .التعاون املستمر اإلجيايب مع مراقب احلسابات 

تجاري بتشكيل و تنفيذ الدور الرقايب الفعال للجان الفحص العليا: عادة ما يقوم جملس إدارة البنك ال -د
جلان عليا تابعة له خاصة مبتابعة أو فحص أو مراقبة أداء أقسام أو أعمال أو أنشطة معينة و من أمثلة ذلك 
جلنة القروض، جلنة االستثمار، جلنة منح االمتمان، جلنة شؤون العاملني و كلها مبثابة عناصر لبيئة الرقابة 

 1التنظيمية.

ة املتقدمة: من الواضح اجتاه البنوك اآلن وحو النظم اآللية و بالتايل السري يف طريق تنظيم احلاسبات اآللي -ه
املستندات غري الورقية للمعامالت البنكية، و ألمهية احلاسبات يف تدعيم فعالية هيكل الرقابة اإلدارية لدى 

 البنوك التجارية، جيب أن يراعي مراقب احلسابات يف هذا الشأن مايلي:

 ان من السهل على الغري الدخول على نظام احلاسب لدى البنك فمن السهل التالعب يف أنه إذا ك
 أرصدة و حتويالت العمالء.

 .أنه جيب عليه الرتكيز على جماالت الغش اإلداري باستخدام احلاسبات اآللية 

 أداء  أنه جيب عليه تقييم مدى مالممة الرقابات الداخلية باستخدام احلاسب و مدى وجود و إمكانية
 إجراءات املراجعة حىت يتم ختطيطها مسبقا.

  يف حالة تعاقد البنك مع مركز خدمات لتشغيل بعض معامالت البنك أليا جيب على مراقب احلسابات
 أن يطلب تقرير عن مراجعة أعمال هذا املركز.
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  ومن مث حتديد أن يستخدم مراقب احلسابات تقرير مراجعة أعمال مركز اخلدمة هذا يف تقرير خطر الرقابة
 مدى وطبيعة االختبارات اليت جيب عليه أدامها ألعمال مركز اخلدمة.

 تقدير الخطر المالي: -3

مهنيا جيب على مراقب احلسابات تقدير اخلطر املايل للبنك ألغراض ختطيط املراجعة وحتديد 
املرتفعة،ومعروف ماليا أن البنوك اإلجراءات املالممة ملراجعة جماالت العمل بالبنك  ذات املخاطر املالية 

التجارية اليت تعاين من االضطراب والفشل يف أعماهلا غالبا ما تواجه اخنفاضا حادا يف سيولة أصوهلا ولديها 
سياسات تشغيلية غري مالممة،ولديها نظم  رقابة ضعيفة. أما البنوك التجارية املستقرة يف أدامها فغالبا ما 

 زة خبصوص:تكون لديها أوجه قوة ممي

  .الرقابات على أقسام وموظفي البنك املهمني 

 .نظم املعلومات اإلدارية 

 .نظم تضمن هلا االلتزام بالسياسات والقوانني وسياسات اإلقراض 

 .نظم حتديد وتوصيف القروض املتعثرة 

على  و عموما فإنه ألغراض ختطيط أعمال مراجعة حسابات البنك يف ضوء تقدير اخلطر املايل للبنك جيب
 مراقب احلسابات مراعاة مايلي:

أن يقوم بعمل حتليل مايل تفصيلي مبا يف ذلك حتليل النسب املالية و املقارنات على مستوى الصناعة أثناء  -أ
 فرتة التخطيط.

أن يستخدم خمرجات هذا التحليل يف تقدير خطر الرقابة و اخلطر املتالزم وصوال ملستوى خطر  -ب
 االكتشاف املقدر.

 تقدير خطر الرقابة و إعداد تقرير هيكل الرقابة الداخلية: -4

من متطلبات ختطيط أعمال مراجعة حسابات البنك التجاري أيضا أن يفي مراقب احلسابات مبعيار 
العمل امليداين الثاين و بناءا على ما ينهي إليه بشأن تقييم هيكل الرقابة و أيضا على ما إذا كانت هناك 

 خاص عن هيكل الرقابة الداخلية لدى البنك كما يلي: حاجة إلعداد تقرير
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جيب أن تعد إدارة البنك تقريرا تؤكد فيه أن لدى البنك هيكال فعاال للرقابة الداخلية خاصة إذا كان  -أ 
 البنك مقيدا بالبورصة.

على مراقب احلسابات أن يعد تقريرا بنتامج تصديقه على تقرير يدعم إدارة البنك بشأن هيكل  -ب 
 الداخلية. الرقابة

جيب أن يتأكد مراقب احلسابات من أن إدارة البنك تتفهم أن هيكل الرقابة الداخلية لدى البنك يغطي  -ج 
 جماالت عمل البنك.

جيب أن جيري مراقب احلسابات مقابالت مع اإلدارة و جلنة املراجعة ألغراض الوقوف  على نطاق تقرير  -د 
و أيضا ألغراض ختطيط أعمال تقييم هيكل الرقابة الداخلية  اإلدارة مبزاعمها بشأن هيكل الرقابة الداخلية

 وفاءا مبعيار العمل امليداين الثاين.

بعد أن يؤدي مراقب احلسابات اختبارات الفهم مث اختبارات الرقابة سيكون بإمكانه تقدير املستوى  -ه 
 1النهامي خلطر املراقبة.

 

 البنوك التجارية: مرحلة المراجعة و التدقيق في حسابات المطلب الثالث

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

 الفرع األول: التحقق من القروض المدينة و مخصص خسائر القروض

أوضحنا أن نشأة القروض على الغري حدث سوف يصاحبه خطر احتمال تعثر املقرتض يف سداد القرض سبق و 
 و فوامده مما يوجب على إدارة البنك حتميل أرباح الفرتة مببلغ كمخصص ملواجهة خسامر القروض.

ه من و يهدف مراقب احلسابات من التحقق من هذا املخصص إىل تقييم مدى معقولية املخصص املعرتف ب
 جانب اإلدارة.

 و فيما يلي أهم متطلبات التحقق من هذه األخرية:
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 1 إجراءات مراجعة حساب المخصص فيما يلي: -أ 

 .تفهم خماطر حمفظة قروض البنك أخذا يف احلسبان عدة عوامل مثل تركيز الصناعة ...اخل 

  القاممة.تفهم هيكل الرقابة الداخلية لدى البنك على عملية اإلقراض و متابعة القروض 

 .حتديد مدى و فعالية إجراءات الرقابة املالممة إلدارة حمفظة القروض 

 .حتديد ما إذا كانت اإلدارة تتبع بفعالية إجراءات إعدام القروض فور التثبت من عدم حتصيلها 

  اختيار عينة من القروض أحصل على مصادقات عنها من املقرتضني بشأن وجود القرض رصيد القرض
 و شروط القرض.اآلن الرهن 

  تقييم أساليب اليت تتبعها اإلدارة يف تقدير خسامر القروض و ألداء ذلك نقيم عينة من القروض و حتليل
 خمصص خسامرها على أساس الصناعة أو أي أساس تصنيف آخر اتبعه البنك.

 رتض املركز تقدير القيمة الصافية املمكن حتقيقها حملفظة القروض من خالل حتليل تاريخ االمتمان للمق
احلايل للرهونات الضامنة للقرض املوقف احلايل السرتداد القرض و القوامم املالية اآلن ألهم املقرتضني مث 
القيام بعمل تتبع مفصل للقروض اليت حان ميعاد استحقاقها فعال أو القروض لشركات متعثرة و ذلك 

 ألغراض أن تقدر مدى إمكانية حتصيل القروض من عدمه.

 ا إذا كان البنك ملتزما بتعليمات البنك املركزي و القوانني السامدة و سياسات جملس إدارة البنك حتديد م
و احلصول على نسخ من جهات الرقابة هيئة سوق املال و البنك املركزي على البنك و فحصها ألغراض 

 تصنيف القروض حسب درجة جودهتا )معدومة، مشكوك فيها، جيدة(

  األويل إلدارة البنك املخصص مث املقارنة بني هذا التقدير مع البنوك األخرى و لذا القيام بفحص التقدير
 أن البنك عن فرتات سابقة آخذا يف احلسبان اجلودة العامة حملفظة القروض.

  جيب الوصول إىل استنتاج اهامي بشأن املقدرة التحصيلية العامة لرصيد حساب القروض بالقيمة الصافية
  القيام بتوثيق النتيجة اليت وصلت إليها و أساس هذه النتيجة.املمكن حتقيقها مث

 

يجب أن يمارس مراقب الحسابات الشق المهني عند اإلعداد لمراجعة التقديرات  -ب 
 2المحاسبية لمخصص خسائر القروض مع األخذ في الحسبان ما يلي: 

                                                           
 .415، 414كمال خليفة أبو زيد و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص:    1
2
 .418، 416كمال خليفة أبو زيد و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص:    
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  احمليطة بإعداد القوامم املالية  أنه مسؤول عن تقييم مدى معقولية تقديرات إدارة البنك يف ضوء الظروف
 ككل بنك.

  أن التقديرات احملاسبية تعتمد على عوامل شخصية و أخرى موضوعية و لذلك يصعب على إدارة البنك
 مراقبة كل هذه العوامل.

  بالرغم من أن عملية التقدير احملاسيب قد يعتمد على أفراد أكفاء لدى البنك يعتمدون بدورهم على
 فسوف يظل هناك احتمال للتحيز على األقل بالنسبة للعوامل الشخصية.بيانات صادقة 

  و لذلك عند ختطيط و أداء إجراءات تقييم التقديرات احملاسبية فعلية أن ميارس شقا مهنيا خبصوص
 العوامل الشخصية و املوضوعية على حد سواء.

 ل حتصيل قروض مهينة بذاهتا أو قد تظهر إدارة البنك حتيزا يف إعداد التقييمات الشخصية بشأن احتما
قد تصدر أحكاما أكثر تفاؤال بشأن عوامل معينة مثل حتسني املوقف االقتصادي للعميل أو االقتصاد 
املؤثر يف القروض و يف هذه احلالة جيب على مراقب احلسابات ممارسة الشك املهين وحو تفاؤل إدارة 

ملدنيني أو القيمة اجلارية للرهونات و احتمال حتصيل البنك فيما يتعلق بالغطاء االقتصادي ألفراد من ا
 القروض اليت سبق و أن حان ميعاد استحقاقها.

 فهم هيكل الرقابة الداخلية: -ج 
لفهم هيكل الرقابة الداخلية على القروض و خمصص خسامر القروض جيب على مراقب احلسابات أن 

العليا يف فحص إسرتاتيجية القروض و االلتزام سياسة يلم بعملية منح القروض و املوافقة عليها و دور اإلدارة 
اإلقراض و من األمور اهلامة ملراقب احلسابات أن يدرك أمهية اإلجراءات و التوثيق املطلوبني للموافقة على 
القرض و اإلجراءات املطبقة لضمان و تقييم الرهونات بصفة مستمرة و أن تثبت ملراقب احلسابات أن هناك 

هيكل الرقابة الداخلية فعلية أن يربطها مباشرة بعملية إعداد لربنامج اإلجراءات األساسية  مظاهر ضعف يف
 للمراجعة كما أن فشل اإلدارة العليا يف فحص عملية.

 

 :تحديد مدى كفاءة و فعالية إجراءات الرقابة الداخلية -د 

ا اخلطر منخفضا فعليه أن إذا انتهى مراقب احلسابات من التقرير املبدمي للخطر الرقايب أن مستوى هذ
 يدعم هذا التقرير بأداء اختبارات التحقق من فعالية إجراءات رقابية معينة.

 طلب و فحص المصادقة على وجود القرض: -ه 
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من أهم إجراءات التحقق من القروض طلب و فحص مصادقات بشأن  وجود القرض رصيده احلايل و 
للحصول على تقييم املصادقات جيب على مراقب  الرهن أو الضمانات املقدمة من املدين بالقرض و

 1احلسابات مراعاة ما يلي: 

أن املصادقة ال توفر دليال على قابلية القرض للتحصيل، و لكنها تقدم دليال على وجود          -أ 
 القرض.

إذا كان القرض قد استحق سداده منذ فرتة على املراجع أن يبحث عن معلومات أكثر  -ب 
احلالية للمدين و الفحص اخلارجي للدامنية و رمبا حيتاج إىل مالحظة  مثل القوامم املالية

 الضمانات على الطبيعة و أاها ملك املدين.

جيب أن يستخدم املراجع مدخل املعاينة اإلحصامية جبانب معيار معني للتحقق من           -ج 
 وجود و قيمة القرض.

 

 التحليل المستقل لقابلية القرض للتحصيل: -و 
لقروض على الغري لدى البنك التجاري متثل أرصدة مستحقة التحصيل مثلها مثل أرصدة طاملا أن ا

حسابات العمالء لدى الشركات التجارية فمن متطلبات مراجعتها أن يتحقق املراجع من قابليتها للتحصيل و 
 هلذا الغرض عليه مراعاة ما يلي: 

 يستدعي الرتكيز على العوامل التالية: أن قيامه بتحليل قابلية القروض للتحصيل و خماطر القروض -أ 

 .تركيز القروض على أساس الصناعة 

 .تركيز القروض على أساس جغرايف 

 )...طبيعة القروض )جتارية، أفراد، خارجية 

 .الظروف االقتصادية اجلارية املؤثرة يف معظم أنواع القروض 

 .ضمانات القروض 

 ميعاد استحقاقها. عمر القروض و جدول السداد احلايل للقروض اليت حان 

 .القروض املعاد هيكلتها أو جاري إعادة هيكلتها 

                                                           
 .419، 418كمال خليفة أبو زيد و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص:   1
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 )القروض ألطراف ذوي العالقة )من حيث وجودها و قيمتها 

 .االلتزام يف اإلقراض بتعليمات البنك املركزي و سياسات إدارة البنك 

 .درجة املخاطرة املرتبطة بالقروض و الظروف االقتصادية الراهنة 

ت السابقة تكون موجودة يف قاعدة بيانات البنك فيجب على مراقب ألن معظم املعلوما -ب 
 احلسابات استخدام برامج احلاسب اجلاهزة لعمل حتليل القروض حسب أنواعها و تواريخ استحقاقها.

جيب على فريق مراجعة حسابات البنك أن يقوم بفحص تاريخ البنك بالنسبة إلعدام القروض و هل  -ج 
رخيية يف عمل التقدير األويل خلسامر القروض احملتملة و مع ذلك جيب أن تستخدم هذه البيانات التا

 1يعي مراقب احلسابات يف هذا الشأن عدة حقامق أمهها مايلي: 

  أن النتامج السابقة ليست بالضرورة مؤشر جيد للقيمة اجلارية للقروض غري املمكن حتصيلها على
 األقل بسبب تغري الظروف االقتصادية باستمرار.

 ن تاريخ االعرتاف احملاسيب خبسامر القروض لدى البنك أن يظهر أن إدارة البنك كانت شخصية أ
 جدا   يف حتديد مىت يتم االعرتاف باخلسارة.

  أن التقدير النهامي خلسامر القروض بناءا على منوذج جتميعي جيب تأييده بتحليل خاص بكل قرض
 على حدا.

 خسائر القروض:تقييم الطرق المستخدمة في تقدير  -ز 
مهنيا تعد إدارة البنك مسؤولة عن وجود نظام حماسيب قادر على تقدير عبأ خسامر القروض و جيب أن 
يكمن هذا النظام قادرا على تصنيف القروض حسب املناطق اجلغرافية الصناعة فرتة عمر القرض ضمانات القرض 

يكون هذا النظام قادرا على توفري بيانات بشأن املدفوعات اجلارية من القرض و مدة بقاء القرض كما جيب أن 
 القروض اجلاري إعادة هيكلتها و الظروف االقتصادية الراهنة للمقرتضني.

و يف حالة وجود نظام معلومات حماسيب مثل هذا لدى البنك فإن مراقب احلسابات سوف يراعي ما يلي 
 عند مراجعة تقديرات إدارة البنك خلسامر القروض: 

 ختبار نظام املعلومات احملاسيب السابق خاصة من حيث:تقييم و ا -أ 

 .مدى دقة تصنيف إلدارة للقروض 

                                                           
 .421 -420كمال خليفة أبو زيد و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص:    1
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 .اقرتاضات اإلدارة إلعداد تقديرات اخلسامر 

 .تقدير اإلدارة للخسامر املتوقعة لكل قرض على حدة 

 إعداد منوذج لتقدير خسامر القروض. -ب 

 اإلدارة خلسامر القروض. مقارنة خمرجات النموذج اخلاص به كمراقب حسابات مع تقديرات -ج 

 منافسة اإلدارة و االستفسار منها بشأن أوجه عدم التطابق إن وجدت. -د 

 اختبار ضمانات بعض القروض: -ح 
غالبا ما تكون القروض التجارية خاصة طويلة األجل مضمونة بأصول معينة كما هو احلال عند اقرتاض 

اضي أو املباين مثال و غالبا ما تطلب البنوك عميل لبناء مبىن ملشروع جتاري حيث يكون القرض برهن األر 
تقييما مستقال لألصل الضامن القرض مث يتم االتفاق بأن يكون للقرض ة فامدته أولوية السداد من مثن بيع 
هذا األصل. و مهنيا فإن مراقب احلسابات يدرك أن قيمة األصل املرهون و أولوية القرض على هذا األصل 

أيضا جيب على مراقب احلسابات أن يقرر ما إذا كان يف حاجة لالستعانة خببري أو يف حالة تعثر املدين و 
متخصص لغرض حتديد قيمة األصل الضامن للقرض كما هو احلال بالنسبة للقروض بضمان أصول 

 تكنولوجية أو بيئية مثال.

 

 

 تقييم مدى ما يعمل ابنك التجاري: -ط 

كما سبق و أشرنا يف إطار من القيود الرمسية سواء كانت قانونية أو المحية أو تعليمات من البنك املركزي   
و هيئة سوق املال و لغرض التحقق من االلتزام البنك هبذه القوانني و اللوامح و التعليمات فيما يتعلق بالقروض و 

 1خسامر القروض جيب على مراقب احلسابات القيام بعمل: 

 طلب و االطالع على و فحص أية قيود رمسية أو المحية يف هذا الشأن. -أ 

 فحص و مناقشة اإلدارة خبصوص سياسة جملس إدارة البنك يف اإلقراض و منح االمتمان. -ب 
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للتحقق من عدم خروج وثامق القرض كما تظهر يف  -أو عينة منها–طلب و فحص ملفات القروض  -ج 
 سارية و سياسة جملس إدارة البنك.ملف القرض على القوانني و اللوامح ال

يف حالة اخلروج على القوانني و اللوامح جيب أن حيكم مراقب احلسابات على أثر هذا اخلروج على  -د 
القوامم املالية و ما إذا كان يعترب مبثابة تصرفا غري قانوين و إذ حدث فما األثر على تقريره عن مراجعة 

 .القوامم املالية السنوية للبنك التجاري

 إعداد و مقارنة التقدير األولي لخسائر القروض بمثيلتها لدى البنوك األخرى: -ي 
بعد أن يعد مراقب احلسابات التقدير األويل خلسامر القروض عليه أن يقارن هذا التقدير مع مثيله 

 لدى البنوك التجارية األخرى املماثلة خاصة من حيث حمفظة القروض.

ن اهلدف من املقارنة ليس تربير التقدير الذي أعده هو و لكن و جيب أن يدرك مراقب احلسابات أ
 حتديد و احلكم على مدى معقولية االختالفات اهلامة بني هذا التقدير و مثيله لدى البنوك األخرى.

 الحكم المهني على مخصص خسائر القروض: -ك 
لى كفاءة مراقب مهنيا يعتمد املدخل السابق ملراجعة القروض و خسامر بالبنوك التجارية بقوة ع

 1احلسابات يف إصدار األحكام املهنية و يرجع السبب يف ذلك إىل ما يلي: 

أن إعداد التقديرات احملاسبية خلسامر القروض يف األساس عملية شخصية و من احملتمل أن ختتلف قيمة  -أ 
 خمصص خسامر القروض من شخص آلخر و لكن سيظل دامما هناك قيمة واحدة صحيحة.

قيمة واحدة مقدرة ال يعفي مراقب احلسابات من عمل تقدير اقتصادي أساسي أن وجود  -ب 
 للقيمة األكثر احتماال و رمبا مدى معني هلذه اخلسامر.

 أن مراقب احلسابات مطالب أيضا باحلكم على إفصاح إدارة البنك عن خمصص خسامر القروض. -ج 

 الفرع الثاني: التحقق محفظة االستثمار

حمفظة االستثمار بالبنوك معقدة ذات خماطر متنوعة و بالطبع فإن إدارة البنك من املألوف أن تكون 
ليست حرة متاما يف إنشاء هذه احملفظة بل عليها أن تلتزم بالقوانني و اللوامح و تعليمات البنك املركزي. 

خرى للبنك و مهنيا عالوة أيضا على مقومات قرار االستثمار اجليد و اعتبار أن السيولة و املؤشرات املالية األ
يف  تال ختتلف إجراءات مراجعة حمفظة االستثمار يف البنوك التجارية كثريا عنها بالنسبة ملراجعة االستثمارا

                                                           
 .423املرجع السابق، ص:  كمال خليفة أبو زيد و آخرون، 1



 في البنوك اإلجراءات العملية للتدقيق المالي                                                          :الثانيالفــصل 
 

53 

 

سياق مراجعة دورة النفقات و املدفوعات يف الوحدات االقتصادية األخرى سوى يف عدة أمور نوجزها فيما 
 1يبلي: 

 إعداد تصنيف واضح لالستثمارات: -1
عة االستثمارات جيب تصنيفها حسب نوعها و ذلك حىت ميكن تقييم خماطر كل نوع منها و ملراج

جيب أن عكس هذا التصنيف طبيعة االستثمارات خماطر كل نوع منها عالقتها بالصناعات أو املناطق 
 اجلغرافية أجلها و خصامص األدوات املالية.

 أن االستثمارات ميكن أن تشمل ما يلي: و يف هذا الصدد جيب على مراقب احلسابات أن يتحقق من

 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 تحليل المخاطر: -2
عالوة على تصنيفها حتليل خماطرها و حيتاج األمر من مراقب تتطلب مراجعة االستثمارات أيضا 

احلسابات التحقق من املعامالت اخلاصة باالستثمارات و حتديد ما إذا كانت هناك معامالت منها خارج 
 امليزانية و ما هي املعامالت اخلاصة بأنشطة التحوط.

 تحديد القيمة السوقية العادلة لالستثمارات: -3
 سياق عرضنا ملتطلبات القياس و اإلفصاح احملاسيب لألدوات املالية وفق أحدث سبق و أن أوضحنا يف

معايري احملاسبة الدولية أن معظم األدوات املالية سيعاد تقوميها يف تاريخ امليزانية بالقيمة السوقي العادلة و يف 
 هذا الصدد جيب أن يتحقق مراقب احلسابات مما يلي: 
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 جلة أرباح البنك عن طريق التالعب يف سعر سوق االستثمارات.أن إدارة البنك مل تقم مبعا -أ 

 التحقق من معاجلة فروق إعادة تقومي االستثمارات بغرض املتاجرة يف قاممة الدخل عن الفرتة. -ب 

التحقق من معاجلة فروق إعادة تقومي االستثمارات املتاحة للبيع يف حقوق املالك و بالتايل يف إقامة التغري  -ج 
 املالك.يف حقوق 

التحقق من سالمة تطبيق املعايري احملاسبية يف هذا الشأن و توثيق أية تسويات حلساب االستثمارات يف  -د 
 اهاية الفرتة احملاسبية.

 الفرع الثالث: التحقق من التزامات البنوك التجارية

دورة النفقات و من املعروف مهنيا أن بعضا من التزامات البنوك التجارية يتم مراجعتها يف سياق مراجعة 
املدفوعات خاصة أرصدة املوردين و الدامنني و أوراق الدفع و املصروفات املستحقة أما حسابات مثل قرض 

 السندات الذي يصدره البنك و كذا احلسابات اجلارية الدامنة فإاها حتتاج لرتكيز خاص يف مراجعتها.

قق من قرض السندات يف أي شركة و بالنسبة لقرض السندات فإن التحقق منه ال خيتلف عن التح
اقتصادية أخرى سواء من حيث الوجود أو االكتمال أو التقومي و اإلفصاح و التعهدات و أيضا ما إذا كان برهن 

 من األصول و فيما يتعلق باحلسابات اجلارية الدامنة فإن مراجعتها حتتاج من مراقب احلسابات مراعاة ما يلي: 

اجلارية الدامنة لدى البنك متثل مفردة مهمة نسبيا يف سياق التزامات البنك ككل أن أرصدة احلسابات  -أ
 باعتبار أن هذه احلسابات تتولد طبيعيا من ممارسة البنك ملعظم أنشطته.

من جانب أصحاب هذه احلسابات  -على األقل–أن هذه احلسابات عرضة لرقابة خارجية شهرية  -ب
ك يلزم التحقق من استمرار إدارة البنك يف االلتزام بإعداد و إرسال هذه من خالل كشف احلساب الشهري و لذل

 احلسابات صحيحة شهريا.

أنه يلزم التحقق من مدى وجود عدم تطابق بني أرصدة احلسابات اجلارية كما تظهرها كشوف  -ج
 أصحاب احلساب. احلسابات، و ما يراه العمالء يف هذا الشأن و ما هي األخطاء و مدى أمهيتها يف ضوء ردود

التحقق من سالمة إجراءات الرقابة  -وحيتوي على–أن التحقق من هذه احلسابات يتطلب بالضرورة  -د
 1الفعلية على اإليداع و السحب اجلاري و تسوية الفوامد عليه و من أهم هذه اإلجراءات الرقابية ما يلي: 
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 و االلتزامات و منها بالطبع احلسابات اجلارية  التسويات اليومية لكل املعامالت ذات التأثري على النقدية
 الدامنة.

 .ضوابط استخدام احلاسب اآليل يف تشغيل املعامالت 

 .إجراءات فتح و إغالق و التحويل بني احلسابات اجلارية 

 .الفحص املستمر و املستقل بواسطة إدارة املراجعة الداخلية لردود العمالء على كشوف احلسابات 

 ية عن تصويب األخطاء يف احلسابات من واقع ردود أصحاب احلسابات اجلارية.قواعد و املسؤول 

 .إجراءات اعتماد و متابعة و تنفيذ التحويالت االلكرتونية من و إىل احلسابات اجلارية 

 الفرع الرابع: التحقق من حقوق المالك في البنوك التجارية

عندما يعد مراقب احلسابات برنامج املراجعة املناسب للتحقق من حقوق املالك يف البنك التجاري يف 
سياق مراجعة دورة التمويل فإنه سوف حيدد أهم املعامالت املؤثرة يف أرصدة حسابات حقوق املالك و يؤدي 

صة فيما يتعلق باالكتمال و االختبارات األساسية للتحقق بصفة خاصة من مزاعم اإلدارة يف هذا الشأن خا
 1التقومي و اإلفصاح و هذا ما سوف نركز عليه بدرجة عالية أكرب كما يلي: 

 المعامالت المؤثرة في حساب حقوق المالك: -1

من املعروف حماسبيا أن هناك معامالت كثرية تؤثر يف أرصدة حسابات حقوق املالك و لكن أهم هذه 
 املعامالت ما يلي:

 جديدة.إصدار أسهم  -أ 

 شراء أسهم اخلزينة. -ب 

 إصدار أسهم جمانية. -ج 

 بيع أسهم اخلزينة و االعرتاف بأرباح أو خسامر البيع. -د 

 اإلعالن عن و سداد التوزيعات على املسامهني. -ه 

 إضافة جزء من صايف دخل  الفرتة إىل حساب األرباح احملتجزة. -و 

 زة أو الفرتة احلالية.التسويات اخلاصة بالفرتات السابقة يف رصيد حساب األرباح احملتج -ز 
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 التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن اكتمال حقوق المالك: -2
يتطلب التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن اكتمال حقوق املالك من مراقب احلسابات أداء اإلجراءات 

 التالية جلمع الدليل الكايف و املالمم هلذا الغرض:

املالك مع ذات األرصدة من واقع امليزانية يف اهاية الفرتة مقارنة أرصدة أول املدة حلسابات حقوق  -أ 
 احلاسبية السابقة.

 يف حالة إصدار أسهم جديدة يتم فحص نشرة االكتتاب و اعتماد اجلهات املسؤولة. -ب 

 يتم فحص سجالت التعامل مع شركات السمسرة و وكيل التعامل يف األسهم. -ج 

ن التوزيعات و سدادها عن طريق البنك و مطابقة يتم التحقق من سالمة إجراءات اعتماد اإلعالن ع -د 
 سجل التوزيعات مع سجل األسهم القاممة.

 التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن  سالمة تقويم حقوق المالك: -3
عادة ما متثل مزاعم إدارة البنك بشأن تقومي حقوق املالك أية صعوبة ملراقب احلسابات عند التحقق منها 

صدر بقيمة واحدة حىت لو كان هناك عالوة إصدار عند زيادة رأس املال فإن قيمتها تكون ألن األسهم عادة ما ت
حمددة و شروط حتصيلها واضحة مع ذلك ميكن أن حتدث مشاكل خاصة بالتقومي و اليت حتتاج إىل اهتمام من 

 جانب مراقب احلسابات فيما يلي:

 ول العينية عند إصدار األسهم عينيا.حتديد القيمة العادلة للسهم و القيمة العادلة لألص     -أ 

 األسهم املصدرة مقابل حيازة شركات أخرى. -ب 

 ما إذا كان االقتناء أو اإلدماج جيب احملاسبة عنه كعملية شراء أو جممع مصاحل.         -ج 

معامالت أسهم اخلزينة إذا جيب اختيارها لتحديد ما إذا كان قد مت االعرتاف هبا وفقا لقرارات          -د 
 س اإلدارة و القوانني و اللوامح السامدة و تعليمات هيئة سوق املال أم ال.جمل

 التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن سالمة اإلفصاح عن حقوق المالك: -4
سبق و أن أوضحنا أهم متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف البنوك التجارية وفقا ملعايري احملاسبة املصرية و 

 اللوامح السارية و مطلوب من مراقب حسابات البنك التحقق يف هذا الشأن مما يلي:الدولية و كذا القوانني و 
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أن اإلفصاح عن حقوق املالك يشمل وصفا سليما لكل نوع من أنواع األسهم القاممة )عادية/ممتازة( و  -أ 
ن عدد املصدر و املدفوع من كل منها و احلقوق املرتبطة بكل نوع و شروط التحويل و خيارات األسهم إ

 وجدت.

أنه يف حالة إمكانية حتويل السندات إىل أسهم و حدث ذلك فقد مت اإلفصاح عنه إفصاحا  -ب 
 سليما.

 أن هناك إفصاحا عن السهم. -ج 

أن اإلفصاح يشمل االحتياطات و أنواعها و حساب األرباح احملتجزة و احلركة يف رصيد هذا احلساب و  -د 
 جراؤها على أول الفرتة.ما إذا كانت هناك تسويات خاصة بفرتات سابقة مت إ

 برنامج مراجعة حقوق مالك البنك التجاري: -5
 يف ضوء ما سبق ميكن بلورة برنامج مراجعة حسابات حقوق املالك يف البنك التجاري كما يلي:

 :مزاعم إدارة البنك 

 الوجود/ احلدوث -أ 

 االكتمال. -ب 

 احلقوق/التعهدات -ج 

 العرض و اإلفصاح. -د 

 

 :األهداف 

السليم لتحديد ما إذا كانت كل املعامالت و االرتباطات )خيارات، االعتماد و التصنيف  -أ 
 ضمانات، حقوق، ...اخل( قد مت اعتمادها و تصنيفها بطريقة سليمة )املزاعم اليت سبق ذكرها(

االعرتاف السليم  و استقالل الفرتات احملاسبية لتحديد ما إذا كانت كل املعامالت و  -ب 
 بقيمتها الصحيحة يف الفرتة احملاسبية الصحيحة )املزاعم أ، ب، ه( االرتباطات قد مت تسجيلها دفرتيا

االلتزام مبعايري احملاسبة املصرية و القوانني و اللوامح السارية لتحديد ما إذا كانت كل املعامالت و  -ج 
ح السارية األرصدة قد مت عرضها يف القوامم املالية مبا يتماشى مع معايري احملاسبة املصرية و القوانني و اللوام

 ه(. مباتساق مع الفرتات السابقة و مت اإلفصاح عنها بطريقة سليمة )املزاع

 :اإلجراءات 
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 أسهم رأس املال و عالوة اإلصدار: -1

 لكل نوع من األسهم حدد عدد األسهم القيمة االمسية االمتيازات و القيود. -أ 

وصوال إىل  أحصل على أو قم بعمل حتليل احلركة يف احلساب تتبع أرصدة أول الفرتة -ب 
 ميزانية اهاية الفرتة السابقة اليت سبق مراجعتها.

اختبار حماضر اجتماعات جملس اإلدارة و اجلمعية العامة و اللوامح و القوانني و النظام  -ج 
 األساسي للبنك فيما يتعلق بإصدار األسهم و أية تغيريات يف رأس مال األسهم.

 بالنسبة لعوامد األسهم: -د 

 و العوامد. أعداد حساب سعر البيع -

 حتديد العوامد اليت مت توزيعها بطريقة سليمة. -

 إدا مل يكن لدى البنك سجل األسهم: -ه 

طلب مصادقة باألسهم القاممة من شركة مصر ألعمال املقاصة و التسوية و احلفظ  -
 املركزي.

 مطابقة املصادقة مع حسابات دفرت األستاذ العام. -

هم تتبع اعتمادها وصوال إىل خماطر بالنسبة خليارات األسهم و خطط خيارات األس -و 
اجتماعات جملس اإلدارة مث فحص اخلطة و عقود اخليارات القيام بإعداد و اختبار و حتليل خيارات 

 1األسهم اليت حتتوي على املعلومات التالية: 

 بالنسبة خلطط اخليارات: -

 .تاريخ اخلطة 
 .عدد و نوع األسهم احملتفظ هبا للخيار 

 فيها منح اخليار. الفرتة اليت قد يتم 

 .شخصية األفراد الذين سيتم منحهم االمتياز 

 بالنسبة للخيارات املمنوحة: -
 .شخصية األفراد الذين مت منحها هلم 
 .تاريخ املنح 
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 .فرتة اخليار 

 .عدد األسهم اليت ميكن ممارسة اخليار عليها 

  األول ملعرفة كال من سعر السوق و قيمة األسهم حمل اخليار يف تاريخ املنح و القياس أي اليوم
 عدد األسهم اليت مت ختصيصها حددت للفرد الستالمها و خيار سعر الشراء إن وجد.

 بالنسبة للخيارات القاممة: -

 .عدد األسهم املعرضة للخيار يف بداية الفرتة 
  النشاط خالل الفرتة )األسهم اإلضافية املعرضة للخيار، عدد األسهم اليت مت ممارسة اخليار

 دد األسهم املرتبطة باخليارات املنتهية أثناء الفرتة(عليها، ع

 .عدد األسهم املعرضة للخيار يف اهاية الفرتة 

متديد كل حقوق و ضمانات األسهم القاممة يف تاريخ امليزانية مبا يف ذلك عدد األسهم  -ز 
اإلفصاح عنها  حمل ذلك الفرتة اليت ميكن ممارسة هذه احلقوق عليها و سعر املمارسة و أن كل املبالغ مت

 بطريقة سليمة.

 احلصول أو القيام بإعداد حتليل حلساب أسهم اخلزينة و أيضا: -ح 

 فحص الشيكات املدفوعة و املستندات األخرى اخلاصة باقتناء أسهم اخلزينة. -

 اختبار شهادات أسهم اخلزينة و تأكد من أاها باسم الشركة أو مظهرة هلا. -

 العام.مطابقة أسهم اخلزينة بدفرت األستاذ  -

 التحقق من قيمة التوزيعات على محلة األسهم املمتازة جممعة األرباح. -ط 

 1األرباح المحتجزة:  -2
 حتليل نشاط احلساب خالل الفرتة: -أ 

 .تتبع رصيد أول الفرتة وصوال إىل امليزانية يف اهاية الفرتة السابقة و اليت مت مراجعتها 

  الفرتة احلالية.تتبع صايف دخل الفرتة وصوال إىل قاممة الدخل عن 

 .تتبع األرباح و اخلسامر غري احملققة على االستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع 

 حتديد التوزيعات املسددة أو املعلنة اليت اعتمدها جملس اإلدارة و أيضا: -ب 

                                                           
1
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  اختيار الشيكات املدفوعة و املستندات املؤيدة للتوزيعات املسددة )اختيار بعض الشيكات
 ملة األسهم أو لوكيل املسامهني(احملررة حل

 .إعداد حساب مبلغ التوزيعات املسددة و/أو املستحقة 

فحص أية تسويات خاصة بالفرتة احملاسبية السابقة و حدد ما إذا كانت قد متت وفقا ملعايري احملاسبة  -ج 
 املصرية.

ساب مثل معامالت اختيار كافة املستندات و كذا االعتمادات املؤيدة لكل املعامالت األخرى يف احل -د 
 أسهم اخلزينة.

حتديد مبلغ القيود إن وجدت على األرباح احملتجزة يف اهاية الفرتة و الناجتة عن القروض اإلنفاقات  -ه 
 األخرى أو القوانني و اللوامح و تعليمات البنك املركزي.

 الفرع الخامس: تقرير مراقب حسابات البنك التجاري

مراجعة حسابات البنك التجاري عن ذات التقرير عن مراجعة أية  ال خيتلف تقرير مراقب احلسابات عن
وحدة اقتصادية أخرى سواء من حيث النواحي الشكلية أو الفقرات التمهيدية املطاق و الرأي كما ال ختتلف 
بدامل الرأي و أسباهبا باحلرة أيضا و لذلك سوف نكتفي هنا بنموذج التقرير النظيف عن مراجعة حسابات البنك 

 1تجاري.ال
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 :نيالفصل الثا خالصة

مما سبق ذكره خنلص إىل أن البنوك التجارية هي مؤسسات مالية ينحصر دورها يف قبول الودامع و منح 
القروض. كما أاها أكثر البنوك خماطرة يف أداء نشاطها لتحملها مسؤولية إدارة األموال. إضافة إىل ذلك فإن للبنك 

 طبيعة نشاطاته مستعمال قوامم مالية خاصة جبميع معامالته و عملياته املالية.التجاري نظام حماسيب يتماشى و 

و رغم هذا إال أن أهداف البنك ال تتحقق إال بتوفري كل من مراقبة و مراجعة احلسابات اخلتامية للبنك        
 نية املتكررة للمدقق.اليت تعطي الصورة الصحيحة و العادلة عن املركز املايل و هذا من خالل الزيارات امليدا

البنكي و مراحل عملية التدقيق به أن نباشر باستعراض الدراسة  يتسىن لنا بعد عرض كل من النظام و هكذا     
 التطبيقية اخلاصة هبذه املبادئ.

 



 

 :الثـالثالفــصـــل  

 دراسة حالة بنك الفـالحة

  BADR و التنمية الريفية   
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 :تمهيد

اهتموو   ألمهيتهووي  الوو  و وراوو ا االقتصوويد يف التنميوو  أجوو  موو  االقتصوويدي  املشوويري  مت يوو  يف كبوور دور للبنوو        

ألروو  , العوويم يف املت اجوو   البنكيوو  األراموو  م اكبوو  أجوو  موو  البنكوو  رايمهووي وإصوو   بتنميوو  االسووتل   منوو  اجلزائوو 

 .االقتصيديني بني وسط يعترب

 أن ارتأينووي الناوو   للجيروو  منووي وتوو ميمي ال يفيوو  والتنميوو  الف حوو  بنوو  جنوو  الناووي  هوو ا مك رووي  أهوو  وموو       

 الفعلووو  والتطبيووو  البنووو  يف األمموووي  إدار  مووو  منووو    إمطوووي  أجووو  مووو  التطبيليووو  بيل راسووو  يتعلووو  خنصوووص  صووو 

 ميمو  بصوف  ال يفيو  والتنميو  الف حو  بنو  بتلو م رلو   أن الفصو  ه ا يف وسنحيو    العمل  يف املي ان للمحيسب 

ل  و   ملو   احمليسوب  مصولح  بو ل  وخنوص   يبو يلو   الوي البنكي  األممي  ملع    خيص  بصف  م ي يت  مستغيمن

 . يب املستخ م  والسج   ال  يت 
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  B.A.D.Rتقديم عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية األول: المبحث

أك  امليثيق ال  و مل  األمهي  اإلسرتاتيجي  للف ح  اجلزائ ي   و را ا للطيقي  الكيمن  امل ج د  يف 
را ا للض ور  الب د  يمي خيص امل اد الف حي  و مؤه هتي م  منيخ و ت ب  و غر  ل  ممي يسيه  يف تنميتهي  و 

 تبو احليجيي  ال  ني  للمنتجي  الغ ائي .

 إن الف ح  تكت  أمهي  كربى  و تط رهي أح  األول يي  الي ت تكز مليهي ال ول  ل ا مليهي إزال  مجي  
 اللي د و الع اقي  منهي و د   مملي  التنمي  ال يفي  م     هلي ال سيئ  الض وري .

التنمي  ال يفي  البن  ال   تبىن ه ه املهم  )مهم  تط ي  الف ح (  يمس  أكث  دالل  م  ل ا كين بن  الف ح  و 
 أ  تعبر ه ا و إضي   إىل اخل مي  البنكي  األخ ى املعتيد

 

 المطلب األول:   لمحة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية

 الريفيةأوال:  تعريف بنك الفالحة والتنمية 

ف حو  والتنميو  ال يفيو  مو  بوني البنو   التجيريو  اجلزائ يو    حيول يتخو  اوك  او ك   ا  أسوه  يعترب بن  ال       

تع د ملكيت  لللطي  العم م   أسس ه ا البن  يف إ ير سييس  إميد  اهليكلو  الوي تبنتهوي ال ولو  بعو  إمويد  هيكلو  

1982مووير  13املوؤرخ يف  106-82البنو  الو  و اجلزائو   ب جوو  م سو   رقو 
  و لو  بو ت تطو ي  اللطووي   .1

الف حوو  وت قيوو  العوويم ال يفوو   وللوو  أوكلوو  لوو  مهموو  مت يوو  هييكوو  ورشووي ي  اللطووي  الف حوو   الصوونيم   الوو    

 الصي  البح   واحل ت التللي ي  يف األرييت.

ا ك  مسيمه  إىل  1988بع  مي   االقتصيدي حت   بن  الف ح  والتنمي  ال يفي  يف إ ير اإلص حي         

 مليير دينير جزائ    ملس  إىل 22 ا  رأ  مي  ق ره 
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 1990أ  يوو 14د  للسووه  ال احوو   ولكوو  بعوو  صوو ور قووير ن النلوو  واللوو   يف  1000000سووه  بليموو   2200

أكرب للبن   وألغ  م  خ ل  راي  التخصص   أصبح بن  الف ح  والتنمي  ال يفيو  كغوره مو   استل لي ال   منح 

بن ميهووي   أمووي حيليووي  يلوو ر  االدخووير   يبياوو  مهيموو  كبنوو  اووير  واملتمثلوو  يف موونح اللوو و  وتشووجي  ممليوو  البنوو

د  لكو  سوه   1000000سوه  بليمو  إمسيو  قو رهي  3300مليوير دينوير جزائو   مو ز  ملو   33رأ  ميل  حب ايل 

 مكتتب  كلهي م    ت ال ول .

م ي يو   18هيمو  ملو  أحسو  وجو   للو  ورا مو  البنو  الو  و اجلزائو   وحىت يتسىن هلو ا املصو ت الليوي  ب       

وكيلوووو   ويف سوووو ق يتميووووز  173م ي يوووو  جه يوووو  و 29كووووين لوووو   1985وكيلوووو    ويف ينوووويي  موووو  سوووون   140جه يوووو  و

   1ميمووو  موووي بوووني إ وووير  وم  ووو  7000وكيلووو  موووؤ    حبووو ايل  300بيملني سووو  الل يووو  أصوووبح يشووو    يلووو  حبووو ايل 

يب ميوووز  تني سوووي  تؤهلووو  ملني سووو  البنووو   اخليصووو  واألجنبيووو  الوووي توووزاو  رشوووي هي يف السووو ق املصووو  ي  وبووو ت إكتسووو

 اجلزائ ي  قي  بتن ي  منتجيت  وخ ميت  املتضمن  أبعيد اجل د  الشيمل .

 الريفية:  مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية ثانيا

 بث ث  م اح  ميك  تلسيمهي كيلتييل:م  بن  الف ح  والتنمي  ال يفي  يف مسر  رشي   

 :1990-1982المرحلة ما بين  -1

كووين هوو ت بنوو  الف حوو  والتنميوو  ال يفيوو  خوو   الثموويإ سوون ا  األوىل موو  إرشوويئ  هوو   وو   وجوو ده ضووم          

مسعوو  العوويم ال يفوو  بفووتح الع يوو  موو  ال كوويال  يف املنووي    ا  الصووبغ  ال يفيوو   حيوول إكتسوو  خوو   هوو ه الفوورت  

وكفووووي   ميمليوووو  يف ميوووو ان مت يوووو  اللطووووي  الزراموووو    قطووووي  الصوووونيم  الغ ائيوووو  والصوووونيم  امليكيريكيوووو  الف حيوووو   هوووو ا 
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صوووص كووو  بنووو  يف مت يووو  قطيموووي  التخصوووص يف  وووي  التم يووو    ضوووت   ليووو  اإلقتصووويد املخطوووط الووو   إقتضووو  خ

 حم د .

ال يفيووو   عوويال و لوو  ألن أغلوو  املشوويري  الووي كووين مي هلوووي  وخوو   هوو ه امل حلوو  م يكوو  دور بنوو  الف حوو  والتنميوو  

 كير   ا  الطيب  العم م  حيل كين حتصي  الل و  املمن ح  صعبي وأحييري كثر  مستحي .

 :1999 -1991مابين المرحلة-2

بن  كووو  بنووو  يف رشووويط معوووني  ت سووو  رشوووي  الووو   يووونص ملووو   ييووو  خصوووص 90/10ب جووو  صووو ور قوووير ن       

 االقتصوووويدي خيصوووو  قطووووي  املؤسسووووي   االقتصوووويد الف حوووو  والتنميوووو  ال يفيوووو  ليشووووم   وووويال  أخوووو ى موووو  النشوووويط 

 م  اللطي  الف ح  ال   ت بط  مع  م قي  مميز . االستغني دون  PME/PMIاملت سط  والصغر  

ل جيووي إموو    يل متطوو ر  هتوو ت إىل أمووي يف الووي  التلووو  كيروو  هوو ه امل حلوو  أهوو  م حلوو  متيووز  بإدخووي  تكن        

 :1تسهي  ت او  العمليي  البنكي  وتعميمهي مرب خمتل  وكيال  البن    ه ه امل حل  اه   مي يل 

swiftتطبي  راي  :1991
 لتسهي  معيجل  وتنفي  ممليي  التجير  اخليرجي  ) ال ولي (. 2

مو    ومو  املختلفو  للليوي  بيلعمليوي  البنكيو  ) تسوير اللو و   تسوير  3(logicielsybu)  وضو  ب  يوي :1992

اإلموو    اسووتخ ا ممليووي  الصوون وق  تسووير امل دمووي   الفحووص موو  بعوو  حلسوويبي  الزبوويئ (  إىل جيروو  تعمووي  

يف املسوووتن ي  والوووي أصوووبح  معيجلتهوووي  االمتمووويدا اآليل يف كووو  ممليوووي  التجوووير  اخليرجيووو   خيصووو  يف  وووي   وووتح 

 سيم   كمي مت إدخي  خمطط احلسيبي  اجل ي  مل  مست ى ك  ال كيال . 24ي مني ه ا ال تتجيوز أكث  م  

                                                           
1 -Badr info n°02 , mars 2002 , p p :2-4. 

ومل هي يف بلجيكي   ت ي يهي اجلمعي  ال ولي  ل تصيال  امليلي  اهليتفي  بني البن    1973راي  س يف  مبير  م  ابك  ل تصيال  أرشئ  يف مي  -2
 والي تستخ   وسيئ  ل تصيال  احل يث  لتبيد  ال سيئ  بني البن   ب ال م  ال سيئ  التللي ي  مث  التلكس والتلغ ات .....

 Système bancaire universel))ت بط ال كيال  البنكي  بيمل ي ي  العيم . BADRابك  معل ميتي  خيص  ببن   -3
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 إ ي  مملي  إدخي  اإلم   اآليل يف مجي  العمليي  البنكي  مل  مست ى ابكي  البن . :1993

 ب   العم  بنتج ج ي  يتمث  يف بطيق  التس ي  والسح  ب ر. :1994

 حوووص وإجنووويز العمليوووي  املصووو  ي  مووو  بعووو    (  télétraitementممليووو  الفحوووص السووولك  )  إدخوووي  :1996

 ويف ال ق  احلليل .

 CIB  (Carte Inter Bancaire.) البن   مي بنيب   العم  ببطيق  السح   :1998

 :2006-2000مابين المرحلة -3

متيووووز  هوووو ه امل حلوووو  ب جوووو ب التوووو خ  الفعلوووو  والفعووووي  للبنوووو   العم ميوووو  لبعوووول رشوووويط ج يوووو   يمووووي يتعلوووو         

السوو ق  ويف هوو ا الصوو د  اقتصوويدامل حبوو  وجعوو  رشووي يهتي ومسووت ى م دوديتهووي يسوويي  ق اموو   االسووتثميرا بجوويال  

الصوووووووغر           االقتصووووووويدي املؤسسوووووووي  ر ووووووو  بنووووووو  الف حووووووو  والتنميووووووو  ال يفيووووووو  إىل حووووووو  كبووووووور مووووووو  اللووووووو و  لفيئووووووو   

( ويف اووووىت  وووويال  النشوووويط micro enterprise(   وكوووو ا املؤسسووووي  املصووووغ   ) PME/PMIواملت سووووط ) 

 إضي   إىل ر ع  ملست ى مسيم ات  لللطي  الف ح  و  وم  املختلف . االقتصيد 

أجو  االسوتجيب  لتطلعوي  زبيئنو    وضو  بنو   العميل  وم  االقتصيدي واالجتميمي بص د مسيي   التح ال         

خيصوو  ملوو  مصوو ر  البنوو  وحتسووني اخلوو مي  وكوو ل  إحوو اا تطهوور يف ميوو ان  زالبوو ر ب روويمج  يسوو   علوو  يرتكوو

 :مي يل احمليسب  ويف املي ان املييل   وم  أه  النتيئج الي حللهي 

 الليي  بفحص دقي  لنليط الل   والضع  وإجنيز خمطط تس ي  للبن  ملطيبل  اللي  ال ولي . : 2000

التطهوور احلسوويمل واملووييل  والعموو  ملوو  خفيوو  اإلجوو ا ا  اإلداريوو  والتلنيوو  املتعللوو  بلفووي  اللوو و   موو   : 2001

 les servicepersonnalisés( م  اخل مي  املشخص )la banqueassiseحتلي  مش و  البن  اجليلس ) 
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( بوووبعل ال كووويال  ال ائووو   )وكيلووو  مموووروذ والشووو اق (  وكووو ا إدخوووي  خمطوووط ج يووو  يف احلسووويبي  ملووو  مسوووت ى  

 احمليسب  امل كزي .

 تعمي  مفه   بن  اجلل   واخل مي  املشخص  مل  مست ى مجي  وكيال  البن . : 2002

موو    يوو  الفحووص السوولك  دون اللجوو   إىل النلوو   ( وهوو  راووي  تغطيوو  األرصوو  SYRATإدخووي  راووي  ) : 2003

 .1امليد  لللي  ممي يسمح بتلليص  رتا  تغطي  الصك   واألوراق التجيري 

تشوووجيعي ملبووو أ التووو او  احلووو  للمعل موووي  البنكيووو  وكووو ا تع يووو   االتصوووي تأسووويس رووويد  الصوووحي   ببووويدر  م ي يووو   -

 .2الزبيئ  بختل  خ مي  البن 

( les guichetsautomatiques des billetsالشوبيبي  اآلليو  لواوراق النل يو  )   ا استختعمي   : 2004

خيصوو  يف  SATIMامل تبطوو  ببطيقووي  الوو    الووي تشوو ت مليوو  اوو ك  النلوو  اآليل والع قووي  التلليئيوو  بووني البنوو   

 املني   الي تتميز بكثي   سكيري  كبر .

 ويف télé des chèquesوtélécompensation: يف مووييت  إدخووي  كوو  موو  املليصوو  اإللكرتوريوو  2006

و لو  مو  أجو  حتليو  األموين والثلو  والشوفي ي   télé des virementsبووسوبتمرب مت إدخوي  راوي  ج يو  يعو ت 

 م  جه  أخ ى. واالخت سي يف التعيم   م  جه   وحميرب  الغش 

 حة والتنمية الريفية ي  المحي  المصري  الزاارر  ثالثا:  مكانة بنك الفال

حيتوو  بنوو  الف حوو  والتنميوو  ال يفيوو  م قعووي متميووزا ضووم  اهليكوو  املصوو يف اجلزائوو     هوو  يعتوورب كووأكرب بنوو  اووير  يف 

 البل  را ا ملي يشه ه م  حت ال  هيكلي  ومملي  هيم  من  رشأت  والي ميك  إجييزهي  يمي يل : 

                                                           
1 A.sahi , conseil économique et social, Badr info n°36-37, décembre 2003,Alger,p :15.   

ناد  الصحاية لبنك الفالحة و التنمية الريفية2  Badr info n°33, mars –avril 2003, Alger, p:17. 
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 بكي   الص حيي  وال  يئ  املتعيرت مليهي ميمليي. 1982الف ح  والتنمي  ال يفي  من  رشأت  يف  يتمت  بن  -1

ميتووووووووويز بكثي ووووووووو  اوووووووووبكت  وأمهيووووووووو  تشوووووووووكيلت  البشووووووووو ي   حيووووووووول صووووووووون  مووووووووو   ووووووووو ت  لووووووووو  قووووووووويم   البنووووووووو    -2

(bankersalmanach)   668يف امل كووز األو  يف ت تيوو  البنوو   اجلزائ يوو  وهوو  بنوو  حيتوو  امل كووز  2001يف سوون 

يف امل اتووو  العشووو   األوائووو  للبنووو    2002بنووو  مصووون   كموووي صووون  يف سووون   4100يف الرتتيووو  العووويمل  مووو  بوووني 

 .1اإل  يلي 

 تهي اللير ري .رشي هي و بيع اخت تكمي مي   كي   املؤسسي  مل    االقتصيدي  يعم  يف كي   اللطيمي   -3

 .1991لس يف  من  استعميال -4

 اإلم   اآليل يف مجي  ممليي  التجير  اخليرجي . استعمي  -5

 م  حج  معيم ت .%30متث  التجير  اخليرجي   -6

 أو  بن  جزائ   يستعم  مفه   البن  اجليلس م  خ مي  مشخص . -7

 (.télétransmissionع  )الليي  بيلعمليي  البنكي  يف ال ق  احلليل  وم  ب -8

اإلموووو   اآليل ملوووو  كوووو  الشووووبك  بفضوووو  ب  يووووي  خيصوووو  ملوووو  للبنوووو  مصووووم  موووو   وووو ت  يسووووتعمي تعميم -9

 .            مهن س  املؤسس

 

                                                      

 الريفية أهداف ومهام بنك الفالحة والتنميةالمطلب الثان :   
                                                           

 .32 ص : 2000تل ي  رشيط بن  ب ر   -1
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الوووووو   يتميووووووز حيليووووووي بوووووويلتغرا  اجل ريوووووو   جلووووووأ بنوووووو  الف حوووووو             االقتصوووووويد موووووو  أجوووووو  التووووووأقل  موووووو  املنوووووويخ        

 اسووورتاتيجي والتنميوو  ال يفيوو  كغووره مووو  البنوو   العم ميوو  األخووو ى إىل الليووي  بأممووي  ورشوووي ي  متن موو  لل صوو   إىل 

واأل وو اد العموو   ملوو  حوو  سوو ا   االقتصوويديني  املتعوويملني وثلوو حتضوويبيحرتا تتمثوو  يف جعلوو  مؤسسوو  مصوو  ي  كبوور  

 ب ت ت مي  مكيرت  ضم  ال سط املص يف.

 أوال:  أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 م  أه  األه ات ال ئيسي  املسط   م    ت إدار  البن  مي يل :

 تن ي  وت سي   يال  ت خ  البن  كمؤسس  مص  ي  ايمل . -1

 الع قي  م  العم  . حتسني -2

 حتسني ر مي  اخل مي . -3

 احلص   مل  أكرب حص  م  الس ق. -4

 تط ي  العم  املص يف قص  حتلي  م دودي  أكرب. -5

وبغيووو  حتليووو  تلووو  األهووو ات إسوووتعين البنووو  بتنايموووي  وهييكووو  داخليووو  ووسووويئ  تلنيووو  ح يثووو  بلج ئووو  إىل        

  اإلم   اآليل   كموي بو   اللويئم ن ملو  البنو   هو دا  كبور  لتأهيو  مو ارده صيير  وت مي  ممتلكيت  وتط ي  أجهز 

البشو ي  وت قيو  اإلتصوي  داخو  وخوير  البنو   كموي سوع  البنو  إىل التلو ب أكثو  مو  العمو   و لو  بتو  ر مصووي  

 بفض  قييم  بو:تتكف  بطيلبه    والتع ت مل  حيجيهت  ورغبيهت    وكين البن  يسع  لتحلي  ه ه األه ات 

 ر   حج  امل ارد بأق  تكلف  ممكن  وأمل  ميئ  م    ي  الل و  املنتج  واملتن م  وإحرتا  الل ارني. -أ

 ت سي  رشي ي  البن   يمي خيص حج  التعيم  . -ب
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 الصير  خلزين  البن  س ا ا بيل ينير أو بيلعمل  الصعب . التسير - 

 ة الريفية ثانيا:  مهام بنك الفالحة والتنمي

متياووويي مووو  اللووو ارني والل امووو  سووويري  املفعووو   يف  وووي  النشووويط املصووو يف   وووإن بنووو  الف حووو  والتنميووو  ال يفيووو         

 مكل  بيلليي  بيملهي  التيلي :

تنفيوو  مجيوو  العمليووي  املصوو  ي  واإلمتموويدا  امليليوو  ملوو  إخووت ت أاووكيهلي  بلووي لللوو ارني والتنايمووي  اجلووير   -1

 بي.العم  

 . إرشي  خ مي  مص  ي  ج ي   م  تط ي  اخل مي  الليئم -2

 تط ي  ابكت  ومعيم ت  النل ي  بإستح اا بطيق  الل  . -3

 تنمي  م ارد وإستخ امي  البن  م    ي  ت قي  ممليي اإلدخيرواإلستثمير. -4

 ر  واملت سط .تلسي  الس ق املص  ي  والتل ب أكث  م   و  امله  احل   واملؤسسي  الصغ -5

 اإلستفيد  م  التط را  العيملي   يمي خيص التلنيي  امل تبط  بيلنشيط املص يف. -6

وموو  أجوو  إمطووي  منتجووي  وخوو مي  مصوو  ي  ج يوو   للموو خ ي  يف إ ووير سييسوو  اللوو و   ا  امل دوديوو          

  متصوول  حبجوو  اللوو و  وهوو  قووي  البنوو  بتطوو ي  قوو را  حتليوو  املخووي   وإموويد  تناووي  اللوو    كمووي حوو د ضووميري

 يطب  مع ال   يئ   تتميا  وتكلف  امل ارد   م  حميول  احلص   مل  إمتييزا  ض يبي .

 المطلب الثالث:   الهيكل التنظيم  لبنك بدر 

 أوال:  الهيكل التنظيم  لبنك بدر 
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صو حيي  واسوع  يف مونح اللو و   إن بن  الف ح  والتنمي  ال يفي  ق  أخ  ببو أ ال م كزيو  حيول أمطو  لف ومو  

 ويض :

 (les succursales  )  :  الفروع -1

تلو   بهمو  ت جيوو    تنسوي    م اقبوو  ومتيبعو  مجيوو  ال كويال  البنكيو  التيبعوو  لو    ويبلوور مو د  وو و  بنو  بوو ر        

   مي  ك      يش ت مل   م م  م  ال كيال . 33

  حت لوو  هوو ه 2004لإلاووير   إروو  ب جوو  التناووي  اجل يوو  الوو   تبنوويه بنوو  الف حوو  والتنميوو  ال يفيوو  يف مطلوو  مووي  

   Groupes Régionaux d'Exploitations(G.R.E)الف و  إىل مي يسم  بيلم مي  اجله يو  لإلسوتغ  

(  مووووووني 052 غليووووووزان) (034يف  وووووو ر اإلجنوووووويز وه :بوووووو   بوووووو م ي يج) 6منهووووووي  41حيوووووول يبلوووووور موووووو دهي حيليووووووي 

 .1(054(  الطيرت )053 ب م دا ) (058(   تيز  وزو)050ال  ل )

واجل و  التييل يبني ت تي  الم موي  اجله يو  لإلسوتغ   وال كويال  ال ئيسوي  لو  يف  ييو  الس اسو  األو  مو  موي  

2003. 

 

 

 

 

 .ترتيب يروع البنك والوكاالت الرريسية التابعة له ويقا لحزم الموارد    (3)جدول رقم
 (%األهمية على مستوى البنك ) حزـم الموارد الوكاالت الرريسية&يروع البنك  الترتيب
 31.45 95.493.455 060ممروذ  01
 5.52 16.754.447 011اجلزائ  ال سط   02

                                                           

,p:28.2006 Badr infos,n° 41,Mars1 
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 5.20 15.794.447 015تيز  وزو  03
 4.93 14.976.560 634الش اق   04
 4.56 13.843.216 019سطي   05
 3.73 11.330.621 006جبيي   06
 3.17 9.619.089 638بئ  خيد   07
 2.99 9.084.873 025قسنطين   08
 2.71 8.238.531 635احل اذ  09       
 2.53 7.688.704 031وه ان  10
 2.51 7.612.319 002الشل   11
 2.35 7.129.993 028 املسيل  12
 2.23 6.781.296 005بيتن   13
 1.98 6.017.100 004أ  الب اق   14
 1.97 5.982.485 009البلي   ا ق   15   

 1.92 5.838.533 027مستغيمن  16
 1.92 5.825.214 013تلمسين  17
 1.74 5.269.659 022سي   بلعبي   18
 1.71 5.183.893 023منيب   19
 1.59 4.836.637 042البلي   غ ب   20
 1.52 4.602.753 007بسك    21
 1.48 4.492.377 021سكيك    22
 1.43 4.350.930 014تيير    23
 1.25 3.800.099 024قيمل   24
 1.06 3.217.696 010الب ي    25
 1.00 3.025.285 029معسك   26
 0.90 2.226.894 012تبس   27
 0.86 2.625.646 030ورقل   28
 0.85 2.571.731 018جيج   29
 0.79 2.411.175 026امل ي   30
 0.65 1.967.529 017اجللف   31
 0.55 1.682.146 003األغ اط  32
 0.50 1.590.419 020سعي    33
 0.23 707.507 008بشير  34
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 0.19 578.375 001أدرار  35
 100 303.591.475   35 الم  

 امل ي ي  العيم  لبن  الف ح  والتنمي  ال يفي .المصدر: 

 (: les agences bancairesالوكاالت البنكية ) -2

وتلوو   جبميوو  ال  وويئ  الووي يؤديهووي  ل سووتغ  وهوو   وو و  تيبعوو  للبنوو  تشوو ت مليهووي الم مووي  اجله يوو          

البنوو  وينحصوو   السووتغ  وكيلوو   وتعتوورب خليوو  ال قيبوو  الليم يوو   300البنوو  التجووير   يبلوور موو دهي حيليووي حوو ايل 

 مملهي يف تلبي  حيجي  مم ئهي  وحتلي  العمليي  البنكي  للعم   احملليني يف أحس  الا وت.

 وياه  اهليك  التنايم  لبن  الف ح  والتنمي  ال يفي  كمي يبين  الشك  التييل:

 مية الريفية الفالحة و التن الهيكل التنظيم  لبنك02الشكل رقم   
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 امل ق  ال مس  للبن . المصدر : 

 12/03/2015. تاريخ التصفح: bank.net-www.badrابك  اإلررتري   

 م ي  مي  مسيم 

 امل ارد و االلتزامي 

 م ي  مي  مسيم 

 العمليي  ال ولي 

الم م  اجله ي  
 لإلستغ  

 م ي  مي  مسيم 

 امل اقب  والتط ي 

 الرريس المدير العام

 

 االستشارة لزان ومزالس

 م ي  مي  مسيم 

 اإلدار  و ال سيئ 

 م ي  مي  مسيم 

احمليسب   اإلم   اآليل
 و اخلزين 

 

        

   د    

      
 ص  

    ن 
 ق

 خ إ   

 مسيم ون

     د

     و 

       خ

     إ

 د   ز

 د 

 خ إ   

 مسيم ون

    

   و  

   د ق   

     إ

      
 ب

 خ إ   

 مسيم ون

ال كيل  احمللي  
 ل ستغ  

     د

      

         

   د      

    إ 

 مسيم ون

   إ   إ  

   ن ذ إ

   ص

      

   خ

 خ إ   

 مسيم ون

 المفتشية العامـة

األمانة العامة للرريس المدير 
 العام

http://www.badr-bank.net/
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م م ي ي  ال راسوي  اللضويئي      واملنيزموي .  م د ق م:م ي ي  ال سيئ  العيم  .م و ع: م ي ي  املستخ مني. م م:

م ت م م ي يو  اإلتصوي  والتسو ي . م إ ت: م ي ي  تلو م املو ارد البشو ي .م ت م ب:م ي ي  التهيئ  واإلجنيز.  ت إ:

م ي يوو  مت يوو   م ت م ص م:م ي يوو  دراسووي  السوو ق واملنتجووي . م د س م:م ي يوو  مت يوو  املؤسسووي  الكبوور . ك:

م ي يو  الع قوي  ال وليو .  م ع د:م ي ي  مت ي  النشوي ي  الف حيو .  م ت ن ف:املؤسسي  الصغر  واملت سط . 

 م ي ي  العمليي  ال ثيئلي . م ع و:

دائو   الع قو  مو  الزبوويئ .  د ع ر:واإلحصوي . م ي يو  امل اقبو   م م إ:م ي يو  احل كوي  امليليو  مو  اخلوير .  م ح م خ:

م ي يووو  النل يووو   م ن ش إ:م ي يووو  اإلسوووتغ   وتطووو ي  اإلمووو   اآليل. م إ ت إ آ:دائووو   سووو يف  واإلدار .  د س إ:

 م ي ي  اخلزين .  م خ:م ي ي  احمليسب  العيم .م م ع: م ي ي  الصيير . م ص:وابك  اإلتصي . 

م م ي يو  امليزاريو  وم اقبو  التسوير.  م مـم ت:م ي ي  املتيبع  والتحصوي .  م م ت:م ي ي  الت قي  ال اخل . م ت د:

 م ي ي  ال راسي  التلني  امليلي  والتط ي  . د ت م ت:
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 -مديرية مستغانم  -مية الريفية ثانيا : الهيكل التنظيم  لبنك الفالحة و التن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر : بنك بدر مستغانم             

 GRE  (مصلحة قسم اإلدار لالستغالل )المجمع الجهوي 

 األمانة المدير الزهو  

 

نارب مدير 
 المحاسبة  

 مصلحة المحاسبة والضرائب

 مصلحة التحليل والمحاسبة

 مصلحة الميزانية والمراقبة

 مصلحة التحليل والمعالجة

   نارب مدير   
متابعة 
 األخطار

مصلحة الرصد 

التجاري 

والتجارة 

 الخارجية    

مصلحة متابعة 

ما قبل 

 المنازعات 

مصلحة متابعة 

 الضمانات   

نارب مدير     
 االستغالل  

مصلحة االئتمان 

والتجارة 

 الخارجية

مصلحة الحركة 

 التجارية     

مصلحة الخدمات 

 المصرفية والدفع

الخلية 

 القانونية 

المصلحة القانونية 

 والمنازعات

 مصلح  الليبض  واحملي اي    

 مصلحة االسترجاع 

القسم 

 اإلداري

 الموارد البشرية

مصلح  ال سيئ  
 العيم     

مصلح  اإلم   
 اآليل     
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 -مستغانم-للوكالةالهيكل التنظيم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مستغانم –المصدر : بنك بدر 

 

 

 

 مدير الوكالة

 سكرتارية

 المشـــــــــــــرف

 المكتب الخلفي  المكتب األساسي

 قطب الزبائن قطب الصفــقة

 المشــــــــــــرف المشـــــــــرف

 االستقبــــــــال 

 و التوجـــــــيه

 العميل المسؤول

 الشركـــــــة-

 المسؤولالعميل 

 خاصة-

 مكانة البــــــنك

الصندوق 

 المركزي 

المحاسبة عن 

 المدفوعــــــات

 وظيفـة االتمـــــان 

 وظيـــفة النـــــــقل

 وظيفة التعويض

وظيفة التجارة 

 الخارجية 

وظيفة القانونية / 

 الدعوى

وظيفة محاسبة و 

 المراقبة



 BADRدراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية                                           :ثالثالفــصل ال

 

80 

 

 وإجراءات منحها و تحصيلها مستغانمالمبحث الثان  : أنواع القروض المقدمة من طرف الوكالة 

تعترب مصلح  الل و  م  أه  املصي  يف البن  إ  تل   ب  يف  أسيسي  م  و يئ  البن  ه  مملي        
سب   ك هي ل ا سنتط ق يف املطل  األو  إىل اإلج ا ا  املتبع  يف مملي  الل   إ  حت ي  قطيمي  معين  

االقرتا  مّث إىل االستبيين للحك  مل  اإلج ا ا  و لي  سرهي لنص  يف األخر إىل مملي  الفحص و التحلي  و 
 التل ي .

 BADRالمطلب األول: أنواع القروض المقدمة من طرف 

 أر ا  و  ل  حس  حيج  الزب ن:تصن  الل و  إىل مّ          

 االستغالل:قروض -أ  

 أاكوي .أج ر...اخل و هلي م  أولي  و ه  الل و  الي ت ج  إىل مملي  االستغ   يف مش و  مي. مث  م ارد  

 الخاصة: القروض– 1-أ

  السح  مل  املكش تle découvert  رلصي   م  ق   بنك  لفيئ   الزب ن ال   يسج  ه  مبير
يف  اخلزين  ريج  م  م   كفيي  رأ  املي  العيم  و يتجس  ميديي يف إمكيري  ت   حسيب الزب ن لك  

 يك ن م يني يف ح ود مبلر معني و لفرت  أ    رسبيي ق  تص  إىل سن  كيمل  .

   الل   امل مسcredit de compagne  تنشأ من مي يل   البن  بتم ي  رشيط م مس  ألح  الزبيئ :
. 

  ق و  ال بطcrédit de relais   ه  مبير  م  ق   مينح إىل الزب ن مل اجه   احليج  إىل السي ل :
 املطل ب  لتم ي  مملي  ميلي  يف الغيل  يك ن حتللهي اب  مؤك  ولكن  مؤج   لط ألسبيب خيرجي .

و تك ن م جه  لتح ي  أص  معني م  األص   و تلس   : credit spécifiqueالقروض الخاصة  – 2-أ
 إىل :

   تسبيلي  مل  البضيئAvances sur marchandises  ه  مبير  م  ق   يل   إىل الزب ن :
لتم ي  خمزون معنّي و احلص   مليب   ل  مل  بضيئ  كضمين للل   و ينبغ  مل  البن  أثني  ه ه 

 عتهي و م اصفيهتي و مبلغهي إىل غر  ل .العملي  التأك  م  وج د البضيم  و  بي
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   تسبيلي  مل  الصفلي  العم ميles Avances sur Marchés  Public و ه  ق و  متنح :
للمليولني م  أج  إجنيز األاغي  لفيئ   السلطي  العم مي  كّ  ه ا را ا لطبيع  األممي  الي تل   بي 

 م  حيل أمهي  املشيري  و حجمهي و   ق ال    الي تعترب ثليل  رسبيي.  السلطي  العم مي  خيص

   اخلص  التجير*Escompte Commercial. 

   الل   بياللتزاCrédit par engagement  إن الل   بياللتزا  أو بيلت قي  ال يتجس  يف إمطي :
ل م  ل  لتمكين  م  احلص   أم ا  حليل  م    ت البن  إىل الزب ن و إمني يتمث  ق  الضمين ال   ي

مل  أم ا  م  جه  أخ ى أ  أ  البن  هني ال يعط  رل دا و لك  يعط  ثلت   لط و يك ن مضط ا إىل 
 النل د إ ا مجز الزب ن مل  ال  ي  بيلتزاميت .  إمطي

   اخص . وه   ا   يب  لا  اد:الل و  املل م 

  :قروض االستثمـار -ب

 إىل:املشيري  االستثميري  و تنلس  وه  ق و  ت ج  لتم ي       

 م هتي ترتاو  مي بني سن  و سب  سن ا  و ه  الشيئع  يف ال كيل  حم  ال راس . قروض متوسطة األجل: 1-ب 

 م هتي تف ق سب  سن ا . قروض طويلة األجل: 2-ب 

 المصلحة و مهامها : هيكلة -
اللس  الف ح  بنح الل و  تتك ن مصلح  الل و  م  قسمني  قس    ح  وقس  اير  يهت  

للف حني و    الش وط احمل د  ودراس  ملفيهت  و اللس  التجير  يهت  بنح ق و  ايري  تك ن يف أغل  
األحيين للتجير و املؤسسي  بيإلضي   إىل قس  يهت  بيملنيزمي  يف حيل  م   حتصي  الل و  . يش ت مل  

  هلي   و حييو  جل  امللرتضني ال ي  ميكنه  التحصي  يف ه ه األقسي  رئيس املصلح  يضم  السر احلس
 اآلجي  .

من  تل   الزب ن للبن  تستلبل  ه ه املصلح  و ت جه  إىل ر   الل   املنيس  ل  و يستل  من   ل  
الل   حس   بيعت  و يل   كّ  قس  ب راس  الطلبي  الي خص    وبع  ال راس  الكيمل  و اجل ي  للل   

  جلن  الل و  مل  مست ى ال كيل  الي تتشك  يف ال كيل  الي زرريهي م  : امل ي   رئيس مصلح  يع   مل
الزبيئ    و رئيس مصلح  الل و  و ه ا الل ار يك ن حس  حج  الل    لل كيل  سل  معني و ه  

م   ل   يتخ  د.   إ ا كين أق  م  املبلر امل ك ر  يتخ  داخ  ال كيل  و إ ا كين أكرب  4000000.00:
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اجتمي  اللجن  و اخي  الل ار يسل  حمض  قب   الل   أو ر ض  ب ا ل    الل ار يف الف   أ, يف امل ي ي  امل كزي  بع
 مجي  أمضي  اللجن  . و بيإلضي   إىل قس  املنيزمي  ال   يهت  بإج ا ا  حتصي  ال ي ن من  م   التس ي .

 القرض وآلية دراسته ح: إجراءات منالمطلب الثان  

 :الشق االدار -

حس  ر مي  الل   و يتك ن يف غيل  األحيين م  ال ثيئ   ادار  تك ي  مل ب يل  الل    يلتز 
 التيلي :

  ل  خّط . -1

 السج  التجير  للنشيط. -2

 اهيدا  اإلمفي  م  الض ائ . -3

 اهيد  تثب  ال ضعي  إزا  الصن وق ال  و للتأميني . -4

كير  تعم  يف املي ان و  م   ميزاريي  للنشيط )   الث ا سن ا  األخر  إ  م   امليزاريي   -5
 تنبؤا ( للسن ا  اخلمس الليدم  إ ا كير  ج ي  .

 مل  ملكي  أو إجيير أسعير املعيدل . -6

 :الشق المال  و المحاسب -

 و يشم  املل  العنيص  التيلي :

 . دراس  تلني  اقتصيدي  للمش و 

 العل  التجير . الفيت ر  الشكلي  أو 

 تبني النفلي  مل  املش و . وكّ  ال ثيئ  الي تربر أ 

 : أّمي امللفي  التلني 

 .  رخص  بني  املشيري  اجل ي 

 . النسب  امليلي  و بني  التكيلي 

 . املخطط اهلن س  و اهليكل  للمشيري 
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 االقتصادية  لملف القرض:-الدراسة التقنية-
 أوال: معرية العميل و التقص  عنه

يل   اخص م  البن  بيلتلص  م  الشخص صيح  الل   م  مّ   مصيدر خمتلف  م  حيل جّ ي  
العم  ومسعت  يف التم  كمي يل   البن  ببعل مطب م  مل كزي  املخي   بع  أن ي ق  صيح  الل   بص حي  

لتعي  م كزي  املخي   ال رق  م  إج ا  التح   من  لتل   ه ه اهليئ  بيلتح   م  م قت  امليلي  م  بن   أخ ى 
 يكس جبمي  املعل مي  م  العمي    كمي أن مي الحانيه ه  مّ   ال ّد الي تعترب قصر  ج ا    تص  إىل ي مني 

 مل  األكث  .

 

 ثانيا:الايارة الميدانية

 ه و بع  حص   البن  مل  املعل مي  الشكلي  م  العمي  تعني جلن  م  خبر و رئيس جلن  وأمضي  
بع  ت قي  مجي  املعل مي  اخليص  ب  مل  وثيل  األم  بيلزيير  املي اري  تل   ه ه اللجن  ببيا   مملهي ارط قي م  
مل  العمي  و بع  التأك  م  كّ  املعل مي  و غرهي تل   اللجن  بإم اد تل ي  ح   مجي  العمليي  يف رفس 

 اللجن .التيريخ و خيت  حمض  الزيير  بت قي  ممث  

 ثالثا: التحليل االستراتيز  للمؤسسة

   املؤسس  مل  دراس  تط ر االسته   بصف   السرتاتيجي   يق الس ق و الطل : ي كز البن  يف تلييم
 ميم  و تط ر الس ق و الطل  املتعللني بيلسل  الي حتتيجهي املؤسس  الطيلب  للل   بصف  خيص .

 ث  ال مي  الطبيع  لع د املستهلكني.دراس  املعطيي  ال ميغ ا ي  :إ  مت 

 . دراس  احمليط التكن ل ج 

 .دراس  تط ر الصنيم  و املني س  و م ق  املؤسس  يف الس ق 

 .دراس  املؤسس  م    ي  حتلي  و يفتهي التجيري  و و يف  اإلرتي  ..اخل 

 رابعا: الدراسة المالية للمشروع 

    امل كز املييل للمؤسس  و استنتي  اخل صي  الض وري   يمي يتعل  التحلي  املييل للمؤسس  : و  ل  لل ا
 ب ضعهي املييل ملع    اهليك  املييل للمؤسس  و ت ازر  وكفي ت  ..اخل.
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   التحلي  املييل يف حيل  ق و  االسته  : و ل  م    ي  حتلي  رأ  مي  العيم  و استعمي  النس
 الي هلي دالل  يف املي ان.

 ي  العيم  ال ائ : و أه  احلسيبي : رأ  املي  العيم  الصييف و احليج  إىل رأ  املي  حتلي  رأ  امل
 العيم .

  النس  امليلي : و م  أمههي: رس  السي ل  العيم   رسب  اخلزين  العيم   رسب  اخلزين  احليلي   س م  دوران
 املخزون  مهل  تس ي  امل ردي   مهل  تس ي  الزبيئ .

  إىل امل ي ري     االستثمير  ل يني : التم ي  ال ايت  رس  امل ي ري   رسب  التم ي  ال ايتأمي يف حيل  ق و
 يف النتيئج  تغطي  رؤو  األم ا  املستثم    ق ر  التس ي .  األصلي   رصي  املصيري  امليلي

   املتعلل  ب  .مص اقي  ال راس  التلني  و االقتصيدي  للمش و   و م  أه  املعل مي  املشو و :دراس 

 التكلف  األولي  للمش و  -

 مم  املش و . -

 الت    النل   و ميئ ات . -

   :  رت  اسرتداد املش و   مؤسس  امل  دودي  أمي بيلنسب  لط ق تليي  املش و   ل يني أه  املؤا ا  وه
 مع   العيئ  ال اخل   الليم  امليلي  الصي ي .

 خـامسا : دراسة الضمانات 

و التحلي  املييل للمؤسس  امللرتض  معل مي  مثين  م  املؤسس  تسمح  االسرتاتيجي يل  تل   يف احلل
للبن  بتليي  وضعيتهي وإمكيرييهتي وتل ي  إمكيري  ح وا اخلط  و ر م  ودرجت  وبني  مل  ه ا التل ي  يل ر  يمي 

نص ا م زمي للل   ال ميك  بأ  حي  إ ا كين يلب  منح الل   أو ال و م  زاوي  أخ ى  إن اخلط  بيمتبيره م
 م  األح ا  إلغي ه بصف   يي  أو استبعيد إمكيري  ح وث  ل ا مل  البن  التعيم  م  ه ا ال اق  حب ر .

  بعل امتبيرا  اختبير الضميري 

إن قيم  الضمين أم  رسيب إىل حّ  بعي  ل ا  يلليم  حت د م  وجه  را  البن  وتك ن  قيم  الضمين: -
   الضمين مسيوي  ملبلر الل  .قيم
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إن ختل  م  تل  املختير  يف دي ن قصر  و   يل  األج  إو االستثمير و  اختبير الضميري : -
 االستغ  .

   الضميري  الشخصي : ت تكز مل  التعه  ال   يل   ب  األاخيص ال   ب جب  جي ون بتس ي  امل ي
 ر مين: تيريخ االستحليق و ه  يف حيل  م   ق رت  مل  ال  ي  بيلتزاميت  يف

و ه  ر   م  الضميري  الشخصي  الي يلتز  ب جبهي اخص معني يتلي  بيلتزامي  امل ي   الكفيل :**
 ال  البن  إ ا م يستط  ال  ي  ب ه االلتزامي  من  االستحليق.

يعترب الضمين االحتيي   م  بني الضميري  الشخصي  مل  الل و  وه  التزا   الضمين االحتيي  :**
تس ي  مبلر ورق  ايري  أو جز  من  يف حيل  م   ق ر  أح    مكت ب م    ت اخص معني يتعه  ب جب  مل

ن  ألم  و ه  امل قعني مليهي مل  التس ي  األوراق التجيري  الي ميك  أن يس   مليهي ه ا الضمين  تتمث  يف الس
و الشيكي  و اهل ت م  ه ه العملي  ه  ضمين حتصي  ال رق  يف تيريخ  وكيلتني. السفتج األكث  استعميال يف 

 االستحليق.

  الضميري  احلليلي : ت تكز الضميري  احلليل  مل  م ض   الش   املل   للضمين و تتمث  ه ه
 ن ه ه مل  سبي  ال ه  و ليس مل  حت ي  الضميري  يف قيئم  واسع  م  السل  و التجهيزا  و تك

 امللكي  و ل  م  أج  ضمين اسرتداد الل  .

 . ال ه  احليويز : وجن  ر مني 

: يس   ه ا الن   م  ال ه  احلييز  مل   ال ه  احلييز  لادوا  و املع ا  اخليص  بيلتجهيز**
  إن يل   بيإلج ا ا  اللير ري  الض وري  األدوا  و األثيا و مع ا  التجهيز و البضيئ  و جي  مل  البن  قب

إن يتأك  م  س م  ه ه املع ا  و التجهيزا  كمي ينبغ  ملي  التأك  م  إن البضيم  امل ه ر  غر قيبل  للتل  
و إن ال تك ن قيمتهي مع ض  للتغير بفع  تغرا  األسعير و تت  امل ا ل  ملي  ب اسط  مل  رمس  أو م يف يسج  

 إر  م  األص   الي هلي مميزا  خيص  و ه  اللي  املنل ل  و األوراق التجيري . ميحم دكب س  

: و تشم  احمل  التجير  و االس  التجير  و احل  يف اإلجيز  و  ال ه  احلييز  للمح  التجير **
  التجير  ب ائ   الزبيئ  و الشه   التجيري  و يثب  بعل  يسج  يف السج  العم م  بكتيب  احملكم  الي ي ج  احمل

 اختصيصهي .
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* ال ه  العلير  : ه  مبير  م  مل  يكتس  ب جب  ال ائ  حلي مينيي مل  ملير ل  ي  دين  و ميك  ل  بلتضيه 
أّ  مكين   كمي أ  البن  يطل  التأمني مل  املش و  و ه ا مبير  م   أن يست يف دين  م  مث   ل  العلير يف

 مي.حيدث    ضمين يف حيل  و وق  

 معدل الفاردة  تحديدسادسا : قرار اللزنة البنكية و 

بع  اال    مل  املعل مي  املص   بي و حمض  الزيير  تأيت امل حل  األخر  الي تل  ت وي  امل حاي  و 
التعليمي  اخليص  بيملش و  و ه  م حل  امل اوال  و املنيقشي  بني أمضي  البن  حيل يتّ  إب ا  ال أ  ح   

كيري  منح الل   أو م م  و يف حيل  مي إ ا كل  الل ار بيللب    إر  ي س  إىل اللجن  اجله ي  للنا   يهي و إم
وبع  الل ار النهيئ  لللب   أو ال  ل تبعل رسيل  إىل امللرت  إلم م  بيلل ار  يف حيل  اللب    إب ا  رأيهي  ي .

.اخل   ويطل  من  تل م الضميري  الي وم  بي ألن الل   .الل   الليم  الفيئ  .تتضم  كّ  املعل مي  ح   
ال يسل  ل  إاّل بع  تل ميهي   وبع  الليي  بكّ  اإلج ا ا  ميض  امللرت  مل  الل   م  البن  بكيم  إرادت  

 يتضم  كي   املعل مي  ح   الل  .

يف د يت  ليتمك  ه ا وبع  ه ا اإلج ا  يل   البن  بنح الل   و ل  بفتح حسيب لصي  العمي  
العمي  م  السح  مل  ه ا احلسيب يف ح ود االتفيق ال   أب   م  البن  و ي د   ي  املبلر ال   سيشير  ب  

 امللرت .

د.   إن ال كيل  تل   بكّ   4000000: إ ا كين مبلر الل   أكث  م  السل  احمل د لل كيل  مـالحظة
 يع د إىل السلط  األمل  منهي.اإلج ا ا  السيبل  لك  الل ار النهيئ  

 

 

 : تسيير استرجاع القرضالمطلب الثالث

بع  إب ا  العل  و تح حسيب للعمي  و حت ي  مبلر الل   إلي  حيض  الزب ن الفيت را  لك  ي  عهي 
البن  ب اسط  اي  مصيدق ومن  سح  مبلر الل   رض  لصيحب  )) ج و  اهت كي (( تتضم   جي  د   

ملسم  إىل س اسيي  أو ث ثيي  و الفيئ   و كّ  املعل مي  األخ ى و يسل  للزب ن م  إمضي ه  الل   و تك ن
 مل  أر  استلمهي و املصيدق  مليهي لتفيد  أي  خمي   و هني يب أ الل    عليي و يب أ يف رفس ال ق  تس ي ه.
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  العوارقأوال : استرجاع القرض و 

يف  املستحلي البن  إلي ا   بيالقرتاب م من  وص   اآلجي  احمل د  لتس ي  الل    يلتز  الزب ن
ي مي م  التيريخ احمل د بأن م م  التس ي  ق  حين إال  15احلسيب املفت   ل  سيبلي خيص  وأر  يعيد ت كره قب  

خي   الي ميك  أن يتع   هلي أر  ويف كثر م  األحيين ال يتل   و يك ن غر قيدر مل  التس ي  وه  م  أه  امل
البن  وتنتل  الل و  بع  ي   واح  م  أج  االستحليق إىل حسيب خيص ) حسيب ق   ارته  م ت  قيب  

ي مي رسيل  ت كر أخ ى تطيل  من  التل ب م  البن  لتس ي  وضعيت  و ك ل   15ل سرتجي ( و تبعل ل  بع  
م ار ( كآخ    ص  لتس ي  وضعيت  س ا  بيلتس ي  أو  ل  التأجي  رسيل  ثيلث  و بع  ه ه ال سيئ  يبعل ل  ) إ

ه ا األخر ال   يتل   ب  إ ا كير  ل ي  أسبيب حليلي  ال تسم  ل  بيلتس ي  كفش  املش و  ووق   ك ارا و 
جي  أ ن ي م  ه ا الطل  بيل ثيئ  ال زم  لإلثبي . وهني ي ر   لب  و يؤخ  بعني االمتبير و يؤج  ب ل  

ي مي  إن الل   ي خ  يف حسيب  خ  ور خ  يف  90تيريخ التس ي . لك  إ ا م يتل   امللرت  خ   مّ   
النزامي  م  امللرت  وميك  إن تسّ  يف امل حل  السيبل  ال ضعي  بو: اإلي ا    تسل  التح ي   و رب أ هني يف 

 حتصي  الف ائ  مثّ الل   األصل .

  ثانيا: منازعات عدم التسديد

بإمكين امل ي  و م  ف  ال كيل  إن م يسرتجع ا الل   اللج   إىل الع ال  م  حلا  م   تس ي  ال  ع  
أاه  األوىل((مثّ  3األوىل ب ون سب  معني بع  دخ ل  يف حسيب )) ق   ارته  م ت  قيب  ل سرتجي  مل   

يف  4+3+2+1حسيب  خ   ال  ع  بع  م   تس ي  ال  ع  األوىل م  الثيري  و الثيلث  ي خ  الل   يف 
امللسط حىت السن  اخليمس  يسلط املبلر  رم  املبل  بيمليئ  30 ويك ن ل  احتيي   بليم دي  يعيإ 387حسيب

بيمليئ  كمؤور   50أر  سيسلط كيم  الل   و يك ن ل  احتيي   بليم   يال ي ن املع وم  ملم 388يف حسيب
ىل اللضي  لتحصي  الل   و ركّ ن ملفي قضيئيي يضّ  مل  الل   بك  لتغطي  ال ي  و يف رفس ال ق  رتج  إ

( و ت ّك  ال كيل  حميميي ليمثلهي أمي  الع ال  وهني تاه  أمهي    مي حيت ي  ) ال سيئ  امل سل  للملرت  و االمت ارا
 م  خ هلي. الضميري  و إ ا كّني منل  ضميري  جي    يحلك  يك ن لصي  ال كيل  و ميكنهي حتصي  الل  

بع  التع ت مل  اإلج ا ا  املتبع  يف منح الل   و التع ت مل  املصلح  و العمي  تأيت امل حل  الثيري  
 و ه  م حل  تليي  ال قيب  ال اخلي  .
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 : تقييم نظام الرقابة الداخلية وعملية الفحص و التحليل على القرضلثاالمبحث الث

 

سن م  بيحلك  مل  اإلج ا ا  السيبل  كمي أرني استخ مني   يل  االستبيين لتليي  راي  ال قيب  ال اخلي  
 للحك  مل  رليط معين  م  اأ ي أن تؤث  مل  تع   الل   للمخي  .

 : استبيان تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب األول

 .( قارمة استبيان حول منح القرض4جدول رقم )

 األسئلــــــة نعم ال

 
* 

 
 
 
* 
* 
* 

 
* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 

 أ( السياسة العــامة:
 * ه  السييس  املتبع  يف منح الل و  حم د  بشك  واضح؟

 * ه  ه ه السييس  ه  و   معيير:
 تصني  الس ق؟ -
 قطي  النشيط؟ -
 احل  األقص  للمخي   ؟ -
 الن مي  -
 الكميو  -
 امل دود -
 ه  ي ج  راي  داخل  يسمح بتل م الزب ن؟ -
 

 

 
* 

 
* 
* 
* 
* 

 ب( تفويض السلطات
 * ه  تف يل منح الل   حم د بشك  واضح؟

 * ه  يبني ق ار منح الل   مي يل :
 الشخص أو العض  ال   يسمح بنح الل   -
  بيع  أو ر مي  الل   -
 تيريخ االستحليق -
 ا وط الل   م  رس   يئ   مم ال ...اخل -

 

 
* 
* 
* 
* 

 ج( ملف القرض
 إىل دراس  كيمل  قب  منح الل  خض  ملفي  الزبيئ   -
 ه ه ال راسي  معمل  بي  ي  الكفيي  للسمي  بتل ي  املخي   -
 ي ج  مل  خيص بكّ  ق   مينح -
 و العل د األصلي   يت  االحتفيظ السلي  أو األكي  للضميري -

 

 
* 
* 

 د( تحديد المسؤوليات
 منح ؟ ه  منح الل   يت  م  قب  اخص غر الشخص ال   ق ر -
 ه  يل   كّ  م ن و كّ  مسؤو  بيملهمي  و الص حيي  امل جه  ل  -
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* 
* 

 

 ه  ي ج  راي  يسمح بيلتأك  م  أن الل و  امل خص  ه  الي متنح؟ -
 ه  يتّ  منح الل   م    ت اخص مؤه  و مسؤو ؟ -
 

 

 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 

 هـ(متابعة المخاطر
للزبيئ ) بي  يهي االلتزامي  بيلت قي  و احلسيبي  بأرص   ه  ت ج  حيل  خمي   تسمح بتخفيل الل و   -

 م ين (و ه  تسمح بتح ي :
 * التجيوزا  مليرر  بيلتص حيي ؟
 *  يي  م   استحليق الل  ؟

 ه  ي ج  تص يح من  ايوز مبلر الل  ؟ -
 اكتشيت أ  ا   غر  بيع ؟  ه  خض  ح ك  احلسيبي  إىل م اقب  دوري  إلمكيري -
 ي ج   حص دور  للملفي ؟ه   -

 
* 

 
* 

 

 و( نظام معلومات التسيير
 ه  ي ج  راي  معل مي  التسير يسمح بتحسني م دود الل   و الزب ن ؟ -
ه  املعل مي  النيا  م  ه ا الناي  حتل  م    ت مسؤويل التسير و يت  رل هي جبير  رقيب  التسير و  -

 اإلدار  ؟

 
* 

 
 
* 
* 
* 

 
* 
* 

 
 
 

 النظام المعلومات ز( 
 ه  يستعم  احليس ب يف مملي  تسير الل  ؟ -

 ه  يل   احليس  بيل  يئ  التيلي :
 * حسيب الف ائ  و االهت كل  ؟

 * حسيب و تسجي  الف ائ  اخليص  بك  تيريخ؟
 ه  مين  ه ا الناي  أّ  تسجي   يمي خيّص : -

 * الغر م خص 
 املطيبل  * الش وط غر
 الغر مص ح *التجيوزا  

 
 وثيل  داخلي  للبن  المصدر:
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 : تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب الثان 

 و تتمثل ي : ،أوال نقاط القوة

م  السييس  املتبع  يف منح الل و  تصني  الس ق  لطي  النشيط م  أه  املؤث ا  مل  وج د وكيين  -1
 املؤسس .

ي ج  راي  تف يل ملنح الل   إ  تت ر  حس  قيم  الل   م ازا  م  راي  ت ر  املسؤوليي  إ  كمي  -2
د  تصبح م  مسؤولي  امل ي ي  اجله ي  و  4000000سب  و  ك ري  عن  ك ن الل   يف ق مبلر 

 هك ا.

مل  مجي  ق ار منح الل   يسمح بع    م  املسؤو  م  منح  و حتمل  املسؤولي  كمي أر  حيت    -3
 املعل مي  ح   الل   م  ر ميت  إىل تيريخ االستحليق  ا وط الل  .

خض  مجي  امللفي  إىل دراس  كيمل  قب  منح الل   و ه ا مي يسمح بتليي  املخي    م    ي  تليي   -4
 املش و  و م ى إمكيري  صم ده يف      وت الس ق و املني س .

يبع  ال وري  ل  و االحتفيظ السلي  و األكي  للضميري  و تك ي  ملفي  خيص  بك  ق   تسمح بيملت -5
 العل د األصلي  و احرتا  اإلج ا ا  ال زم  لتفيد  التل .

امللفي  حتت   مل  ك  املعل مي  األكي   م  الل   م  مل د أصلي  و مصيدقي  م  اأ ي أن ت م   -6
   ت البن  يف حيل  النزا 

استل لي  تيم  بني الشخص ال   يل ر منح الل    م  أج  من  هني  حت ي  للمسؤوليي  إ  جن  أن  -7
 أ  حميول  غش و اخت  .

ك ل  جن  حيل  خمي    رغ  أ ي ريقص  إال أ ي تسمح بتح ي  التجيوزا  مليرر  بيلتص حيي  و ب ل   -8
 اخي  اإلج ا ا  ال زم  يف أق ب وق .

 ب  املستم   و املتيبع .وج د تص يح من  ايوز مبلر الل   دلي  مل  امل اق -9

وج د م اقب  دوري  مل  ح ك  احلسيبي  يسمح بإمكيري  اكتشيت أ  ا   غر كبيع  و  -10
 معيجلت  يف ال ق  املنيس .

وج د  حص دور  سن   للملفي  يسمح بيخي  اإلج ا ا  ال زم  من  اللزو  و تصحيح األخطي   -11
 إن وج  .
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وج د راي  اإلم   اآليل و ال   يل    ليي حبسيب مجي  النس  امليلي  و م ائ  املش و  ممي   -12
خيتص  ال ق  ل راس  املل  كمي أر  يستعم  يف حسيب الف ائ   االهت كي  و تسجي  املعل مي  

 اخليص  بيلل  .

 :تتلخص ييما يل  ، وثانيا نقاط الضعف

 ي غر حم د  بشك  كيت يسمح هلي بتجن  املخي   كلي .إال أ  ملنح الل  رغ  وج د سييس   -1

غييب راي  داخل  يسمح بتليي  الزب ن م    ي  احلك  الشخص  و ل  أن ه ا غر كيت  يملايه  ال  -2
 ميكنهي وح هي أن تعكس الزب ن.

 م   وج د راي  معل مي  التسير رغ  أر  يسمح بتحسني م دودي  و إن وج   ه  ضعي . -3

م   اآليل إال أن أمهي  استعميل  يف تسير الل   غيئب  و ه ا راج  لغييب ب امج رغ  وج د اإل -4
 معل ميتي  ل ل .

 : مرحلة الفحص و التحليلالمطلب الثالث

بع  التع ت مل  املصلح  و مهيمهي و إج ا ا  منح الل   و حتصيل  و تليي  راي  ال قيب  ال اخلي  
لتأيت م حل  الفحص و التحلي  بع  اختييرري لعين   م  الل و  و مي بتعيني رليط الل ى و رليط الضع  

الحانيه تفل ري للملفي  ه  كث   ملفي  الل و  امل كبي  النفعي  )ق   ج ي  مينح  البن ( و احلي    و 
  و لل   االستغ   و قلي  ج ا بيلنسب  اللتزامي  الت قي  را ا لصغ  املنطل 2ملفي  ل ستثمير و  3ح ايل 

السل  احمل د لل كيل  كمي ي ج  م د ال بأ  ب  م  امللفي  املف وض  و من  تفل ري هلي وج ري أن م  أه  
 أسبيب ال  ل ه  من  الليي  ب راس  الس ق و الع   و الطل  يف املنطل .

 :1الابون 

 ر   الل  : استثمير  -
 الشك  اللير إ: اخص معن   -

   منتجي  الزيت نم ض   املش و : إرشي  معص   لتح ي -

 ر مي  النشيط: صنيم    حي  -

 اخلرب :     ل  خرب  لع   سن ا  -

 م   اإلجنيز: سن  واح   -

 سن ا  5م   الل  :  -
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 دميئ  املش و : -

 ) ت    امليد  األولي  )الزيت ن يف املنطل 
  إتيح  الي  العيمل 

  الطل  الكثي  مل  ه ه امليد  س ا  داخ  أو خير  املنطل 

 ال  و متيد ج ي  جع  للمش و  أكث  إمكيري  للنجي   جمي  املعيص  امل ج د  يف املنطل  ال خ   بآ
 متيد ج ي %10ا معص  ( من  1500تستخ   متيد ق م بإمكيريي  قليل  و م د املعيص  امل ج د  )

  إمكيري  ت    التجهيزا 

 د  20,882,000قيم  االستثميرا   -
 خمطط التم ي  االستثمير -

  : 59,259د  بنسب   12382000مت ي  داخل  قيمت% 
   40,705د  بنسب   8500000مت ي  خيرج  قيمت% 

 الش وط البنكي  -
  :  د  8500000مبلر الل 
  :  8.5مع   الفيئ % 

  : 76,58رسب  تغطي  الل   البنك% 

  امل   اإلضي ي : سن 

 الضميري  املل م : -
  ره  حييز Nantissement:   ق   العمي  وم  ب ه  متيد حيل التز   ي  ب ه  العتيد و التجهيزا

 د . )أرا  امللح ( 8500000اخليص  بيملعص   لتح ي  منتجي  بليم  
   ال ه  العليرHypothèque  للطع  أر  لعلير حيل مت تسجي  ال ه  يف السج  العلير  )أرا :

 د . 8500000امللح ( بليم  

 سلسل  م  السن  ألم  بك  د ع . التأمني مل  العتيد و 

 امل حاي :

 إمكيري  املش و  جي   )املسر  الع    الطل  ...اخل( -
 .%70أ  م تتجيوز النسب  احمل د  الي ه   %40,705قيم  الل   البنك   -

 الضميري  املل م  ضع  قيم  الل   -

 م تتجيوز قيم  الل   -

 :2الابون 
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 ق   استثمير مت سط امل ى -
 النشيط: أممي    دي ر مي   -

 Achat mini busامل ض  : اقتني  حي ل   -

 سن ا  5م   الل  :  -
 الش وط البنكي : -

  :  د  239000000مبلر الل 
  : 5,25الفيئ   املطبل% 

  : سن ا  5م   التس ي 

 الضميري  املل م : -
   د . 239000000ره  حييز : مل  التزا  و تعه  بيلعتيد امللتىن )احلي ل ( بليم 
   د  239000000ره  ملير : بنيي  م   يبلني بليم. 

   د ع . واح  بليم سلسل  لسن  أم  ك 

 . التأمني مل  احلي ل 

 :امل حاي 

 احليل  مضم ر  ألر  قب  أن يعط  الل   يض  يف املل  ح  اخلط ال   حص  ملي  -
 ال ه ري  املل م  ضع  الل  . -

 :3الابون 

 ق   استثمير مت سط امل ى -
 Achat mini busامل ض  : اقتني  حي ل   -
 الش وط البنكي : -

  :  د . 2790000مبلر الل 
  : 5,25الفيئ   املطبل% 

   سن ا . 5م   التس ي 

 الضميري  املل م : -
   د   2790000ال ه  احلييز : مل  التزا  و تعه  بليم 
   د . 2790000  اب  بليم   3ال ه  العلير : بنيي  تتك ن م 

   السن  ألم  بليم  ال  عي سلسل 
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 التأمني مل  العتيد امللتىن 

 :امل حاي 

 احليل  مضم ر  ألر  قب  أن يعط  الل   كمي سب  و أا ري يض  يف املل  اخلط ال   سيشغل  -
 ال ه ري  املل م  ضع  الل   -

 :4الابون 

 ر   الل  : الل   بيلتزا  - -
 د  15502880قيم  الل  :  - -
 )الصفل  العم مي ( د  16068741.89قيم  الضمين:  - -
)ال كيل  BADRحيل ي ق  أمني اخلزين  أن مجي  األم ا  ت خ  يف حسيب العمي  ل ى البن   -

 حم  ال راس (
 امل حاي :

 قيم  الضمين أكرب م  قيم  الل  . -
 

 امل حاي  العيم  ح   امللفي  امل روس :

 

 مجي  قيم  الضميري  أكرب بكثر م  قيم  الل و  -1

 م  قيم  االستثميرا  %70م   ايوز رسب  الل و   -2

 ضمين جني  املشيري  حم  الل   -3

 قل  الل و  املمن ح  و مت كزهي مل  ق و  امل كب  النفعي . -4
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 :الفصل خالصة

   تطبيلي لكحيتسليط الض   مل  بن  الف ح  و التنمي  ال يفي  بصف  ميم   يف ه ا الفص   لني و حي

م  خ   إميد    حييو  م اكب  التط ر االقتصيد  و التكن ل ج BADRو خلصني إىل أن البن  
هيكلت  و التط ي  املستم  يف ب ريمج اإلم   اآليل ال   جع  م  راي  ال قيب  ال اخلي  أكث   عيلي  ممي جع  

 لتحلي  أه ات البن  امل ج  . داخ  ال كيل  أكث  ج ي  و ص ام  العم 
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 خاتمـــــــــــة

 خاتمـــــــــــة :
 

إذا كان اشرتاك القطاع اخلاص اجلزائري يف التنمية االقتصادية الوطنية و تسوية املؤسسات املتواجدة حاليا 
البنكي يف متويل النمو و تسايره بالنسبة إىل يلعب دورا هاما يف إعادة بعث االقتصاد  النمو فإن إشراك القطاع 

القواعد الدولية، يلعب هو اآلخر دورا هاما، و بالتايل فإن النمو االقتصادي ألي بلد له عالقة وطيدة مع جهازه 
 البنكي و املايل، و خاصة دوره يف الوساطة املتبادلة.

ئرية و خاصة منها العمومية ، اليت كان و على الرغم من التعديالت الداخلية اليت أجرهتا البنوك اجلزا
هدفها هو خلق الشروط الالزمة للوساطة البنكية املتبادلة اجليدة، إال أنه يف اآلونة األخرية حصلت عدة أزمات 
هزت االقتصاد الوطين عامة و النظام املصريف خاصة، كان سببه الرئيسي سوء التسيري و كذا عدم إعطاء أو 

 يمهية اليت تكتسيها حساسية البن  يف تسريه و اجلدية يف ذل  و يف فر  الرقابة عليها.باألحرى عدم معرفة األ
ستمد أيمهيتها من أيمهية البنوك نفسها يف االقتصاد، و من أجل ذل  حاولنا من خالل يالبنكي  تدقيقلذا فإن ال

سيلة رقابية فعالة، و يكون ذل  عن خاصة باعتبارها و  تدقيقدراستنا هاته إبراز األيمهية البالغة للرقابة عامة، و ال
طريق فحص كل الوثائق و األرصدة إلجياد االحنرافات و حتليلها و القيام بالتعديالت الالزمة و توضيح النقائص 
بغية توفري معلومات و تقارير أكثر مصداقية و شفافية من شأهنا تقييم األداء البنكي مفيدة بذل  كل مستخدمي 

 القدرة على اختاذ القرار املناسب. تل  التقارير و منحهم
 
 اختبار صحة الفرضيات-

  و املؤسسات ،علمية و تقنية ترافق املؤسسات عموما  أداة:يعترب التدقيق األوليالفرضية
مؤسسة االستغناء عنه يف ظل ما  أليةاالقتصادية خصوصا يف اجناز مهامها التسيريية فال مناص 

تفرضه التطورات الوطنية و الدولية اليت تفر  االندماج يف االقتصاد العاملي وهدا ما يؤكد 
  األويلصحة الفرضية 

 :الشفافية و املصداقية  بإطفاءالتدقيق كأداة تقنية و رقابية يسهل عملية التسيري الفرضية الثانية
مهام خمتلف الفاعلني يف املؤسسة البنكية و بالتايل ضمان حتسني صورة البن  مما  أداءعلي 

 يؤكد صحة هده الفرضية 
 :البنوك  أنيعتمد البن  يف نشاطاته التمويلية علي عنصر الضمان و رغم الفرضية الثالث

قل   أن دل  يعر  إالاجلزائرية ومن بينها بن  بدر  خيصص حيزا  هاما كحمايته من املخاطر 
اد أفرط البن  يف إمالء الشروط التعجيزية للضمان اسرتجاع  من عملية التمويل التنمية

 القرو .
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 نتائج الدراسة: -

 من خالل عرضنا هلذه الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:
 عبارة عن فحص ألنظمة الرقابة الداخلية، البيانات، املستندات، احلسابات و الدفاتر  تدقيقال

اخلاصة باملؤسسة و ذل  فحصا انتقاديا منظما وفق معايري و مبادئ و إجراءات تسمح هلا 
 بإبداء رأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل للمؤسسة.

 آليات من شأهنا الرفع من درجة مصداقيتها وكفاءهتا.أساليب فنية و  تدقيقلل 
 باعتبارها رقابة وقائية  دقق لالنطالق يف التدقيقالرقابة الداخلية عبارة عن ركيزة يعتمد عليها امل

 هتدف إىل تقليص املخاطر اليت يتعر  هلا البن  إىل أقصى حد ممكن.
 أهنا أن جتعله أكثر مصداقية يف شروط وضوابط ملدقق احلسابات من ش تدقيقتتطلب عملية ال

 تكوين رأيه أي دون حتيز وتأدية عمله بكفاءة عالية.
 وذكائه وفطنته أيمهية بالغة ودرجة كبرية يف حكمه وإبداء رأيه. دققلشخصية امل 
 هي عبارة عن وسيلة هتدف إىل احلد من عمليات الغش واألخطاء واكتشافها إضافة إىل  تدقيقال

 هتا للمضي يف النهج الصحيح.تقييم اإلدارة ومساعد
 يف تطور مستمر من شأنه مواجهة الديناميكية االقتصادية. تدقيقال 
 .وجود البن  أمر ضروري لتسيري املعامالت االقتصادية 
 .تقوم البنوك بدفع عجلة االقتصاد اخلاص عن طريق متويله 
  ضرورة تبين وسيلة اتساع نطاق البنوك التجارية وتشعب أعماهلا وتعقيد منتجاهتا استدعى
 .تدقيقال
 .تتمتع البنوك بوسائل وهيئات رقابية عديدة من شأهنا احملافظة عليها وعلى كياهنا 
  إن طبيعة نشاط البنوك التجارية وعالقتها جبهات رمسية خاصة البن  املركزي وهيئة السوق املايل

 .تدقيقهلا تأثري حتمي على قبول التكييف وختطيط وتنفيذ أعمال ال
 يف اجلانب التطبيقي فتمثلت فيما يلي : أما

  .بن  بدر من أكرب البنوك اجلزائرية وأكثرها تشعبا 
 .يعمل بن  بدر يف خمطط إعادة التأهيل للتكيف مع املقاييس العاملية 
 .يعمل بن  بدر على دمج نفسه يف تكنولوجيات اإلعالم 
 يف أصغر العمليات. ازدواجية الرقابة وإشراف املديرية اجلهوية على الوكالة حىت 
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  يستفيد العامل الفالحي والريفي من قرو  استغالل وقرو  استثمار وكأي نشاط آخر يرتكز
متويله على التقييم املنهجي لألخطار الناجتة عن القرو  واألخذ بعني االعتبار مزايا قرو  

 االستثمار ومردودية مشاريعهم. 
 يم أي قر  وخاصة مدى جناعة املشروع إذا  ككل البنوك يقوم بن  بدر بدراسة وحتليل وتقي

 .    باالستثماركان األمر يتعلق 
 هي إال دراسة حبتة إذ تقييم هذه  إن الدراسة اليت يقوم هبا البن  لتقييم مدى جناعة القر  ما

األخرية ملدى جناعة املشروع ماليا واقتصاديا ال يكون إال بعد حبث وحتليل ومجع املعلومات 
 الالزمة.

 هي إال منفذ جندة يف حالة حصول أي طارق جديد يعيق  لضمانات اليت يشرتطها البن  ماإن ا
 اآلخرينرجوع القر  متمنيا أن ال حيتاج املساس هبا. إن األموال اليت يعرضها البن  هي أموال 

أي الزبائن وضعوا فيه ثقتهم و منه فهو جمرب على ضمان إرجاع هذه األموال و هذه الضمانات 
ن الطلب للقر  ملزم أي جمرب نفسيا على إرجاع هذا القر  و احرتام التزامه اجتاه جتعل م
 البن .

 . زيارة املراقبني مرة يف السنة ملراقبة من الدرجة األوىل من طرف املديرية اجلهوية 
 . املسؤوليات حمددة بشكل منظم و واضح 
 عينات.تقوم املديرية اجلهوية بفحص املستندات ملراقبتها عن طريق ال 

 االقتراحات:-
 وتتمثل فيما يلي:

 يف كل مؤسسة تريد التعايش و الظروف الراهنة. تدقيقتبين آلية ال 
  تطوير التواصل بصفة واضحة وباجتاهات سهلة للمستثمرين واملتعاملني االقتصاديني لكي يتعرفوا

بني البنوك بصورة واضحة على مهنة البن  وإحالل الثقة والتفهم من أجل تنمية العالقات 
 واملؤسسات.

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

  القيام برسكلة وتدريب للموظفني دوريا بطريقة تتماشى مع التغريات ملعرفة كل موظف عمله
 ى مسؤولياته.بدقة وأيمهية موقعه واحلفاظ عل

   رقابة داخلية حسب املقاييس العاملية. بإعدادتغطية املخاطر خاصة خطر القر 
 املتبناة جيب أن تتماشى واملعايري الدولية. تدقيقآلية ال 
  درجة حساسية القطاع البنكي كعمود من أعمدة هيكل االقتصاد. االعتباراآلخذ بعني 
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  واملسؤوليات.العمل بأكثر جدية واحرتام املناصب 
 آفاق البحث : -

ما يسعنا يف األخري إال األمل أن يكون هناك من يعي أيمهية هذا املوضوع وحساسيته واملواصلة فيه، فأمام  
التطور احلاصل والديناميكية االقتصادية ومتطلبات السوق خاصة وأن اجلزائر حتاول مواكبة هذه املرونة عليها تبين 

للدخول يف إطار املنافسة العاملية وليكون البحث أمشل خنتم اإلشكالية التالية آملني قوانني دولية أكثر حداثة 
 التطرق إليها :

 تدقيق"ما هي اإلجراءات الرقابية الالزمة اليت من شأهنا حتقيق سالمة ومحاية عملية الصندوق؟ وما هي آلية     
 هذا األخري؟"
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 .16/03/1982، 11 اجلريدة الرمسية، العدد

 

 



 

  فهرسال



 الـفـهـــــــــرس 

 

   إهداء

  رــوتقدي رــشك

  الملخص

  الفهرس

  الـــة األشكـــقائم

  داولـــة الجــــقائم

  قائمة المصطلحات

 أ.ب.ج   ......................................................................عامةمقدمة 

 4 اإلطار الفكري والعلمي للتدقيق :األول الفصل   

 تمهيد.......
....................................................................... 

5 

 6 .......................... .................لتدقيقا مفهوم :األول المبحث    

 6 .............. ...............حملة تارخيية و تطور مفهوم التدقيقالمطلب األول:         

 8 .........................................لتدقيقتعريف ا :ثانيالمطلب ال        

 10 ....................................تدقيق: أمهية و أهداف ال : المطلب الثالث        

 16 ............................................دققخصائص املالثاني: بحث الم    

 16 .......................................تدقيقفرضيات ال:  المطلب األول        

 18 .................................تدقيقأنواع ال: نيالمطلب الثا        

 .......................................و أنواعه دققتعريف امل المطلب الثالث         
23 

 26 ...............................................تدقيقمعايري ال:  ثالثال المبحث    

 26 .......................................املعايري العامة المطلب األول:        
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 30 ...................................امليداينمعايري الفحص  :نيالمطلب الثا       

معاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايري  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا ا :  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب        
 ..........................................لتقارير

33 

 خالصة...........................................................................
36 

 37 في البنوك العملية للتدقيق المالياإلجراءات  :الثاني الفصل   

 متهيد................................................................................
38 

 39  مفهوم البنوك التجارية المبحث األول:

 39         تعريف البنوك التجارية، أهدافها و هيكلها التنظيمي :ولالمطلب األ        

 44  موار  و استخدامات البنك : نيالمطلب الثا        

 52     الضوابط الرقابيةالمطلب الثالث :        

 57 .................احلسابات البنكيةمراجعة وفحص المبحث الثاني:   

 57 مرحلة قبول التكاليف مبراجعة حسابات بنك جتاري: ولالمطلب األ        

 61 مرحلة ختطيط أعمال التدقيق : نيالثا المطلب        

 68 مرحلة املراجعة و التدقيق يف حسابات البنوك التجارية : المطلب الثالث        

 84 ........................................................................... الصةخ

 BADR – 85 -دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية الفصل الثالث: 

 86 تمهيد........ .....................................................................

 B.A.D.R 87تقدمي عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية  المبحث األول:    

 87 والتنمية الريفيةحملة حول بنك الفالحة  المطلب األول:        

 91 الريفية أهداف ومهام بنك الفالحة والتنمية : ثانيالالمطلب         

 92 :   اهليكل التنظيمي لبنك بدر :لث المطلب الثا       
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 99 أنواع القروض املقدمة من طرف الوكالة  و جراءات منحها و حتصيلها اني :المبحث الث    

 BADR 99أنواع القروض املقدمة من طرف  : المطلب األول          

 101 القرض وآلية  راسته ح جراءات من المطلب الثاني:        

 106 تسيري اسرتجاع القرض  : المطلب الثالث        

 108 تقييم نظام الرقابة الداخلية وعملية الفحص و التحليل على القرض الث :المبحث الث    

 108 استبيان تقييم نظام الرقابة الداخلية : المطلب األول        

 110 تقييم نظام الرقابة الداخلية المطلب الثاني:        

 111 مرحلة الفحص و التحليل  : المطلب الثالث       

 116 الصة............................................................................خ

 117 .................................................................. عامة...... خاتمة

  ................................................................. قائمة المراجع

    المالحق

 
 


