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حاولنا التعريف مباىية  البنوك و ذلك من خالل تطرقنا إىل نشأة و تطور النظام  ىاتو دراستنا خالل            من

 إحدى األوعية انولكو ،  البنوكهباتقوم  اليت األساسية األنشطة إبراز املصريف و التعريف بالبنوك و أنواعها و

 و . للمجتمع االقتصادية التنمية عملية يف اهلام و الرئيسي املؤشر بصفتها ،و االقتصادي للنشاط اهلامة االدخارية

 تطبيق فان بذلك وقمنا بالتدرج إىل ماىية احملاسبة من خالل دراستنا ألنواع احملاسبة و املبادئ األساسية هلا 

 اإلدارية القرارات من العديد الختاذ الالزمة والبيانات املعلومات على للحصول اجملال يتيح املنشات ىذه يف احملاسبة

 . غريىا أو االستثمارية و منها

 احملاسبة ،و مؤسسة بأية اإلدارية املعلومات نظم خمتلف يف مطلوبة أساسية ركيزة احملاسبة لكون و           

 فعال دور األخرية وهلذه ، احملاسبة يف عليها املتعارف القواعد و األسس و املبادئ لنفس تطبيق إال البنكية ماىي

 املتبعة السياسات ،وجناح الودائع استقبال و القروض تقدمي يف عامة بصفة عنو التعبري ميكن الذي أداء البنوك يف

 .حملاسبة البنكية و األداء البنكي البارز األثر يف الدور ىذا ،يتلخص كل منها يف

 : التالية النتائج إىل التوصل ميكن ىنا من انطالقا           و

احملاسبة البنكية و األداء البنكي يف  ملوضوع التطبيقية و النظرية دراستنا خالل من: إليها المتوصل النتائج

 .عني تادلس- مستغامن– (املديرية )ينك الفالحة و التنمية الريفية

فره وا يمل ، على غرار االقتصاد اجلزائري الناميةير اقتصاديات الدولوتط يف ةإن للقطاع املصريف أمهية جوىري -1

 ولذلك  جيب االىتمام بشدة بالنظام املصريف لضمان ازدىاره . من ظروف مالية مالئمة تشجع جلب االستثمار

 .استقراره

 البيانات عن تقرير و تشغيل و جتميع من البنك إدارة متكن اليت الوسائل من جمموعة احملاسبة البنكية ىي- 2    

 . بإشرافها و بتوجيهها متت اليت األعمال نتيجة

 . العمليات و املراحل من جمموعة عن املعربة احملصلة للنتائج تقدير ىو البنوك قطاع يف األداء-3    
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 . احملاسبية العمليات خمتلف معاجلة يتم أين احملاسبية األقسام من جمموعة خالل من تتم احملاسبة البنكية-4  

 . عامة أدائو على ينعكس و البنك يف تأثري للمحاسبة-5  

 . البنك يف اختصاصات عدة احملاسبة ألقسام-6  

 :فيما يلي ومتثلت التوصيات من جمموعة إىل توصلنا: التوصيات

 .تكوين إطارات و عاملي ميدان حماسبة البنوك ملمارسة احملاسبة وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية  -1

تشجيع البنوك اجلزائرية على تكييف نظمها احملاسبية خاصة املعلوماتية مع ما تستلزمو املعايري احملاسبية - 2

 .شاشات اإلدخالب  خصوصاً فيما يتعلق ،الدولية

 .السياسات هلذه الالزمة للوسائل الوقت نفس يف التوفري ،و القرض ملنح ومفهومة واضحة سياسة إعداد- 3

 على باحلصول السماح اجل من ىذا و املديريات خمتلف و الوكاالت بني يربط معلومايت نظام وضع  -4  

 . املطلوب الوقت يف حماسبية معلومات

 ىذا و بينها فيما العالقات تقوي أن اجلزائرية البنوك على جيب البنوك، حيث بني فيما التعاون تدعيم- 5  

 . ككل البنكي اجلهاز ومنو تطور لتحقيق

 .للبنك املالية للموارد احلسن األداء أجل من الكفأة اإلطارات إدخال و البنك موظفي توظيف على العمل- 6 
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 على اهلل صلى و أمورنا يسر و بالعلم، عقولنا أنار و صدورنا شرح الذي هلل الحمد
 وسلم محمد سيدنا

 . أصحابو و الو على و تسليما
 ،إلى المتواضع العمل ىذا انجاز في ساعدني من كل إلى الجزيل بالشكر نتقدم

 *..بوشيخي..............*المشرف ذاألستا
 . كثيرا أففادتني   التي القيمة نصائحيا و عليا بإرشاداتيا تبخل لم التي
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 تمهيد   
 انو عامة،إال الوطٍت بصفة االقتصاد استمرارية تنشيط عملية يف تباشر اليت اضتيوية القطاعات من البنوؾ   تعد    

 كاف مهما مؤسسة كل أساس اليت ىي احملاسبة عن التكلم دوف البنوؾ نشاط استمرارية عن نتكلم أف نتكن ال

 تررتة على تعمل آلية عن عبارة ىي واحملاسبة. البنوؾ اظتؤسسات ىذه بُت اقتصادية،مالية،جتارية،ومن نوعها

 أف ارتأينا الطرفُت ىذين من كل وتكامل ألقتية اختاذ القرارات،ونظرا يف تساعد معلومات إذل اظتالية البيانات

 ،كما تطرقنا عملها البنوؾ،طبيعة ،نشأة للبنك ؼتتلفة يف تعار وتشمل ماىية البنوؾ إذل الفصل ىذا يف نتطرؽ

وؽتيزاهتا، و أقتيتها  البنكية تناولنا أيضا إذل تعريف احملاسبة ،و واألنواع والعناصر التعاريف حيث احملاسبة من إذل
 .و يف األخَت تطرقنا إذل معرفة مفهـو األداء البنكي و العوامل اظتؤثرة فيو .

 .ماهية البنوك :  المبحث األول 
يتكوف اصتهاز اظتصريف ألي دولة من غتموع اظتصارؼ العاملة يف ىذا البلد ، حيث لكل دولة بنك مركزي          

يقـو بدوره كمصرؼ للحكومة ، والذي متتلف عن غَته من اظتصارؼ يف كونو بنك لئلصدار النقدي ، كما لو 
 .حق اإلشراؼ والرقابة على وحدات القطاع اظتصريف 

 ومن اظتؤسسات  اظتالية اليت يتكوف منها اصتهاز اظتصريف البنوؾ التجارية و غَتىا من البنوؾ، اليت تتنوع        
حيث تتمثل مهمتها األساسية . وىذه البنوؾ ىي اظتؤسسات  اليت دتارس الوساطة اظتالية. أنشطتها اليت تزاوعتا 

والتقليدية يف تلقي ودائع العائبلت واظتؤسسات والسلطات اضتكومية، والقياـ بإقراض األمواؿ و استثمارىا من 
 .اجل خلق قيمة مضافة

 .نشأة و تطور النظام المصرفي : المطلب األول 
 ).   كتمع الباحثوف على أف أعماؿ البنك تعود إذل وقت بعيد أو قد مت ظهورىا بتتابع العصور إذ أف       

إف األصل التارمتي لكلمة " Banque)"1للبنك البنوؾ دل تأخذ شكلها اضتارل إال بعد تكامل التكوين اضتديث
وىو ما يعٍت اظتكاف " خزانة آمنة ضتفظ النفائس"والذي يعٍت يف جوىره  يرجع إذل االصطبلح الفرنسي" بنك"

وىرات وغَتىا،كما قد يرجع أصل ىذه الكلمة إذل اللفظ ظتجما ىو نفيس و غاؿ كا  بكل الذي يتم فيو االحتفاظ
 "Banco. "االيطارل الذي يطلق على الطاولة أو اظتنضدة اليت كاف الصيارفة يزاولوف أعماعتم من خبلعتا

أشكاؿ البنوؾ من         ويف كل األحواؿ يرتبط ظهور البنوؾ عموما بفًتة العصور الوسطى اليت بدا فيها ظهور
الذين كانوا يقبلوف إيداع األمواؿ والذىب أو لذ واظتعادف الثمينة و األحجار الكرنتة " خبلؿ نشاط الصيارفة 

،و يعد ذلك أوؿ تعبَت عن الوظيفة األوذل " الودائع مقابل اجر لتصل عليو ىؤالء الصيارفة نظَت حفظ تلك
موع اظتودعُت من األفراد واظتنظمات والدليل على ظتج،باعتبارىا دتثل حقوؽ  للبنوؾ، وىي تلقي الودائع و زتايتها

                                                           
 .08،ص 2000 ، والتوزيع،عماف للنشر الصفاء دار ، البنوؾ ،ػتاسبة كراجة اضتليم عبد- 1
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عليو العرؼ آنذاؾ من حصوؿ اظتودعُت على إيصاالت إيداع موقع عليها من قبل الصيارفة  صحة ذلك ما جرى
،و لقد الفت تلك اإليصاالت فيما بعد رواجا وقبوال يف التداوؿ وذلك باستخدامها كأداة للوفاء بديوف حامليها 

أشخاص آخرين تنتقل إليهم ملكية الودائع ،وقد ينتج عن ذلك ركود يف عملية السحب  ،عن طريق تظهَتىا إذل
حافزا للصيارفة إلعادة استثمار اصتزء األكرب منها يف عملية اإلقراض للغَت نظَت فوائد،ؽتا كاف  من الودائع ؽتا كاف

ولقد أعقب ذلك ظهور واحدة من أىم الوظائف التقليدية " اإلقراض"الوظيفة الثانية للبنك و ىي  مبشرا بظهور
 كنتيجة النتشار تداوؿ اإليصاالت اليت لتررىا الصياغة للمقًتضُت أو إمكانية*" خلق النقود"ىي وظيفة  للبنوؾ و

عاـ  استبداؿ تلك اإليصاالت بالذىب عند اضتاجة لذلك،خبلؿ تلك اظترحلة من التاريخ مث إنشاء أوؿ بنك منظم
 ـ ،بعدىا 1401االيطالية ،تبله بنك للودائع يف مدينة برشلونة االسبانية عاـ " فينسيا"يف مدينة  . ـ1157

يف القرف التاسع  . ـ يف ىولندا 1609 ـ بايطاليا مث عاـ 1578مفهومها اضتديث يف الظهور عاـ  بدأت البنوؾ
كانت البداية   بدأت البنوؾ تأخذ أشكاؿ تنظيمية متقدمة ،ومن ىنا1عشر وبعد قياـ الثورة الصناعية بأوروبا

و الذي يضم  اضتقيقية لظهور اصتهاز البنكي بشكلو اضتديث باعتباره اظتكوف الرئيسي لقطاع الوسطاء اظتاليُت
 مؤسسات التمويل  جبانب البنوؾ كبل من مؤسسات التأمُت، وصناديق االدخار اطتاصة وأسواؽ األوراؽ اظتالية ،و

 .  الدولية

ا اضتالية قد نشأت و تطورت من خبلؿ تطور أعماؿ الصياغة      و تو        عتذا نتكن القوؿ باف البنوؾ بصور
الصيارفة حيث كانوا يقبلوف ودائع اظتواطنُت مقابل إيصاالت إيداع مث تطورت العملية حيث أصبح بإمكاف اظتودع 

  .1يسحب أموالو من خبلؿ تنازلو عن اإليصاؿ لشخص أخر وىو أصبح يسمى بالشيك حاليا.  أف

 .تعريف البنوك: المطلب الثاني 

 و إذل أصل الكلمة اإليطالية « Banque »إذل أصل الكلمة الفرنسية  2ترجع كلمة البنك           
« banca » و تعٍت ىاتاف الكلمتاف صندوقا متينا ضتفظ النفائس chest  و كذا مقعدا طويبل لشخصُت أو 

 تعرب عن اظتكاف الذي لتتفظ فيو بكل ما ىو ذو قيمة ، اما الكلمة  chest فالكلمة « banch »أكثر 
« banch » (3) ،« banca » فهي تعرب عن اظتكاف الذي يتم فيو تغيَت النقود و سداد قيمة السلع و 

 .اطتدمات 

 :نذكر منها  للبنوؾ يف تعار عدة ىناؾ     و 

                                                           
1
  1 -10،ص 2003 ،اإلسكندرية، اصتامعية ،الدار التجارية البنوؾ يف والتمويل االستثمار عطية،ػتاسبة صبلح ازتد- 

1
  .12ذكره، ص  سبق ،مرجع كراجة اضتليم عبد- 

2 -Dictionnaire des termes économiques et Financiers français . arabe- Mustafpha Henni. 
3- Dictionnaire de l’économie : A-Z Larousse- Le monde 2000 – p 87 
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4عتا حرفة بالنقود االجتار من تتخذ اليت اظتنشاة ىو البنك":األول التعريف 
".  

 االقتصاد تنمية يف اظتساقتة جبانب وذلك الربح حتقيق إذل أساسا دؼتو منشاة ىو البنك":الثاني التعريف

5القومي
". 

عن  البنك ىو مؤسسة مالية تقـو بدور الوساطة بُت اظتودعُت واظتقًتضُت،فاىم ما نتيز البنك":التعريف الثالث
ظتنشات  اظتؤسسات اظتالية األخرى ىو تقدنتو لنوعُت من اطتدمات قتا قبوؿ الودائع وتقدمي القروض اظتباشرة

 .1األعماؿ واألفراد وغَتىم
 أنواع البنوك: المطلب الثالث 

إّف تطّور البنوؾ قد أّدى هبا إذل أف تنقسم إذل أنواع ؼتتلفة تتخّصص كّل منها يف أداء أعماؿ معينة           
صورة أرباح أكرب نتيجة اكتساب اطتربات اظتتخصصة ، و نتيجة  يرجع ذلك إذل ما للتخّصص من مزايا تظهر يف

 :التناسق الذي أمكن إكتاده بُت األنواع اظتختلفة منها و نتكن حصر أنواع البنوؾ فيما يلي

 :  البنوك المركزية أو بنوك اإلصدار :الفرع األول 

                        :                                                                                                                                                  تعريف البنك المركزي -  1  

ىو بنك البنوؾ الذي يقف على قمة اصتهاز اظتصريف و يشرؼ على رتيع البنوؾ بالشكل الذي               
يساعدىا على القياـ بوظائفها على أفضل وجو يف اظتدى الطويل فهو يعينها عند اضتاجة وىى إّما تكوف ؽتلوكة 
ملكية تاّمة أو جزئية للدولة ، أو تكوف ملكية خاصة و يف ىذه اضتالة فإّّنا ختضع لرقابة و إشراؼ الّدولة ، و 

عادة ما تتّوذل الوظائف األخرى للبنوؾ مثل خدمة اضتكومة واإلشراؼ على سياسة اإلئتماف و السياسة الّنقدية يف 
.                                                                                                                     الدولة

كما أّف البنك اظتركزي ىو بنك اإلصدار الذي يتمتع حبق إصدار العملة الورقية مبقتضى القانوف و يقبل الودائع من 
 .البنوؾ و يقـو بإقراضها 

  :                                     خصائص البنك المركزي-2
تتصف البنوؾ اظتركزية مبجموعة من اطتصائص و السمات الفريدة و اليت قد ال تتصف هبا بقية اظتنشآت          

 :                           اظتالية و اظتصرفية و من ىذه اطتصائص ما يلي 

                                                           
  .13عبد اضتليم كراحة ،مرجع سبق ذكره،ص -4
 . 13 ،ص 2003مدخل ػتاسيب وإداري،مؤسسة وراؽ للنشر والتوزيع ،عماف ، :حسُت رتيل البد يري،البنوؾ -5
   .20ػتمد صاحل اضتناوي ، السيد عبد الفتاح عبد السبلـ ،اظتؤسسات اظتالية ، البورصة والبنوؾ التجارية ، الدار اصتامعية ، مصر ، ص  -  1
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تتم إدارة البنوؾ اظتركزية من قبل أفراد عتم صلة مباشرة باعتيئات اضتكومية أي البنوؾ اظتركزية تعود ملكيتها - 1
 .                                                                    للدولة 

ال هتدؼ ىذه البنوؾ إذل الرّبح ، بل أّّنا تتحّمل مسؤولية اجتماعية و اقتصادية يف اجتاه القطاعات و - 2
 .                                                            نشاطات اجملتمع 

عتذه البنوؾ عبلقة وثيقة باظتصارؼ التجارية و اظتتخصصة ، إذ دتتلك السلطة أساليب ؼتتلفة دتكنها من التأثَت - 3
 .                                                                                  يف أنشطة و فعالية ىذه اظتصارؼ هبدؼ حتقيق السياسة االقتصادية للدولة 

:" لذاؾ فإف وجود البنك اظتركزي ضمن إطار اعتيكل اظتارل و النقدي للّدولة ضروريا و ذلك للسببُت التاليُت
 .    لتحقيق سياسة نقدية رشيدة يتطلب وجود سلطة نقدية مركزية

 .   ىو أداة لتحقيق التعاوف الدورل يف السياسة النقدية الدولية " 

 :                                                   نشأة البنك المركزي-3
 ىو وليد األنظمة اظتصرفية اليت نشأت يف الدوؿ الغربية ، و قد نشأ أوال كبنك جتاري كبَت ، و توسعت      

معامبلتو لتشمل كثَتا معامبلت السوؽ اظتصريف فأصبح نتكنو التأثَت على السوؽ بعملياتو اظتختلفة ، و حيث أّف 
اظتعامبلت البنكية يف أوؿ نشأة البنوؾ ىي عمليات قبوؿ الودائع و اطتصم ، فإّف ىذا البنك التجاري اعتاـ كاف 

يتعامل يف جزء كبَت من ىذه اظتعامبلت و كاف يعطي ايصاالت بالودائع اليت كاف يقبلها ، تطورت فيما بعد كما 
تبُت من قبل إذل نقود ورقية ، و أصبح مثل ىذا البنك يقـو بإصدار اصتزء األكرب من النقود الورقية و زيادة للثقة 

 :فيها بدأت 

 

  خدمة اضتكومة فيما يتعلق بالعمليات اظتصرفية                                          . 
  االحتفاظ باالحتياطي النقدي للبنوؾ                                                        . 
  إعادة خصم األوراؽ التجارية و اظتالية للبنوؾ و إقراضها                            . 
  تسوية حسابات البنوؾ                                                                        . 
  تنفيذ السياسة اإلنتمائية للدولة                                                               . 
 مراقبة أحواؿ التجارة اطتارجية و إدارة ما لدا الدولة من إحتياط بالعمبلت األجنبية . 

  :                                  البنوك التجارية أو بنوك الودائع:  الفرع الثاني 

  :                                                                           تعريف البنوك التجارية -1
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       ىي اليت تتعامل باإلئتماف قصَت األجل ، تستخدـ يف دتويل رأس اظتاؿ العامل ظتدة اسًتداده و أىم ما نتيزىا 
عن البنوؾ األخرى قبولو للودائع و خلقها و ىناؾ نظرة حديثة على أف البنوؾ التجارية دل تعد تتخصص يف 

 .     القروض قصَتة األجل فقط ، كما أّنا دل تعد تتخصص يف دتويل رأس اظتاؿ العامل فقط

                                           

  :                                                                           تعريف آخر للبنوك التجارية -2
ىي أىم غتموعة من غتموع الوسطاء اظتاليُت و نقصد بالبنوؾ التجارية البنوؾ اليت تقـو بصفة معتادة بقبوؿ ودائع 

تدفع عند الطلب أو آلجاؿ ػتددة و تزاوؿ عمليات التمويل الداخلي و اطتارجي و خدمتو مبا لتقق أىداؼ و 
 .   1سياسة الدولة و دعم االقتصاد القومي و تباشر عملية تنمية االدخار و االستثمار اظتارل

 (البنوك الغير التجارية):البنوك المتخصصة   -3
ىي بنوؾ جتارية متخصصة يف غتاالت معينة ، اليت تعمل على دتويل اظتشروعات االقتصادية ،الصناعية،أو الزراعية 

ويعتمد ختصص ىذه البنوؾ على الفلسفة اظتصرفية و البنكية االقتصادية للببلد  أو التجارية،وذلك تبعا لتخصصها،
 : على السياسات اظتختلفة اليت تنتهجها حكومات الّدوؿ و من أبرز أنواع ىذه البنوؾ 

  :                                                                               البنوك الزراعية -3-1
نتكن تعريفها بأّّنا تلك البنوؾ أو مؤسسات اإلقراض الزراعي اظتتخصصة يف تقدمي خدمات مصرفية لعمبلئها يف 

غتاؿ الزراعة ، إذ تتوذّل تقدمي القروض قصَتة و متوسطة األجل طويلة األجل و التمهيبلت اإلئتمانية للمزارعُت و 
 .يكوف ىدفها األساسي تطوير و تنمية القطاع الزراعي 

  :                                                                            البنوك الصناعية -3-2
و ىي تلك اليت تتخصص يف إقراض اظتنشآت الصناعية بالقروض الطويلة و اظتتوسطة األجل البّلزمة لشراء 
 .                                         اظتعدات و اآلالت اإلنتاجية،وىي حتصل على سعر فائدة يفوؽ فائدة القروض اليت تقدمها البنوؾ التجارية

  :                                                                                البنوك العقارية -3-3
هتتم ىذه البنوؾ بتمويل أنشطة البناء و التشييد و اظتساقتة و تقدـ ىذه اظتصارؼ قروضا و تسهيبلت للمواطنُت 

 .                                                                                   هبدؼ إنشاء اظتساكن و العمارات ، و غالبا ما تقدـ قروض آلجاؿ طويلة تتجاوز العشر سنوات

  :                                                             بنوك اإلستثمار أو بنوك األعمال -3-4

                                                           
 .85ص جامعة اظتنصورة، ، ،إدارة البنوؾ والبورصات واألوراؽ اظتالية ػتمد سليم- 1
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و ىي اليت تقـو بتوظيف أمواعتا يف اظتشروعات الصناعية و التجارية طويلة األجل إّما بنفسها أو عن طريق إقراض 
 .                                              الشركات أو الدولة 

  :  البنوك اإلسالمية -3-5
منشآت مالية دتارس العديد من األنشطة اظتالية و االقتصادية،و ختتلف يف فلسفتها و ؽتارستها عن          

 .   اظتصارؼ األخرى اليت تتعامل بأسعار الفائدة

                                                                          . وظائف البنوك: المطلب الرابع 

 : وظائف البنك المركزي -1
تتجلّى وظائف البنك اظتركزي الرئيسية يف الرّقابة على البنوؾ و تنظيم اإلئتماف بغرض حتقيق أىداؼ           

 .                                                                      السياسة النقدية 

        و لكن ختتلف وظائف البنك اظتركزي من دولة ألخرى و ذلك وفقا إلختبلؼ األوضاع و السياسات 
 :               االقتصادية اظتوجودة يف تلك الّدولة و من أبرز ىذه الوظائف 

  :                                                                                      بنك اإلصدار-أ

و يقـو بوضع – اظتعدنية – فهو ينفرد حبق إصدار النقود الورقية ، و لو حق إصدار النقود اظتساعدة           
خطة اإلصدار و حجم النقد اظتتداوؿ و يشرؼ على تنفيذ اطتطة و ىو اظتسؤوؿ عن غطاء العملة الورقية من 

                                    .  1الذىب و العمبلت الصعبة

  :                                                                                     بنك الحكومة-ب

فهو مصرفها و مستشارىا اظتارل و حتتفظ لديو بودائعها و ىو يقّدـ عتا ما حتتاج إليو من قروض ؼتتلفة             
اآلجاؿ ، و ىو نتسك حسابات اضتكومة و تنظم عن طريقو مدفوعاهتا و يتوذل خدمة الدين العاـ حيث يصدر 
الشيكات و اضتواالت و ينظم تصريفها و يشرؼ على اإليفاء بالدين و دفع الفوائد و ىو األداة الرئيسية لتنفيذ 
سياسة الّدولة اإلقتصادية ، و ذلك عن طريق الرّقابة على اإلئتماف و توجيهو عن طريق التحكم بسعر الفائدة و 

 .سعر اطتصم 

 

 

                                                           
 .32،ص 1992ديواف اظتطبوعات اصتامعية ، اصتزائر ، ، ػتاضرات يف اقتصاد البنوؾ، شاكر القزويٍت -1
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 :                                                                                       بنك البنوك -ج

  فهو يقف على رأس النظاـ اظتصريف ،  حيث تلتـز البنوؾ التجارية بإيداع نسبة معينة من أمواعتا السائلة و       
الفائضة عن اضتاجة ، و ىذا ما يساعده على إجراء التسويات الكتابية من حقوؽ و ديوف على البنوؾ فيما بينها 

 .                       2عن طريق عملية اظتقاصة

 :                 باإلضافة إذل الوظائف التالية اليت ال تقل أقتية على الوظائف الثبلثة السابقة الذكر - 

س مصارؼ جديدة أو فتح فروع عتا ومدى التزامها مراقبة اظتصارؼ و الضماف ، تطبيق الشروط ، تأسي  -
 .                                                                                 اظتصرفية بالتشريعات 

يقـو البنك اظتركزي بتنظيم للمحافظة على قيمة العملة احمللية داخليا،أي أنّو يتوذل مسؤولية صياغة السياسة - 
 .                                                                        النقدية 

 .وظيفتو كمؤسسة للتنمية االقتصادية ضمن إطار الدولة - 

 :  وظائف البنوك المتخصصة -  3   

 : وظائف البنوك الصناعية-أ

 . اظتساعدة يف إعداد و تنفيذ خطط التنمية اإلقتصادية - 

 .                        اظتساعدة يف حل مشاكل القطاع الصناعي - 

 .دتويل و جذب اظتستثمرين لئلستثمار يف القطاع الصناعي- 

 :    وظائف البنوك العقارية - ب

 تقدمي القروض لؤلفراد و اعتيئات و الشركات و التعاونيات و اظتقاولوف و اجملالس البلدية بغرض دتويل عمليات -
 .                                                                                  إنشاء السكن و اظتدارس و الفنادؽ و اظتستشفيات و اظتدف السياحية و بضماف رىانات عقارية 

تقدمي القروض بقصد التنمية الزراعية من خبلؿ استصبلح األراضي البور ، و سداد الديوف العقارية، و حتسُت - 
  .                                                                  إصبلحهااستغبلؿ اظتزارع ، و حفر اآلبار اصتوفية ، و ذلك بضماف األراضي الزراعية اظتّوقع 

                                                           
 .188،ص1995،الدار اصتامعية،بَتوت"االقتصاد النقدي واظتصريف"مصطفى رشيد شيخى، - 2
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 و خاصة العقارية لصاحل البنك و لصاحل عمالتو ، حيث تستطيع البنوؾ العقارية القياـ باالستثماراتالقياـ - 
 .                   بتحسُت الشركات اليت تساىم يف عمليات اإلنشاءات األجنبية 

 ، و ىي يف أدائها عتذا الدور إفّتا تقـو بعدد من الوظائف االقتصادي  إذف تلعب البنوؾ دورا ىاما يف النشاط 
 :                                             نتكن إرتاعتا يف وظيفتُت قتا 

 .                                                                                           الوظيفة النقدية - 

 . الوظيفة اظتالية - 

 :                                                                                       الوظيفة النقدية -1

كانت مهمة البنوؾ يف بداية عهدىا تقـو حبراسة ىذه النقود مقابل فائدة معينة ، و كانت تعطي شهادة إيداع 
لكل مودع مث أصبح األفراد يداولوف ىذه الشهادات فيما بينهم ، كما تبُت من قبل عن طريق التسليم و استقرت 
يف التداوؿ فصارت نقود ورقية مث إظافة البنوؾ إذل وظائفها وظيفة أخرى فأصبح نتنح القروض من ودائع اقًتاضية  

 :                                                                                  متلقها اجملتمع بالنقود و تنظيم تداوعتا و تتضمن 

 .                                                                                             قبوؿ الودائع - أ

 .                                                                                         منح القروض - ب

 .                                                                                            خلق الودائع - ج

 إصدار النقود الورقية- د

 : الوظيفة التمويلية -2

حيث تأخذ البنوؾ على عاتقها مهمة جتميع مدخرات األفراد و وضعها حتت طلب اظتستثمرين ، فهي بذلك دتد 
اظتشاريع اإلنتاجية باألمواؿ اليت حتتاج إليها ، و على ذلك فالوظيفة التمويلية للبنوؾ ىي تزويد اجملتمع برؤوس 

                         . 1األمواؿ و تنظيم تداوعتا فيو

 

 

                                                           
1
 .180ص ،دار اظتطبوعات اصتديدة،1971-1970 ػتمود ػتمد شريف،اقتصاد يف النقود والبنوؾ،جامعة االسكندرية،-  
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 .ماهية المحاسبة : المبحث الثاني 

 .    إف وجود احملاسبة بالشكل اضتارل اليت ىي عليو يرجع ظهور إذل القدـ وتطورت التجارة والصناعة    

         وخبلؿ التاريخ تطور دور احملاسبة وذلك تبعا للظروؼ االقتصادية وحاجات اجملتمعات وامتداد 
 .استخدامها إذل اظتنشآت الصناعية والتجارية واظتالية واصتمعيات واظتؤسسات اضتكومية

 نشأة المحاسبة: المطلب األول

         لقد مرت اضتركة التجارية مبراحل عدة تبعا لتطور اضتضارة اإلنسانية وتوسع األعماؿ فقد كاف أفراد اجملتمع 
ومن مث ظهر عهد , يف العهود البداية يعيشوف على عمليات الصيد واضتصوؿ على اظتواد الغذائية بطريقة رتاعية

وظهر نظاـ , التخصص يف اضترؼ واظتهن ومعها بدأت اضتاجات تربز ليتبادؿ الناس إنتاجهم مع بعضهم البعض
واخًتاع الطباعة وبدأ النسياف يدوف مالو وما عليو بطريقة تتناسب ,  وبعد ذلك ظهرت وحدات القياسالمقايضة

مع ثقافتو وحجم معامبلتو وعندما تعددت اظتبادالت التجارية واختفى نظاـ اظتقايضة وظهرت النقود كاف البد من 
ورأى التاجر أو صاحب احملل التجاري أنو البد وأف , تطور احملاسبة فاستخدمت الدفاتر الثبات العمليات التجارية

وكاف , يتعامل بالبيع األجل الذي يتطلب إثبات ذلك يف الدفاتر فاستخدـ دفًت ليومية بشكل بدائي يفي حباجتو
ونتيجة التطور يف التبادؿ التجاري , يستطيع معرفة نتيجة أعمالو عن طريق الزيادة أو النقص يف قيمة موجودا تو

وحدوث الثورة الصناعية يف القرف الثامن عشر كاف البد من وجود طريقة ػتاسبة عملية، فظهرت نظرية القيد 
أوؿ كتاب يف ايطاليا يشرح النظاـ احملاسيب لوقا باشيليو اظتزدوج كما أنو يف ّناية القرف اطتامس عشر أصدر 

،  ويف ّناية القرف الثامن عشر حدث 1581ويف مدينة البندقية تأسس معهد لتدريس احملاسبة يف عاـ , اصتديد
حيث ظهرت شركات األشخاص وتطورت اظتشروعات الفردية ؽتا أدى إذل تطور ,  يف اضتياة االقتصادية1تطور كبَت

.علم احملاسبة من أجل التوصل إذل نتائج اظتشروعات بدقة ووضوح كيفية حتديد األرباح واطتسائر وتوزيعها
2 

 تعريف المحاسبة: لمطلب الثانيا

سيما واف تشكل , لقد تعددت تعار يف احملاسبة واختلفت من زمن إذل آخر وحسب اصتهة اليت تصوغو       
 .ودتلك من اظترونة ما كتعلها مفيدة صتهات عدة

                                                           
 .14و ص,األردف, عماف, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, اصتزء األوؿ, مبادئ احملاسبة, زتزة أبو عاصي-  1
 .12ص, 2000, األردف, عماف, دار اظتسَتة للنشر والتوزيع والطباعة, مبادئ احملاسبة اظتالية, علياف شريف - 2
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احملاسبة ىي التقنية وعلم يشمل غتموعة من اظتبادئ واألسس  )):  على أّناتعرف المحاسبة        ونتكن أ ف 
وىي وسيلة ظتعرفة نتيجة أعماؿ مستندات مربرة عتا وتطبيقها هتدؼ إذل , تستعمل لتحليل وضبط العمليات اظتالية

 .3رتع وتقييد واحتساب وتنظيم اضتركات معَتة مصطلح نقدي

عملية تشخيص وقياس و إيصاؿ  )):                أما رتعية احملاسبة األمريكية فقد عرفت احملاسبة على اّنا
بشكل نتكن األطراؼ ذات العبلقة من اضتكم على األمور اظتالية للمنشأة واختاذ  (اظتالية)اظتعلومات االقتصادية 

  ((.القرارات اظتناسبة بشأّنا

 : من اظتعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت يعرؼ احملاسبة على النحو التارلتعرف اسميا معتمدا     كما ؾتد 

ىي فن تسجيل وتبويب العمليات واألحداث بطريقة معربة وبصورة أرقاـ ذات قيم نقدية حتمل جزء منها  ))    
  1((مث تفسَت النتائج اليت حتصل نتيجة تلك العمليات, على األقل طبيعة مالية

 2((احملاسبة ىي جتميع وتبويب وتلخيص وتفسَت البيانات اظتالية اطتاصة بعمليات اظتشروع)):   وتعرؼ كذلك بأّنا

تقنية من تقنيات الكمية ظتعاملة البيانات مثل اإلحصاء االقتصاد )):          كما ينظر للمحاسبة على أّنا
وتتميز عنها يف أّنا مطبقة منذ القدـ يف ؼتتلف أنواع التنظيمات ؽتا يساعد كثَتا على , والقياس وحبوث العمليات

 .تطورىا

عبارة عن أداة لكشف وتصوير اظتركز اظتارل للمؤسسة وحتديد نتائج )):          كما ينظر للمحاسبة على أّنا
 3.اثر ىذه النتائج السيما بُت ورقة مالية وأخرى (ذمتها)نشاطها من حُت آلخر وإظهار مكونات حساباهتا 

:           وخبلؿ العهد الذي تكرس فيو دور احملاسبة بفن وتنظيم السجبلت احملاسبة كاف التعريف السائد ىو
و وحتديد ,مث تراخيص وتفسَت العمليات اظتالية معينة, احملاسبة ىي النظاـ متتص بتحليل أو تسجيل أو تبويب))

 مركزىا اظتارل يف ّناية ىذه الفًتة

                                                           
 .04ص, 1999, اصتزائر,, ديواف اظتطبوعات اصتامعية, أسس احملاسبة العامة, إبراىيم األعمش - 3
 .197ص, األردف, عماف, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, تطور الفكر احملاسيب, رضواف حلوة حناف - 1
 .38ص, 1998و ,اصتزائر, ديواف اظتطبوعات اصتامعية, مبادئ احملاسبة العامة, ػتمد بوتُت - 2
 .23ص, 1999, اصتزائر, ديواف اظتطبوعات اصتامعية, تقنيات احملاسبة العامة يف اظتؤسسة, أزتد طرطار - 3
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 :من خبلؿ التطرؽ للتعارؼ السابقة ؿتاوؿ تقدمي تعريف شامل للمحاسبة   

المحاسبة هي إصالح مالي أطلق على حقل المعرفة موجه لتقديم العديد من المعلومات الرقمية طبقا  )) 
ومن خالل الحسابات التي تم على شكل تسجيل وتبويب وتلخيص , العتبارات قانونية واقتصادية

 1(.(.العمليات واألحداث ذات طابع مالي

   فاحملاسبة ىي أداة ال نتكن أف تستغٍت عنها اإلدارة الناجحة صتميع اظتشروعات مهما كاف حجمها سواء        
 .كانت مشروعات أعماؿ أو مشروعات حكومية

 .مبادئ ومفاهيم المحاسبة: المطلب الثالث

واظتقبولة بشكل عاـ وتتصف ىذه اظتبادئ بالقوة , تقـو احملاسبة على غتموعة من اظتبادئ اظتتعارؼ عليها          
إال إذا ثبت أف اظتبادئ اظتتفق عليها مطبقة باضترؼ , القانونية ولن ختط مبادئ احملاسبة من طرؼ احملاسبة بالقبوؿ

 :و كما تتضمن احملاسبة غتموعة من اظتفاىيم اليت تعترب ركائز العمل احملاسيب,الواحد

 :مبادئ المحاسبة : الفرع األول

           تسجل العمليات اظتالية وتقدـ حسب شروط معينة تسمى اظتبادئ احملاسبية وذلك للتوصل إذل نتائج 
معقولة ومنطقية وتقًتح مبادئ احملاسبية يف األصل من طرؼ اظتختصُت من خرباء وىيئات ويتفق عليها مع 

مستخدمي القوائم اظتالية وؽتثلي ؼتتلف األنشطة االقتصادية وفيما يلي عروض ألىم اظتبادئ احملاسبة اظتتعارؼ 
 :عليها

, مبوجب ىذا اظتبدأ فاف التكلفة ىي أفضل أساس لتقييم موجودات اظتؤسسة: مبدأ التكلفة التاريخية -1
تتضمن التكلفة رتيع النفقات واظتصروفات اليت تكبدىا اظتؤسسة يف اضتصوؿ على األصل حىت أصبح 

, وبذلك فهي تشمل ذتن الشراء باإلضافة إذل رتيع اظتصاريف اظتتعلقة بالشراء من عملة نقل. جاىزا
طبقا عتذا اظتبدأ فاف العمليات الكاملة اليت دتثل الوقائع اليت يعًتؼ هبا احملاسبوف واليت ختضع . 1شحن

دج فاف ىذه القيمة ىي 150000 مببلغ 1995عند شراء مبٌت جتاري يف بداية: للقيد احملاسيب مثبل
 عند تاريخ الشراء وتستمر ىذه القيمة ثابتة عرب السنوات األساس التسجيل المحاسبياليت تكوف 

                                                           
 .11ص, 1999, اصتزائر, ديواف اظتطبوعات اصتامعية, أصوؿ احملاسبة العامة, بويعقوب عبد الكرمي - 1
 .42ص , مرجع سبق ذكره, نعيم دقتش - 1
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, البلحقة ولكن ؿتن نعرؼ أف العادل اليـو يشهد ارتفاع رىيب يف مستويات األسعار بفعل التضخم
 2.لذلك البد من استعماؿ األسعار اضتالية كأسس للتقييم

 وفقا عتذا اظتبدأ البد من وجود واقعة أو حدث نتكن االعتماد عليو كقرين أو :  مبدأ تحقق اإليراد -2
  3.معيار لتحقيق أو الكتساب اإليراد وكذلك باالمكاف االعًتاؼ هبذه اإليرادات بالدفاتر احملاسب

حيث نتثل اإليراد قيمة السلع اظتنتجات واطتدمات اظتباعة اذل زبائن اظتؤسسة والذي يؤدي إذل زيادة ما يف 
الناجتة عن  (470)ورصيد الزبائن  (48)أصوؿ اظتؤسسة وتكوف النواتج لفًتة زمنية معينة معادلة للنقدية 

 .اظتبيعات اطتاصة بتلك الفًتة
يقـو ىذا اظتبدأ على حتديد إيرادات الفًتة احملاسبية واليت ىي نسبة : مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات -3

مالية وحتديد اظتصاريف اليت ترتبط بتلك اإليرادات وتكبدىا اظتشروع خبلؿ نفس الفًتة اظتالية مث تطرح 
4.تلك اظتصاريف من اإليرادات اليت حتققت ليكوف الناتج ىو صايف ربح اظتشروع

 

حسب ىذا اظتبدأ أو الذي تتزايد أقتيتو يف عصرنا كتب أف تظهر القوائم اظتالية اليت : مبدأ اإلفصاح التام -4
, تصدرىا اظتنشأة رتيع اضتقائق اليت جتعل القوائم تعرب بعدالة ووضوح عن الوضع اظتارل اضتقيقي للمنشأة

حيث أف أحد األىداؼ الرئيسية لئلعبلـ احملاسيب ىو تزويد اظتعلومات لغرض اختاذ القرارات وىذا 
 .1يتطلب اإلفصاح السليم للبيانات اظتالية وغَتىا من اظتعلومات ذات العبلقة اظتبلئمة

تنشأ اظتؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار وظتدة طويلة حيث أف حياهتا : مبدأ الثبات واالستمرارية -5
طويلة وقد تكوف غَت ػتدودة وينبغي عليها التطلع إذل اظتستقبل دوف نية الوقف ىذا اظتبدأ أساس قواعد 

 .2التقييم ولواله الختلفت أشكاؿ القوائم اظتالية ورمبا ػتتوياهتا

يعٍت ىذا بأف اظتعلومات والبيانات احملاسبية كتب أف تكوف معتمدة على دليل : مبدأ الموضوعية -6
مثاؿ ذلك اإلثبات اظتوضوعي للشيكات وكشوفات البنك والفواتَت , موضوعي وليس عل حكم شخصي

والشك أف ىذا اظتبدأ يعزز ىدؼ احملاسبة وىو تزويد , وقوائم اصترد الفعلية للبضاعة,, ومستندات الشراء
اصتهات اظتعنية بالبيانات اظتالية الصادقة والدقيقة لتكوف مفيدة يف اختاذ القرار كما ىذا اظتبدأ يبٍت الثقة مع 

3.مستخدمي ىذه اظتعلومات
 

                                                           
 .14ص, 2002, اصتزائر, ديواف اظتطبوعات اصتامعية, تقنيات احملاسبة اظتعمقة وفقا للدليل احملاسيب الوطٍت, ىواـ رتعة - 2
 .42ص. , 1995, مكتب الفبلح للنشر والتوزيع, احملاسبة اظتالية, ػتمد مطراف - 3
 .29ص, مرجع سبق ذكره, علياف شريف - 4
 .47ص, مرجع سبق ذكره, نعيم دقتش - 1
 .34ص, مرجع سبق ذكره, ػتمد بوتُت - 2
 .14ص, مرجع سبق ذكره, زتزة أبو عاصي - 3
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وتدعو األقتية النسبية كبل من احملاسب ومدقق اضتسابات إذل تزجيو : (المادية)مبدأ األهمية النسبية  -7
ونتكن االستفادة من األقتية النسبية عند اختيار مدقق , اىتماماهتم وعنايتهم بشكل رئيسي ؿتو البنود

اضتسابات اطتارجي عينة التدقيق وكذلك عند اضتاجة إذل اختاذ القرار اظتتعلق باإلفصاح اظتبلئم الذي 
4.حتتاجو عند التقارير اظتالية السنوية للمنشأة

 

إف نشأة وحدة اقتصادية يعٍت خلق شخصية معنوية واف الشخصية : مبدأ كيان الوحدة االقتصادية -8
تكوف مستقلة عن شخصية مالك اظتشروع واف تصرفاهتم بأمواعتم اطتاصة ال تؤثر وال تعكس الوضع اظتارل 

ويف حالة التعامل مالك الوحدة مع الوحدة اليت نتلكها فانو يعامل معاملة الزبائن , للوحدة االقتصادية
 .1اآلخرين

يعترب ىذا اظتبدأ قيمة وحدة النقود مستقرة وال تتأثر قيمتها الشرائية : مبدأ استقرارية الوحدة النقدية -9
بتغَتات الواقع اظتعاش وعلو تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التارمتية ؽتا يسمح جبمع عمليات دورات 

 .2ؼتتلفة بعضها مع البعض

,  ويعٍت ىذا اظتبدأ أنو على احملاسب أف يكوف متحفظا يف قياس الربح: مبدأ الحيطة والحذر -10
وذلك بعدـ إثبات أي إيراد إال بعد حتقيقو بشكل فعلي أما اطتسائر فهي العكس دتاما فتؤخذ بعي 

االعتبار حىت ولو كانت ػتتملة فقط ومن التطبيقات على ىذا اظتبدأ ؼتزوف البضائع بسعر السوؽ أو 
التكلفة أيهما أقل وبالرغم أننا أوردنا ىذا اظتبدأ يف خادتة اظتبادئ السائدة إال أنو نتثل اظتبدأ السائد الذي 
يطفي على غَته من اظتبادئ يف تطبيق العملي نظرا طتوؼ احملاسب اإلعبلف عن االرباح وأقتية أو إخفاء 

 .3خسائر فعلية يف عادل ملئ بالغش والتبلعب واالحتياؿ اظتارل
 :المفاهيم المحاسبية: الفرع الثاني

       احملاسبة تتضمن غتموعات من اظتفاىيم اليت من خبلعتا تستطيع أف نضع كل عملية أو كل نشاط يف إطاره 
 .اظتخصص لو

األصوؿ وااللتزامات وحقوؽ , حسن اظتصروؼ واإليراد, العملية اظتالية:       ومن اظتفاىيم احملاسبية سنتطرؽ إذل
 .اظتلكية

                                                           
 .43ص, 1999, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, مبادئ احملاسبة وتطبيقاهتا, ػتمد العنايت رضواف - 4
 .119ص, 1997اصتزائرو, ديواف اظتطبوعات اصتامعية , مبادئ األساسية للمحاسبة العامة واظتخطط الوطٍت, صاحل خالص - 1
 .35ص, مرجع سبق ذكره, ػتمد بوتُت - 2
 . 27ص, 1999, األردف, و عماف,دار زىراف للنشر والتوزيع, مبادئ احملاسبة, حسُت قاضي - 3
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ىي تبادؿ شيء نتكن تقييمو ماال بُت طرفُت وقد عرفها البعض بأّنا عبارة عن : العملية المالية -1
نشاط أو حادثة نتكن قياسها بشكل نقدي وحتدث تغيَتا على بعض عناصر قائمة اظتركز اظتارل الثبلثة 

 :                          وتسمى عملية مالية إذا توافرت فيها العناصر اآلتية.  (األصوؿ واظتطلوبات وحقوؽ اظتلكية)
 .                                                   اظتوجودات أو اظتطلوبات أو حقوؽ اظتلكية (اظتيزانية العمومية)أف حتدث تغيَتا يف قائمة اظتركز اظتارل   -

وأف يصبح عتا مبلغ معُت على , أف يكوف عتا أثر مارل أي أف ختفيض اظتنشأة مبلغا معينا أو تدفعو   –
 .  اآلخرين أو يصبح لآلخرين مبلغ معُت عليها

أما دل تتوفر العناصر الثبلثة , أف تقاس العملية بوحدة النقد أي اف تكوف ػتددة بوحدة نقدية معينة  –
 .1السابقة الذكر يف العملية فبل تعد العملية مالية

 نتكن تعريف اضتساب بأنو جدوؿ تفصيلي بُت كل العمليات اطتاصة بشخص واحد أ :الحســاب -2
كشف مستقل » بشيء واحد أكاف ىذا الشيء ملموسا أو وقتيا نتكن تعريف اضتساب على انو 

لكل عنصر من عناصر النشاط اظتارل للمشروع تثبت فيو كل العمليات اليت تؤثر على ىذا العصر 
ومن أكثر « .سواء باظتديونية أو الدائنية لغرض الوصوؿ إذل خبلصة ىذه العمليات بالنسبة لو 

       2: اضتساب    شيوعا

 

 

 شكل اضتساب                                          : (01)  جدوؿ رقم 

رقم  البياف اظتبلغ
 اظتستند

رقم  البياف اظتبلغ التاريخ
 اظتستند

رقم صفحة 
 اليومية

 التاريخ

         

 .67ص, اصتزء األوؿ, العنايت ػتمد رضواف, مبادئ احملاسبة وتطبيقاهتا:    المصدر

الشك أف عملية حتديد نتيجة أعماؿ اظتؤسسة تستدعي مقابلة إيرادات ىذه : المصروف واإليراد -3
تطبيق مبدأ ). وبالتارل احتساب صايف الربح أو صايف اطتسارة, اظتؤسسة لفًتة مبصروؼ تلك الفًتة

 ماهي المصاريف وماهي اإليرادات؟ولكن  (مقابلة اإليرادات باظتصروفات

                                                           
 ..39ص, مرجع سبق ذكره, زتزة أبو عاصي - 1
 .67ص, مرجع سبق ذكره, ػتمد رضواف العنايت - - 2
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 ىي غتموعة السلع اليت يتم استهبلكها أو استعماعتا وغتموعة اطتدمات اليت يتم االستفادة   :المصاريف
مصاريف مياه وكهرباء , الرواتب واألجور, تكلفة البضاعة اظتباعة: منها ألغراض تشغيل اظتؤسسة

 .1وىاتف
 و ىي اظتبالغ اليت تقبضها اظتؤسسة أو اليت تسجل ضتساب لقاء خدمة أو لقاء استثمار أو :اإليرادات 

وتنقسم .    2ومن أمثلة اإليرادات أرباح األسهم وفوائد اظتستندات وإيرادات اظتباين, تشغيل بضاعة معينة
 .اظتصاريف االيرادية واظتصاريف الرأشتالية, اظتصاريف اليت تتحملها اظتؤسسة إذل قسمُت

ىي اظتصاريف اليت تدفعها اظتؤسسة وتتوقع حتقق عتا إيراد يف أقرب فًتة ؽتكنة أو : المصاريف اإلرادية:  أوال
وقد جتد أحيانا أف اإليراد حتقق قبل دفع اظتصروؼ كما يف حالة الرواتب ومصاريف اظتياه , خبلؿ نفس السنة اظتالية

 .والكهرباء وىاتف

واآلالت , ىي اظتصاريف اليت تدفعها اظتؤسسة على اظتوجودات الثابتة كاظتباين: المصاريف الرأسمالية:  ثانيا 
 .وتتوقع اضتصوؿ على إيراد خبلؿ أكثر من فًتة أو قد تكوف فًتة تالية للفًتة اليت وقعت فيها, والسيارات

دتثل موجودات اظتؤسسة وؽتتلكاهتا وقد تسمى أصوؿ اظتؤسسة وتقسم ىذه اظتوجودات أو  :األصول -4
 :1األصوؿ اذل قسمُت ىي

ىي عبارة عن موجودات اظتؤسسة اليت تبقى يف ملكيتها فًتات عديدة وتستخدـ يف : األصول الثابتة- 
: وتتمثل ىذه األصوؿ فيما يلي, نشاط اظتؤسسة وتعيش معها فًتة طويلة وال تشًتيها بقصد إعادة بيعها

 .المخزونات والحقوق, االستثمارات

 وجتهيزات , اظتباين واظتعدات واألدوات, األراضي/ وتتمثل يف, ىي ؽتتلكات الدولة الثابتة :االستثمارات
ولتسب فيها ما ,  سنوات05اؿ04وتكوف عتذه االستثمارات مدة استهبلؾ عادة ما تكوف , اظتكتب

 (قسط االىتبلؾ)يسمى ب 
 واظتنتجات اصتاىزة والنصف ,  ودتثل ثالث صنف ودتثل غتموعة البضائع واظتواد اظتخزنة:المخزونات

وتعتمد اظتؤسسة يف طريقة بيعها أو للمخزوف على , بضائع إلعادة بيعها أو تصنيعها, مواد أولية, اصتاىزة
 .إعداد ؼتزوف األماف الذي يبقى ملك اظتؤسسة

 ويشمل على ,  ونتثل ىذا الصنف اضتقوؽ اليت اكتسبتها اظتؤسسة مبقتضى عبلقتها مع الغَت:الحقوق
حقوؽ لدى :  األمواؿ اليت دتتلكها اظتؤسسة ودل تتحصل عليها بعد مثل أولهاغتموعتُت من اضتساب

                                                           
 .65ص, مرجع سبق ذكره, ػتمد رضواف العنايت - 1
 .40ص, مرجع سبق ذكره, زتزة أبو عاصي -  2
 .15إبراىيم األعمش، مرجع  سبق ذكره، ص - 1
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 األمواؿ اليت حتصلها وتسمى باألصوؿ اصتاىزة، أي سيولة متوفرة لدى والثانيةالغَت، أي غَت جاىزة، 
 .اظتؤسسة

وىي عبارة عن موجودات اظتؤسسة ولكن ملكيتها تكوف للمؤسسة وللغَت على شكل ديوف أو : األصول المتغيرة 
 :قروض، وتتمثل يف

 .وىو الذي تعتمد عليو يف بداية تسيَتىا: رأسمال -1
 : وتنقسم الى :الديون -2
 . سنوات03وتسدد يف أقل من : الديون القصيرة األجل -

 .1تسدد في أكثر من سبع سنوات :الديون الطويلة األجل -
دتثل أمواؿ أصحاب اظتؤسسة واالستثمارات اظتالية اطتاصة هبم يف اظتؤسسة وتكوف عبارة : 2حقوق الملكية- 5

عن رأس اظتاؿ مضافا إليو أرباح الفًتة مطروحا منها اظتسحوبات، والبد أف تتوازف غتموع موجودات اظتؤسسة 
 :                                   وأصوعتا مع غتموع التزامات اظتؤسسة وحقوؽ اظتلكية ولذلك فاف معادلة اظتيزانية تكوف كما يلي

 .حقوق الملكية+ االلتزامات = األصول 

يتم إظهار موجودات اظتؤسسة أو أصوعتا وكذلك التزامات اظتؤسسة وحقوؽ اظتلكية يف قائمة مالية تسمى          
 .اظتيزانية أو قائمة اظتركز اظتارل يف تاريخ زمٍت معُت

         أف نتيجة أعماؿ اظتؤسسة من ربح أو خسارة فإّنا تظهر بعد إعداد اضتسابات اطتتامية ونتيجة األعماؿ 
 .وتسمى قائمة الدخل

 .أنواع المحاسبات والنظم المحاسبية: المطلب الرابع

 حىت تتمكن أي مؤسسة من حتقيق أىدافها البد من وجود غتموعة من األنظمة اظتتكاملة، حبيث يتمم كل      
نظاـ اآلخر، ومن ىذه األنظمة النظاـ احملاسيب الذي يعتربه البعض العمود الفقري لتلك األنظمة ألنو يربط بينها 

 .رتيعا ويلخص نتائجها

  كما أنو ونتيجة للتطور االقتصادي واضتضاري وتشعب عمل احملاسبة يف غتاالت متعددة ظهر التخصص يف 
 .العمل وبدأ احملاسبوف يقسموف احملاسبة إذل حقوؿ متخصصة يعاجل كل فرع منها ناحية معُت

 :النظام المحاسبي: الفرع األول 
                                                           

 .52-51ػتمد الزين خاؼ ريب، تقنيات احملاسبة، دار ابن رشد للنشر والتوزيع، اصتزائر، الطبعة األوذل، ص - 1
 .50علياف الشريف، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ال يوجد نظاـ ػتاسيب مبلئم صتميع أنواع اظتؤسسات إذ أف ىناؾ غتموعة من العوامل تتعلق بتحديد أي         
طبيعة نشاط اظتؤسسة وشكلها القانوين وحجم عملياهتا، وعند إعداد النظاـ احملاسيب كتب : نظاـ ػتاسيب مثل

مراعاة اجملموعات اليت ستستفيد منو، ومن ىنا كاف البد من وضع تعريف للنظاـ احملاسيب وحىت يسًتشد بو 
 .احملاسب

 .تعريف النظام المحاسبي : أوال 

           لكي نتكن للمحاسبة حتقيق أىدافها، البد من وجود نظاـ ػتاسيب سليم يف اظتشروع يراعي فيو 
بالفروض واظتبادئ واظتفاىيم والنظريات احملاسبية، ونتكن بواسطتو إجراء عمليات تسجيل وجتميع  االسًتشاد

وختليص العمليات اظتالية يف اظتشروع هبدؼ عرض وتفسَت النتائج النهائية عتذه العمليات واظتتمثلة يف  وتبويب
 .1اظتالية اظتختلفة القوائم

          وعموما نتكن القوؿ بأف النظاـ احملاسيب يف اظتشروع، وىو عبارة عن منهج ػتدد لكي يبلئم ظروؼ كل
وعلى  مشروع على حدا، يعتمد يف تصميمو على الفروض واظتبادئ والنظريات واظتفاىيم احملاسبية اظتتعارؼ عليها،

على أمواؿ  غتموعة من اإلجراءات والقواعد واألساليب اليت تنظم سَت العمل احملاسيب وحتقق الرقابة الداخلية
النهاية من  وؽتتلكات اظتشروع، وعلى غتموعة من اظتستندات والدفاتر والكشوؼ والتقارير بشكل نتكن يف

ّناية تلك الفًتة  استخراج نتائج أعماؿ اظتشروع من ربح أو خسارة خبلؿ فًتة زمنية ػتددة وحتديد مركزه اظتارل يف
لكي يبلئم حجم  حيث يقـو احملاسب أو اظتكاتب االستشارية اظتتخصصة بعملية تصميم النظاـ احملاسيب للمشروع

التجاري وبُت النظاـ  اظتشروع وطبيعة نشاطو وحتديد عملياتو، فهناؾ فرؽ كبَت بُت احملاسيب اظتطبق يف القطاع
 احملاسيب اظتطبق يف القطاع الصناعي، وؾتد ثبلثة طرؽ للتسجيل الطريقة اإليطالية

 .(اليومية العامة، دفًت األستاذ)، الطريقة األمريكية (اظتركزية)، الطرقة الفرنسية (األساسية)

 :خصائص النظام المحاسبي: ثانيا 

كتب أف تتوؼ اظتستندات والدفاتر والسجبلت , كتب أف تتوفر اطتصائص التالية يف النظاـ احملاسيب اصتيد       
احملاسبية القانونية اليت كتب أف يتصف هبا النظاـ احملاسيب بتحقيق الدقة يف تنفيذ العمليات اظتالية والسرعة يف تزويد 

 .إدارة اظتؤسسة بالبيانات اظتالية والتقارير البلزمة اليت تساعدىا يف اختاذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط

   معرفة موارد اظتؤسسة اظتختلفة وبياف ما للمؤسسة من موجودات وأصوؿ بقيمتها اضتقيقية وما على اظتؤسسة من 
 1 .التزامات للغَت

                                                           
 ،8  ص 1999 ،2000سنة الطبع - " اصتزء األوؿ–مبادئ احملاسبة اظتالية " عبد الكرمي الرزتي  -1
 .36ص, مرجع سبق ذكره, علياف شريف - 1
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          العمل على حتقيقي اظتوازنة بُت اإليرادات اليت تتحقق واظتصاريف اليت تكبدىا اظتؤسسة يف سبيل تلك 
توفَت وسائل الرقابة والضبط على , اإليرادات والعمل على تقليل حجم النفقات والرقابة على عمليات الصرؼ

 .اضتسابات اظتختلفة يف اظتؤسسة

         أف يتصف باظترونة والبساطة ظتواجهة ما لتدث من تغَتات يف اظتستقبل كما أف مكونات النظاـ احملاسيب 
 .غَت أنو البد من توفر عناصر النظاـ احملاسيب اصتيد, العدد, ختتلف من حيث اضتجم

                                                      :أنواع المحاسبة: الفرع الثاني 

        احملاسبة علم اجتماعي تتأثر بالتطورات اليت يكوف عليها اجملتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو 
ونتيجة لتعدد أىداؼ احملاسبة وتعدد النفقات اليت تستفيد منها تعددت حقوؿ احملاسبة تبعا لذلك , سياسية

 :   ومنها

               :المحاسبة المالية -1

إذ هتتم بتحليل وتسجيل , وتعترب أقدـ فروع احملاسبة,     تعد احملاسبة اظتالية نقطة االنطبلؽ يف علم احملاسبة
وذلك هبدؼ , وتبويب وتصنيف العمليات اظتالية اليت تتم يف اظتؤسسة خبلؿ فًتة زمنية ػتددة فقد ما تكوف سنة

.                                             41التوصل يف ّناية تلك الفًتة إذل نتيجة أعماؿ اظتؤسسة وما حققتو من ربح أو خسارة
ىي ذلك الفرع من فروع علم احملاسبة والذي يقـو بتسجيل إيرادات الدولة ونفقاهتا : المحاسبة الحكومية-2

وهتدؼ احملاسبة اضتكومية إذل إمداد اصتهات , وإحكاـ الرقابة اظتالية والقانونية على تلك اإليرادات والنفقات
ورجاؿ األعماؿ , والسلطة التشريعية, اظتعنية بالبيانات اظتالية اضتكومية من رؤساء وموظفُت يف الدوائر اضتكومية

 .                                                                    1علماء اظتالية العامة وأفراد اصتماعة, واظتستثمروف

محاسبة "والبعض اآلخر " محاسبة التكاليف"   ويطلق عليها البعض عبارة :المحاسبة التحليلية- 3   
وتعفى غتموعة من اإلجراءات والتقنيات اظتوجهة ظتسايرة تكاليف األداء على امتداد قًتة زمنية " االستغالل

قصد تقومي اظتنتجات أو اطتدمات اظتنبثقة عن النشاط من جهة ومراقبة  (سنوي, ثبلثي, شهر, أسبوع)ػتددة 
ومن ىنا كانت تسميتها باحملاسبة التحليلية ذلك ألّنا , من جهة أخرى (االستغبلؿ)شروط التشغيل الداخلي 

تنصب على حتليل نشاط اظتؤسسة عرب وظائف ومراكز تكاليفية لغرض مسايرة آلية جتميع التكاليف ضمن ىذه 
                2.الوظائف أو اظتراكز أو األنشطة اصتزئية وبالتارل حتميلها اظتنتجات أو اطتدمات اظتتوجو للنشاط العاـ

                                                           
 .20ص,.1998, 2الطبعة , االردف, عماف, دار للنشر والتوزيع والطباعة, اصتزء األوؿ, أصوؿ احملاسبة اظتالية,   حساـ الدين مصطفى اطتداش - 1
 .19ص, مرجع سبق ذكره, ػتمد العنايت رضواف – 1
 .27ص, مرجع سبق ذكره, أزتد طرطار - 2
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 وىي تطبيق وسائل ومفاىيم معينة من أجل إكتاد البيانات اظتالية واالقتصادية اليت تساعد :المحاسبة اإلدارية
إدارة اظتؤسسة يف اختاذ القرارات ورسم السياسات ومراقبة تنفيذىا للوصوؿ إذل حتقيق النجاح والتطور يف 

 .                                                                     3اظتؤسسػة

يهتم ىذا النوع من الضرائب بتحضَت القوائم احملاسبية حسب قانوف الضريبة من : المحاسبة الضريبية- 4   
وكتب على , كما تقـو بتحليل النتائج الضريبية احملتملة للقرارات اظتقًتحة.  أجل حتديد الدخل اطتاضع للضريبة

احملاسبُت يف ىذا اضتقل أف يكونوا ملمُت بالوضع الضرييب الذي يؤثر على صاحب العمل أو العمبلء وعلى 
 .                   1ػتاسيب الضريبة أف يكونوا على علم ودراية لتارمتو بالتعليمة الضريبية وقرارات احملاكم اظتتعلقة بالقضايا الضريبية

يهتم ىذا الفرع من احملاسبة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية واظتعلومات احملاسبية اظتدونة يف : تدقيق الحسابات-5
الدفاتر والسجبلت اظتالية لتقدمي التقارير اليت تتضمن اآلراء الفنية احملايدة عن مدى صحة ىذه اظتعلومات ودقة 
 .                             2ودرجة االعتماد عليها وتنفيذىا لنتيجة عمل اظتؤسسة من ربح أ خسارة ومدى مطابقتها للمركز اظتارل للمؤسسة

:  وتتعلق بتحليل التدفقات اضتقيقية أو اظتالية بُت األعواف االقتصاديُت الرئيسيُت مثل:المحاسبة الوطنية-6  
 .     3وذلك على مستوى االقتصاد الوطٍت برمتو, اظتؤسسة والعائبلت والدولة واطتارج

يهتم ىذا الفرع من احملاسبة بالتجارة العاظتية اليت تقـو هبا اظتنشآت التجارية يف األسواؽ : المحاسبة العالمية-7
فاف على اظتهتمُت هبذا اضتقل اإلظتاـ اصتيد بأنظمة اصتمارؾ وقوانينها والتشريعات التجارية واظتالية والضريبية , العاظتية

 .                                                       4يف الدولة اظتعنية

    وىناؾ فروع أخرى من احملاسبة منها النظم احملاسبية واظتوازنات التقديرية واحملاسبية االجتماعية وػتاسبة 
 .اصتمعيات أو ػتاسبة اظتنشآت اطتاصة وغَتىا

 

 

 

                                                           
 .20ص, مرجع سبق ذكره, علياف شريف -  3
 .19ص, مرجع سبق ذكره, نعيم دقتش - 1
 .19ص, مرجع سبق ذكره, زتزة بشَت أبو عاصي - 2
 .04ص, 2002, اصتزائر, ديواف اظتطبوعات اصتامعية,, تقنيات احملاسبة حسب اظتخطط احملاسيب الوطٍت, شبايكي سعداف - 3
 .19ص, , مرجع سبق ذكره, زتزة بشَت أبو عاصي - 4
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 .المحاسبة البنكية : المبحث الثالث 

        سنتناوؿ ضمن ىذا اظتبحث اظتفاىيم األساسية اظترتبطة باظتوضوع، أىم اظتبادئ األساسية يف احملاسبة 
 .البنكية،و اظتخطط احملاسيب البنكي و مدى أقتية احملاسبة البنكية و التعرؼ على القوائم اظتالية للبنك 

 .تعريف المحاسبة البنكية و مبادؤها : المطلب األول 

 :تعريف المحاسبة البنكية :   الفرع األول 

ػتتوى          تعترب احملاسبة البنكية تقنية صتمع، تسجيل وعرض العمليات اليومية، يف دفاتر، بغرض تفسَت
عناصر اظتيزانية، وجدوؿ النتائج، من أجل تسهيل عملية فهمها، السيما أعواف البنك واظتستخدمُت، فمن خبلؿ 

 1توضيحها يف شكل رقمي تسمح بعمل صلة جيدة بُت األنشطة واظتعطيات احملاسبية
  نظاـ معلومايت، موجو إذل عدة مستعملُت مثل مصلحة: "       تعرؼ احملاسبة البنكية كذلك على أّنا

والوصاية الرقابية  الضرائب، احملللُت اظتاليُت أو وكاالت التصنيف، اليت هتتم بأداء اظتنشأة البنكية، والوصاية البنكية،
على النظاـ البنكي يقودنا إذل  تعترب كذلك أحد اظتستخدمُت الدائمُت للمعلومات احملاسبية، ألف الرقابة اظتمارسة

فالبنوؾ نفسها ال تستطيع االستغناء عن  التحليل بطريقة معمقة للمعطيات اظترسلة من طرؼ البنك، وكنتيجة
 .2 التسيَت اظتارل البنوؾ احملاسبة ألّنا مصدر لتسجيل اظتعلومات وضرورية يف

 .مبادئ المحاسبة البنكية: الفرع الثاني 

 البنك أف اعتبار على اظتختلفة، اظتالية األنشطة مباشرة يف األساس ىي البنكي للنظاـ القانونية القاعدة إف      

 واستثمارىا، اظتدخرات بتجميع القياـ خبلؿ من وذلك التجاري، للنظاـ خاضع فهو جتارية بأنشطة يقـو التجاري

 يتلقى حيث رئيسي كنشاط باألمواؿ يتجر التجاري فالبنك عامة وبصفة اظتختلفة، اظتصرفية باطتدمات والقياـ

 االقًتاض، معدؿ و اإلقراض معدؿ بُت االختبلؼ نتيجة الربح لتحقيق سعيا بإقراضها ليقـو العمبلء من الودائع

    : يلي فيما احملاسبية اظتبادئ أىم حصر ونتكن

 :مبدأ الصورة الصادقة-1

صادقة       فانطبلقا من ىذا اظتبدأ يتم إعداد وتقدمي اظتعلومات احملاسبية لعدة جهات، حبيث يشًتط أف تكوف
اظتبدأ أساسا يف غتموع  وفعلية، وذات مقاربة جيدة بُت اضتقيقة االقتصادية لؤلمبلؾ والوضعية اظتالية، ويظهر ىذا

إرتارل اضتقوؽ أي ما نتتلكو البنك التجاري،  الوثائق اظتركبة، بدءا باظتيزانية اليت تعد يف تاريخ ػتدد، وهبدؼ إظهار

                                                           

-1 jean-marie gelain ,la comptabilité bancaire ,Edition : la Revue Banque, Paris, 1992, p13. 
-2
Sylvie de coussergue ,gestion de la banque 3eme Edition, Dunod, Paris, 2002 ,p68. 
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االلتزامات أو خارج اظتيزانية، ووصوال إذل جدوؿ حسابات  وإرتارل الديوف مبعٌت االلتزامات جتاه الغَت، مث جدوؿ
 .اظتتوفرة النتائج باالعتماد على اظتعلومات

اظتسجلة،        وؽتا سبق ذكره فإف الوثائق احملاسبية اظتعدة، تسمح بالفهم واظتقارنة من خبلؿ اضتسابات والبنود
، والنتائج احملققة، فكل بند من  وتعترب ذات أقتية إلعطاء الصورة الصادقة ظتا نتتلكو فعبل البنك من أصوؿ وخصـو

  .للدورة اظتالية السابقة بنود اظتيزانية أو جدوؿ النتائج يستوجب الداللة عند مقارنتو بنفس البند

 :مبدأ التوافق بين الواقع االقتصادي والجانب القانوني-2 

احملاسبية      يقصد من خبلؿ ىذا اظتبدأ ضرورة تناسب الظروؼ االقتصادية اليت يعمل فيها البنك مع القوانُت
 .هبدؼ إعطاء صورة أكثر صدؽ للحالة اظتالية

 : مبدأ الحيطة والحذر3-

جتنب األخطار يف  نظرا ألقتية ىذا اظتبدأ يف احملاسبة يتطلب اضتذر والتقدير اظتعقوؿ لؤلنشطة اليومية، هبدؼ
واإليرادات، فاإليراد ال يسجل ما دل  اظتستقبل، وحتقيق نتائج مقبولة، من خبلؿ التحكم اصتيد يف اظتصاريف

حتققو، وىذا ما ىو مطبق يف اظتؤسسة  يتحقق فعبل، يف حُت أف اظتصروؼ بسجل لدى حتققو أو احتماؿ
يتطلب تكوين ؼتصص تدين سعر السوؽ عن القيمة  االستثمار يف األوراؽ اظتالية: االقتصادية، فعلى سبيل اظتثاؿ

فعبل، كما ويف جهة اطتصـو ونظرا الحتماؿ زيادهتا يتطلب  االشتية، األمر الذي يعكس مبدأ اضتيطة واضتذر
وعموما فإف مبدأ اضتيطة واضتذر لو أقتية . أو حتديد قيمة االلتزاـ مستقببل تشكيل ؼتصص نظرا لعدـ دقة التقدير

يف احملاسبة البنكية، وباألخص بالنسبة للتعامل باألوراؽ اظتالية يف البورصة، كذلك من جهة نوعية وتفسَت 
 .اظتعلومات احملاسبية

اظتالية        يستخدـ التحليل اظتارل يف البحث وإظهار القيم اضتقيقية لؤلصوؿ، باالعتماد على أدوات كالنسب
ولتحديد مواطن القوة  مثبل ومقارنة النتائج مع تلك اطتاصة بالبنوؾ اظتماثلة ليعرؼ موقعو من النشاط اظتصريف،

 .وأغراضو اطتاصة والضعف، األمر الذي يساعد البنك التجاري يف اختاذ القرارات مبا متدـ أىدافو

 : مبدأ استمرارية أو ثبات الطرق المحاسبية4-

مالية إذل        يدؿ ىذا اظتبدأ على أف طرؽ التقييم اظتعتمدة، كذلك عرض اضتسابات ال نتكن تغيَتىا من دورة
اظتصرفية، وال خترج الطرؽ  أخرى، وبالتارل البد من استخداـ طريقة ػتاسبية سليمة إلحكاـ الرقابة على العمليات

 :احملاسبية اظتستخدمة يف البنوؾ عن إحدى طريقتُت قتا
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الطريقة الفرنسية اليت تعتمد على اليوميات اظتساعدة، أو التحليلية باإلضافة إذل اليوميات العامة فمثبل  -
قسم اضتسابات اصتارية يستخدـ ثبلث يوميات من الدفاتر وىي دفاتر إحصائية مثل بطاقات العمبلء، 

ودفاتر حتليلية مثل مبلحق اضتسابات اصتارية للعمبلء، ودفاتر إرتالية ىي دفاتر اليومية العامة، دفاتر 
 .اليومية اظتساعدة واألصلية، ودفاتر األستاذ العاـ الذي ترحل إليو القيود اإلرتالية من دفًت اليومية األصلية

أما الطريقة اإلؾتليزية فهي ال ختتلف عن الطريقة الفرنسية إال يف أّنا تعتمد على دفاتر اليومية اظتساعدة،  -
دفاتر األستاذ اظتساعد واألستاذ العاـ، باإلضافة إذل اظتستندات األصلية والكشوؼ واظتلخصات اظتعدة 

 .عتذا اعتدؼ

 : مبدأ استقاللية الدورات المالية5-

الدورة سواء         يقصد هبذا اظتبدأ أف كل دورة مالية حتمل بنفقاهتا وحتصيل إيراداهتا فقط، لكي تظهر نتيجة
دورة ػتاسبية على مدى  كانت ربح أو خسارة بصورة صادقة، والبنك التجاري كبقية اظتؤسسات االقتصادية لو

 .واظتصاحل الضريبية اثٍت عشر شهرا، ويتم إعداد القوائم اظتالية وإرساعتا إذل البنك اظتركزي

 :مبدأ المعلومات واألهمية النسبية-6

بنك جتاري       يقصد هبذا اظتبدأ تزويد اظتلحق باظتعلومات و الشروحات ظتختلف األنشطة اظتصرفية، فمثبل يقـو
االجتاه حوؿ نوع العميل،  بنشاط ما وتوجو إذل منح القروض للزبائن، ىنا كتب إعطاء معلومات مفصلة يف ىذا

 .طريقة سداد القرض، اظتدة، الضمانات اظتقدمة والقروض اظتعدومة

اظتبدأ        إف ىذا اظتبدأ يفيد مراقب اضتسابات من خبلؿ التدقيق القانوين للحسابات وكشف األخطاء، ىذا
حتديده كيفيا من  ، كما نتكن1نتكن حتديده كما بالنسبة لبعض اجملاميع كنتيجة الدورة، رأس اظتاؿ، حجم الودائع

وعموما تعترب ىذه اظتبادئ األساسية لنشاط أي بنك ...   خبلؿ الظروؼ االقتصادية السائدة، أىداؼ اظتساقتُت 
 .اظتفروضة من طرؼ اصتهة الوصية، من أجل بلوغ األىداؼ اظترجوة. جتاري، وذلك استجابة للقواعد القانونية

 .النظام المحاسبي البنكي : المطلب الثاني 

 .تعريف النظام المحاسبي البنكي: الفرع األول 

 ىو غتموعة من النظم الفرعية كل نظاـ متص احد أقسامو و تصب ىذه النظم الفرعية يف قسم اضتسابات       
 .  العامة و الذي يتوذل إجراء قيود اليومية العامة و الًتحيل لدفًت األستاذ العاـ و إعداد التقارير و القوائم اظتالية 

                                                           

- 1  HENRI CALVERT ,Méthodologie de l’analyse financière des établissement de crédit ,
2eme Edition, Economica, Paris, Fevrier2002, p39. 
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 غتموعة من الوسائل اليت دتكن إدارة البنك من جتميع و تشغيل و تقرير البيانات"      كما نتكن تعريفو على انو 
 .1"عن نتيجة األعماؿ اليت دتت بتوجيهها و بإشرافها

 :      دتسك ػتاسبة البنوؾ وفقا لؤلصوؿ اظتتبعة يف اظتشاريع التجارية و الصناعية وتبعا لتلك يكوف البنك 

  ػتاسبة مركزية يف اإلدارة العامة ،أي وجود ػتاسبة واحدة تتجمع فيها العمليات اطتاصة باإلدارة العامة1-
 .وكذلك عمليات الفروع خبلؿ فًتة زمنية ػتددة

من   ػتاسبة مستقلة لكل فرع يف البنك التجاري ،تظهر نتائج أعمالو خبلؿ فًتة زمنية معينة ،أي أف لكل فرع2-
ّناية يف  فروع البنك التجاري ػتاسبة خاصة وفق أصوؿ خاصة،يسجل فيها عملياهتا ،مث يرسل الفرع نتائج أعمالو

 .كل شهر على شكل ميزاف مراجعة إذل اإلدارة العامة اليت تتوذل توحيدىا مع ػتاسبتها اطتاصة 

  و اليت ختص الفروعهتا      تتوذل احملاسبة اظتركزية يف اإلدارة العامة مسك اضتسابات اليت تريدىا و توحد أرصد
بًتصيد  السنة اظتاليةّناية كاضتسابات اطتاصة باظتراسلُت باطتارج ،حيث تقـو احملاسبة و بصفة دورية وال سيما يف 

 .تنظيم األوضاع العامة للبنك و اضتسابات اطتتامية هبدؼ ىذه اضتسابات 

 .مبادئ النظام المحاسبي البنكي : الفرع الثاني 

 :     تقـو ػتاسبة البنوؾ على اظتبادئ األساسية اليت تقـو عليها احملاسبة العامة و نتكن تلخيصها فيما يلي 

يعٍت ىذا اظتبدأ أف البنك عليو االستمرار يف تطبيق الطرؽ و السياسات احملاسبية اظتتبع : مبدأ ثبات الطرق  -1
  من سنة إذل أخرى ،ويف حالة اطتروج على ىذا اظتبدأ كتب اإلفصاح عن ذلك مع بياف األسباب اليت أدت إذل

 .1التغَت و اثر ذلك على القوائم اظتالية

 يقـو ىذا اظتبدأ على أساس تسجيل األصوؿ بالدفاتر احملاسبية لكل تكاليف:  مبدأ التكلفة التاريخية 2-
يف  (اخل.....أراضي،مباين،معدات )البلزمة للحصوؿ على األصل منذ شراءه إذل غاية التنازؿ عنو ويضل األصل 

دفاتر البنك بتكلفة الشراء بغض النظر عن ارتفاع أو اـتفاض األسعار،و يرتبط مبدأ التكلفة التارمتية بفرض ثبات 
 .2قيمة النقود

                                                           
  .30-29 ، ص 2002دار اظتسَتة للطباعة و النشر ، طبعة .فائق شقَت، عاطف األخرس، عبد الرزتن سادل،  -1

 
 .36،ص  1997حسُت القاضي ،سوسن حلبوين ،مبادئ احملاسبة ،دار زىراف للنشر و التوزيع ، -  1
 .32،ص  1999ػتمود إبراىيم عبد السبلـ ،مبادئ احملاسبة اظتالية ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع القبة ،مصر ، -  2
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تقـو احملاسبة بتسجيل العمليات اظتالية،ونتكن تعريف العمليات اظتالية بأّنا عمليات :مبدأ الموضوعية 3 -
بأشياء عتا قيمة مالية ولترص احملاسب عند تسجيل عمليات التبادؿ باالعتماد على دليل موضوعيي  التبادؿ
الشراء،بشيك الذي مت مبوجبو الدفع حيث يعمل ىذا الدليل على تعزيز القياس احملاسيب وجعلو بعيدا  كفاتورة

 عنالتحييز وبالتارل االعتماد على مبدأ اظتوضوعية كتعل التسجيبلت احملاسبية أكثر شفافية حيث تعكس بصورة
 .3صادقة الوضعية اظتالية و النتائج اضتقيقية للبنك

 ويعٍت ىذا اظتبدأ أنو على احملاسب أف يكوف متحفظ يف قياس الربح وذلك بعدـ إثبات:مبدأ الحيطة والحذر 4-
)  أي إيراد إال بعد حتققو بشكل فعلي،أما التكاليف أو اطتسائر فهي على العكس دتاما تأخذ بعُت االعتبار حىت

  .1ولو كانت ػتتملة فقط تكوين ؼتصص أو مؤونة تدين األسهم والسندات اظتوجودة يف ػتفظة البنك

 ىذهيقتضي ىذا اظتبدأ مقابلة إيرادات كل فًتة مالية باظتصروفات اطتاصة :مبدأ مقابلة النفقات باإليرادات 5-
 .الفًتة وصوال لنتيجة نشاط اظتشروع من ربح أو خسارة 

)   شهرا12يهتم ىذا اظتبدأ بتقسيم حياة اظتشروع إذل عدد من الفًتات الزمنية دتثل كل فًتة :مبدأ الدورية  6-
إعداد   ديسمرب كما ىو اضتاؿ يف اصتزائر ،و يًتتب على ىذا اظتبدأ31 جانفي إذل 1و تبدأ عادة من  (سنة مالية 

من ربح أو   كل سنة مالية للتعرؼ على النتيجة السنويةّنايةللبنك يف  (اضتسابات اطتتامية )القوائم اظتالية السنوية 
خسارة ،كما يًتتب على جتاىل ىذا اظتبدأ عدـ حساب أرباح و خسائر كل سنة مالية و عدـ دفع الضرائب 

 . السنة اظتالية ّنايةاظتستحقة للدورة و عدـ توزيع األرباح للمساقتُت يف

  المخطط الحسابات البنكي: المطلب الثالث 

 شك أف دتيز أنشطة البنوؾ لو تأثَت بارز على النظاـ احملاسيب اظتصريف،     ال سيما اظتخطط احملاسيب ال       
ىذا األمر ترؾ البنوؾ تنفرد مبخطط ػتاسيب خاص هبا متتلف عن اظتخططات احملاسبية للقطاعات . البنكي
 .األخرى

  . تعريف مخطط الحسابات البنكي : الفرع األول  

 اظتتضمن للمخطط احملاسيب البنكي و القواعد احملاسبية اظتطبقة 92/80لقد جاء يف النظاـ                       
على البنوؾ و اظتؤسسات اظتالية بصفة عامة ، فالبنوؾ تعتمد يف رتع و ترتيب العماليات وتلخيصها يف القوائم 

اظتالية اليت يعدىا كل دورة على ؼتطط اضتسابات الذي أقره ىذا النظاـ ليعرب عن اعتيكل العاـ صتميع مهاـ البنك و 
                                                           

  .37 ،مرجع سابق،ص  سوسن، حلبوين ،مبادئ احملاسبةحسُت قاضي -3

 
 .29ػتمود إبراىيم عبد السبلـ ،مرجع سابق ،ص  -1
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كتعلها خاصة ، حيث أتى بتسعة أصناؼ منفصلة خبلفا عن ما ىو موجود يف اظتخطط احملاسيب اظتارل ، من ناحية 
  . 1قائمة اضتسابات و طبيعة التسجيبلت و حركة اضتسابات يف اصتانب اظتدين و الدائن

 .مضمون المخطط الحسابات البنكي :  الفرع الثاني 

 : غتموعات وىي9يتكوف ؼتطط اضتسابات من       

 .عمليات اطتزينة والعمليات ما بُت البنوؾ : (1)اجملموعة -        

 .عمليات مع الزبائن :(2)اجملموعة - 

 .حسابات ػتفظة السندات وحسابات التسوية : (3)اجملموعة - 

 .القيم الثابتة : (4)اجملموعة - 

 .األمواؿ اطتاصة وما شاكلها : (5)اجملموعة - 

 .التكاليف : (6)اجملموعة - 

 (.اإليرادات)النواتج  : (7)اجملموعة - 

 .النتائج : (8)اجملموعة - 

 .حسابات خارج اظتيزانية : (9)اجملموعة - 

 2: الجدول رقم                                         

 حسابات المخطط المحاسبي البنكي

حسابات الميزانية  حسابات خارج الميزانية
 (اإلستغالل)

 حسابات النتائج حسابات التسيير

 (1)اجملموعة -  (9)اجملموعة - 

 (2)اجملموعة - 

 (6)اجملموعة - 

 (7)اجملموعة - 

 (8)اجملموعة - 

                                                           
 1992 /11 /17اظتؤرخ يف  /13العدد/ اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية -  1
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 (3)اجملموعة - 

 (4)اجملموعة - 

 (5)اجملموعة - 

 

تسجل يف ىذه اجملموعة العمليات اليت تتم نقداً والعمليات اليت تتم مع البنوؾ : ( 1)المجموعة  -
 .األخرى

تسجل يف ىذه اجملموعة العمليات اليت تتم مع الزبائن، سواء كانت ىذه العمليات : ( 2)المجموعة  -
 .متمثلة يف قروض، ودائع، أو حسابات عادية

تسجل يف ىذه اجملموعة العمليات على . ىي اجملموعة األكثر تنوعاً واألكثر تعقيداً : ( 3)المجموعة  -
السندات، العمليات ما بُت الفروع، العمليات مع الدائنوف واظتدينوف اظتختلفوف، العمليات على 

 .التوظيفات اظتختلفة، واضتسابات اإلنتقالية وحسابات التسوية

تسجل يف ىذه اجملموعة األمبلؾ والقيم الدائمة اليت يتحصل عليها البنك بقصد : ( 4)المجموعة  -
من بُت ىذه القيم ؾتد األصوؿ الثابتة، سندات . استغبلعتا للقياـ بنشاطاتو، وليس بغرض إعادة بيعها

 .اظتساقتة، القروض اإلكتارية
تسجل يف ىذه اجملموعة وسائل التمويل الدائمة والطويلة األجل كرؤوس األمواؿ : ( 5)المجموعة  -

كما تسجل يف ىذه اجملموعة مؤونات األخطار واألعباء، أمواؿ لؤلخطار . اطتاصة والديوف حتت شرط
 .العامة البنكية، واظتؤونات النظامية

 .تسجل يف ىذه اجملموعة كل أنواع األعباء اليت يتحملها البنك: ( 6)المجموعة  -

 .تسجل يف ىذه اجملموعة كل أنواع اإليرادات اليت يتحصل عليها البنك: ( 7)المجموعة  -

تسجل يف ىذه اجملموعة األرباح واطتسائر اليت حتصل عليها البنك يف ّناية الدورة : ( 8)المجموعة  -
 .اظتالية

تسجل يف ىذه اجملموعة التعهدات اليت نتنحها البنك والتعهدات اليت يستلمها البنك : (9)المجموعة  -
 . (التعهدات اليت تعطى للبنك)
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 .القوائم المالية للبنك التجاري : المطلب الرابع 

 :تتضمن ػتاسبة البنوؾ نظامُت وقتا

ويتضمن ؼتطط اضتسابات الداخلي، اظتلفات اظتعلوماتية اظتتعلقة مبخطط اضتسابات : النظام الداخلي (1
 .تتمتع البنوؾ حبرية تامة يف كيفية تنظيم نظامها الداخلي. إخل... الداخلي، إجراءات التسجيل 

 :يتكوف من: النظام الخارجي (2
وتتمثل يف اظتيزانية البنكية، خارج اظتيزانية، جدوؿ حسابات النتائج : الحسابات السنوية القانونية- 

 .واظتبلحق

تتمثل ىذه الوثائق يف . ىي وثائق ػتضرة لصاحل سلطات الوصاية: الدورية (القوائم)المسندات - 
 ، قوائم اضتيطة(Les états périodiques)اضتاالت الدورية 

( Les états prudentiels) واإلحصائيات. 

 :الميزانية .1
، (اطتصـو)وما عليو  (األصوؿ)، خترب اظتيزانية عن ما للبنك t تعرب اظتيزانية عن اضتالة اظتالية للبنك يف زمن         

 .فهي تعطي نظرة عن ذمة البنك

 3: الجدول رقم 

 مثال عن مكونات ميزانية بنكية

 خصوم أصول

 ديوف اجتاه اظتنشآت اظتالية صندوؽ، بنك مركزي، حساب جاري بريدي

 حسابات الزبائن الدائنة سندات حكومية

 ديوف مؤلفة بسندات حقوؽ على الزبائن اظتاليُت

 خصـو أخرى حقوؽ على الزبائن 

 حسابات التسوية  أوراؽ وسندات ذات دخل ثابت

 مؤونات نظامية حصص يف اظتؤسسات اضتليفة
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 رأس ماؿ إجتماعي  قيم ثابتة

 إحتياطات  حسابات التسوية

 ترحيل من جديد

 نتيجة الدورة

 المجموع المجموع

  :جدول حسابات النتائج.2

والعمليات اليت  (اإليرادات)تسجل يف جدوؿ حسابات النتائج كل العمليات اليت تزيد من ثروة البنك 
نتثل الفرؽ بُت اإليرادات والتكاليف نتيجة الدورة اظتالية، وبالتارل يفسر جدوؿ . (التكاليف)تنقص من ثروهتا 

كتمع جدوؿ حسابات . حسابات النتائج األنشطة اليت قاـ هبا البنك قصد فهم مكونات نتيجة الدورة اظتالية
 : النتائج بُت اإليرادات والتكاليف حسب طبيعتها أي

 .متعلقة باإلستغبلؿ -
 .مالية -
 إستثنائية -

 4: الجدول رقم 

  مثال عن مكونات جدول حسابات النتائج لبنك
 

 إيرادات

 :إيرادات اإلستغالل البنكي -11

 : فوائد وإيرادات مشاهبة عتا- 1

 .فوائد على العمليات مع اظتنشآت اظتالية- 

 .فوائد على العمليات مع الزبائن- 

 .فوائد على األوراؽ والسندات ذات الدخل الثابت- 



                                 انمحاسبة انبنكية و ماهية انبنىك و أدائها:انفصم األول 
 

 
30 

 .فوائد أخرى- 

 .إيرادات على عمليات القرض اإلكتاري والعمليات اظتشاهبة- 2

 .إيرادات على عمليات اإلكتار البسيط -12
 .إيرادات على السندات ذات الدخل اظتتغَت -13
 .عموالت -14
 .إيرادات اإلستغبلؿ البنكي أخرى -15

 : إيرادات أخرى- ب

 .إيرادات متنوعة- 7

 .إسًتجاع اظتؤونات واضتقوؽ- 8

 .إيرادات استثنائية- 9

 .خسارة الدورة- 10

 أعباء

 : أعباء االستغالل البنكي -16

 :فوائد وأعباء مشاهبة- 1

 .فوائد على العمليات مع اظتنشآت اظتالية- 

 .فوائد على العمليات مع الزبائن- 

 .فوائد على األوراؽ والسندات ذات الدخل الثابت- 

 .فوائد وأعباء أخرى- 

 .أعباء على عمليات القرض اإلكتاري والعمليات اظتشاهبة- 2

 .أعباء على عمليات اإلكتار البسيط -17

 أعباء اإلستغبلؿ البنكي أخرى- 4
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 : أعباء أخرى (ب

 : أعباء اإلستغبلؿ العاـ- 6

 خدمات - 

 تكاليف- 

 تكاليف العاملُت- 

 ضرائب ورسـو - 

 أعباء متنوعة - 

 ؼتصصات اظتؤونات واطتسائر على اضتقوؽ الغَت مسًتجعة- 7

 ؼتصصات اإلىبلكات واظتؤونات على القيم اظتعنوية الثابتة- 8

 أعباء استثنائية- 9

 ضرائب على األرباح  -18

 نتيجة الدورة- 11

 

 :             و فيما يلي شكل يبُت كيفية استخراج النتيجة اظتالية للبنك 

 1:الشكل رقم 

 النتيجة المالية للبنك       
 

 

 

 

 تكاليف الفوائد– إيرادات الفوائد 
 ودائع

 ديون 

 خزينة

 سندات

 أقراض

 إيراد صافي من الفوائد

 إيرادات أخرى + 

تكاليف أخرى -   
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   :خارج الميزانية.3

تدعى خارج  (قائمة)البنكية، حتصى ىذه التعهدات يف وثيقة  (التعهدات)نظراً ألقتية اإللتزامات         
 .اظتيزانية، وذلك خبلفاً للمؤسسات التجارية والصناعية اليت تشَت إذل تعهداهتا يف مبلحق قوائمها اظتالية

تصنف . مباشر (دفع أو حتصيل)دتثل التعهدات تلك العمليات اليت ال تؤدي إذل تدفق نقدي           
 : االلتزامات أوال حسب إذا ما أّنا ؽتنوحة أو مستلمة، مث حسب طبيعتها أي 

 .(العملة الوطنية أو بعمبلت أجنبية)التزاـ بالتمويل - 

 .التزاـ بالضماف- 

 .التزاـ على السندات- 

       نظراً للعدد الكبَت من التعهدات اليت دتنحها البنوؾ أو تتلقاىا، ونظراً لكثرة العمليات على العملة الصعبة 
 .وعلى الوسائل اظتالية، فحسابات خارج اظتيزانية دتثل ركيزة لتحديد معظم النسب القانونية

 حسابات خارج الميزانية البنكية( :5)              الجدول رقم    

 المبالغ االلتزامات

 : اإللتزامات الممنوحة- أ

 .التزامات التمويل لصاحل اظتنشآت اظتالية- 

 .التزامات التمويل لصاحل الزبائن- 

 .التزامات الضماف لصاحل اظتنشآت اظتالية- 

 التزامات الضماف لصاحل الزبائن- 

 التزامات ؽتنوحة أخرى- 

 : االلتزامات المستلمة- ب

 التزامات التمويل مستلمة من اظتنشآت اظتالية - 

 التزامات الضماف مستلمة من اظتنشآت اظتالية- 
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 التزامات مستلمة أخرى - 

 

 .1األداء البنكي: المبحث الرابع 

         يعترب األداء معرب عن ؾتاح و دتيز ؼتتلف اظتؤسسات يف السوؽ و البنوؾ إحدى ىذه اظتؤسسات اليت تلقى
 منافسة واسعة من طرؼ اظتؤسسات اظتالية األخرى ،لذا اعتمدت يف أعماعتا على انتهاج سياسات ؼتتلفة لتربز
 مدى قدرا على األداء األفضل و بنجاعة و تتمثل غتمل ىذه السياسات يف سياسة الودائع و ىي إحدى أىم

 .اظتصادر اطتارجية لتمويل البنك و سياسة اإلقراض و اليت دتثل أىم أوجو استثمار اظتوارد اظتالية للبنك 
 .مفهوم األداء: المطلب األول 

 .تعريف األداء : الفرع األول 

اليت تعٍت وضعية  " performance اضتصاف يف السباؽ  "            األداء ىو الًترتة اللغوية للكلمة االؾتليزية
وضعية :معايَت منها  بعد تررتتها إذل اللغة الفرنسية،منحت حقبل واسعا للتطبيق ،فيعرؼ األداء من خبلؿ عدة

اظتنظمة بالنسبة للمنافسة ،القدرة على اإليداع ،عدد الزبائن الذين ابتعدوا عن التعامل مع اظتنظمة ،نسبة العقود 
اظتربمة ،بالرغم من ىذا الكم اعتائل الذي تتخذه كلمة األداء من معاين ،إال انو نتكن  إرجاعو إذل احد اظتعاين 

:االبتدائية التالية   
األداء ىو عبارة عن النجاح ،أي ىو عبارة عن دالة لتمثيل النجاح ،تتغَت ىذه الدالة بتغَت اظتنظمات أو العاملُت -

 .1فيها

."processus "يعرب عن غتموعة من اظتراحل والعمليات  "  action وليس النتيجة اليت " األداء ىو فعل -
تظهر يف وقت من الزمن معظم االستعماالت يف غتاؿ التسيَت ،تشَت إذل أف األداء يتضمن يف أف واحد معنيُت من 

،يتمثل األوؿ يف النتيجة اظتوجهة إذل النشاط ،و يشار إذل عكس األداء بنتيجة متوسطة أو  ىذه اظتعاين االبتدائية
سيئة ، أما الثاين فهوعبارة على الفعل الذي يقود إذل النجاح و يتم بناؤه على طوؿ مراحل التسيَت و ال لتصل يف 

يف التعبَت عن  )أخر العملية التسيَتية كنتيجة ػتصلة من الناحية االقتصادية يغطي األداء عدة حقائق مثل الفعالية 

                                                           
بوقرة ظتياء ، عرباوي نورة ،قراطيب سهيلة ، احملاسبة يف القطاع البنكي و أثرىا على أداء البنوؾ ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس ، مدية،  –1

  .34 ، ص 2007/2008
 مصطفى بلمقدـ ، بوشعور راضية ، تقييم أداء اظتنظومة اظتصرفية اصتزائرية ،جامعة تلمساف اظتوقع-  1

www.hakkou.jeeran .Oom/archive/2007/10/36328 html-157k- 
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،ولذا يوجد أساليب اقتصادية لؤلداء ، ثبلثة ( عندما يتعلق األمر بدرجة حتقيق األىداؼ ) و الكفاءة   (التكاليف
:منها تبدو رئيسية و ىي   

 األداء يتضمن التحكم يف التكاليف و التقدـ التقٍت و يعتمد على نوعية: يف النظرية النيو كبلسيكية للمنظمة -
 التسويق يف اظتنظمة وعلى سرعة رد الفعل لتحوالت السوؽ ،فهنا يعترب األداء احد عناصر التسيَت على عكس

 .مفهـو اإلنتاجية الذي يقيس النتائج فقط 
مثلى  يعكس األداء تنظيما كفئا إذا حتققت األىداؼ ،و فعبل إذا استعملت اظتوارد بطريقة: يف اقتصاد التنظيم - 

كذلك على  و بأقل تكلفة ؽتكنة على ىذا اظتستوى يعترب األداء مفهـو اسًتاتيجي عملي للفًتة القصَتة ، ويدؿ
 .بعض اظتؤشرات مثل السلم االجتماعي ،ّنضة اإليداعات و اظتكانة الرفيعة اظتمنوحة للزبائن 

 
1.معايير األداء : الفرع الثاني 

     
 و بينها فيما ومًتابطة متداخلة اظتختلفة اظتعايَت من غتموعة ضوء على يقدر أف كتب اظتنظمات أداء          

 على للمنظمات يعتمد اإلرتارل األداء أف مبعٌت ، االجتماعي و التجاري ،التقٍت اظتارل اظتيداف من مستنبطة تكوف

 :الشكل  يف يظهر كما . ،االجتماعي ،التجاري ،التقٍت اظتارل األداء

 2: الشكل رقم 
 معايير األداء 
  

  

   

.مصطفى بلمقدـ ،بوشعور راضية ،تقييم أداء اظتنظومة اظتصرفية اصتزائرية: اظتصدر  

.      محددات األداء : الفرع الثالث   

 األداء ىو األثر الصايف صتهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات و إدراؾ الدور أو اظتهاـ ،و يعٍت ىذا أف األداء يف         
:موقف معُت نتكن أف ينظر إليو انو ناتج عن العبلقة اظتتداخلة بُت كل من   

 (اظتهاـ  )إدراؾ الدور -3القدرات                  - 2اصتهد                    - 1

(  اضتوافز)ىذه العناصر الثبلث دتثل ػتددات األداء،حيث يشَت اصتهد إذل النتائج من حصوؿ الفرد على التدعيم 
ألداء  أي الطاقة اصتسمانية و العقلية اليت يبذعتا ألداء مهمتو ، أما القدرات فهي اطتصائص الشخصية اظتستخدمة

                                                           
 2004 (. 2003فاطمة الزىراء غزارل ،تقييم األداء يف ظل نظاـ اضتوافز، مذكرة ضمن متطلبات شهادة ليسانس ،اظتركز اصتامعي ، اظتدية ،دفعة - 1

 أداء  مالي  أداء تقني 

 أداء إجمالي

 أداء إنساني  أداء تجاري
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من  الوظيفة ،وال تتغَت ىذه القدرات عرب فًتة زمنية قصَتة ،و إدراؾ الدور ىو االجتاه الذي يعتقد الفرد انو
بتعريف  الضروري توجيو جهده يف العمل من خبللو حيث تقـو األنشطة اليت يعتقد الفرد بأقتيتها يف أداء مهامو

 .إدراؾ الدور 
  .1العوامل المؤثرة على األداء:المطلب الثاني 

حركية الوسائل اظتالية ،التنسيق بُت العوامل ، :          يظهر األداء يف اظتنظمات من خبلؿ عدة جوانب منها 
فهو يضمن القيادة الفعالة ... يف االندماج التجاري ، بقاء وحدة اإلنتاج يف اظتنافسة ،إبراز اإليداعات  النجاح

لكن توفَت نظاـ اقتصادي يضمن للمنظمة الفعالية و الكفاءة . و احًتاـ ما ىو منتظر منها جتاه زبائنها  للمنظمة
 ،قد يبدو عسَتا و من الصعب حتقيقو ،لذا كتب توجيو اظتنظمات و قيادا إذل النجاح بوضع إطار يشرح بعض

 :أسباب الفشل و النجاح يف اظتنظمة ،من أىم العوامل اظتؤثرة على األداء ؾتد 

:األداء و صاحب العمل -1  

        تنشا اظتنظمات وتنمو يف وسط مليء بالعوامل اظتؤثرة وقد يكوف أىم عامل ىو العنصر البشري ،فهو 
 .اضتاكم يف اظتنظمة ، وحتقيقو للنجاح يكوف من خبلؿ استخدامو للعناصر األخرى العنصر

يشَت إذل ػتيط ثقايف معُت مرتبط بنظاـ للقيمة ومستنبط من " صاحب العمل "             ظهور مفهـو 
التشكيلية االجتماعية االقتصادية ،نتثل رجل األعماؿ العمود الفقري للمنظمة و االقتصاد ككل ،حيث اىتم 

الباحثُت بتحديد اطتصائص األساسية عتذا الرجل ،عموما ال توجد خصائص عامة ،لكن قد يشًتؾ  الكثَت من
التميز يف غتاؿ أعماعتم الفهم الواضح للبيئة اليت :األعماؿ الناجحُت يف بعض الصفات الرئيسية تتمثل يف  رجاؿ
 فيها اظتنظمة ،النضج و الكفاءة  تعمل
 

:األداء و تدخل الدولة  -2  

          يعود مشكل األداء كذلك إذل تبعية اظتنظمات للدولة ،حيث تبٌت ىذه األخَتة سياسة دعم و مساندة 
بصفة . و هتمل حظوظها يف اظتنافسة و اظتر دودية ،و خاصة االستمرارية داخل احمليط التنافسي اضتارل  اظتنظمات

االستقبللية  عامة نتكن أف نقوؿ أف درجة تدخل الدولة ىي معيار لؤلداء ،وكلما منحت اظتنظمات درجة أكرب من
 .و اضترية يف اختيار أساليب التسيَت ،كلما دؿ ىذا على فرص جديدة لرفع األداء فيها

         تتلخص العبلقات بُت األداء و التمويل يف الدور اظتنظم من البنوؾ باعتبارىا الوسيط اظتارل الذي يعمل 
 .مساندة نشاط اظتنظمات ،لكن ىل للبنوؾ يف الدوؿ النامية ىي قادرة على حتقيق ماىو منتظر منها ؟ على

 : األداء و المؤسسات المالية 3- 
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   رتيع التحليبلت يف ىذا اجملاؿ تربز أف احد الصعوبات مقيدة ىو عدـ قدرة البنوؾ على التحديد الصحيح
 للخطر و األداء للمنظمات ،و ىذا يرجع إذل منهجية التحليل اظتارل ألّنا مستخلصة من تطبيقات و استعماالت

 أؾتزت يف الدوؿ اظتتقدمة ، ولقيت ؾتاحا يف أف نفس ىذه التحليبلت كانت نتائجها ػتدودة جدا يف الدوؿ
 1.(األكيد أف اظتشكل يعود للعنصر البشري اظتستعمل لطرؽ وال رضية االستعماؿ ). النامية 

        أف النظاـ البنكي يف الدوؿ النامية يبعد عن اضتاجات اضتقيقية اظتطلوبة يف السوؽ ؽتا يبعده على أف يكوف 
 ألداء اظتنظمة ،و بسبب األقتية البالغة اليت لتتلها النظاـ البنكي يف التنمية االقتصادية ،كتب أف يأخذ بعُت عامل

،و  مدركة الواقع عن طريق تشجيع التوفَت يف األوساط الشعبية ،بوضع صناديق إليداع األمواؿ يف متناوؿ اصتميع
رغم اإلصبلحات اظتالية اظتنتهجة ،تبقى النتائج مؤسسة ،لذا كتب ػتاولة  .العمل على حتفيز دنتقراطية اإلقراض 

قدرات اإليداع اظتارل ،و سرعة دوراف النقود االئتمانية و الفعالية التنظيمية  رتع العوامل اظتتسببة يف ذلك و إظهار
 :تعاين األنظمة البنكية من مشكلتُت قتا  .،كلها ػتددات أساسية لؤلداء 

 .عرض منتجات وخدمات غَت مبلئمة -

 .تسيَت بنكي قليل الكفاءة -

        ولذا تتطلب أف يكوف عرض القروض مرتكز على حتليل ىاـر للخطر ،و بالتارل نتكن القوؿ أف أحد 
 .اليت تسبب اـتفاض األداء للمنظمات ىو ضعف العبلقة بُت البنك و احمليط االقتصادي و االجتماعي  العوامل

 : األداء و الشراكة 4-
           إف إنشاء منظمات شراكة بُت مسَتين وطنيُت وآخرين أجانب ،بدوف شك ىو مصدر النطبلقة جديدة

 للمنظمة سواء ،كانت عمومية أو خاصة حيث ساعد ىذا العمل من جهة توجيو تصرؼ الدولة ؿتو العقبلنية
 .،ومن جهة أخرى إذل دعم اظتبادرات اطتاصة احمللية 

 : الصلة الوثيقة بين التكوين و األداء و استعمال الطرق العلمية 5-

         أثبتت الدراسات أف ىناؾ عبلقة وطيدة بُت طريقة التسيَت و التعليمات الدراسية ،و ىذا ما يتطلب إعداد
 اسًتاجتيات للتكوين تفيد يف اضتصوؿ على رؤساء كتيدوف عمليات االتصاؿ مع البشر ،قادرين على عرض

 .احملفزات اليت تتناسب مع متطلبات العماؿ و أخَتا قيادهتم لبلوغ النجاح 

 .      إف صيانة العنصر البشري و الدعم اصتيد لو ىي عامل ألداء اظتنظمة لكي تتفادى االستثمارات السلبية 
 أثبتت التجارب السابقة إف استعماؿ الطرؽ العلمية و التقنيات الكمية لتقدير فرص االستثمار يقود إذل قرارات

 .عقبلنية ،من بُت ىذه األساليب ؾتد القيمة اضتالية الصافية ،معدؿ اظتردود الداخلي 
 : عوامل األداء وعكس األداء 6-
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ا ػتددا أساسيا لنجاح اظتؤسسة على األخص يف القطاع اطتاص ،و تو           تعترب شخصية اظتسَت يف حد ذا
 .اظتراقبات التسيَتية برؤوس أمواؿ أجنبية أو خاصة يعظم فرص ؾتاح اظتنظمات و كتعلها يف تزايد مستمر  تامُت

          إف عدـ مبلئمة اظتنتجات البنكية مع خصوصيات اظتؤسسات الصغَتة و اظتتوسطة يف الدوؿ النامية ،عدـ 
 التسيَت البنكي ،وعدـ قدرة البنوؾ على القياـ بتحليبلت ىامة حوؿ اطتطر و األداء يف اظتنظمة ،دل نتكن كفاءة

إضافة إذل ىذه العوائق ،فاف سوء حتديد ميادين  .اظتؤسسات البنكية من تغطية اىتمامات اظتنظمات بكفاءة 
 .تعرقل األداء  تدخل الدولة ،نقص احًتاـ التزامات اضتكومة ،كلها عوامل

 .سياسة الودائع : المطلب الثالث 
        تعترب الودائع إحدى أىم اظتصادر اطتارجية لتمويل البنك ، فهي أكثرىا خطورة و أقلها تكلفة ، وتتميز

لسوؽ  و تتخذ الودائع عدة أشكاؿ ، كما أف. بالسرية الكاملة ألف قيمة الوديعة قد تدؿ على اظتركز اظتارل للمودع 
سنتطرؽ للعوامل  الودائع ػتددات للعرض و كذا ػتددات  الطلب  ، وسنحاوؿ إبراز ذلك يف ىذا اظتبحث ، كما

 .اظتؤثرة يف سياسة الودائع 

 .تعريف الودائع: الفرع األول 

ا كمية النقود اظتقيدة يف دفاتر البنك ضتساب أحد عمبلئو ، و الودائع دتثل نو      نتكن تعريف الوديعة على أ
 assets )  للعميل و خصوما liabilities )بالنسبة للبنك ، و نشأ الودائع اظتصرفية من دفع نقود أو  أصوال

1شيك ضتساب العميل أو بالتحويل من حساب إذل آخر ، فالودائع اظتصرفية ىي بذلك إقرار مبديونية  ). (
. 

. ا دتثل كل ما يقـو بو األفراد أو اعتيئات بوضعو يف البنوؾ بصفة مؤقتة ونوكما نتكن تعريف الوديعة على أ-
 .قصَتة أو طويلة على سبيل اضتفظ أو التوظيف

 ا دتثل مبالغ نقدية مفيدة يف دفاتر البنوؾ التجارية مستحقة للمودعُت بالعمبلت احمللية أونوكما تعرؼ بأ-   
 ، و تتخذ ىذه الودائع أكثر من شكل طبقا لئلنفاؽ اظتنظم للعبلقة بُت صاحب الوديعة و1بالعمبلت األجنبية 

 .البنك 

 :و من ىذه التعاريف نتكن استنتاج ما يلي 

  البعد الزمٍت يف الوديعة مهم للغاية حيث يوجد فاصل زمٍت بُت ضتظة اإليداع و ضتظة السحب ، وىذا1-
ىذا  الفاصل الزمٍت لو أقتية خاصة من عدة جوانب فهو يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة للمودع ، كما أف
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التوظيفات  الفاصل الزمٍت يعترب حاشتا من الناحية االقتصادية بالنسبة للبنك ، إذ على أساسو نتكن تقدير مدى
 .البلزمة عتذه األمواؿ 

  الوديعة ال تعٍت حتويل اظتلكية ، أي ملكية النقود ، فهي دائما ملك لصاحبها ختلى من التصرؼ فيها بصفة2-
 مؤقتة ، و قد نقل حق التصرؼ فيها ، و لكن شكل مؤقت أيضا إذل البنك ، و ىذا األخَت من حقو استعماؿ

 .ا بوا عمليات السحب احملتملة من طرؼ أصحابوىذه الودائع ، و لكن يف اضتدود اليت تسمح لو 

 ا لقاء االعًتاؼ بالدين ، أوبو الودائع تكوف إما يف شكل نقود ، يف ىذه اضتالة يتملكها البنك و يتصرؼ 3-
 .يشكل قيم منقولة تبقى ملك الزبوف ، و يديرىا البنك ضتساب الزبوف

 (القضاء بقرار من)ا و استثناءا بو البنك عادة يتقيد بتقاليد سر اظتهنة ، و ال يكشف أسرار الودائع إال ألصحا4-
 . للسلطات اظتالية الضريبية و اصتمركية 

 

 .أنواع الودائع : الفرع الثاني 

          ىناؾ عدة معايَت يتم من خبلعتا تصنيف الودائع ، و سنستعرض يف ىذا اظتطلب ؼتتلف تلك اظتعايَت و 
 .األنواع  كذا

 .1أنواع الودائع من حيث أجل االستحقاق: أوال 

 :حسب ىذا اظتعيار ؾتد عدة أنواع فنذكرىا فيما يلي       

  :الودائع تحت الطلب -1

لوظائف البنوؾ التجارية ،        تسمى الوديعة حتت الطلب باضتساب اصتاري و ىي إحدى السمات اظتغَتة
عناصر حسابية ينتج عن  و ىي عبارة عن عقد بُت البنك و اظتودع ، مبوجبو تتحوؿ اضتقوؽ النقدية إذل

اظتدة اظتتفق عليها أو يف  ايةنورصيد دائن لصاحل اظتودع ، يكوف مستحق األداء يف - إيداعا و سحبا-تسويتها
ظتا يطرأ عليو من قيود تغَت  اية العمل اليومي، فهذا اضتساب يف اضتركة مستمرة ما بُت الزيادة و النقصاف وفقانو

 .يف حالتو 

 :ذه النوعية من الودائع لدى البنوؾ التجارية لتحقيق أربعة أىداؼ رئيسية بو         و لتتفظ الناس عادة 
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 .ـ اليومية توتنفيذ عمليا- 

 .احتياطي ظتواجهة الظروؼ الطارئة- 

 .دتويل اظتشًتيات و االتفاؽ اظتستقبل - 

 .عدـ رغبة اظتدخر يف االستثمار أموالو تلك يف أصوؿ أخرى - 

العاملة  ا دتثل األرصدةنو        و ىذا يعٍت أف الودائع حتت الطلب كتب أف تدفع عند طلبها دوف أي تأخَت إذ أ
 .ا بوألصحا

ىي عبارة عن اتفاؽ بُت البنك و العميل ، مبوجبو يودع العميل مبلغا من اظتاللدى البنك ، : الودائع ألجل - 2
البنك دوف سحب لفًتة  حبيث ال يكوف العميل يف حاجة ماسة إذل ذلك اظتبلغ يف اظتدى القريب ، فيودعو لدى

على األساس البسيط ال اظتركب و  و مقابل ذلك نتنح البنك عميلو فائدة على وديعتو ػتتسبة. معينة يتفق عليها 
 .يقل اظتبلغ اظتودع عن قدر معُت  ىي ختتلف وفقا ظتدة اإليداع و طبيعة الشخص اظتودع بشرط أال

تتحرؾ  كذلك قد تتدرج نسبة الفائدة يف التصاعد كلما ازداد اظتبلغ اظتودع حىت يصل إذل قدر معُت ، مث          
كاف مقداره ، و  إذل التنازؿ بعد ذلك اضتد ، كما قد يتفق على أف تكوف النسبة ثابتة فيما يتعلق باظتبلغ مهما

بناءا على طلب كتايب من  متدرجة يف التصاعد وفقا ظتدة اإليداع ، ىذا و قد تتجدد الوديعة تلقائيا و ظتدة ؽتاثلة
حساب الفائدة و لتوؿ الرصيد إذل  العميل و إذا دل يطلب العميل ذلك عند حلوؿ أجل االستحقاؽ يتوقف

 .حساب حتت الطلب 

 و قد لتدث يف أحواؿ نادرة أف يطلب صاحب الوديعة ألجل سحب وديعتو ، كلها أو بعضها قبل موعد
 االستحقاؽ اظتتفق عليو ، و لتق للبنك يف ىذه األحواؿ أف يرد الوديعة لصاحبها أو نتتنع عن الرد حفاظا على

 ا ، إال يف األحواؿ غَت العادية كتلك اليت يكثر فيها اإلقباؿ على اسًتداد الودائع ، وىمشتعتها و تدعيما لشهر
 .متشى البنك من ىذه الظاىرة على مقدار السيولة 

        و يف حالة موافقة البنك على رد الوديعة فإنو قد يصرفها لصاحبها دوف أف نتنحو أية فوائد عنها خبلؿ اظتدة
 عادة يقل مبلغ القرض عن قيمة )اليت ظلت فيها يف حوزة البنك أو يقرض اظتودع بضمانتها مبلغا مساوي عتا 

 ظتدة معينة و بفائدة أعلى من سعر الفائدة اإليداع و يًتؿ البنك للعميل أف متتار أحد اضتلُت ، و. (الوديعة 
 .كبلقتا ال يشجع على كثرة السحب من الودائع ألجل 

 من إحدى وسائل جتميع اظتدخرات اليت حتظى بانتشار عاظتي واسع النطاؽ و تتميز ىذه: ودائع التوفير - 3
 .ا تواضتسابات ببعض الصفات منها صغر مبالغها و كثرة حسابا
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      و يقضي ىذا النوع من الودائع ، أف يستخرج لكل مودع دفًت يقيد فيو البنك البيانات اظتتميزة للعميل ، و 
 .يودعو العميل و يسحبو من حسابو و ما يستحق لو من فائدة و التاريخ الذي يتم فيو ذلك  ما

       ىذا و لتقق ىذا النوع من األوعية االدخارية ميزة مزدوجة تتمثل يف اصتمع بُت العائد و السيولة اضتاضرة،
 .حيث نتكن للمدخر اضتصوؿ على عائد مع عدـ التضحية بالسيولة اضتاضرة ظتدخراتو 

ـ ، و من أمثلة ىذا بوا ضتسابوو دتثل مبالغ يودعها العمبلء كغطاء لعمليات بنكية تقـو : مدة لمجالودائع ا- 4
النوع من الودائع التأمينات النقدية اليت تتقاضاىا البنوؾ التجارية نظَت إصدار خطابات الضماف و اليت ال ترد 

و تتقاضى البنوؾ أيضا تأمينات نقدية نظَت .عادة إال بعد إعادة خطاب الضماف بعد انتماء الغرض من إصداره 
 .اطتارج دتويل بعض االعتمادات اظتستندية اطتاصة باستَتاد السلع من

 .أنواع الودائع من حيث النشاط االقتصادي للمودعين: ثانيا

 :       وفقا عتذا اظتعيار ىناؾ ستس أنواع من الودائع نذكرىا فيما يلي 

من  ا تبعا لتغلب يف ظروؼ النشاط الذي دتارسو ،تو و تتصف بتغلب أرصد1 :ودائع المشروعات التجارية- 1
الزمٍت  ىنا كاف من الطبيعي دراسة أوضاعها حىت نتكن التعرؼ على توقيعات السحب اظتتوقعة خبلؿ اظتدى

اظتشروعات من  للموازنة اليت تعدىا اإلدارة اظتختصة ، و من مث يتسٌت وضع السياسات اليت تتفق و ظروؼ ىذه
 .ناحييت السيولة و االستثمار 

 ترتبط حركة ىذه الودائع بالدورة اإلنتاجية عتا فمع بدء ىذه الدورة تريد : ودائع المشروعات الصناعية- 2
خدمات  حركات السحب و التحويبلت من حسابات ىذه اظتشروعات و ذلك لتمويل اظتشًتيات البلزمة عتا من

و مع انتهائها تزيد حركات اإليداع نتيجة لزيادة حركة اظتبيعات  .اخل ....و مستلزمات إنتاج ، أجور مرتبات 
 .النقدية و حتصيل الذمم 

  و ترتبط يف حركتها بالدورة الزراعية اظتتبعة ، ففي بدايتها تزيد:ودائع الزراع و المشروعات الزراعية - 3
 اظتسحوبات فتقل األرصدة ، و لتدث العكس عند بيع احملاصيل ، من ناحية أخرى قد لتدث سحب منتظم أو

....(  مثاؿ ذلك السحب اظتتزايد عند دخوؿ اظتدرسي ، األعياد )موشتي للزراع ظتواجهة النفقات الشخصية للزراع 
 .مثل ىذه الودائع تتزايد أقتيتها يف البنوؾ االئتماف الزراعي 

ؾتد  ىنا. من ىذه اظتشروعات الفنادؽ ، مؤسسات النقل و السياحة و غَتىا : ودائع المشروعات الخدمية -4
عمليات  ا قد ؿتتاج لسحب مبالغ كبَتة من ودائعها لتغطيةنوأنو خبلفا للمسحوبات العادية عتذه األنشطة فإ
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اإليداع يف .  التحديد و التوسع كذلك قد ؾتد بالنسبة لبعضها ارتفاعا واضحا و مستمرا يف حركات السحب و
  .1مواسم معينة كما ىو اضتاؿ بالنسبة للفنادؽ و شركات السياحية 

متزايدة   كودائع األطباء و الصيادلة و احملاسبُت و اظتقاولُت ، ىذه الودائع1 : ودائع أصحاب المهن الحرة- 5
باستمرار ، أما ودائع العاملُت و اليت تتمثل يف اظترتبات احملولة على البنوؾ حيث يتم سحب معظمها يف األياـ 

 .القليلة التالية لئليداع 

 .أنواع الودائع من حيث قطاعات المودعين: ثالثا 

 : أىم الودائع وفقا عتذا اظتعيار ىي
صورة  وتضم ودائع اعتيئات العمومية ذات النشاط اإلنتاجي سواء كاف ذلك يف: ودائع قطاع األعمال العام 1-

 (التامُت باستثناء تلك اعتيئات اليت تدخل يف قطاع الوسطاء اظتاليُت كالبنوؾ وشركات)سلعة أو خدمة

 شركات اظتساقتة،شركات التوصية)وتشمل ودائع شركات األمواؿ : ودائع قطاع األعمال المنتظم  2-
وتعترب اطتطة اظتالية للودائع  .سواء كانت تابعة للدولة أـ كانت خاصة  (باألسهم،الشركات ذات اظتسؤولية احملدودة

 .واإليداع من البنوؾ اطتاصة عتذين القطاعُت العنصر األساسي الذي تعتمد عليو حركات السحب

التوصية  شركات التضامن ،شركات)ويتضمن ودائع شركات األشخاص :ودائع قطاع األعمال غير المنتظم  3-
التارمتية  ،لتكم سلوؾ ىذه الشركات عوامل غَت معروفة يف الغالب ،غَت انو نتكن بتتبع البيانات (البسيطة 

يف نقاط  ظتختلف أنشطة ىذه الشركات ، التوصل إذل مؤشر تقرييب يعتمد عليو يف التنبؤ برقم الودائع اظتتوقع يف
 .زمنية مستقبلية 

 .ودائع الجمعيات التعاونية-4

 و تشمل حسابات وزارة اطتزانة ،حسابات اإلدارة اضتكومية ،حسابات:ودائع قطاع الخدمات العامة - 5
 .احملليات و ختضع ىذه الودائع يف حركتها للموازنة العامة للدولة و احملليات 

 .و يشمل األفراد و اظتنشات الفردية :ودائع قطاع األفراد - 6

 .و يشمل اظتؤسسات العامة للتأمُت و اظتعاشات ،و التأمينات االجتماعية : ودائع قطاع الوسطاء الماليين - 7

 .1أنواع الودائع من حيث مصدرها: رابعا 

أجنبية و ػتلية :          إذا أخذنا مصدر ىذه الودائع معيارا لتصنيفها فنجد نوعاف   
:و اليت ؾتد فيها شكبلف قتا :الودائع األجنبية - 1  
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أين تتخذ البنوؾ األجنبية من البنوؾ احمللية مراسلة عتا فتحتفظ مبقدار ضئيل :ودائع البنوك من الخارج - 1-1
الودائع لتسهيل معامبلهتا من  

أي أف ىناؾ أشخاص لديهم حسابات يف بنوؾ اصتزائر مثبل لكنهم ال يقيموف :ودائع غير المقيمين - 1-2
. فيها   

.أين تتألف من ودائع القطاع اطتاص اظتقيم ،ودائع القطاع العاـ ،وودائع بنوؾ ػتلية:الودائع المحلية  -2  

. و ىي ذو أقتية بالغة إذل جانب و ودائع القطاع اطتاص غَت اظتقيم :ودائع القطاع الخاص المقيم 2-1  

:و تتألف ىذه األخَتة من :ودائع القطاع العام - 2-2  

. و ىي حسابات اضتكومة بالبنوؾ :ودائع الحكومة المركزية -1-2-2  

.و ىي تلك الودائع اطتاصة بالبلديات اظتوضوعة يف البنوؾ :ودائع البلديات  2-2-2  

. وىي الودائع اليت تعود ملكيتها للمؤسسات العامة :ودائع المؤسسات العامة - 2-2-3  

. (البنكية )ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية -2-2-4  

حتتفظ البنوؾ حبسابات لدى بعضها البعض ، ومن ىنا جاءت ودائع البنوؾ :ودائع البنوك المحلية -2-3 
.كعنصر ىاـ من عناصر دتويل البنوؾ التجارية  احمللية   

.أنواع البنوك من حيث نشأتها وكذلك من حيث حركتها: خامسا   
 :حسب ىذا اظتعيار ؾتد: من حيث منشئها-1
 يف البنك  (مسحوبة على  بنك آخر)وتنشا عند إيداع نقود أو إيداع شيكات : (األولية)الودائع الحقيقة -1-1

وتسمى ودائع أولية حقيقية غَت وقتية مبعٌت أف ىناؾ قيمة حقيقية فعبل إذل البنك أو أّنا اظتبلغ اليت أودعت بالفعل 
 .يف البنك بواسطة لصحاب األمواؿ

 وتسمى أيضا الودائع االئتمانية تنشئها البنوؾ عن طريق منح القروض وتضيفها إذل : الودائع المشتقة- 1-2
العادة من  قيمة النقود الورقية واظتعدنية اظتتداولة فهي من أىم الودائع ونقوؿ تنشئها البنوؾ الف البنك ال يقًتض يف

اظتتفق عليو  نقوده وإفتا مبنح اظتقًتض اضتق يف سحب شيكات عليو وىنا تنشأ للمقًتض وديعة مبقدار القرض
 .وبالتارل تزيد ودائع البنوؾ ويف نفس الوقت تزيد قروض اظتتعاملُت

 :من حيث حركتها- 2

 ىي أف يكوف رصيدىا غَت ثابت نسبيا لكثرة عمليات السحب واإليداع بعكس : الودائع النشيطة- 2-1
 .الودائع اطتاملة حيث يكوف رصيدىا ثابت نسبيا وغالبا ما تكوف الودائع اطتاملة ذات طبيعة ادخارية 

 ىي األمواؿ اليت يودعها األفراد واعتيئات ألىداؼ معينة حيث يتم اإلنفاؽ على حصر : الودائع المقيدة-2-2
 .استعماعتا هبذه األىداؼ فقد تكوف ىذه الودائع ضمانات لتعديبلت أو التزامات يقدمها اظتودع للبنك
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   .1العوامل المؤثرة في سياسة الودائع: الفرع الثالث 

     إف للودائع دور ىاـ يف رحبية البنك لذلك تشتد اظتنافسة بُت البنوؾ على جذب اظتزيد من الودائع من خبلؿ  
الودائع  البحث على األوعية والوسائل اليت تتمكن ا زيادة الودائع وىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر يف حجم

 .سنحاوؿ إبرازىا من خبلؿ ىذا اظتطلب.للبنوؾ

بصفة عامة يفضل األفراد التعامل مع البنوؾ اليت تقع يف األحياء : السمات المادية و الشخصية للبنك 1-
 وذات السمعة اضتسنة لذلك تداركت إدارة البنوؾ ىذه اصتوانب فبداف يف حتسُت اظتباين ونوعية اطتدمات اليت الراقية

 تقدمها واستبدلت اظتباين الضيقة بأخرى،وأدخلت األجهزة اضتديثة كأجهزة التكييف والكمبيوتر وذلك ىدؼ
توفَت الراحة وسرعة اطتدمات للمتعاملُت ودأب اظتوظفُت إذل معاملة اظتتعاملُت برقة وجبانب من السرعة و الكفاءة 

األخرى اليت ال  يف اؾتاز العمل ، فتوفر ىذه اصتوانب يف بنك معُت عتا تأثَت يف جذب الودائع إليو مقارنة بالبنوؾ
 .تأخذ يف اضتسباف ىذه اصتوانب 

ال شك أف البنوؾ اليت تقدـ اظتزيد من اطتدمات اظتتنوعة عتا ميزة التفضيل :  الخدمات التي تقدمها البنوك2-
األخرى ذات اطتدمات البنكية احملدودة ، فالبنوؾ اليت توفر مثبل أماكن انتظار السيارات يف األماكن اظتزدزتة  عن

حتفز األفراد و اظتنظمات على التعامل معها ، عن غَتىا من البنوؾ اليت تتواجد يف نفس اظتنطقة ، و ال يوجد 
لديها مثل ىذه اطتدمة ، و نفس الشيء بالنسبة للبنوؾ اليت يوجد هبا نظاـ اإليداع و السحب عند الشباؾ أو 
 السحب اآلرل، أو السحب يف أياـ العطبلت و بعد انتهاء مواعيد العمل الرشتية ، و السحب من فروع البنك

 .اظتنتشرة يف أماكن ؼتتلفة ، و تقرير نظاـ الودائع اآلجلة و التوفَت 
 .كل ىذه النواحي حتفز على التعامل مع البنوؾ اظتتطورة و اليت تقدـ اصتديد يف عادل اطتدمات البنكية عن غَتىا- 

 تتعلق ىذه السياسة بالقروض و االستثمارات و النواحي: السياسات الرئيسية و قوة المركز المالي للبنك  3-
 األخرى اليت نتارس فيها البنك نشاطو ، فهذه اصتوانب تعطي للمتعاملُت مع البنك و غَتىم إمكانية اضتكم على
 الكفاءة و مهارة اإلدارة فالبنك الذي يتوافر لديو سيولة مناسبة خاصة يف أوقات األزمات االقتصادية القومية أو

 و بالتارل يتمتع ىذا البنك بنمو. ـ اظتودعُت تواحمللية ، يعٍت أف لديو خربة و جتارب أكثر ، و كل ىذه اصتوانب 
 .ودائعو 

ففي  تزداد الودائع خبلؿ فًتة الرواج من الدورة التجارية عنو يف حالة الكساد: مستوى النشاط االقتصادي  4-
السعر ؽتا  فًتة الرواج تزداد اظتبيعات ؽتا يعٍت زيادة اإليداعات ، فالزيادة يف الطلب على بعض السلع ، يعٍت زيادة

اـتفاض  يعٍت أيضا زيادة الودائع ، كذلك اضتاؿ فإف االـتفاض أو التدىور يف أسعار اظتنتجات احمللية يعٍت
 .اإليداعات لدى البنوؾ 
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 أصبح للموقع تأثَت على قدرة البنك يف جذب الودائع بسبب التغَت و انتقاؿ السكاف من: موقع البنك  5-
 مكاف آلخر و زيادة حركة اظترور ، فقد دلت الدراسات أف رجاؿ األعماؿ لديهم الرغبة يف االنتقاؿ ظتسافات
 كبَتة للحصوؿ على القروض ، و لكن نفس الشيء ال لتدث بالنسبة للمستهلكُت ، فالفرد الذي يرغب يف

 االستفادة من نظاـ البيع بالتقسيط لشراء سيارة أو تلفزيوف ال نتيل إذل حتمل عناء االنتقاؿ إذا كاف ىناؾ بديل
 .آخر

         أدركت البنوؾ أقتية اظتوقع فالبنوؾ ذات اظتواقع اظتميزة عتا مكانة خاصة يف جنب اظتودعُت ويعترب ىذا 
الرئيسي يف تفضيل نظاـ البنوؾ ذلت الفروع لذلك يوجد لدى الكثَت من البنوؾ ذات الفروع أقساـ  السبب
دؼ حتديد بولدراسة حركات السكاف وإمكانية الودائع والقروض على اظتستوى احمللي والقومي وذلك  اطتاصة
 .الفروع اصتديدة واألكثر رحبية  اظتوقع

 ال ختتلف البنوؾ كثَتا من اظتشروعات:  األولوية في التعامل مع البنوك العريقة والمألوف التعامل معها6-
قطعيا  األخرى اليت تتميز مبركز السيطرة يف القطاع معُت بغية البدء اظتبكر النشاط وعلى الرغم من أف ذلك ليس
فيها  فاف البنك الذي مت تكوينو من فًتة طويلة لو ميزة على البنوؾ اضتديثة وىذا حقيقي يف الواقع حيث تزداد

  .1األنشطة والودائع باظتقارنة بالبنوؾ العتيقة

ا البنك العتيق ،فاف االبن مثبل يتعامل مع البنك الذي سبق ألسرتو التعامل معو بو       ففي اظتنطقة اليت يوجد 
وينطبق نفس الشيء على الشركات التجارية حيث تتعامل ىذه الشركات يف الغالب مع البنك الذي سبق أف 

 . معو منذ مدة طويلة  تعاملت
 . سياسة اإلقراض :المطلب الرابع 

        تعترب القروض أىم أوجو استثمار اظتوارد اظتالية للبنك ، إذ دتثل اصتانب األكرب   من األصوؿ، كما نتثل 
العائد اظتتولد عنها اصتانب األكرب من اإليرادات ، لذا أصبح من اظتنطقي أف يورل اظتستولُت يف البنك عناية خاصة 

ا دتكن البنك أساسا من دفع الفوائد اظتستحقة للمودعُت لديو ، ومن تدبَت قدر نوعتذا النوع من األصوؿ ، حبيث أ
 .مبلئم من الربح مع إمكانية احتفاظ البنك بقدر من السيولة ظتواجهة احتياجات السحب من العمبلء

 .تعريف القروض : الفرع األول 
الدين  : إف للقرض مفهـو واسع لكن قبل التطرؽ إذل مفهومو كتب أف نفرؽ بُت ثبلث مصطلحات        

 .،السلفة ، القرض 
 ىو الذي يقـو بدوف ضماف عيٍت أو مادي ، فإف عجز اظتدين عن تسديد دينو فالدائن ليس لو أي: الدين 

 .ضمانة لتفويض الدين الذي قدمو 
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مبلغا من   عبارة عن قروض تنشأ عن حسابات جارية بُت البنك و عمبلئو ، يف ىذه اضتالة يودع العميل:السلفة 
مبالغ أكرب من  سحب (العميل  )اظتاؿ لدى البنك التجاري ، فيفتح لو البنك حسابا و لكن يتفق على أنو اظتودع 

دتويل خزينة ال يتجاوز ) وديعتو يف حدود متفق عليها مسبقا و من مث فإف السلفة ىي قروض بنكية قصَتة األجل
  .(سنة

يتنازؿ   ىو االئتماف و اظتقصود بو مبادلة ماؿ حاضر بوعد وفاء أو تسديد مقبل ، يعٍت ذلك أف:لغة : القرض 
 .أحد الطرفُت مؤقتا ألخر عن ماؿ سواء كاف منقوال أو على شكل استعادة منو فيما بعد 

مقابل   ىو وضع ثقة و ائتماف لتقدمي قيمة فعلية و فورية أو قدرة شرائية حتت تصرؼ الطالب عتا ،:اقتصاديا 
طبيعة اظتنشآت  وعد بإرجاع نفس القيمة يف زمن ػتدد و حتت فائدة متفق عليها ، ختتلف حسب النظاـ اظتقاـ و

 .اظتصرفية يف انتهاج سياستها 

ا تلك اطتدمات اظتقدمة للعمبلء و اليت يتم مبقتضاىا تزويد األفراد و نو       وتعرؼ القروض اظتصرفية بأ
دتع باألمواؿ البلزمة على أف يتعهد اظتدين بسداد تلك األمواؿ و فوائدىا و ظتجو اظتنشآت يف ا اظتؤسسات
 اظتستحقة عليها و اظتصاريف دفعة واحدة أو على أقساط يف تواريخ ػتددة ، و تدعم تلك العملية بتقدمي العمبلت

 .غتموعة من الضمانات اليت تكفل للبنك اسًتداد أموالو يف حالة توقف الزبوف على السداد بدوف أية خسائر 

غرض  الثقة اليت يوليها البنك للتعامل مع الزبائن إلتاحة مبلغ معُت من اظتاؿ الستخدامو يف: " فالقرض عبارة عن 
 ".معُت خبلؿ فًتة زمنية ػتددة ، و يتم سداده بشروط معينة ، مقابل عائد مارل متفق عليو 

عقد مارل تعقده الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص القانوف العاـ مع :        كما يعرؼ القرض على أنو 
أو مع ىيئة ، أو دولة أخرى ، حتصل مبوجبو على ماؿ تتعهد برده مع فوائده يف تاريخ معُت ينص عليو   األفراد
 :و نتكن حتليل التعريف إذل .العقد 

 .القرض مبلغ من اظتاؿ غالبا ما يكوف نقدا - 

 ا ، و من رعاياىا من األفراد أو إحدى الدوؿ أوتوالقرض يأيت بناءا على عقد بُت الدولة أو إحدى ىيئا- 
فالدائن ىو اصتهة اليت تقدـ  .اعتيئات أو اظتؤسسات اطتارجية التابعة للدولة ، فالقرض عقد شرفاه دائن و مدين 

 .القرض للدولة ، و اظتدين ىي الدولة اليت استدانت و أخذت القرض 

 .أي يكوف تاريخ للوفاء بو و سداده : القرض ػتدد اظتدة - 

 .  1أنواع القروض :   الفرع الثاني 

قروض قصَتة ،  )ا   تو       ىناؾ عدة معايَت نتكن من خبلعتا تصنيف القروض ، فيمكن تصنيفها وفق مد
دتويل األصوؿ الثابتة ،دتويل األصوؿ )، أو حسب وظيفتها االقتصادية وطبيعة موضوع التمويل  (متوسطة ،طويلة 

 :أو حسب الزبائن وعموما نتكن تقسيم القروض إذل قروض استغبلؿ وقروض االستثمار كما يلي  (اظتتداولة
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 :قروض االستغالل: أوال

أو  يهدؼ ىذا النوع من القروض إذل تغطية االحتياجات النارتة عن عمليات االستغبلؿ أو لتغطية النقص الظريف
النوع  اظتؤقت يف رأس اظتاؿ العامل وىذا النوع من القروض ال تتعدى مدتو سنتُت على األكثر ونتكن تقسيم ىذا

 :من القروض إذل

 :القروض العامة -1

الصندوؽ  ا موجهة لتمويل األصوؿ اظتتداولة بصفة إرتالية وتسمى بقروض عن طريقنوشتيت بالقروض العامة لكو
ويتضمن ىذا  أو قروض اطتزينة وتبلجا اظتؤسسات عادة إذل مثل ىذه القروض ظتواجهة الصعوبات مالية مؤقتة

 :النوع من القروض ما يلي

 : تسهيالت الصندوق1-1

 .الفائدة يهدؼ ىذا النوع إذل تغطية صندوؽ الزبائن وتلبية احتياجاتو اآلنية بالسيولة من البنك مقابل الوعد مع
ىذا  تسهيبلت الصندوؽ قصَتة األجل دتتد بضعة أياـ ونتكن جتديدىا خبلؿ النهاية كل شهر بشرط أف ال تفوؽ

أجور ) القرض رقم األعماؿ الشهري الذي حتققو اظتؤسسة يسمح عتذا القرض من الزبوف بتسجيل غتمل ديونو
 .على أف يلتـز بتسديد ىذا القرض عندما لتصل على موارده(...العماؿ 

 :السحب على المكشوف-1-2

      ىو مبلغ يسمح للبنك لعميلو بسحبو حبيث يفوؽ اظتبلغ اظتسحوب رصيده من اضتساب اصتاري وذلك لفًتة 
 وىنا يقـو البنك بفرض فائدة على العميل خبلؿ الفًتة اليت يسحب فيها ويطلق على (أسابيع،شهور)الزمن  من

إذل  ىذه الفًتة مبدة اظتكشوؼ وىي اظتدة اليت يتحوؿ فيها حسابو اصتاري من مدين إذل دائن وقد تصل ىتو الفًتة
 : حاالت يطلب فيها ىذا النوع من القروض 03سنة واحدة وىناؾ 

 .عندما تزيد اظتؤسسة رفع طاقتها اإلنتاجية بسبب ارتفاع الطلب : الحالة األولى

 .عند التدىور اظتستمر لرقم أعماؿ اظتؤسسة : الحالة الثانية

 .عندما تريد اظتؤسسة شراء كميات من اظتواد األولية بأسعار تنافسية: الحالة الثالثة

 :القرض الموسمي- 1-3

البيع  نتنح ىذا النوع من القروض إذل القطاعات ذات النشاطات اظتوشتية واليت تواجو اختبلؿ بُت فًتة التمويل وفًتة
تسديد  ويتم عن طريق اكتتاب سند أمر من طرؼ اظتستفيد وىو مسموح بو ظتدة سنة كأقصى حد ونظرا لكوف
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السوؽ  عند منحو ىذا القرض معرفة (اظتصريف)ىذا النوع من القروض يرتبط مببيعات الزبوف فانو على البنكي 
 الذي يعمل فيو الزبوف ،حصة الزبوف من السوؽ ،قدرتو التنافسية 

 :القروض المتتالية - 4-1

 دؼ إذلبوىي عبارة عن قرض نتنح إذل الزبوف ظتواجهة اضتاجة إذل السيولة اظتطلوبة لتمويل العملية اظتالية وىي 
 حتقيق الفرص اظتتاحة أماـ اظتؤسسة يف انتظار حتقق العملية اظتالية اليت تعترب شبو مؤكدة ودتنح ىذه القروض يف

 :اضتاالت التالية 

 عندما تقرر اظتؤسسة من رفع رأشتاعتا يف ىذه اضتالة بتدخل البنك منها مبنحها- 

معينة  عندما تقـو اظتؤسسة بعملية استثمار وحتصل على قرار التمويل من مؤسسة مالية متخصصة لكن ألسباب- 
اظتؤسسة  متعلقة بالضمانات ورمبا دراسات أخرى جتعل تنفيذ ىذه العملية ال بتحقق يف اضتاؿ يف ىذه اضتالة تلجا

القرض حينئذ  إذل بنكها حيث تطلب منو دتويل ىذه العملية ريثما تقـو اظتؤسسة اظتالية اظتتخصصة بتحرير ىذا
 .يسًتد البنك أموالو

 عندما تقـو اظتؤسسة بإنشاء مصنع أو شراء جتهيزات يتطلب األمر أمواال باىظة لذا تلجا اظتؤسسة إذل طلب

 .تسبيق بنكي

 :القروض الخاصة-2

          ىذه القروض غَت موجهة لتمويل رتيع األمواؿ اظتتداولة وإفتا توجو إذل دتويل أصل معُت من ىذه األصوؿ
 حيث ؾتد ثبلث أنواع من القروض اطتاصة

 : تسبيقات على السلع-2-1

         ىذا النوع من القروض عبارة عن شكل تقليدي لبلقًتاض الذي يدخل يف دتويل اظتخزوف ويف مقابل ىذا
حالة   التمويل توضع البضائع كرىن حيازي للبنك وما يبلحظ أف األخطار النارتة عن ىذه القروض قليلة إذ يف

للرىن  وىذا ببيع البضائع اليت قدمت= التسديد يف تاريخ االستحقاؽ يلجا البنك إذل إزالة اضتيازة للمدين الزبوف
 .اضتيازي لتحصيل أموالو
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 : تسبيقات على الصفقات العمومية -2-2

        ىذه التسبيقات تقدـ نتيجة إبراـ الصفقات العمومية بُت اإلدارة أو اصتماعات العمومية وغتموعة من 
ويكوف دتويل ىذه الصفقات قصد اؾتاز األعماؿ إرساؿ التموينات والتوريدات اظتختلفة أو أداء اطتدمات  اظتقاولُت

.  

أف اؾتاز ىذه الصفقات يتطلب من اظتقاوؿ التمويل ىاـ علة اظتدى الطويل وعلى العمـو تقـو إدارة بتسديد        
 عليها من ديوف لكن ىذا التسديد يكوف متأخرا عن ميعاد االستحقاؽ لذا فعلى اظتقاوؿ اللجوء إذل البنك ما

 .ظتواجهة نفقات اظتشروع

  : 1الخصم التجاري-3-2

        تتمثل عملية اطتصم التجاري يف شراء البنك الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ االستحقاؽ فالبنك 
بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أف لتُت موعد استحقاقها ويستفيد البنك من مبلغ يسمى مبلغ اطتصم  يقـو

 :حساب مبلغ اطتصم حسب العبلقة التالية نتكن

 12/ عدد الشهور  *(( 100/ معدؿ اطتصم*القيمة االشتية للورقة )= مبلغ اطتصم )

 :خبلؿ عملية اطتصم أف يتخذ بعُت االعتبار ما يلي

 التأكد من قانونية الورقة- 

 تشخيص جدار اظتوقعُت وشتعتهم- 

  يـو90التأكد من أف الورقة نتكن خصمها لدى البنك اظتركزي واف ال تتجاوز مدة الورقة - 

 :القرض باإللتزام - 3

           ىو عبارة عن إلتزاـ يقدـ من طرؼ البنك إذل الزبوف أو من صاحب اظتصلحة الذي تقـو بتقدمي 
التسليم أي أف القرض بااللتزاـ ال يتجسد يف إعطاء أمواؿ حقيقية من طرؼ البنك إذل الزبوف وإفتا  ضمانات
إذف البنك يف ىذه اضتالة ال  .الضماف الذي يقدمو لو لتمكينو من اضتصوؿ على األمواؿ من جهة أخرى يتمثل يف

 .عن الوفاء بالتزاماتو يعطي نقودا وإفتا نتنح ثقتو فقط ويكوف مضطرا إذل إعطاء النقود إذل عجز الزبوف

 .قروض االستثمار: ثانيا 
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          قروض االستثمار عبارة عن قروض موجهة لتمويل األصوؿ الثابتة اليت دتثل أداة عمل اظتؤسسة ويتضمن 
 :النوع وف القروض ما يلي  ىذا

 :قروض متوسطة األجل -1

  سنوات كاآلالت07       يوجد ىذا النوع من القروض لتمويل االستثمارات اليت ال يتجاوز عمر استعماعتا 
 ونظرا لطوؿ ىذه اظتدة فاف البنك يكوف معرضا طتطر جتميد.... واظتعدات والتجهيزات اإلنتاج بصفة عامة 

األمواؿ ناىيك عن اظتخاطر األخرى اظتتعلقة باحتماالت عدـ السداد واليت نتكن أف حتدث تبعا للتغَتات التيتطرأ 
 .على مستوى اظتركز اظتارل اظتفًتض

 :     و ينقسم ىذا النوع من القروض إذل 

 :القروض القابلة للتعبئة -1-1

مالية أخرى أو لدى البنك            يعٍت أف القرض اظتقرض بإمكانو إعادة خصم ىذه القروض لدى مؤسسة 
انتظار أجل استحقاؽ القرض الذي  اظتركزي ، و يسمح لو ذلك باضتصوؿ على السيولة يف حالة اضتاجة إليها دوف
 .ما الوقوع يف أزمة نقص السيولة  منحو ، و يسمح لو ذلك بالتقدير من خطى جتميد األمواؿ و جتنيو إذل حد

 :القروض غير القابلة للتعبئة -1-2

لدى مؤسسة مالية أخرى أو            يعٍت أف البنك ال يتوفر على إمكانيات إعادة اطتصم اطتاصة بالقروض 
 أكرب  لدى البنك التجاري و ىنا تظهر كل اظتخاطر اظترتبطة بتجميد األمواؿ بشكل

 :قروض طويلة األجل - 2-2

      تلجأ اظتؤسسات اليت تقـو باستثمارات طويلة إذل البنوؾ لتمويل ىذه العمليات نظرا للمبالغ الكبَتة اليت نتكن
و القروض طويلة األجل موجهة عتذا النوع من االستثمارات و  .جتملها لوحدىا ، و ذلك نظرا ظتدة االستثمار 

 سنة ، و ىي توجو لتمويل نوع 20نتكن أف دتتد أحيانا إذل غاية   سنوات ، و07ا تواليت تفوؽ يف الغالب مد
 : خاص من االستثمارات مثل

عقارات ، أراضي ، مباين ، و نظرا لطبيعة ىذه القروض أي مبالغها الضخمة و اظتدة            اضتصوؿ على
تنطوي على ؼتاطر كبَتة ، األمر الذي يدفع إذل البحث عن الوسائل الكفيلة بتخفيض  الطويلة فإف ىذا كتعلها

 .ىذه اظتخاطر اظتتمثلة بطلب ضمانات حقيقية ذات قيم عالية قبل الشروع يف عملية التمويل 
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 :القرض االيجاري - 3

        نتكن تعريف القرض االكتاري بأنو كل عملية إكتار ظتدة طويلة تنتهي حبق االختيار بالشراء أو من عدمو 
 .مراعاة األقساط الدورية للمؤجر مقابل حق االستخداـ لؤلصوؿ اإلنتاجية اليت تنتمي إليها  مع

      و ىو نظاـ جديد حديث النشأة كانت بدايتو يف الواليات اظتتحدة األمريكية و انتشر يف بقية دوؿ العادل ، و
  ىو طريقة من طرؽ التمويل ، يساعد يف حل الكثَت من اظتشاكل اليت تواجو اظتشروعات عند تقرير سياستها

 .االستثمارية 

      و بصفة عامة فالقرض االكتاري ىو قياـ البنك بكراء أو تأجَت آالت أو جتهيزات أو غتموعة من العقارات 
 متتارىا اظتستأجر ظتدة معينة مقابل مبلغ يتوافق مع تلك الفًتة ، و تبقى مسؤولية الصيانة و التأمُت على عاتق اليت

 .اظتستأجر 

 السياسة المتبعة في عملية اإلقراض :الفرع الثالث 

    ال بد لكل بنك عند تعاملو مع القروض أف يكوف لديو سياسة لئلقراض مكتوبة و اليت تعترب مبثابة مرشد 
 .عليو يف إدارة وظيفة اإلقراض يف البنك  يعتمد

  1مفهوم سياسة اإلقراض: أوال  

 ا غتموعة القواعد و اإلجراءات و التدابَت اظتتعلقة بتحديد حجم و مواصفاتنو  نتكن تعريف سياسة اإلقراض بأ
 القروض و تلك اليت حتدد ضوابط منح ىذه القروض و متابعتها و حتصيلها ، و بناءا على ذلك فإف سياسة
 اإلقراض يف البنوؾ كتب أف تشمل القواعد اليت حتكم عمليات اإلقراض مبراحلها اظتختلفة ، و أف تكوف ىذه

 .   القواعد مرنة و مبلغة إذل رتيع اظتستويات اإلدارية اظتعنية بنشاط اإلقراض 

دؼ سياسة تو  و يتم إقرار سياسة اإلقراض و اعتمادىا من قبل اإلدارة العليا و اظتتمثلة يف غتلس إدارة البنك ، 
 :2اإلقراض إذل حتديد عدة أغراض منها 

 .سبلمة القروض اليت نتنحها البنك - 

 .تنمية أنشطة البنك و حتقيق عائد مرضي - 

 .تأمُت الرقابة اظتستمرة على عمليات اإلقراض يف كافة مراحلها - 

                                                           
 118 ، ص 2000عبد اظتطلب عبد اضتميد ، البنوؾ الشاملة و عملياهتا ، الدار اصتامعية للنشر و التوزيع ، مصر ، - 1
  .208 ، ص 1999 عبد اظتعطي رضا أرشيد ، ػتفوظ أزتد جودة ، إدارة االئتماف ، دار وائل للنشر ، عماف ،  -2
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ا يكوف متفق تو       على الرغم من اختبلؼ سياسة اإلقراض من بنك آلخر ، إال أف اإلطار العاـ اظتكوف حملتويا
 بُت رتيع البنوؾ  عليو

 .1إعداد سياسة اإلقراض : ثانيا 

      من اظتعروؼ أف غتلس اإلدارة ىو أعلى سلطة إدارية بالبنك ، يتحمل اظتسؤولية النهائية يف وضع سياسة 
ا شأف أي سياسة تعطي نشاط بنكي ما ، غَت أف الوضع الفعلي لسياسة اإلقراض يتعُت نو االئتمانية ، شأ البنك

 .يتمثل يف خرباء االئتماف بالبنك  أف

       و من األفضل وضع مكونات السياسية االئتمانية من القاعدة مبختلف الفروع إذل القمة  أي يتعُت على 
 .غتلس اإلدارة عند وضع ىذه السياسة أف يراعي حتقيقها عند عدة مستويات من التوافق 

 .التوافق مع البيئة البنكية اطتارجية و اليت ختتلف من وحدة بنكية إذل أخرى - 

 ظتختلف احملافظات و اظتدف ، وىذا البعد يتعُت أف (الفرعية)التنافس فيما بُت سياسات اإلقراض اإلقليمية - 
 .يراعى االعتبارات اإلقليمية 

 تتناسق السياسة اإلقراضية للبنك مع باقي سياساتو خاصة الرئيسية منها كسياسة تنمية الودائع ،سياسة- 
 ...االستثمار اظتارل و غَت اظتارل ، سياسة التسويق البنكي ، سياسة العبلقات العامة 

 حتقيق التنافس بُت مكونات كل من سياسات البنك الرئيسية ، فعناصر السياسة اإلقراضية يتعُت أف تكوف- 
 .متطابقة مع عناصر و مكونات سياسة الودائع 

دؼ البنوؾ كغَتىا من اظتؤسسات اظتالية إذل الربح التجاري و ليس االجتماعي ، حيث تتجو ؿتو العمل          تو
توفَت السيولة النقدية البلزمة الستخدامها يف منح القروض ، وال يتحقق ذلك إال إذا قامت بتجميع  على

 .من قبل أشخاص طبيعيُت ومعنويُت  مدخرات

 . 1السياسات الرئيسية لإلقراض: ثالثا

                                                           
  238 .  240 ،ص2000ػتمد كماؿ اطتليل زتزاوي ، اقتصاديات االئتماف اظتصريف ، منشأة اظتعارؼ ، مصر ، -  1
  215- 216 ، ص2000منَت إبراىيم ىندي ، إدارة البنوؾ التجارية ، مدخل اختاذ القرارات ،اظتكتب العريب اضتديث ، الطبعة الثالثة ، مصر ،  -1
. 
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 عادة ما القيمة الكلية للقروض يف أي ضتظة عن نسبة من اظتوارد اظتالية اظتتاحة اليت: حجم األموال المتاحة - 1
 ذا الشكل تعترب سياسة مرنة ، يرتفع و ينخفض يفبوتتمثل أساسا يف الودائع ، القروض ، و رأس اظتاؿ ، ىي 

 .ظلها حجم االستثمار يف القروض وفقا لبلرتفاع و االـتفاض يف حجم تلك اظتوارد

      ففي فًتات الرواج ينبغي على القائمُت بالتنفيذ للنسبة اظتقررة لبلقًتاض حتقيق ىذه النسبة دوف حدوث جتاوز
لئلقراض  يكوف من شأنو أف يضعف مركز البنك من السيولة ، ويف فًتات الكساد يتوقع اـتفاض النسبة الفعلية

 .عن النسبة اظتقررة ،وذلك يف حدود ما ىو سائد بُت البنوؾ اظتنافسة و اظتماثلة من حيث اضتجم

أثرا  يعترب توزيع االستثمار يف القروض وسيلة فعالة لتخفيض اظتخاطر دوف أف يًتؾ ذلك: تشكيلة القروض  -2
وفقا  عكسيا على العائد، ويف ىذا الصدد توجو العديد من اسًتاتيجيات التنويع ، فعلى سبيل اظتثاؿ ىناؾ التنويع

قطاعات  لتاريخ االستحقاؽ حيث توجد قروض قصَتة األجل ، متوسطة األجل ، طويلة األجل ، و التنويع وفق
كما نتكن أف  النشاط ، حيث توجد القروض اليت توجو إذل القطاع الزراعي و القطاع الصناعي وقطاع اطتدمات ،

حد أقصى ضتجم  تقـو سياسة اإلقراض على توجيو أمواؿ البنك إذل أنشطة أو عمبلء معنيُت أو قد تكتفي بوضع
 .القروض اليت نتكن اضتصوؿ عليها 

 ينبغي أف تتخذ سياسات اإلقراض اظتستويات اإلدارية اليت يقع على عاتقها البت: مستويات اتخاذ القرار  - 3
اختاذ  يف طلبات اإلقراض ، مبا يضمن عدـ ضياع وقت اإلدارة العليا يف حبث قروض روتينية ، ومبا يضعف سرعة

اإلقراض  القرارات خاصة إذا كانت حاجة العميل إذل األمواؿ عاجلة ، وحىت يتحقق ذلك عادة ما تنص سياسة
 .إذل حد أقصى للقرض الذي يقدمو كل مستوى إداري

ينبغي أف تنص سياسة اإلقراض على حد أقصى لقيمة القرض الذي نتكن بقيمة البنك : شروط اإلقراض  -4
اضتد  على ما إذا كاف من اظتمكن إتباع سياسة اظتشاركة يف القروض خاصة يف اضتاالت اليت تفوؽ فيها قيمة القرض

االحتياطي  األقصى اظتنصوص عليو و الذي عادة ما يتمثل يف نسبة مئوية معينة من رأس ماؿ البنك ، مبا يف ذلك
البنك ، وما إذا  اظتتجمع ، كذلك ينبغي أف تنص السياسة على حد أقصى لتاريخ استحقاؽ القروض اليت يقدمها

القرض عادة ما  كاف من اظتمكن إتباع إسًتاتيجية تقومي معدؿ الفائدة أو اإللتزاـ مبعدؿ فائدة ثابت طواؿ فًتة
القرض ، وأنواع  تنص السياسة كذلك على الظروؼ اليت ينبغي فيها مطالبة العميل بتقدمي رىانات لضماف
طبيعة األصل ، ومدى  األصوؿ اليت نتكن قبوعتا ، ونسبة القرض إذل قيمة األصل اظترىوف و اليت تتفاوت بتفاوت
السوقية لؤلصل اظترىوف  تعرض القيمة السوقية للتقلب ، و اإلجراءات اليت ينبغي اختاذىا إذا ما اـتفضت القيمة

 .كما يتوقع أف تنص سياسة اإلقراض 
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 العوامل المؤثرة على سياسة اإلقراض: الفرع الرابع 

دتع الذي متدمو و ينبغي وضع سياسة اإلقراض بعد دراسة عدة ظتج     ؾتد أف اإلقراض ىاـ جدا للبنك و كذا ا
   :1عوامل نذكر منها

 حيث يعترب مبثابة صماـ أماف ضتماية أمواؿ اظتودعُت و ؾتد أف نسبة رأس اظتاؿ إذل: وضعية رأس المال - 1
الكبَتة  الودائع تؤثر على مقدار اظتخاطر اليت نتكن أف يتحملها البنك ، حيث تستطيع البنوؾ ذات رؤوس األمواؿ

 .نسبيا أف دتنح قروضا ذات استحقاقات أطوؿ و ؼتاطر أكرب 

 حيث ؾتد أف ىذا العامل ذو تأثَت كبَت على تشكيل: المخاطر و األرباح لكل نوع من أنواع القروض  -2
 سياسة اإلقراض يف البنك ، نظرا ألقتية عنصر اظتخاطر و عنصر الربح يف أداء العمليات البنكية بنجاح ، و قد

 تركز بعض البنوؾ على األرباح أكثر من بنوؾ أخرى ؽتا يدعوىا إذل إعداد سياسات إقراض أكثر جرأة مثل
 االىتماـ باإلقراض طويل األجل ، أو اإلقراض االستهبلكي الذي يتمتع بأسعار فائدة أعلى من اإلقراض قصَت

 .األجل ظتنظمات األعماؿ 

 حيث يتوقف تشكيل سياسة اإلقراض على مدى التذبذب يف حجم و نوع الودائع: استقرار الودائع  -3
 .اظتختلفة 

 نظرا ألف القدرة على اإلقراض تتوقف على العبلقة بُت إرتارل ودائعو من ناحية و بُت: السيولة المتاحة  -4
 :البنود التالية من ناحية أخرى 

 .ا لدى البنك اظتركزي يف شكل احتياطي بوالنسب الواجب االحتفاظ - 

 .النقدية يف خزينة البنك البلزمة ظتواجهة طلبات العمبلء - 

 .استثمارات البنك - 

 سواء أكانت ىذه الظروؼ قومية أو ػتلية يف اظتنطقة اليت متدمو البنك حيث تساعد: الظروف االقتصادية -5
كبَتة  الظروؼ االقتصادية اظتستقرة إذل وجود سياسة إقراضية مستقرة عن تلك اليت ختضع لتقلبات موشتية أو دورية

. 

حيث كلما أتيحت للبنك التجاري احتياطات إضافية كلما زادتإمكانية : أثر السياسات النقدية و المالية  -6
 .البنك االقراضية 

                                                           
 .135 ، ص  1984 صبحي تادريس قريصة ،النقود والبنوؾ ،دار النهضة العربية ،لبناف ،  -1
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حيث ؾتد أف البنوؾ األجنبية لكي تأخذ ترخيصا ال بد : 1مقدرة و خبرة القائمين على اإلقراض للبنك - 7
تقدـ االحتياطات االئتمانية للمجتمعات اليت ختدمها ، حيث ينبغي أف دتنح القروض للمقرضُت الذين  أف

طلبات قروض سليمة من الناحية اظتنطقية و االقتصادية ، فمثبل يف حالة البنوؾ اليت توجد يف مناطق تعٌت  يقدموف
اظتاشية و تنمية الثروة اضتيوانية ال ينبغي أف تدير ظهرىا لتمويل ىذا النشاط ، و لكن كتب أف تضع  بًتبية

 .اإلئتمانية اليت تتناسب و حاجات ىذا النشاط االقتصادي اتوسياسا

         تبُت لنا من خبلؿ دراستنا عتذا الفصل أف أنو للبنوؾ أقتية بالغة يف تدعيم النمو االقتصادي للدوؿ ، و 
يكوف أداء البنوؾ على درجة عالية من  دور فعاؿ للمحاسبة البنكية يف التسيَت األداء البنكي اصتيد لذا كتب أف

 .للسياسات اظتنتهجة يف التسيَت  الكفاءة ، وذلك بتحليل صاـر و دقيق

         ونتكن للبنك التحكم يف مستوى أدائو من خبلؿ ىذه السياسات اليت ينتهجها يف تسيَت أعمالو ، وقتا 
 اإلرتاؿ سياسة الودائع و سياسة اإلقراض اللتاف دتثبلف الركائز األساسية اصتوىرية اليت يقـو عليها البنك و يف

 .يستمر يف ظل مسايرة األوضاع االقتصادية و تطورىا 
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 خاتمة 

          إف للبنوؾ أقتية بالغة يف تدعيم النمو االقتصادي للدوؿ ، و مدى أقتية احملاسبة البنكية و تأثَتىا على 
 يكوف أداء البنوؾ على درجة عالية من الكفاءة ، وذلك بتحليل صاـر و دقيق األداء  البنكي لذا كتب أف

 .للسياسات اظتنتهجة يف التسيَت
           ونتكن للبنك التحكم يف مستوى أدائو من خبلؿ ىذه السياسات اليت ينتهجها يف تسيَت أعمالو ، وقتا 

 اإلرتاؿ سياسة الودائع و سياسة اإلقراض اللتاف دتثبلف الركائز األساسية اصتوىرية اليت يقـو عليها البنك و يف
 .يستمر يف ظل مسايرة األوضاع االقتصادية و تطورىا 
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 دتهيد

اىتمت  ألمهيتها، الوطٍت ونظرا االقتصاد يف التنمية أجل من االقتصادية ادلشاريع دتويل يف كبَت دور   للبنوك    
ألنو  ,العادل يف ادلتواجدة البنكية األنظمة مواكبة أجل من البنكي نظامها وإصالح بتنمية االستقالل منذ اجلزائر
 .االقتصاديُت بُت وسط يعترب

 أن ارتأينا النظري للجانب منا وتدعيما الريفية والتنمية الفالحة بنك صلد النظام ىذا مكونات أىم       ومن
 الفعلي والتطبيق البنك يف األعمال إدارة عن منوذج إعطاء أجل من التطبيقية بالدراسة يتعلق خنصص فصال

 عامة بصفة الريفية والتنمية الفالحة بنك بتقدمي نقوم أن الفصل ىذا يف وسنحاول ، العملي يف ادليدان للمحاسبة
لالطالع على  احملاسبة مصلحة بذلك وخنص ، ابو يقوم اليت البنكية األعمال دلعرفة خاصة بصفة مديريتو مستغازل

 . ابو ادلستخدمة والسجالت الدفاتر

  :B.A.D.Rتقديم عام لبنك الفالحة و التنمية الريفية : المبحث األول 

 .لمحة حول بنك الفالحة والتنمية الريفية:   المطلب األول

 .تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية :  أوال

       يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية من بُت البنوك التجارية اجلزائرية ، حيث يتخذ شكل شركة ذات أسهم 
تعود ملكيتو للقطاع العمومي، أسس ىذا البنك يف إطار سياسة إعادة اذليكلة اليت تبنتها الدولة بعد إعادة ىيكلة 

 ، وذلك هبدف تطوير .19821 مارس13 ادلؤرخ يف 106-82البنك الوطٍت اجلزائري مبوجب مرسوم رقم 
القطاع الفالحي وترقية العادل الريفي، ولقد أوكلت لو مهمة دتويل ىياكل ونشاطات القطاع الفالحي، الصناعي، 

 .الري، الصيد البحري واحلرف التقليدية يف األرياف

 إذل شركة مسامهة 1988       حتول بنك الفالحة والتنمية الريفية يف إطار اإلصالحات اإلقتصادية بعد عام 
  مليار دينار جزائري، مقسم إذل22ذات رأس مال قدره 

 أفريل 14 دج للسهم الواحد، ولكن بعد صدور قانون النقد والقرض يف 1000000 سهم بقيمة 2200
 الذي منح إستقاللية أكرب للبنوك وألغي من خاللو نظام التخصص ، أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية 1990

كغَته من البنوك يباشر مهامو كبنك جتاري وادلتمثلة يف منح القروض وتشجيع عملية اإلدخار بنوعيها ، أما حاليا 

                                                           
، 11 ادلتعلق بإنشاء بنك الفالحة و التنمية الريفية، اجلريدة الرمسية، العدد 1982 مارس 13 ادلؤرخ يف 106-82 مرسوم رقم - 1

16/03/1982. 
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 دج 1000000 سهم بقيمة إمسية قدرىا 3300 مليار دينار جزائري موزع على 33فيقدر رأس مالو حبوارل 
 .لكل سهم مكتتبة كلها من طرف الدولة

 مديرية 18       وحىت يتسٌت ذلذا ادلصرف القيام مبهامو على أحسن وجو، لقد ورث من البنك الوطٍت اجلزائري 
 وكالة، ويف سوق يتميز 173 مديرية جهوية و29 كان لو 1985 وكالة ، ويف يناير من سنة 140جهوية و

 ، 1 عامل ما بُت إطار  وموظف7000 وكالة مؤطرة حبوارل 300بادلنافسة القوية أصبح يشق طريقو حبوارل 
وهبدف إكتساب ميزة تنافسية تؤىلو دلنافسة البنوك اخلاصة واألجنبية اليت تزاول نشاطها يف السوق ادلصرفية 

 .اجلزائرية قام بتنويع منتجاتو وخدماتو ادلتضمنة أبعاد اجلودة الشاملة

 .مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية :  ثانيا

 :مر بنك الفالحة والتنمية الريفية يف مسَتة نشاطو بثالثة مراحل ديكن تقسيمها كالتارل

 :1990-1982المرحلة ما بين - 1

       كان ىدف بنك الفالحة والتنمية الريفية خالل الثماين سنوات األوذل من إنشائو ىو فرض وجوده ضمن 
العادل الريفي بفتح العديد من الوكاالت يف ادلناطق ذات الصبغة الريفية، حيث إكتسب خالل ىذه الفًتة مسعة 

وكفاءة عادلية يف ميدان دتويل القطاع الزراعي ، قطاع الصناعة الغذائية والصناعة ادليكانيكية الفالحية، ىذا 
التخصص يف رلال التمويل فرضتو آلية اإلقتصاد ادلخطط الذي إقتضى ختصص كل بنك يف دتويل قطاعات 

 .زلددة

       وخالل ىذه ادلرحلة دل يكن دور بنك الفالحة والتنمية الريفية فعاال وذلك ألن أغلب ادلشاريع اليت كان 
 .ديوذلا كانت ذات الطابع العمومي حيث كان حتصيل القروض ادلمنوحة صعبا وأحيانا كثَتة مستحيال

 :1999- 1991المرحلة مابين  -2

 الذي ينص على هناية ختصص كل بنك يف نشاط معُت، توسع نشاط بنك 90/10       مبوجب صدور قانون 
الفالحة والتنمية الريفية ليشمل رلاالت أخرى من النشاط اإلقتصادي خاصة قطاع ادلؤسسات اإلقتصادية 

 . دون اإلستغناء عن القطاع الفالحي الذي تربطو معو عالقات شليزةPME/PMIادلتوسطة والصغَتة 

      أما يف اجملال التقٍت فكانت ىذه ادلرحلة أىم مرحلة دتيزت بإدخال تكنولوجيا إعالم آرل متطورة هتدف إذل 
 :1تسهيل تداول العمليات البنكية وتعميمها عرب سلتلف وكاالت البنك ، ىذه ادلرحلة شهدت ما يلي

                                                           
 . 02:، ص2002تقرير نشاط بنك بدر،  -1

1   -Badr info n°02 , mars 2002 , p p :2-4. 
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 .(الدولية ) لتسهيل معاجلة وتنفيذ عمليات التجارة اخلارجية swift 2 تطبيق نظام :1991

تسيَت القروض،  ) مع فروعو ادلختلفة للقيام بالعمليات البنكية logiciel sybu (3  ( وضع بررليات:1992
، إذل جانب تعميم إستخدام (تسيَت عمليات الصندوق، تسيَت ادلودعات، الفحص عن بعد حلسابات الزبائن

اإلعالم اآلرل يف كل عمليات التجارة اخلارجية، خاصة يف رلال فتح اإلعتمادات ادلستندية واليت أصبحت معاجلتها 
 . ساعة، كما مت إدخال سلطط احلسابات اجلديد على مستوى كل الوكاالت24يف يومنا ىذا ال تتجاوز أكثر من 

 . إهناء عملية إدخال اإلعالم اآلرل يف مجيع العمليات البنكية على مستوى شبكات البنك:1993

 . بدء العمل مبنتج جديد يتمثل يف بطاقة التسديد والسحب بدر:1994

، فحص وإصلاز العمليات ادلصرفية عن بعد  ( télétraitement ) إدخال عملية الفحص السلكي :1996
 .ويف الوقت احلقيقي

 CIB  (Carte Inter Bancaire.)  بدء العمل ببطاقة السحب مابُت البنوك:1998

 :2006-2000المرحلة مابين - 3

       دتيزت ىذه ادلرحلة بوجوب التدخل الفعلي والفعال للبنوك العمومية لبعث نشاط جديد فيما يتعلق 
مبجاالت اإلستثمارات ادلرحبة وجعل نشاطاهتا ومستوى مردوديتها يساير قواعد إقتصاد السوق، ويف ىذا الصدد 

رفع بنك الفالحة والتنمية الريفية إذل حد كبَت من القروض لفائدة ادلؤسسات اإلقتصادية الصغَتة         
ويف شىت رلاالت النشاط  ( micro entreprise) ، وكذا ادلؤسسات ادلصغرة  (PME/PMI )وادلتوسطة

 .اإلقتصادي إضافة إذل رفعو دلستوى مساعداتو للقطاع الفالحي وفروعو ادلختلفة

       بصدد مسايرة التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية العميقة ومن أجل االستجابة لتطلعات زبائنو ، وضع 
 خاصة على عصرنة البنك وحتسُت اخلدمات وكذلك إحداث تطهَت يف زبنك البدر برنامج مخاسي فعلي يًتك

 :ميدان احملاسبة ويف ادليدان ادلارل ، ومن أىم النتائج اليت حققها مايلي

 . القيام بفحص دقيق لنقاط القوة والضعف وإصلاز سلطط تسوية للبنك دلطابقة القيم الدولية :2000

                                                           
 ومقرىا يف بلجيكا ، تديريها اجلمعية الدولية لالتصاالت ادلالية اذلاتفية بُت 1973نظام سويفت عبارة عن شبكة لالتصاالت أنشئت يف عام - 2

 .....البنوك واليت تستخدم وسائل لالتصاالت احلديثة لتبادل الرسائل بُت البنوك بدال من الرسائل التقليدية مثل التلكس والتلغراف 
 Système bancaire universel) ). تربط الوكاالت البنكية بادلديرية العامةBADR شبكة معلوماتية خاصة ببنك -3
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 التطهَت احلسايب وادلارل، والعمل على ختفيف اإلجراءات اإلدارية والتقنية ادلتعلقة مبلفات القروض، مع  :2001
 les service)مع اخلدمات ادلشخصة ( la banque assise )حتقيق مشروع البنك اجلالس 

personnalisés )  وكذا إدخال سلطط جديد يف (وكالة عمَتوش والشراقة)ببعض الوكاالت الرائدة ،
 .احلسابات على مستوى احملاسبة ادلركزية

 . تعميم مفهوم بنك اجللوس واخلدمات ادلشخصة على مستوى مجيع وكاالت البنك :2002

وىو نظام تغطية األرصدة عن طريق الفحص السلكي دون اللجوء إذل  ( SYRAT) إدخال نظام  :2003
 .1النقل ادلادي للقيم شلا يسمح بتقليص فًتات تغطية الصكوك واألوراق التجارية

تأسيس نادي الصحافة مببادرة مديرية اإلتصال تشجيعا دلبدأ التداول احلر للمعلومات البنكية وكذا تعريف - 
 .2الزبائن مبختلف خدمات البنك

 les guichets automatiques des ) تعميم إستخدام الشبابيك اآللية لألوراق النقدية  :2004

billets)  ادلرتبطة ببطاقات الدفع اليت تشرف عليو شركة النقد اآلرل والعالقات التلقائية بُت البنوكSATIM 
 .خاصة يف ادلناطق اليت تتميز بكثافة سكانية كبَتة

 télé desو  télécompensationمت إدخال كل من ادلقاصة اإللكًتونية  يف ماي:  2006

chèquesويف سبتمرب مت إدخال نظام جديد يعرف بـ، télé des virements  وذلك من أجل حتقيق 
 .األمان والثقة والشفافية يف التعامالت من جهة، وزلاربة الغش واإلختالسات من جهة أخرى

 

 مكانة بنك الفالحة والتنمية الريفية في المحيط المصرفي الجزائري :  ثالثا

       حيتل بنك الفالحة والتنمية الريفية موقعا متميزا ضمن اذليكل ادلصريف اجلزائري، فهو يعترب كأكرب بنك جتاري 
 : يف البلد نظرا دلا يشهده من حتوالت ىيكلية وعملية ىامة منذ نشأتو واليت ديكن إجيازىا فيما يلي

 بكافة الصالحيات والوظائف ادلتعارف عليها 1982يتمتع بنك الفالحة والتنمية الريفية منذ نشأتو يف - 1
 .عادليا

                                                           
1   A.sahi , conseil economique et social, Badr info n°36-37, decembre 2003,Alger,p :15.   
 .Badr info n°33, mars –avril 2003, Alger, p:17 نادي الصحافة لبنك الفالحة و التنمية الريفية    2
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 bankers)ديتاز بكثافة شبكتو وأمهية تشكيلتو البشرية، حيث صنف من طرف رللة قاموس البنوك - 2
almanach)  يف الًتتيب 668 يف ادلركز األول يف ترتيب البنوك اجلزائرية وىو بنك حيتل ادلركز 2001يف سنة 
 .1 يف ادلراتب العشرة األوائل للبنوك اإلفريقية2002 بنك مصنف، كما صنف يف سنة 4100العادلي من بُت 

 .يعمل يف كافة القطاعات اإلقتصادية ، كما ديول كافة ادلؤسسات على إختالف نشاطها وطبيعتها القانونية- 3

 .  1991إستعمال السويفت منذ - 4

 .إستعمال اإلعالم اآلرل يف مجيع عمليات التجارة اخلارجية- 5

 . من حجم معامالتو%30دتثل التجارة اخلارجية - 6

 .أول بنك جزائري يستعمل مفهوم البنك اجلالس مع خدمات مشخصة- 7

 (.télétransmission)القيام بالعمليات البنكية يف الوقت احلقيقي وعن بعد - 8

تعميم إستعمال اإلعالم اآلرل على كل الشبكة بفضل بررليات خاصة ملك للبنك مصمم من طرف - 9
 .                                                                                                                                                  ةمهندسي ادلؤسس

 أهداف ومهام بنك الفالحة والتنمية الريفية:   المطلب الثاني

       من أجل التأقلم مع ادلناخ اإلقتصادي الذي يتميز حاليا بالتغَتات اجلذرية، جلأ بنك الفالحة           
والتنمية الريفية كغَته من البنوك العمومية األخرى إذل القيام بأعمال ونشاطات متنوعة للوصول إذل إسًتاتيجية 

تتمثل يف جعلو مؤسسة مصرفية كبَتة حتضى بإحًتام وثقة ادلتعاملُت اإلقتصاديُت واألفراد العمالء على حد سواء 
 .هبدف تدعيم مكانتو ضمن الوسط ادلصريف

 أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية :  أوال

 :من أىم األىداف الرئيسية ادلسطرة من طرف إدارة البنك ما يلي

 .تنويع وتوسيع رلاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة- 1

 .حتسُت العالقات مع العمالء- 2

 .حتسُت نوعية اخلدمات- 3

                                                           
 .32: ،ص 2000 تقرير نشاط بنك بدر، - 1
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 .احلصول على أكرب حصة من السوق- 4

 .تطوير العمل ادلصريف قصد حتقيق مردودية أكرب- 5

       وبغية حتقيق تلك األىداف إستعان البنك بتنظيمات وىياكل داخلية ووسائل تقنية حديثة بلجوئو إذل 
صيانة وترميم شلتلكاتو وتطوير أجهزة اإلعالم اآلرل ، كما بذل القائمون على البنك رلهودات كبَتة لتأىيل موارده 
البشرية وترقية اإلتصال داخل وخارج البنك، كما سعى البنك إذل التقرب أكثر من العمالء وذلك بتوفَت مصاحل 

 :تتكفل مبطالبهم ، والتعرف على حاجاهتم ورغباهتم ، وكان البنك يسعى لتحقيق ىذه األىداف بفضل قيامو بـ

 .رفع حجم ادلوارد بأقل تكلفة شلكنة وأعلى عائد عن طريق القروض ادلنتجة وادلتنوعة وإحًتام القوانُت- أ

 .توسيع نشاطات البنك فيما خيص حجم التعامالت- ب

 .التسيَت الصارم خلزينة البنك سواءا بالدينار أو بالعملة الصعبة- ج

 مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية :  ثانيا

       دتاشيا مع القوانُت والقواعد سارية ادلفعول يف رلال النشاط ادلصريف، فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية 
 :مكلف بالقيام بادلهام التالية

تنفيذ مجيع العمليات ادلصرفية واإلعتمادات ادلالية على إختالف أشكاذلا طبقا للقوانُت والتنظيمات اجلاري - 1
 .العمل هبا

 .ةإنشاء خدمات مصرفية جديدة مع تطوير اخلدمات القائم- 2

 .تطوير شبكتو ومعامالتو النقدية بإستحداث بطاقة القرض- 3

 .تنمية موارد وإستخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت اإلدخار واإلستثمار- 4

 .تقسيم السوق ادلصرفية والتقرب أكثر من ذوي ادلهن احلرة وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة- 5

 .اإلستفادة من التطورات العادلية فيما خيص التقنيات ادلرتبطة بالنشاط ادلصريف- 6

       ومن أجل إعطاء منتجات وخدمات مصرفية جديدة للمدخرين يف إطار سياسة القروض ذات ادلردودية، 
قام البنك بتطوير قدرات حتليل ادلخاطر وإعادة تنظيم القرض، كما حدد ضمانات متصلة حبجم القروض وىو 

 .يطبق معدالت فائدة تتماشى وتكلفة ادلوارد ، مع زلاولة احلصول على إمتيازات ضريبية



                                دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية :الثالثالفصل 
 

 
112 

 الهيكل التنظيمي لبنك بدر :   المطلب الثالث

 الهيكل التنظيمي لبنك بدر :  أوال

       إن بنك الفالحة والتنمية الريفية قد أخذ مببدأ الالمركزية حيث أعطى لفروعو صالحيات واسعة يف منح 
 :القروض، ويضم

  :) (les succursalesالفروع - 1

       تقوم مبهمة توجيو ، تنسيق ، مراقبة ومتابعة مجيع الوكاالت البنكية التابعة لو ، ويبلغ عدد فروع بنك بدر 
 . فرعا، كل فرع يشرف على رلموعة من الوكاالت33

، حتولت ىذه 2004لإلشارة فإنو مبوجب التنظيم اجلديد الذي تبناه بنك الفالحة والتنمية الريفية يف مطلع عام 
 Groupes Régionauxالفروع إذل ما يسمى باجملموعات اجلهوية لإلستغالل 

d'Exploitations(G.R.E) برج : يف طور اإلصلاز وىي6 منها 41 ، حيث يبلغ عددىا حاليا
( 054)،الطارف  (053)،بومرداس (058)، تيزي وزو (050)، عُت الدفلى(052)،غليزان (034)بوعريريج

1. 

واجلدول التارل يبُت ترتيب اجملموعات اجلهوية لإلستغالل والوكاالت الرئيسية لو يف هناية السداسي األول من عام 
2003. 

 ترتيب فروع البنك والوكاالت الرئيسية التابعة له وفقا لحجم الموارد : 6جدول رقم               

 الوكاالت &فروع البنك  الترتيب
 الرئيسية

األهمية على مستوى  حجـم الموارد
 (%)البنك 

 31.45 95.493.455 060عمَتوش  01

 5.52 16.754.447 011اجلزائر الوسطى  02

 5.20 15.794.447 015تيزي وزو  03

 4.93 14.976.560 634الشراقة  04

 4.56 13.843.216 019سطيف  05

                                                           

 ,p:28. 2006  Badr infos,n° 41,Mars1  
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 3.73 11.330.621 006جباية  06

 3.17 9.619.089 638بئر خادم  07

 2.99 9.084.873 025قسنطينة  08

 2.71 8.238.531 635احلراش  09       

 2.53 7.688.704 031وىران  10

 2.51 7.612.319 002الشلف  11

 2.35 7.129.993 028ادلسيلة  12

 2.23 6.781.296 005باتنة  13

 1.98 6.017.100 004أم البواقي  14

 1.97 5.982.485 009البليدة شرق   15   

 1.92 5.838.533 027مستغازل  16

 1.92 5.825.214 013تلمسان  17

 1.74 5.269.659 022سيدي بلعباس  18

 1.71 5.183.893 023عنابة  19

 1.59 4.836.637 042البليدة غرب   20

 1.52 4.602.753 007بسكرة  21

 1.48 4.492.377 021سكيكدة  22

 1.43 4.350.930 014تيارت   23

 1.25 3.800.099 024قادلة  24

 1.06 3.217.696 010البويرة  25

 1.00 3.025.285 029معسكر  26

 0.90 2.226.894 012تبسة  27
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 0.86 2.625.646 030ورقلة  28

 0.85 2.571.731 018جيجل  29

 0.79 2.411.175 026ادلدية  30

 0.65 1.967.529 017اجللفة  31

 0.55 1.682.146 003األغواط  32

 0.50 1.590.419 020سعيدة  33

 0.23 707.507 008بشار  34

 0.19 578.375 001إدرار  35

 100 303.591.475   35 اجملموع

 .ادلديرية العامة لبنك الفالحة والتنمية الريفية: المصدر

  (:les agences bancaires)الوكاالت البنكية - 2

        وىي فروع تابعة للبنك تشرف عليها اجملموعات اجلهورية لالستغالل وتقوم جبميع الوظائف اليت يؤديها 
 وكالة، وتعترب خلية الرقابة القاعدية الستغالل البنك وينحصر 300البنك التجاري، يبلغ عددىا حاليا حوارل 

 .عملها يف تلبية حاجات عمالئها، وحتقيق العمليات البنكية للعمالء احملليُت يف أحسن الظروف

 :ويظهر اذليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية كما يبينو الشكل التارل
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 www.badr-bank.net  شبكة اإلنًتنيت ،:المصدر  
 

 مدير عام مساعد

 ادلوارد و اإللتزامات

 مدير عام مساعد

 العمليات الدولية

اجملموعة اجلهوية 
 لإلستغالل

 مدير عام مساعد

 ادلراقبة والتطوير

 الرئيس المدير العام

 

 لجان ومجالس اإلستشارة

 مدير عام مساعد

 اإلدارة و الوسائل

 مدير عام مساعد

اإلعالم اآلرل 
 احملاسبة و اخلزينة

 

 م ت م ك

 م د س م

م ت م 
 ص م

م ت ن 
 ق

 خ إ م 

 مساعدون

 م ع د

 م ع و 

 م ح م خ

 م م إ

 د ع ز

 د 

 خ إ م 

مساعدون

 م م

 م و ع

 م د ق م 

 م ت إ

م ت م 
 ب

 خ إ م 

مساعدون

الوكالة احمللية 
 لإلستغالل

 م ت د

 م م ت

 م م م ت 

 م د ت م ت

 م إ ت 

مساعدون

 م إ ت إ آ

 م ن ش إ

 م ص

 م م ع

 م خ

 خ إ م 

 مساعدون

 المفتشية العامـة

األمانة العامة للرئيس المدير 
 العام

http://www.badr-bank.net/
http://www.badr-bank.net/
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.  مديرية الدراسات القضائية     وادلنازعات:م د ق م.مديرية الوسائل العامة : م و ع.  مديرية ادلستخدمُت:م م
م . مديرية اإلتصال والتسويق: م إ ت. مديرية تقومي ادلوارد البشرية:م ت م ب.  مديرية التهيئة واإلصلاز:م ت إ

 مديرية :م ت م ص م. مديرية دراسات السوق وادلنتجات:م د س م.  مديرية دتويل ادلؤسسات الكبَتة:ت م ك
 مديرية العالقات :م ع د.  مديرية دتويل النشاطات الفالحية:م ت ن ف. دتويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

 . مديرية العمليات الوثائقية:م ع و. الدولية

.  دائرة العالقة مع الزبائن:د ع ر.  مديرية ادلراقبة واإلحصاء:م م إ.  مديرية احلركات ادلالية مع اخلارج:م ح م خ 
 مديرية النقدية :م ن ش إ. مديرية اإلستغالل وتطوير اإلعالم اآلرل:م إ ت إ آ.  دائرة سويفت واإلدارة:د س إ

 .  مديرية اخلزينة:م خ.مديرية احملاسبة العامة: م م ع.  مديرية الصيانة:م ص. وشبكة اإلتصال

.  مديرية ادليزانية ومراقبة التسيَت:م م م ت.  مديرية ادلتابعة والتحصيل:م م ت.  مديرية التدقيق الداخلي:م ت د
 . مديرية الدراسات التقنية ادلالية والتطوير :م د ت م ت

 - :مديرية مستغانم - الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة و التنمية الريفية : ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 (مصلحة قسم اإلداري)المجمع الجهوي لالستغالل 

GRE 

  

 

 

 مصلحة المحاسبة والضرائب
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 بنك بدر مستغانم:          المصدر                                

 -مستغانم-الهيكل التنظيمي للوكالة

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة التحليل والمحاسبة

 مصلحة الميزانية والمراقبة
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 - مستغانم–بنك بدر : المصدر 

 .لبنك الفالحة و التنمية الريفية مستغانم  مصلحة المحاسبة  :المبحث الثاني 

 حتويل ادلصلحة مستوى ىذه على يتم حيث ، ادلديرية  يف واذلامة الرئيسية ادلصاحل من احملاسبة مصلحة     تعترب
 الوقت ويف ادلناسبة القرارات اختاذ قصد عليها باالطالع اإلدارة تساعد ونافعة مرتبة معلومات إذل ادلالية البيانات
 .األخرى ادلصاحل من أكثر ادلهٍت بالسر بالعمل ملزمة احملاسبة مصلحة فان ذلك إذل إضافة . ادلناسب

 . ادلمسوكة احملاسبة والدفاتر الوثائق ختتلف وكذا ، ووظائفها ادلصلحة تعريف ادلبحث ىذا يف     وستناول

 . التعريف بالمصلحة و مهامها و وظائفها: المطلب األول 

 .تعريف مصلحة المحاسبة: الفرع األول  

 األخطاء و اكتشاف األخرى ادلصاحل أعمال وتنظيم جبمع تقوم اليت ادلصلحة انهبأ احملاسبة مصلحة        تعرف
 . للتصحيح ادلعنية ادلصاحل إذل وإرساذلا وجدت إن

 المصلحة وظائف: الفرع الثاني 

 : يلي فيما ادلصلحة وظائف          تتمثل
 لو ملخص وإعداد اليومي احلركة كشف يسمى كشف يف الواردة ادلصلحة أعمال مجع -
 . اليومي احلركة كشف ملخصات ترتيب -
 . لديها للتصحيح إرساذلا و ادلصاحل لدى وجدت إن األخطاء اكتشاف -
 . أخرى دورية و شهرية و أسبوعية و يومية كشوفات إعداد -
 . تصنيفها بعد بادلصلحة اخلاصة والوثائق ادلستندات حفظ -
 الوكاالت مصاحل سلتلف مع بادلطابقات القيام -

 متابعة كشوفات الوكالت التابعة للمديرية -

 .مراقبة كل عمليات اليت تقوم هبا الوكالت التابعة ذلا -
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 تقديم النظام المحاسبي لبنك بدر : المطلب الثاني 

 système)        حيتوي بنك الفالحة والتنمية الريفية على برنامج خاص بو يدعى بالربنامج البنكي العادلي 

bancaire universel - SYBU- )  م و 1992على مستوى البنك  عام  (مت حتميلو  )عتمد إ  حيث 
 .ال زال  يستعمل إذل يومنا ىذا

 حيث يتم تسجيل مجيع العمليات اليت يقوم هبا البنك  الفالحة ،نو يتصف بادلرونةو        ما دييز ىذا الربنامج ك
نطالقاً من ترميزىا حىت يسهل إ كما حيتوي على كل األنشطة اليت يقوم هبا البنك ،اهو على مستةو التنمية الريفي

 .دلستعملي ىذا الربنامج التعامل معو

 احملاسبية التربيرية قكذا الوثائو  كيفية معاجلتها  ،    كذلك بتعريف سلتلف األنشطةSYBU      و يقوم نظام   
  على ادلخطط احملاسيب البنكي الداخلي SYBU برنامج ي حيتو،إضافة إذل ىذا. ادلعتمدة لتسجيل ىذه العمليات

 و مستندات  ميزان ادلراجعة،لبنك الفالحة  التنمية الريفية و كذا ادلستندات احملاسبية من دفًت اليومية البنكي
 . يتضمن القوائم ادلالية اخلتامية، زيادة عن ذلك.أخرى

 كل التغَتات ادلمكن أن حتدث بنو يواكأ  يتميز بادلرنة حيث SYBUن برنامج  إ ف،        كما ذُذكر سالفاً 
. اخل...  معدل فائدة معُت أو إضافة حساب معُت  أوعلى األنشطة اليت يقوم هبا البنك مثل تغيَت عملة معينة 

 يتم إدراج مجيع خصائص ىذه العملية من ،ر عملية جديدة أو نشاط جديد للبنكوضف إذل ذلك ففي حالة ظو
 ذلك من طرف مصلحة ، و كيفية معاجلتها يف ىذا الربنامج، احملاسبية التربيريةق الوثائ،احلسابات ادلتعلقة هبا

نك الفالحة والتنمية الريفية ب على مستوى لوحظ وىذا ما .( Service de paramétrage)ادلعلمات 
 مرة على مستوى الوكالة ادلركزية لبنك الفالحة والتنمية الريفية و ىذا 12فيما خيص ىذا الربنامج حيث مت حتديثو 

 . أي مبعدل مرة كل سنة،نتيجة تطور نشاط و عمليات البنك

 ل يتم ترميز حسابات ىذا ادلخطط على الشك،بالنسبة دلخطط احلسابات الداخلي لبنك الفاحلة التنمية الريفية
 :التارل 

 3أرقام كًتميز للوكالة ،  
 6أرقام كرقم احلساب ضمن ادلخطط احملاسيب البنكي العام ،  
 2أرقام دلفتاح للعملية ،  
 3أرقام كًتميز للزبائن ،  
 3أرقام للعملة .  
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 .المديرية  في المستخدمة المحاسبية المستندات و الوثائق : الثالث المطلب

 ىذه وتتمثل اليومية عملياتو تثبت زلاسبية مستندات و دفاتر ، وثائق مبسك رلرب ادلؤسسات من كغَته      البنك
 : يلي فيما األخَتة
  .المحاسبة الدفاتر و الوثائق : األول الفرع

  بالبنوك اخلاص)  احملاسيب للمخطط وفًقا احملاسبية العمليات تسجيل يتم : احملاسيب ادلخطط •

  journall des movement: اليومي احلركة كشف• 

 الكشف ىذا بإعداد يقوم فهو اآلرل اإلعالم وسائل  على ، األخرى البنوك من  كغَتهBADR  يعتمد بنك 
  .بو خاص نظام استخدام بواسطة آليا

 اخلاص التاريخ الكشف ىذا أعلى يف صلد ، مفصلة بصفة ادلديرية أعمال مجيع يظهر الكشف ىذا أن   حيث
  ، ادلديرية رمز كذلك ، فيها أعد اليت الساعة و باليوم

 ، احلساب لرقم خانة : خانات عدة بو جدول صلد البيانات ىذه وحتت ( 587 صنف : مثال ) الصنف وكذالك
 كانت إذا للحركة أخرى و العملية إلثبات ادلستعملة احملاسبية الوثيقة رقم ، العملية تاريخ ، العملية لرقم خانة
  ) والدائن ادلدين موعُتلمجا استخراج يتم احلسابات ترتيب من االنتهاء وبعد دائنة، أو مدينة

 اليومي احلركة كشف إعداد     بعد ( journal résumé general )اليومي الحركة كشف ملخص •  
 العملية نوع ، العملية رقم ، احلساب لرقم األوذل خانات مخس على ادللخص ىذا حيتوي ، لو ملخص إعداد يتم
 احلركة كشف يف جاء ما على بناًءا الدائن و ادلدين موعلمجا كتابة تتم حيث ، الدائنة و ادلدنية للمبالغ خانتُت ،

 . حساب لكل اليومي

 (GRAND LIVRE)العام األستاذ دفتر •
 ، العملية تاريخ فيو وسجل حدا على البنك يف ادلستخدمة احلسابات من حساب كل األستاذ دفًت       يبُت

 .والدائنة ادلدينة واحلركة العملية رقم
 : FICHE SICNALETIQUEملخص  كشف •

 جدول وكذلك النتائج حساب بُت جدول على حيوي فهو البنك عمليات لكل ملخص يعترب الكشف      ىذا
 .ادلالية  النتيجة إذل باإلضافة البنك ونفقات إرادات يوضح الكشف ىذا فإن وبالتارل للزبائن ادلمنوحة القروض
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 للمستندات :الثاني  الفرع
 قسم كل من الواردة الوثائق خالل من اليومي احلركة كشف يف ادلوجودة ادلبالغ من بالتأكد احملاسب      يقوم

 : يلي ما أمثلتها ومن
 . للمقبوضات بالنسبة القبض مستند -
 . النقدية للمدفوعات بالنسبة الدفع مستند -
 احلسابات من ادلسحوبة للمبالغ بالنسبة الشيكات -
 ’REMISE DE CHEQUES AL للتحصيل صكوك تسليم مستند -

ENCAISSEMENT  
 REMISE DE CHEQUES AL’ ESCOMPTEللخصم  صكوك تسليم مستند -
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    خادتة                                              

 تكون أن ينبغي األقسام خالل من تتم اليت احملاسبية العمليات أن لنا تبُت الفصل ذلذا دراستنا خالل         من
 البنكي احملاسيب ،فالنظام البنك أقسام من قسم كل على أثرىا و ألمهيتها ذلك و الدقة من عالية على درجة

 البنك يف العاملُت و ادلسامهُت بُت مشًتك حوار لغة حساباتو و بنوده تشكل و ادلرونة و يتصف بالوضوح
 على احلصول يف ادلتمثلة األساسية للغاية حتقيقو يستطيع ما مبقدار مرنا للبنك احملاسيب النظام مايكون فبمقدار

 اليت للعمليات األساسي احملرك مبثابة اخلزينة قسم يعترب حبيث ، ادلناسب الوقت يف الدورية النتائج و األوضاع ادلالية
 الزبائن مع تعامال األكثر األقسام من الودائع قسم و النقدية البنك إيرادات كل تتجمع ففيو ، البنك هبايقوم

 على تعود معامالت من حتققو مبا األخرى األقسام كذلك و البنكية اخلدمات من العديد تقدمي يتم ،فمن خاللو
 و تقدمها اليت الوظائف باختالف البعض بعضها عن ختتلف األقسام ىذه أن كما عموالت و البنك بفوائد
 و اإلجياب من حيث البنك أداء على أثرىا بوحدة تتصف أهنا إال مبسكها تقوم اليت احملاسبية الدفاتر السجالت و

 السلب
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 سبهيد
 قسم : كأمهها هبا  اؼبتواجدة  الفنية األقساـ من ؾبموعة خالؿ من اقبازىا يتم للبنوؾ اؼبختلفة العمليات فإ      

 القركض اؼبالية، الكفاالت ،الكمبياالت، ،قسم األكراؽ ،قسم  ، اعبارية اغبسابات قسم اؼبقاصة ، قسم , اػبزينة

 حبيث األقساـ ىذه من قسم كل على احملاسبة األعماؿ ،كتتوزع اػبارجية، كالعمليات ك اغبواالت كالتسليف

 العمليات بتنفيذ القسم موظفوا كيقـو ، بو خاصة ك كشوفات كبطاقات سجالتو ك مستنداتو قسم لكل يكوف

 يقـو الذم العامة احملاسبة قسم إذل كسجالت مستندات ترسل مث ، القسم ذلك بنشاطات اؼبتعلقة احملاسبة

 أثر توضيح سنحاكؿ األخَت كيف العاـ األستاذ دفًت إذل ذلك بعد كترحيلها العامة اليومية ىذه يف القيود بتسجيل

 أكرب جذب يف البنك ظبعة ك صورة حيث من أدائو على البنك أقساـ من قسم لكل احملاسبة التسجيالت ىذه

 . سيولتو زيادة إذل سيؤدم فبا الزبائن من عدد
 .قسم االتمانات : المبحث األول 

االئتماف ىو عالقة بُت طرفُت ، دائن كمدين         االئتماف يرتكز بصورة أساسية على الثقة ، كديكن القوؿ بأف
دبعٌت أف الطرؼ األكؿ يقدـ اؼباؿ لكي يستعملو الطرؼ الثاين يف اجملاؿ  .نتجت عن مبادلة قيم آجلة بقيم عاجلة

االئتماف اؼبصرىف فإف  كدبا أف ؿبور اغبديث يف ىذا اؼبؤلف ىو. عليو مقابل كعد بالدفع يف تاريخ معُت اؼبتفق
ك الذم يعتمد بشكل رئيسي يف سبويل القركض ( البنك) الطرؼ اؼبانح لالئتماف يف العالقة السابقة سيكوف مصرفان 

 البنك عائدان من عملياتو االئتمانية يف شكل فرؽ بُت الفوائد اليت يدفعها عن الودائع كحيقق. على الودائع لديو
 .1كالفوائد اليت حيصل عليها من اؼبستفيدين بالتسهيالت االئتمانية

 .قسم القروض : المطلب األول 
         يقدـ البنك خدمة التسهيالت البنكية لعمالئو سواء كاف ذلك بطريقة مباشرة اك غَت

 كيقصد بالتسهيالت البنكية األمواؿ اليت يقدمها البنك لعمالئو بشكل معُت, مباشرة 

 .كربت شركط معينة 

مباشرة تسمى         كىذه التسهيالت إذا كانت يف شكل قركض أك خصم كالكمبيالت يسفيد العميل منها
مستندية تسمى تسهيالت غَت  أما إذا كانت بشكل إصدار كفاالت أك فتح اعتمادات. بالتسهيالت مباشرة 

  .1اعبهة األخرل مباشرة حيث اف اؼبستفيد منها ليس العميل مباشرة كإمنا
 .أنواع القروض : الفرع األول 

 .       ديكن النظر اذل القركض اؼبصرفية من عدة زكايا كاؼبدة كاالستعماؿ أك الغرض كالضماف كاؼبستفيد
 : أنواع القروض من حيث المدة - 1

                                                           
  .10الدكتورة كفاء حيِت أضبد حجازم ، احملاسبة عن القركض ك االسبانات ، كلية التجارة ، جامعة بنها ، بدكف سنة النشر ، ص  – 1
  .79 بوقرة ؼبياء ، عرباكم نورة ،قراطيب سهيلة ، احملاسبة يف القطاع البنكي ك أثرىا على أداء البنوؾ ، اؼبرجع السابق ، ص  -1
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 :القرض           ديكن تقسيم القركض اذل ثالثة أنواع رئيسية من حيث مدة استحقاؽ

 .قركض قصَتة األجل كمدهتا تكوف عادة أقل من سنة- 

 .قركض متوسطة األجل كمدهتا عادة تكوف بُت سنة كطبس سنوات- 

 .قركض طويلة األجل كمدهتا أكثر من طبس سنوات- 

 : أنواع القروض حسب الغرض - 2

 :         تنقسم القركض حسب االستعماؿ إذل 

 .قركض ذبارية كسبنح لتمويل التجارة اػبارجية كالداخلية- 

 .قركض صناعية كسبنح ألغراض تطوير الصناعة- 

 .قركض زراعية كسبنح لتمويل النشاط الزراعي- 

 :        ككذلك ديكن تقسيم القركض حسب الغرض إذل نوعُت رئيسيُت 

 .قركض استثمارية ك اليت هتدؼ إذل سبويل مشركعات لزيادة اإلنتاج- 

سلع استهالكية معمرة مثل السيارات  قركض استهالكية كىى الىت سبنح لتمكُت األشخاص الطبيعيُت من شراء- 
 .كغَت ذلك لالستعماؿ الشخصي كاألثاث اؼبنزرل

 : أنواع القروض من حيث الضمان - 3
 :قروض مضمونة وىى تنقسم بدورىا إلى -1-3

ديتلكو أك بضائع يف حوزتو أك أكراؽ  قركض مضمونة بضمانات عينية ، كأف يقدـ اؼبستفيد إذل البنك رىن عقار- 
 .مالية

معنوم بضماف السداد كذلك  قركض مضمونة بضمانات شخصية ، كىذا يعٌت أف يقـو طرؼ ثالث طبيعي أك- 
عجز األخَت عن السداد يكوف الضامن مسئوالن عن الوفاء  بأف يوقع على عقد القرض مع اؼبدين ، كىف حالة

 .بالقرض

 :قروض غير مضمونة - 2-3

عقارية أك شخصية بل يكتفي        يف ىذه اغبالة يقدـ البنك القرض إذل العميل دكف أف يشًتط عليو ضمانات
ذلك إذل ظبعة العميل الطيبة كمركزه اؼبارل كالثقة دبقدرتو على  بوعد منو بالسداد يف اؼبوعد اؼبتفق عليو مستندان يف

 .الوفاء

 : أنواع القروض من حيث المستفيد -4

 :االئتماف كىى          ديكن تقسيم القركض من ىذه الناحية حبسب القطاعات اؼبستفيدة من

 .قطاع األفراد كيتمثل يف السلف البسيطة لألغراض االجتماعية اؼبختلفة (أ
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اليت ديتلكها كيديرىا أشخاص عاديوف  القطاع اػباص كيتمثل يف القركض اؼبمنوحة لتمويل اؼبشركعات الفردية (ب
 .أك شركات ذات الصفة اػباصة

ىيئات كمؤسسات عامة سبتلكها  قطاع عاـ كيتمثل يف القركض اؼبمنوحة لتمويل اؼبشركعات اليت تعود إذل (ج
 .1الدكلة

 .المعالجة المحاسبية : الفرع الثاني 
اغبسابات اعبارية  القرض حسب نوعها مدينا ك حل اػبزينة أك/ ىي صبيع اغباالت منح القركض جيعل ح       

 .دائنا،ككذلك الفوائد ك اؼبصاريف على النحو التارل
 القركض/  حxx       من 

                           إذل اؼبذكورين

                                         xxاػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  ح 

                                         xxالعوؼبة ك اؼبصاريف/  ح 

                                          xxالفوائد/  ح 

 :كلكن لكل نوع من القركض خصوصيتو 

 :(السحب على المكشوف)القرض بدون ضمان - 1

 :عند منح القرض- أ

  ح اػبزينة أك اغبسابات اعباريةxx   من 

                            إذل اؼبذكورين

                                           xxاػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  ح 

                                           xxالفوائد/  ح 

                                           xx1العموالت/  ح
 

 :القرض بضمانات شخصي- 2

 : عند منح القرض- أ

 القرض بضماف شخصي /  حxx   من 

                                   إذل اؼبذكورين                                

                                           xxالفوائد/  ح 

                                           xxالعموالت/  ح 

                                                           
  .14الدكتورة كفاء حيِت أضبد حجازم ، احملاسبة عن القركض ك االسبانات ، اؼبرجع السابق ، ص - 1
 .94عبد اغبليم كراجة ،اؼبرجع السابق ،ص  -1
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                                           xxاػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  ح 

 :تسديد القرض-ب
 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxx      من 

 القرض بضماف شخصي/  حxx                                      إذل  
 :القرض بضمان أوراق مالية - 3
 :عند منح القرض -أ

 القرض بضماف أكراؽ ذبارية ذبارية أك مالية/  حxx    من 

                                      إذل اؼبذكورين

                                         xxالفوائد/  ح 

                                        xxالعموالت/  ح 

                                        xxاػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  ح 

 

 :عند تسديد القرض- ب

 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxx   من 

 القرض بضماف ألكراؽ مالية أك ذبارية/  حxx                                     إذل 

كقد خيتلف اؼبدين عند السداد كيتم ربصيل         مث يلغى القيد النظامي عند سحب األكراؽ اؼبالية أك التجارية
 الكمبيالت ك تتسديد القرض من قيمة اؼببالغ اؼبتحصلة أك تباع

 .األكراؽ اؼبالية أك ربصيل أكراؽ ذبارية

 اػبزينة/  حxx    من 

1(أكراؽ مالية مباعة)أكراؽ ذبارية ؿبصلة / حxx                                 إذل 
 

         كإذا كاف دل تكتفي قيمة األكراؽ اؼبالية اؼبباعة أك األكراؽ التجارية احملصلة لسداد القرض يطالب اؼبدين
 .باؼببلغ اؼبتبقي ك يف حالة الزيادة يسجل لو اؼببلغ حبساب جارم

 (-...أراضي–بضائع  ): القرض بضمان عيني- 4

 :عند منح القرض-أ

 (حسب نوع الضماف)القرض بضماف عيٍت/  حxx      من 

                                         إذل اؼبذكورين

                                             xxاػبزينة أكاغبسابات اعبارية/  ح 

                                                           
 . 120 فائق شقَت ،اؼبرجع السابق، ص - 1
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                                             xxالعموالت أك اؼبصاريف/  ح 

 

 :عند التسديد- ب
 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxx    من 

 السلف بضماف عيٍت/  حxx                                           إذل 

      كعند تسديد ق للقرض يعكس القيد

 أصحاب الضمانات العينية/  حxx    من 

 الضمانات العينية/  حxx                                            إذل 

 :     كيف حالة قياـ البنك يدفع بعض اؼبصاريف على الضمانات كمصركؼ زبزين أك نقل 

 القرض بضماف عيٍت/  حxxمصركؼ نقل بضاعة مثال             من /  حxxمن 

 مصركؼ نقل البضاعة/  حxxاػبزينة                                إذل /  حxx   إذل 

 
 .قسم االعتمادات المستندية : المطلب الثاني 

       كتعترب االعتمادات اؼبستندية من أىم أدكات االتصاؿ اؼبالية كاالئتمانية بُت اؼبصدر كاؼبستورد كالىت تتميز 
باألمن كالبساطة كسعة االنتشار كاالستعماؿ ىف ؾباؿ التجارة اػبارجية ك اليت تتم يف إطار القواعد كاإلجراءات 

 .من غرفة التجارة الدكلية  اؼبوحدة الصادرة
 .1مفهوم االعتمادات المستندية: الفرع األول 

يف بلد اؼبستورد  (بناء على طلب العميل  )       االعتمادات اؼبستندية عبارة عن تصريح من البنك التجارم 
للوفاء بقيمة بضائع كاردة من اػبارج كمؤيد شحنها اذل اؼبستورد  بفتح اعتماد لدل مراسل البنك يف بلد اؼبصدر

 .الالزمة  دبستندات الشحن
اؼبلكية للسلع موضوع         أم أف االعتماد اؼبستندم تعهد بالدفع عند تقدمي اؼبستندات اليت تثبت انتقاؿ

  .اؼببادالت ، كالبنك يأخذ عنها عمولة

كليان حىت يكوف عنده الضماف  كيشًتط البنك لفتح االعتمادات أف يدفع اؼبستورد قيمة االعتماد جزئيان أك      
 : أطراؼ أساسية ك ىي 3الكايف إذا ربمل مسئوليات قبل اؼبصدر أك اؼبستفيد ، ك لالعتماد اؼبستندم 

 .أك اؼبستورد  (طالب فتح االعتماد)اآلمر .       أ
  .(اؼبكلف بإصدار االعتماد)البنك فاتح االعتماد .       ب

 .اؼبصدر أك اؼبستفيد من االعتماد .      ج

                                                           
 .9عبد اغبليم كراجة ،اؼبرجع السابق ،ص  -1
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إشعار اؼبستفيد بفتح االعتماد         كعادة ما يكوف البنك فاتح االعتماد ىو نفسو البنك اؼبراسل ، الذم يتوذل
 .اؼبنصوص عليها إذا كانت اؼبستندات مستوفاة  لصاغبو كيتسلم منو مستندات الشحن كيدفع لو القيمة

األحياف تتعدد أطراؼ االعتماد        ىذا كيتم اللجوء إذل بنك آخر كوسيط يف بعض األحياف ، كىف كثَت من
كىذا يتوقف على عدة عوامل منها طبيعة العملية كحجمها  باإلضافة إذل األطراؼ األصلية السابق ذكرىا ،

الثالثة  كنوع العالقة بُت بنك اؼبستورد كمراسلو كما إذل ذلك ، إال أنو ال خيلو اعتماد من كشركط فتح االعتماد
 .أطراؼ السابق ذكرىا

و اعتماد توذل فتح االعتماد  من كجهة نظر اؼبستورد كالبنك الذماعتماد استيراد      ىذا كيسمى االعتماد 
  .(اؼبستفيد)من كجهة نظر اؼبصدر تصدير 

  .1أنواع االعتماد المستندي: الفرع الثاني 
 : تنحص االعتمادات اؼبستندية من حيث قوة االلتزاـ اؼبصريف يف كل من 

 .االعتماد اؼبستندل القابل لإللغاء - 1     

 . االعتماد اؼبستندل الغَت قابل لإللغاء -2     

 : االعتماد المستندى القابل لإللغاء - 1

كمبياالت عند استعماؿ االعتماد            ىو ؾبرد إخطار صادر من البنك للمصدر خيطره بأنو سيدفع أك يقبل
االعتماد اغبق يف إلغائو أك تعديل شركطو دكف الرجوع اذل اؼبستفيد ،  اؼبستوىف لشركط متفق عليها ، كللبنك فاتح

قبل اؼبستفيد ،  ىذا النوع من االعتمادات نادر االستعماؿ حيث ال يًتتب عليو أل التزاـ من البنك كلذا فيعد
االعتماد إال بُت مصدر كمستورد يعرفاف  كبالتارل ال يصلح ضمانان كافيان للمستفيد ، كعادة ال يستعمل ىذا

 .بعضهما البعض جيدان 

 : االعتماد المستندى الغير قابل لإللغاء - 2

اآلمر كالبنك  )األطراؼ           ىو اعتماد هنائي ال رجعة فيو كال جيوز إلغاؤه أك تعديلو إال دبوافقة صبيع
" على أف  (غرفة التجارة الدكلية  )لالعتمادات اؼبستندية  كقد نصت الئحة األعراؼ اؼبوحدة . (كاؼبستفيد 

ىو التزاـ قاطع من جانب البنك الذم أصدره بشرط تقدمي اؼبستندات اؼبنصوص عليها  االعتماد غَت قابل لإللغاء
 " .كبشرط مطابقة اؼبستندات ؽبذه الشركط 

من اآلمر ، كبذلك يستطيع       كبالتارل ال يستطيع البنك أف يتحلل من االلتزاـ حىت كلو تلقى تعليمات بذلك
قيمة البضاعة قد اخنفضت بُت تاريخ فتح االعتماد كتنفيذه ،  اؼبصدر أف يؤمن فباطلة اؼبستورد خصوصان إذا كانت

  .1على إبالغ اؼبصدر بتعليمات بنك اؼبستورد (بنك اؼبصدر )اؼبراسل ىنا  كيقتصر دكر البنك

                                                           
  .123كفاء حيِت أضبد حجازل ، اؼبرجع السابق ، ص   -1
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من قبل  (الدفع عند الضركرة  تأييده  أل ضماف )          باإلضافة إذل ذلك قد يطلب اؼبستفيد تعزيز االعتماد 
كعادة ال يضيف البنك . بنفس التزاـ البنك فاتح االعتماد  أل يلتـز شخصيان  (اؼبراسل  )البنك اؼببلغ لالعتماد 

من  لالعتماد إال بناء على طلب البنك اؼبنشئ الذم يتلقى بدكره تعليمات ىف ىذا الشأف الوسيط تأييده أك تعزيزه
كىذا النوع ىو األكثر شيوعان " لإللغاء  اعتماد مستندل معزز غَت قابل" اآلمر ، كيسمى االعتماد ىف ىذه اغبالة 

 .ًن 1كاستخدامان ىف التجارة اػبارجية حاليا

 .المعالجة المحاسبية : الفرع الثالث 
 .لالستيراد لمعالجة المحاسبية لتسجيل عمليات االعتمادات المستنديةا: أوال 
 : االعتمادات المستندية استيراد بغطاء كامل-1

أك السداد النقدل ككذلك  اعبارل للعميل       يقـو اؼبستورد بتقدمي الغطاء اؼبطلوب اما خصما من اغبساب
 .االعتماد العمولة كاؼبصاريف اػباصة بفتح

 :خصم أو سداد الغطاء والعمولة والمصاريف• 
  (اػبزينة)اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx   من 

                              إذل مذكورين

                                          xxاستَتاد – غطاء اعتمادات اؼبستندية /  ح 

                                          xxعمولة اعتمادات مستندية /  ح 

                                          xxمصركفات اعتمادات مستندية /  ح 

 :عند استالم البنك لمستندات الشحن• 

اؼبراسل اذل بنك اؼبصدر كذلك بعد           يقـو بنك اؼبستورد بإرساؿ أشعار إضافة بقيمة االعتماد كعمولة
 .االعتماد التأكد من مطابقة اؼبستندات لشركط

 : من مذكورين

       xxغطاء اعتمادات مستندية كاستَتاد /  ح 

       xxقيمة عمولة اؼبراسل_اغبسابات اعبارية الدائنة /  ح)  

  (عمولة اؼبراسل+ قيمة االعتماد )جارل اؼبراسلُت /  حxx                          اذل 

 :1(المراسل)سداد قيمة االعتماد بالعمالت االجنبية الى بنك المصدر • 

 جارل اؼبراسلُت /  حxx      من 

 أرصدة العمالت األجنبية/  حxx                                  إذل 

                                                           
 .124 كفاء حيِت أضبد حجازل ، اؼبرجع السابق ، ص  -1
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 :االعتمادات المستندية استيراد غطاء جزئي -2
قيد نظامي إلثبات اؼبسئولية العرضية       يتم فتح االعتمادات اؼبستندية بغطاء جزئي كيتطلب ىذا األمر عمل

 .على البنك بقيمة اعبزء غَت اؼبغطى
  القيد النظامي بالجزء غير المغطى من االعتماد 

 التزامات العمالء عن اعتمادات مستندية /  حxx    من 

 التزامات البنك عن اعتمادات مستندية /  حxx                                    إذل 

 خصم أو سداد قيمة الغطاء الجزئي والعمولة والمصاريف  

  (اػبزينة )ح/ اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx     من 

                                      اذل مذكورين

                       xx(بقيمة الغطاء اعبزئي)استَتاد – غطاء اعتمادات مستندية /  ح  

                       xxعمولة اعتمادات مستندية/  ح 

                       xxمصركفات اعتمادات مستندية /  ح 

 
 عند وصول مستندات الشحن : 

 :    من مذكورين

               xxغطاء اعتمادات مستندية استَتاد /  ح 

               xx(عمولة اؼبراسلُت+ بباقي قيمة الغطاء )اغبسابات اعبارية الدائنة /  ح  

 جارل اؼبراسلُت/  حxx                                                إذل 

 

 إلغاء القيد النظامي عن سداد باقي قيمة االعتماد: 
    1التزامات البنك عن اعتمادات مستندية/  حxx      من 

 التزامات العمالء عن اعتمادات مستندية/  حxx                                     إذل 

 تصدير–  لالعتمادات المستندية التسجيل المحاسبي: ثانيا 
 

       عند كصوؿ إخطار من البنك االجنىب إذل بنك اؼبصدر يفيد فتح االعتماد اؼبستندل، كيتم إجراء القيد 
 :النظامي التارل

 تصدير /التزامات العمالء عن اعتماد مستندية /  حxx      من 
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 تصدر - التزامات البنك عن اعتمادات مستندية /  حxx                              إذل 

حساب المصدر خصما من  عند استالم بنك المصدر مستندات الشحن يتم إضافة قيمة االعتماد الى• 
 (بنك المستورد)حساب بنك المراسل 

 جارل اؼبراسلُت /  حxx     من 

                              إذل مذكورين

                                   xx(اػبزينة/ح)اؼبدينة / اغبسابات اعبارية الدائنة /  ح  

                                   xxعمولة فتح اعتمادات مستندية /  ح 
 :الغاء القيد النظامى• 

 تصدير – التزامات البنك عن اعتمادات مستندية /  حxx        من 

 تصدر - التزامات العمالء عن اعتمادات مستندية /  حxx                            إذل 

 :اثبات قبول الكمبيالة• 
 كمبياالت مقبولة - مراسلُت االعتمادات اؼبستندية /  حxx      من 

 كمبياالت مقبولة - عمالء اعتمادات مستندية /  حxx                                 إذل 

 :الغاء القيد النظامى الخاص بفتح االعتماد• 

 تصدير - التزامات البنك عن اعتمادات مستندية /  حxx      من 

 تصدر– التزامات العمالء عن اعتمادات مستندية /  حxx                            إذل 

 :يف تاريخ استحقاؽ الكمبيالة• 
 .اؼبراسلُت         يتم إثبات قيمة الكمبيالة غبساب اؼبصدر خصما من حسابات

 جارل اؼبراسلُت /  حxx     من 

                             إذل مذكورين

 اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx                                     إذل 

 تصدير - عمولة اعتمادات مستندية /  حxx                                     إذل 
 

 

 :إلغاء القيد النظامى بما يقيد تحصيل الكمبيالة• 

 كمبياالت مقبولة – اعتمادات مستندية – عمالء /  حxx     من 

 كمبياالت مقبوؿ– اؼبراسلُت االعتمادات اؼبستندية /  حxx                          إذل 
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      .  قسم خطابات الضمان : المطلب الثالث 
 مفهوم خطابات الضمان        : الفرع األول  

طلبهم يتعهد فيها بأف يدفع نيابة عن      خطابات الضماف عبارة عن خطابات يصدرىا البنك لعمالئو بناء على
كذلك عندما ال يتمكن العميل من الوفاء بالتزاماتو قبل اؼبستفيد  العميل مبلغان من اؼباؿ إذا ما طولب بذلك ،

  .1ربدد صراحة يف خطاب الضماف خالؿ فًتة ؿبددة
لضماف كالبنك مصدر خطاب           كبذلك يتضح إف أطراؼ خطاب الضماف يتمثل يف العميل طالب

 .2الضماف كاؼبستفيد من الضماف
 .ت الضمان اأنواع خطاب: الفرع الثاني 

أنواع خطابات الضماف          زبتلف خطابات الضماف باختالؼ الغرض الذم تعد من أجلو كفيما يلي أىم
 :الشائعة االستخداـ 

 : خطابات الضمان االبتدائية أو المؤقتة-1

كالغرض من تقدديها إثبات حسن نية         تصدر اػبطابات االبتدائية لالشًتاؾ يف اؼبناقصات كاؼبزايدات اؼبعلنة ،
٪ من قيمة العطاء 2٪ أك 1اؼبقدـ منو ، كىى عادة تصدر دبا يوازل  مقدـ العطاء كدليل على أنو جاد يف العرض

 .البت ىف اؼبناقصة  اشًتاط اعبهة اؼبستفيدة ،كيظل االلتزاـ بالنسبة ؼبضموهنا قائم غبُت االنتهاء من حسب

       كىف حالة رسو العطاء على العميل يطالب بتقدمي الضماف النهائي كذلك خالؿ عشرة أياـ من تاريخ 
اؼبستفيدة اغبق يف مصادرة قيمة الضماف االبتدائي أما يف  كىف حالة عدـ تقدمي الضماف النهائي ، للجهة. إخطاره 

خطاب  على العميل فيعترب خطاب الضماف الغيان كيتعُت إعادتو للبنك ، كعادة ما يكوف حالة عدـ رسو العطاء
 .الضماف من ىذا النوع صاغبان ؼبدة ثالثة شهور 

 خطابات الضمان النهائية -2
        ىي اليت تصدر من البنك بناء على طلب عمالئو لضماف حسن سَت التنفيذ أك االنتهاء من الغرض 
الصادر من اجلها كيكوف سارم اؼبفعوؿ حىت هناية مدة التعاقد أك ؼبدة أطوؿ إذا كاف العقد خاصان بًتكيب 

 ٪ من قيمة العملية ، 10٪ أك 5اآلالت لتجربتها كالتأكد من سالمة اؼبشركع كتصدر البنوؾ ىذا النوع دبا يوازل 
 :نوعين الضماف  كؽبذا

٪ من قيمة العملية اليت 10 ٪ أك5تعهد صادر من البنك إذل اؼبستفيدين لضماف دفع مبلغ معُت يعادؿ : األول 
يرتكبو من ـبالفات أثناء التنفيذ أك إمهالو عن القياـ بالتزاماتو ذباه  رست بالفعل على العميل كذلك ؼبواجهة ما قد

 .اليت تعاقد معها  اعبهة
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تستحق عليهم من عمليات  تعهد صادر من البنك إذل اؼبستفيدين لضماف عمالئو يف سداد اؼببالغ اليت: الثاني 
  .(اخل ... صبركية ، سداد ضرائب غبُت الفصل يف القضايا  توريدات ، مقاكالت ، سداد رسـو )ـبتلفة 

 .العمليات كطبقان للعقود اؼبربمة           كمدة سرياف خطابات الضماف النهائية عادة مرتبطة بتاريخ انتهاء ىذه

ضماف ابتدائي عنها أف ينص يف        ىذا كيراعى عند إصدار خطاب النهائي عن عملية سبق إصدار خطاب
 .اؼبفعوؿ إال بعد إعادة خطاب الضماف االبتدائي كملحقاتو  خطاب الضماف النهائي أنو ال يصبح سارم

 
 :1خطابات ضمان الدفعة المقدمة - 3

سيولة للبدء ىف تنفيذىا ، فبا          ىناؾ عمليات كبَتة تستند إذل مقاكلُت أك شركات قطاع عاـ ربتاج إذل
اؼبستفيدة ليمكن الصرؼ منها على العملية ، كمقابل صرؼ  يتطلب اغبصوؿ على دفعة نقدية مقدمة من اعبهة

 ىذه اعبهة تقدمي خطاب ضماف يضمن لصاحب العملية قيمة الدفعة النقدية اؼبنصرفة القيمة اؼبطلوبة تطلب
اؼبقدمة دبوجب شيك ألمره  كال يتم إصدار ىذه اػبطابات إال بعد موافاة البنك كاستالمو قيمة الدفعة. للعميل 

أك أف يقـو العميل باستيفاء التأمُت " خطابات الضماف  تأمُت/ ح" كغبساب العميل حىت ديكن ذبميعها يف 
 .بالكامل قبل تسليمو خطاب الضماف  النقدم اؼبتفق عليو كالعمولة

دبا يتم تنفيذه  (الدفعة اؼبقدمة  بنسبة )         ىذا كيتم زبفيض قيمة خطاب الضماف الدفعة اؼبقدمة أكالن بأكؿ 
 .من أعماؿ نظَت ىذه الدفعة 

 :خطابات الضمان المالحية - 4

موضوعها كاليت يتم استَتادىا من          ىي خطابات الضماف اليت تصدر من البنك للتخليص على البضائع
 .أهنا بديل ؽبذه البوليصة  اػبارج غبُت كركد بوليصة الشحن األصلية أم

 .2المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان: الفرع الثالث 
 :إصدار خطاب الضمان :أوال 
والعمولة المستحقة خصماً من  إثبات قيمة التأمين أو الغطاء المقدم من العمالء وكذا المصروفات-1

 :الحسابات الجارية للعمالء 
 اغبسابات اعبارية للعمالء/  حxx   من  

                                     إذل اؼبذكورين
                                xx(نسبة التأمُت اؼبقرر)تأمُت خطابات الضماف /  ح 

                                                           
  . 94كفاء حيِت أضبد حجازم ، اؼبرجع السابق ، ص  -1
  . 101-100-99كفاء حيِت أضبد حجتزم ، اؼبرجع السابق ، ص  -2
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                                 xxعمولة خطاب الضماف/  ح 

                                 xxمصاريف متنوعة كرسـو الدمغة/  ح 

     
تأمُت خطابات الضماف يف حالة إصدار اػبطاب بدكف غطاء كيتم /          كجدير بالذكر أنو ال يتم فتح ح

صل العمولة مرة كاحدة عن مدة . خصم العمولة كاؼبصاريف كالدمغة فقط من اغبساب اعبارم للعميل  ككذلك ربح
 .تسوية العمولة احملصلة مقدمان دبا خيص الفًتات اؼبالية  الضماف كلها كيراعى

 ( :قيد نظامي)إثبات قيمة خطاب الضمان كاملة -2
 التزامات العمالء عن خطابات ضماف صادرة/  حxx       من 

 خطابات الضماف الصادرة/  حxx                                         إذل   

 : زيادة خطاب الضمان : ثانيا 
 :البنك يراعى ما يلى            عند طلب العميل زيادة قيمة خطاب الضماف السابق إصداره عن طريق

 .الضماف السابق  التأكد من أف العملية اؼبصدر عنها الزيادة ىي نفس العملية اؼبصدر عنها خطاب. أ

 .يتقدـ العميل بطلب إصدار جديد خبصوص الزيادة . ب

كذبرل القيود اؼبركزية على  يتم استيفاء نفس الدكرة اؼبستندية اؼبتبعة عند إصدار خطاب الضماف األصلي. ج
   :النحو التارل 

 :والعمولة  إثبات قيمة التأمين أو الغطاء عن الزيادة فى قيمة الخطاب وكذا المصروفات   *  
 اغبسابات اعبارية للعمالء/ من       ح

                               إذل اؼبذكورين 
                                         xxتأمُت خطاب الضماف/  ح 

                                         xxعمولة خطاب الضماف/  ح 

                                         xxمصركفات متنوعة كرسـو الدمغة /  ح 

  إجراء قيد نظامي بقيمة الزيادة فقط: 
 التزامات العمالء عن خطابات ضماف صادرة/  حxxمن      

 خطابات الضماف الصادرة/  حxx                                        إذل 

  1.خفيض خطاب الضمان: ثالثا 
 :          يتم التخفيض بالنسبة ػبطابات الضماف الدفعة اؼبقدمة كذلك بالشركط األتية

 .ال يتم التخفيض إال بعد موافاة البنك دبوافقة اعبهة اؼبستفيدة على التخفيض . أ
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عن العمليات الىت قاـ بتنفيذىا  أك موافاة البنك عن طريق العميل بصورة من اؼبستخلص اؼبنصرؼ للعميل. ب
 .كاؼبعتمد من اعبهة اؼبستفيدة 

 .جيب التأكد من كركد شيك بصايف قيمة اؼبستخلص اؼبنصرؼ. ج

 .يتم زبفيض خطاب الضماف بنسبة الدفعة اؼبقدمة. د

 :            كتكوف قيود اليومية على النحو التارل 
  إلغاء القيد النظامي بقيمة التخفيض في خطاب الضمان فقط : 

 خطاب الضماف الصادرة/  حxxمن     
 التزامات العمالء عن خطابات ضماف صادرة/   حxx                                 اذل  

  رد نسبة التأمين السابق حجزىا عن القيمة المخفضة فقط وتعليتها على الحساب الجارى للعميل
: 

 تأمُت خطابات الضماف/  حxxمن   
 اغبسابات اعبارية للعمالء/  حxx                                              إذل   

 : جديد خطاب الضمان : رابعا 
الضمانات يقـو البنك بإجراء          ىف حالة طلب اؼبستفيدين الصادر لصاغبهم خطابات الضماف ذبديد ىذه

بعض اغباالت االستثنائية قد يرل البنك إخطار العميل هبذا  التجديد الالـز كذلك دكف الرجوع إذل العمالء ، كىف
 .موضوع ىذه اػبطابات مع اعبهة اؼبستفيدة  التجديد كحثو على إهناء

األصل للعميل كترسل صورة          كيقـو قسم خطابات الضماف بإعداد إشعار خصم من أصل كصورتُت يرسل
على التجديد كاؼبصركفات األخرل ، كيتم حفظ الصورة  لقسم اغبسابات اعبارية ػبصم قيمة العمولة اؼبستحقة

 إثبات التجديد ىف سجالت القسم اؼبختلفة كال يتم استيفاء رسـو دمغة على ذبديد الثانية بالقسم ، على أف يتم
 .خطاب الضماف

 :كتكوف قيود اليومية على النحو التارل 

   القيود النظامية: 
 .                   ال ذبرل أية قيود نظامية يف ىذه اغبالة 

 اثبات خصم العمولة والمصروفات الخاصة بالتجديد من الحساب الجارى 
 :                                                   للعميل

 اغبسابات اعبارية للعمالء/  حxx     من
                                      إذل اؼبذكورين 

                                            xxعمولة خطابات الضماف/  ح 
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                                             xxمصاريف متنوعة/  ح 

 : إلغاء خطاب الضمان :  خامسا 
 :         يتم إلغاء خطابات الضماف يف اغباالت اآلتية 

 .عند إعادة اعبهة اؼبستفيدة ػبطاب الضماف السابق إصداره - 

يف حالة كفاء العميل )اؼبصادرة  عند انتهاء مدة خطاب الضماف كعدـ مطالبة اعبهة اؼبستفيدة بالتجديد أك- 
 الضماف ، حيث يقـو قسم خطابات الضماف حبصر خطابات الضماف اليت خالؿ صالحية خطاب (بالتزاماتو 

 .انتهت كإخطار اؼبستفيدين بإلغاء خطاب الضماف كطلب إعادتو للبنك 

 :         كتكوف قيود اليومية على النحو التارل 

  إلغاء القيد النظامي بقيمة الخطابات الملغاة: 
 خطابات الضماف الصادرة / xx              من ح

 التزامات العمالء عن خطابات ضماف صادرة/  حxx                                             إذل 
  رد التأمين السابق حجزه للعمالء عن خطابات الضمان الملغاة: 

 تأمُت خطابات الضماف/  حxx          من 
 اغبسابات اعبارية للعمالء/  حxx                                             إذل     

 : مصادرة خطاب الضمان : سادسا 
خطاب الضماف الصادر         ىف حالة عدـ قياـ العميل بتنفيذ التزاماتو قبل اؼبستفيد ، يقـو البنك بدفع قيمة

 .لصاغبو كاسًتداد خطاب الضماف 

 :     كتكوف قيود اليومية على النحو التارل 
 

  إلغاء القيد النظامي الخاص بإصدار خطاب الضمان: 

 خطابات الضماف الصادرة/  حxx        من 
 التزامات العمالء عن خطابات ضماف صادرة/  حxx                               إذل  

  سداد قيمة خطاب الضمان للمستفيد: 
 (التأمُت السابق حجزه)تامُت خطابات الضماف /  حxx         من  

                           إذل اؼبذكورين 
                           xx(اعبزء الباقى من اػبطاب)اغبسابات اعبارية للعمالء /  ح 

                          xx(ىف حالة السداد نقدان )اػبزينة /  ح 

 (ىف حالة اإلضافة غبساب العميل)اغبسابات اعبارية /  حxx                        أك 
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 (قيمة اؼبسدد للجهة اؼبستفيد بشيك )شيكات مستحقة الدفع /  حxx                        أك 

 :1مالحظة 
اؼبتبقية من خطاب ربت      إذا دل يكن حبساب جارل العميل رصيد يسمح بالصرؼ فيثبت البنك القيمة

 التحصيل كيطالب العميل بسداده كجيرل القيد التارل 
 تأمُت خطابات الضماف/  حxx        من 

                    إذل اؼبذكورين 
                                  xx(ربت التحصيل)مدينوف نظَت خطابات ضماف /  ح 

                                   xxاػبزينة/ ح 

 (جارل اؼبستفيد)اغبسابات اعبارية /  حxx                               أك  

 شيكات مستحقة الدفع/  حxx                                 أك 
 .قسم الحسابات :  المبحث الثاني 

احملاسيب لكل من أقساـ اػبزينة ك اغبسابات اعبارية ك الودائع ك قسم  التسجيل إذل اؼببحث ىذا يف      سنتطرؽ
 .احملاسبة العامة 

  . قسم الخزينة : المطلب األول 
 .       التعريف بقسم الخزينة: الفرع األول 

يعترب قسم اػبزينة من أىم كأكثر أقساـ البنك نشاطا كارتباطا بالعمالء أك اعبمهور، فهو دبثابة  القلب       
بالنسبة لدكرة عمليات البنك يف صبيع أقسامو الفنية ، ففيو تتجمع كل كاردات البنك النقدية ، كمنو زبرج صبيع 

 .مدفوعات البنك النقدية إذل الغَت ، بعد استكماؿ دكرهتا اؼبستندية يف أقساـ البنك األخرل 
        كىو القسم الذم يقـو بعمليات القبض كالدفع فعن طريقو يتم دفع اؼبصركفات اػباصة بالبنك كاؼبدفوعات 

 .1للعمالء ك ايضا يتم القبض من العمالء عن طريق
 :أقسام الخزينة 

 يتم تقسيم اػبزينة يف البنك التجارم إذل قسمُت كمها 
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215.  
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 :قسم الخزينة الرئيسية - 1
     كفيها يتم االحتفاظ بأمواؿ البنك النقدية ، كمنها يتم تسليم النقدية لصيارفة العهد يف اػبزائن الفرعية للبنك 
يف أكؿ كل يـو ، كاستالـ ما لديهم من نقدية يف هناية العمل اليومي ، ككذلك تسليم فركع البنك ما ربتاجو من 

 .نقدية خالؿ فًتة معينة كاستالـ الفائض منها لديهم 
 :قسم الخزائن الفرعية - 2

   كىي اػبزائن اؼبرتبطة بأقساـ البنك اؼبختلفة ، كاػبزينة اػباصة بقسم الودائع كحسابات التوفَت ، أك اػبزينة 
العامة بقسم اغبسابات اعبارية ، كتتوذل كل خزينة عملية استالـ النقدية من العمالء أك صرؼ ما يستحق ؽبم من 

نقود بعد إكماؿ إجراءاهتا اؼبستندية ، كيف البنوؾ الكبَتة يتم تقسيم اػبزائن الفرعية إذل خزينة للوارد كأخرل 
للصادر ، كخاصة يف األقساـ اليت تتعامل بكثرة مع اعبمهور أك العمالء كقسم اغبسابات اعبارية أك حسابات 

 التوفَت
      كيشرؼ على قسم اػبزينة يف البنك رئيس الصرافُت ، كالذم تفًتض فيو الكفاءة كاألمانة كاػبربة يف ىذا 

اجملاؿ ، حيث يعترب مسئوال عن كل ما يتعلق بشؤكف النقدية يف البنك ، يساعده يف ذلك نائب أك ككيل باإلضافة 
إذل الصيارفة اآلخرين الذين يعملوف ربت إشرافو ، كيقـو البنك عادة بالتأمُت على صبيع ىؤالء ضد خيانة األمانة 

  .1لدل شركات التأمُت
        كعن طريق اػبزائن الفرعية تتم عمليات القبض كالدفع النقدم ، استنادا إذل إشعارات مدينة ىي دبثابة 

 .أكامر قبض أك دفع صادرة من األقساـ اؼبختلفة يف البنك 
        أما قسم اػبزينة الرئيسية ففي كل آخر يـو  ينظم ملخصا أك كشفا حبركة الصادر كالوارد كالرصيد النقدم ، 
كيرفق هبذا الكشف صبيع الوثائق كاإلشعارات كمستندات القيد الالزمة ، كيرسل إذل قسم احملاسبة العامة يف البنك 

، الذم يتوذل عمليات التدقيق كاؼبطابقة بُت اليومية الفرعية الواردة من قسم اػبزينة كبُت اؼبستندات اؼبرفقة هبا ، 
 .بعدىا جيرم القيود الالزمة ؽبذه العمليات يف اليومية اؼبركزية للبنك 

 .المعالجة المحاسبية لقسم الخزينة: الفرع الثاني 
 :المقبوضات : أوال 

 :         تتمثل بنود اؼبقبوضات يف ما يلي 
 اؼببالغ اؼبقبوضة إليداعها يف اغبسابات اعبارية للعمالء ، كحسابات التوفَت ، كحسابات الودائع ألجل-       1

                                                           
          /http://sqarra.wordpress.com/casher-أنيسة تركستاني                                 : موقع األستاذة   -1
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اؼببالغ اؼبقبوضة تسديدا للذمم اؼبالية للعمالء ، كمنها ربصيل الوراؽ التجارية نيابة عن العمالء ، -        2
 حواالت داخلية ك خارجية

 القيم النقدية اؼبقابلة لبيع أك ربويل النقد األجنيب-       3
 تسديدات السلف كالقركض اؼبمنوحة للعمالء عند حلوؿ أجلها-       4
النقدية اليت تستلمها اػبزينة الفرعية يف بداية كل يـو من قسم اػبزينة الرئيسي كتسمى بالعهدة اليومية -       5

 .كاليت يتسلمها صراؼ اػبزينة الفرعية قبل بداية عملو اليومي يف البنك 
دبطابقة رصيد النقدية يف هناية اليـو مع  (الوارد  )   كيف هناية اليـو يقـو صراؼ اػبزينة اػباص باؼبقبوضات        

 :ؾبموع يومية النقدية الواردة باؼبعادلة التالية 
 خالؿ اليـو (اؼبقبوضة  )ؾبموع النقدية الواردة + العهدة اؼبستلمة يف أكؿ اليـو =   رصيد هناية اليـو 

 :     كيتم إثبات اؼبقبوضات بالقيد اآليت 
                  xx1اػبزينة/  من حػ 

                                         إذل مذكورين
                                          xxاغبسابات اعبارية للعمالء/  حػ 
                                          xxالودائع ألجل/  حػ 
                                          xxخطابات الضماف/  حػ 
                                          xxسلف بضماف أكراؽ ذبارية/ حػ 
                                          xx(أم نوع من اؼبقبوضات  ).. …/  حػ 

 :المدفوعات :  ثانيا 
 :تتمثل بنود اؼبدفوعات يف ما يلي 

 دفع الشيكات اؼبسحوبة على اغبسابات اعبارية للعمالء-        1
سلف ، قركض ، خصم أكراؽ ذبارية ،  )تنفيذ أكامر الدفع الواردة إشعاراهتا من أقساـ البنك اؼبختلفة -        2

 (اخل .. …شراء عملة أجنبية 
 .دفع ركاتب كأجور موظفي البنك ، دبا فيها سلفو صندكؽ اؼبصركفات النثرية  -        3
 .شراء آالت كمعدات مكتبية كدفع إجيارات كشراء أثاث كغَته -        4
  

                                                           
 . 29،ص 28عبد اغبليم كراجة اؼبرجع السابق ص  -1
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دبطابقة رصيد النقدية يف هناية اليـو مع ؾبموع  (الصادر  )        كيف هناية اليـو يقـو صراؼ خزينة اؼبدفوعات 
 :يومية النقدية الصادرة كفقا للمعادلة اآلتية 

 (اؼبدفوعة  )ؾبموع النقدية الصادرة – العهدة اؼبستلمة يف أكؿ اليـو =  رصيد النقدية يف هناية اليـو 
 : كيتم إثبات اؼبدفوعات بالقيد اآليت 

                 من مذكورين
               xxاغبسابات اعبارية للعمالء/  حػ 
               xxالودائع ألجل/  حػ 
               xxخطابات الضماف/  حػ 
               xxسلف بضماف أكراؽ ذبارية/ حػ 
               xx(أم نوع من اؼبدفوعات ).. …/  حػ 

                                                  xxاػبزينة/  إذل حػ 
 :     كيف قسم اػبزينة الرئيسية يتم التحقق من النقدية يف هناية اليـو من خالؿ اؼبعادلة التالية 

ؾبموع –      ؾبموع النقدية اؼبستلمة خالؿ اليـو  +(فعلي  )رصيد النقدية يف بداية اليـو= الرصيد الدفًتم 
   النقدية اؼبنصرفة خالؿ اليـو

الرصيد الفعلي  )   كيتم اؼبطابقة كالتحقق بُت الرصيد الدفًتم بدفًت يومية اػبزينة مع اؼبوجود فعال باػبزينة الرئيسية 
) 

 :معاعبة النقص أك الزيادة يف اػبزينة عند اعبرد 
قد حيدث أحيانا عند مطابقة الرصيد الدفًتم غبساب الصندكؽ مع اؼبوجود الفعلي من النقود يف هناية اليـو ، 

  .1كيتم التحرم عن أسباب الفرؽ كازباذ اإلجراءات احملاسبية ؼبعاعبتو. ظهور فرؽ بالنقص أك الزيادة 
 .اؼبدفوعات – اؼبقبوضات + (فعلي  )رصيد النقدية أكؿ اليـو = الرصيد الدفًتم 
 .العد الفعلي للمبالغ اؼبوجودة يف اػبزينة يف هناية اليـو = الرصيد الفعلي 

  :(نقص  )حالة وجود عجز :- أوال 
     إذا كاف الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفًتم

 عجز اػبزينة/  من حػxx:    يتم إثبات العجز  -   أ
                                                     xxاػبزينة/  إذل حػ 

 :يتم البحث عن أسباب العجز -    ب

                                                           
 /http://sqarra.wordpress.com/casher-أنيسة تركستاني                                 : موقع األستاذة   -1
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، حيمل الصراؼ بذلك فيجرل أكال قيد  (أمُت اػبزينة  )إذا كاف العجز نتيجة إمهاؿ الصراؼ  -1
 استحقاؽ     

   xxالصراؼ/  من حػ 
                                            xxعجز اػبزينة/  إذل حػ 

 :جيرل القيد التارل  (سداد الصراؼ  )             كعند بدء االستقطاع 
               xx(باؼببلغ احملصل  )اػبزينة /  من حػ 

                                              xxالصراؼ/  إذل حػ 
                   كيستمر االستقطاع الشهرم حىت استكماؿ مبلغ العجز

 أما يف حالة عدـ مسؤكلية أمُت اػبزينة عن العجز ، أم ىناؾ ظركؼ ال يستطيع الصراؼ- 2            
                 التحكم هبا فيتم إقفاؿ العجز يف حساب األرباح كاػبسائر أم أف البنك يتحمل العجز بالقيد 

 :اآليت 
           xxأخ/  من حػ 

                                            xxعجز اػبزينة/  إذل حػ 
 :(زيادة  )في حالة وجود فائض :-   ثانيا 

 .                   الرصيد الفعلي أكرب من الرصيد الدفًتم
 :يتم إثبات الزيادة  بالقيد اآليت -           أ

              xxاػبزينة/  من حػ 
                                             xxالزيادة يف اػبزينة/  إذل حػ 

 :يتم البحث عن أسباب الزيادة -          ب
قد يظهر أف الزيادة زبص أحد عمالء البنك كأثبت ذلك بالطرؽ اؼبشركعة فيقـو البنك بصرؼ الزيادة لو ، - 1

 :بعد أخذ تعهد منو بإرجاع اؼببلغ إذا ثبت بعد ذلك عدـ أحقيتو يف  اؼببلغ ، كيتم الصرؼ بالقيد التارل 
             xxالزيادة يف اػبزينة/  من حػ 

                                              xx1اػبزينة/  إذل حػ 
يف حالة عدـ معرفة أسباب الزيادة ، فإما أف يبقى اؼببلغ ؿبجوزا يف سجالت البنك لفًتة معينة مث يتم -   2

 :تسويتو بعد ذلك ، أك أف يقفل مباشرة يف حساب األرباح كاػبسائر بالقيد اآليت 
            xxالزيادة يف اػبزينة/  من حػ 

                                                           
بوقرة ؼبياء ، عرباكم نورة ،قراطيب سهيلة ، احملاسبة يف القطاع البنكي ك أثرىا على أداء البنوؾ ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس ، مدية، -  1

 .88، ص 2007/2008
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                                             xxخ       . أ/  إذل حػ 
 :اؼبعاعبة احملاسبية لعمليات قسم اػبزينة 

 سبويل خزينة البنك من البنك اؼبركزم- 1      
           xxاػبزينة/  من حػ 

                                             xxالبنك اؼبركزم/  إذل حػ 
 :إيداع مبالغ يف البنك اؼبركزم - 2     

          xxالبنك اؼبركزم   /  من حػ 
                                             xxاػبزينة/  إذل حػ 

  :1سبويل اػبزائن الفرعية من اػبزينة الرئيسية- 3    
        xxاػبزينة الفرعية   /  من حػ 

                                              xxاػبزينة/  إذل حػ 
 :استالـ مبالغ من اػبزائن الفرعية - 4    

       xxاػبزينة  /  من حػ 
                                              xxاػبزينة الفرعية/  إذل حػ 

 :سبويل خزائن الفركع من اػبزينة الرئيسية -   5
      xxفرع /  من حػ…   . 

                                               xxاػبزينة/  إذل حػ 
 :استالـ مبالغ من الفركع  -   6

     xxاػبزينة  /  من حػ 
                                               xxفرع /  إذل حػ….. 

 .قسم الحسابات الجارية : المطلب الثاني 

مصر، حيث ديثل جانبا ىاما ىف           يعد قسم اغبسابات اعبارية من أكرب كأىم أقساـ البنوؾ التجارية ىف
 .كالشركات كالفركع كالبنوؾ احمللية ككذلك اؼبراسلُت باػبارج نشاطو الحتواءه على حسابات االفراد

 .2 أنواع الحسابات الجارية:الفرع األول 

 :    تنقسم اغبسابات اعبارية اذل قسمُت رئيسيُت 
                                                           

  .89 بوقرة ؼبياء ، عرباكم نورة ،قراطيب سهيلة ، احملاسبة يف القطاع البنكي ك أثرىا على أداء البنوؾ ، اؼبرجع السابق ، ص - 1
  .39 رفعت شربيٍت ، اؼبرجع السابق ، ص - 2
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التزاما على  لدل البنك كاليت سبثل (ربت الطلب)    ىي كدائع العمالء اعبارية حسابات جارية دائنة  :أكال 
البنك ذباه العمالء، كبذلك يكوف رصيد اغبساب دائنا باستمرار،كال جيوز للعميل القياـ بالسحب من ىذا 

 بذلك، كعادة ال تقـو البنوؾ بدفع فوائد على ىذه اغبسابات إال يف أحواؿ اغبساب إال إذا كاف رصيده يسمح
 ..خاصة

 حسابات جارية مدينة  : ثانيا

سلف أك فتح اعتمادات مقابل        كسبثل اغبسابات اليت يقـو البنك بفتحها لصاحل العمالء عند منحهم
 .كيكوف رصيد اغبساب مدينا  (اعتمادات مستندية أكراؽ ذبارية، أكراؽ مالية،)ضمانات ـبتلفة 

البنك يف حدكد االعتماد اؼبتفق عليو          كدبوجب اغبسابات اعبارية يكوف للعميل اغبق ىف سحب مبالغ من
 .اؼبديونية عن قيمة االعتماد  ىف عقد فتح االعتماد حبيث ال تزيد

اغبساب طواؿ اؼبدة اؼبتفق عليها كبذلك          كيتقاضى البنك من العميل فائدة على اؼببالغ اليت يتم سحبها من
 .للحساب اعبارم يف هناية فًتة التعاقد  يلتـز العمالء بسداد الرصيد اؼبدين

 .الدفاتر المحاسبية لقسم الحسابات : الفرع الثاني 

  : 1دفتر اليومية المساعدة للحسابات الجارية -1

يف إيداع أك سحب كربويل           يستخدـ إلثبات كافة العمليات اؼبتعلقة باغبسابات اعبارية سواء سبثلت
اؼبستندات، كما يتم الًتحيل منها إذل حسابات العمالء بدفًت األستاذ  ككذلك العمولة كالفوائد كذلك من كاقع

 .للحسابات اعبارية  اؼبساعد

 :دفتر األستاذ المساعد للحسابات الجارية -2

بطاقات تتمثل كل بطاقة ىف حساب            يتكوف ىذا الدفًت من ؾبموعة حسابات العمالء كتوضع يف شكل
كاقع العمليات اليت سبت بيومية اغبسابات اعبارية كيوضح كل حساب  لكل عميل، كيتم الًتحيل ؽبذا الدفًت من

 .العميل أكال بأكؿ  رصيد

 :دفتر المراكز -3

                                                           
  .40رفعت شربيٍت ، اؼبرجع السابق ، ص  -1
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انتظار قيد العمليات باليومية اؼبساعدة،           يعد من الدفاتر اإلحصائية كيتم القيد يف ىذا الدفًت بسرعة كدكف
 .عقب حدكث كل عملية سواء سبثلت يف إيداع أك سحب أك ربويل  كيوضح ىذا الدفًت مركز كل عميل

 اإلجراءات المحاسبية في قسم الحسابات الجارية: الفرع الثالث 

 :     يتمثل نشاط قسم اغبسابات اعبارية يف القياـ بأداء العمليات التالية

 . فتح اغبسابات اعبارية للعمالء - 1 

  (بشيكات/نقدا)قبوؿ اإليداعات - 2

  (بشيكات/نقدا)عمليات السحب -3 

 .التحويالت- 4

 . الفوائد - 5

 . اؼبصركفات - 6

 :فتح الحسابات الجارية للعمالء - 1

 :    كتتلخص الدكرة اؼبستندية لفتح اغبساب يف اػبطوات اآلتية

  يقـو العميل دبأل استمارة فتح حساب تتضمن كافة بيانات العميل، كيتم التوقيع على صحة ىذه
 .البيانات

  كبعد ىذا النموذج ىو التوقيع اؼبعتمد " منوذج التوقيع" يقـو العميل بالتوقيع يف النموذج اؼبعد لذلك
 .للعميل لدل البنك يف عمليات السحب النقدم أك بشيكات 

  يتم ربرير قسيمة إيداع باؼببلغ الذم يتم بو فتح اغبساب كتعد القسيمة من أصل كصورتُت، كترسل 
العميل بإيداع اؼببلغ يف اػبزينة فيقـو الصراؼ بالتوقيع على قسيمة قسيمة اإليداع إذل اػبزينة حيث يقـو 

 .اإليداع كالصور كختمها 
  يستلم العميل أصل قسيمة اإليداع كمستند، كيتم القيد ىف يومية اػبزينة من كاقع صور قسيمة اإليداع . 
  ترسل صورة من قسيمة اإليداع إذل قسم مراكز العمالء إلثبات قيمة اؼببالغ اؼبودعة كاستخراج الرصيد . 
  ترصد الصورة الثانية إذل قسم اغبسابات اعبارية إلثبات عملية اإليداع يف اليومية اؼبساعدة للحسابات 

 .اعبارية، ككذا ترحيل عمليات اإليداع إذل حساب العميل بدفًت أستاذ مساعد اغبسابات اعبارية
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  تقـو الوحدة اغبسابية يف هناية كل يـو بعمل مذكرة يومية ذبميعية لإليداعات النقدية يتم إرساؽبا إذل 
 .قسم اؼبراجعة 

  يقـو قسم اؼبراجعة دبطابقة مذكرة اليومية العامة مع كشف النقدية الواردة من اػبزينة . 
  يقـو قسم اغبسابات العامة بإثبات اإليداعات النقدية يف اغبسابات اعبارية للعمالء بدفًت األستاذ العاـ 

 :ككذلك يف اليومية العامة بالقيد اآليت 
 1اػبزينة /  حxx           من 

 اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx                                                   إذل
 (اإليداعات النقدية اػباصة باغبسابات اعبارية الدائنة)     

 :قبول اإليداعات -2

  اإليداع النقدي 

اإلشارة إليو يف عمليات فتح اغبساب          حيث يقـو العميل بإيداع اؼببالغ النقدية خبزينة البنك كما سبق
 .اعبارم 

  اإليداع بشيكات 

شكل شيكات مسحوبة على عمالء  باإليداع يف (أصحاب اغبسابات اعبارية)       كيقصد بذلك قياـ العمالء 
تظهَتا توكيليا، كتقسم ىذه الشيكات من ناحية البنك اؼبسحوب  آخرين، يقـو العميل بتظهَت الشيكات للبنك

 :عليو إذل

 .شيكات مسحوبة على عمالء يف نفس البنك: أوال 

 .شيكات مسحوبة على عمالء يف فرع من فركع البنك : ثانيا

 .شيكات مسحوبة على عمالء يف البنوؾ األخرل : ثالثا

 .الشيكات المسحوبة على عمالء في نفس البنك: أوال

كذلك خصما من حساب جارل       كىى الشيكات اليت يتعُت ربصيلها كإضافتها للحساب اعبارم للعميل
 .لعميل آخر بنفس البنك 

                                                           
 93، 94فائق شقَت، اؼبرجع السابق، ص، -  1
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 :كتتم الدكرة اؼبستندية يف اػبطوات التالية 

 .كيرفق هبا الشيك بعد تظهَته تدكف هبا بيانات العميل (أصل كصورتُت)سبأل قسيمة إيداع شيكات - 1

 .كمستند إيداع شيكات يتم مراجعة الشيك بالقسيمة مث زبتم قسيمة اإليداع كتسلم للعميل- 2

كصورة من إشعار اإلضافة إذل قسم مراكز  يتم إرساؿ الشيك. يتم ربرير إشعار إضافة من أصل كصورتُت- 3
 .العمالء إلثباهتا

 .كدفًت أستاذ مساعد العمالء  من كاقع إشعار اإلضافة كالشيك يتم القيد يف دفًت اليومية اؼبساعدة- 4

 .اؼبستندات ىف قسم اؼبراجعة  يتم القيد بدفًت اليومية يف قسم اغبسابات العامة كذلك بعد مراجعة- 5

 :    كيتم القيد بدفًت اليومية العامة كاآليت 

 (اؼبسحوب عليو)اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx  من 

 (اؼبستفيد)اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx                                   إذل 

 .1شيكات مسحوبة على عمالء في فرع من فروع البنك: ثانيا 

فركع البنك، يقـو العميل دبأل قسيمة          بالنسبة للشيكات اؼبسحوبة على عمالء ؽبم حساب جارل بإحدل
مرفق  يذكر فيها اسم العميل كرقم حسابو كالفرع اؼبسحوب عليو كيرسل الشيك إيداع شيكات من أصل كصورتُت

 .بو حافظة التحصيل إذل الفرع لتحصيلها

حدة، كيتم إجراء قيد نظامي  يتطلب األمر توسيط حساب شيكات ربت التحصيل لكل فرع على        
للتحصيل بقيد نظامي كعند كصوؿ إشعار من الفرع يفيد  إلثبات استالـ الشيك مث إرساؿ الشيكات للفرع

 .كاإلرساؿ للفرع  اإلضافة غبساب اؼبستفيد مث يتم إلغاء القيود النظامية اػباصة باالستالـ التحصيل يتم إثبات

 :كيتم قيد العمليات السابقة يف دفًت اليومية اؼبركزية كاآليت 

 .(قيد نظامى)استالم الشيكات من العمالء - أ 

 شيكات برسم التحصيل /  حxx       من 

 مودعي شيكات برسم التحصيل /  حxx                                       اذل 
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 ..(قيد نظامى)إرسال الشيكات إلى الفرع لتحصيلها - ب 

 شيكات برسم التحصيل – الفركع /  حxx        من 

 شيكات مرسلة للتحصيل /  حxx                                          إذل

إلى الحسابات الجارية للعمالء  عند ورود إشعار إضافة من الفرع يفيد التحصيل يتم إضافة القيمة- ح 
 .بعد خصم عمولة التحصيل 

 جارل الفركع /  حxx من 

                           اذل مذكورين

                                      xxاؼبدينة /اغبسابات اعبارية الدائنة/  ح 

                                      xxعمولة التحصيل /  ح 

 .إلغاء القيد النظامي الخاص باإلرسال إلى الفروع- د 

 شيكات مرسلة للتحصيل /  حxx      من 

 شيكات برسم التحصيل – الفرع /  حxx                                    إذل 

 .إلغاء القيد النظامي الخاص باستالم الشيكات- ه

 مودعي شيكات برسم التحصيل /  حxx       من 

 شيكات برسم التحصيل/  حxx                                       إذل 

 :في حالة رفض الشيكات المرسلة للفروع 

للبنك مرفقا بو إخطار بالرفض كأسبابو،         عند رفض أحد الشيكات اؼبرسلة للفركع يتم رد الشيك من الفرع
النظامي اػباص  يقـو البنك بإلغاء القيد النظامي اػباص باستالـ الشيك كالقيد .كىنا يتم رد الشيك للعميل

 .من اغبساب اعبارم للعميل  بإرساؿ الشيك للفرع، كإجراء قيد خبصم عمولة التحصيل

 :كيتم إجراء قيود اليومية على النحو التارل 

 في حالة ورود إخطار من الفرع برفض الشيك- أ 
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 .1إلغاء القيد النظامي الخاص بإرسال الشيك للفرع• 

 شيكات مرسلة للتحصيل /  حxx     من 

 شيكات برسم التحصيل – الفركع /  حxx                                 اذل 

 إلغاء القيد النظامي الخاص باستالم الشيك• 

 مودعي شيكات برسم التحصيل /  حxx    من 

 شيكات برسم التحصيل /  حxx                                  إذل 

 خصم عمولة البنك- ب 

 اؼبدينة /اغبسابات اعبارية الدائنة/  حxx   من 

 عمولة التحصيل/  حxx                                     إذل

 .الشيكات المسحوبة على عمالء البنوك األخرى: ثالثا 

بُت البنوؾ اؼبشًتكة يف غرفة اؼبقاصة      عند سحب شيكات مسحوبة على عمالء يف بنوؾ أخرل فيتم التفرقة
 .الغَت مشًتكة يف غرفة اؼبقاصة أك البنوؾ (لدل البنك اؼبركزم)1

باإلضافة أك اػبصم مع حسابات البنوؾ اؼبشًتكة     كجيعل حساب البنك اؼبركزم كسيطا ىف عملية التسوية سواء
 .يف غرفة اؼبقاصة

 التحصيل عن طريق البنوك المشتركة فى غرفة المقاصة- أ 

 (قيد نظامى)استالم الشيكات من العمالء  - 1

 شيكات برسم التحصيل /  حxx        من 

 مودعى شيكات برسم التحصيل /  حxx                                إذل 

                                                           
  .17 ، ص 2003الطاىر لطرش ، تقنيات البنوؾ ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، طبعة  –1
لديهم من شيكات حيث زبصص اعبلسة االكذل كالثانية  غرفة اؼبقاصة ىى مكاف بالبنك اؼبركزل جيتمع فيو مندكبو البنوؾ اؼبشًتكة لتبادؿ ما - 1

 .لالكراؽ اؼبرتدة للتحصيل، كاعبلسة الثالثة
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 إرسال الشيكات إلى غرفة المقاصة لدى البنك المركزي - 2

 شيكات برسم التحصيل – غرفة اؼبقاصة /  حxx      من 

 شيكات مرسلة للتحصيل /  حxx                                إذل 

 المستفيد بعد خصم عمولة التحصيل يتم إثبات القيمة للحساب الجاري طرف– فى حالة التحصيل  - 3

 جارل البنك اؼبركزم/  حxxمن 

                          إذل مذكورين

                                      xx(الدائنة/اؼبدينة)اغبسابات اعبارية /  ح  

                                      xxعمولة التحصيل /  ح 

  .المقاصة إلغاء القيد النظامى الخاص بإرسال الشيكات إلى غرفة - 4

 في حالة رفض الشيكات.   إلغاء القيد النظامي الخاص باستالم الشيكات من العمالء - 5

  .يتم إلغاء القيد النظامي اػباص بإرساؿ الشيكات إذل غرفة اؼبقاصة. 

  .إلغاء القيد النظامي اػباص باستالـ الشيكات من العمالء. 

  .ربميل اغبسابات اعبارية للعمالء بقيمة العمولة كاآليت: 

 اؼبدينة /اغبسابات اعبارية الدائنة/  حxx    من 

 عمولة التحصيل /  حxx                                            إذل 

 التحصيل عن طريق بنوك غير مشتركة في غرفة المقاصة- ب 

اؼبقاصة كبنوؾ خارجية، كىنا يتم إجراء القيود التالية       قد يتم سحب شيكات على بنوؾ غَت مشًتكة يف غرفة
: 

 .(قيد نظامى)عند استالـ الشيكات من العمالء . 1
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جارل البنوؾ احمللية / نظامى يتم توسيط ح يتم عمل قيد– عند إرساؿ الشيكات إذل البنوؾ األخرل . 2
 اؼبراسلُت /ح

 التحصيل شيكات برسم – اؼبراسلُت /البنوؾ احمللية/  حxxمن 
 شيكات مرسلة للتحصيل /  حxx                                       إذل 

 فى حالة ورود إشعار يفيد التحصيل. 3

 اؼبراسلُت /جارل البنوؾ احمللية/  حxx  من مذكورين  

                   xxعمولة ربصيل اؼبراسلُت /  ح 

                                    اذل مذكورين

                                     xxاؼبدينة /اغبسابات اعبارية الدائنة/  ح 

                                       xxعمولة التحصيل /  ح 

  .(المراسلين)االخرى  إلغاء القيد النظامى الخاص بإرسال الشيكات الى البنوك. 4

  .1إلغاء القيد النظامى الخاص باستالم الشيكات. 5

 :يف حالة الرفض 

 يتم إلغاء القيد النظامي اػباص باإلرساؿ إذل البنوؾ. أ

 .(اؼبراسلُت)األخرل

 .إلغاء القيد النظامي اػباص باستالـ الشيكات. ب

 :التارل  ربميل العمالء بقيمة العمولة اػباصة بالتحصيل دبوجب القيد. ج

 .(اؼبراسلُت جارل/ح)اؼبدينة بنوؾ احمللية /اغبسابات اعبارية الدائنة/  حxxمن 

                                         إذل مذكورين

                                                           
  .19الطاىر لطرش ، اؼبرجع السابق ،ص – 1
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                                            xxعمولة ربصيل اؼبراسلُت/  ح                                          

                                    xxعمولة التحصيل/  ح 

 .قسم الودائع وقسم  المحاسبة : المطلب الثالث 

 قسم الودائع والتوفير: الفرع األول 

على   قد يتم اإليداع يف حساب الودائع على اختالؼ أنواعها نقدا أك دبوجب شيكات مسحوبة:االيداع - 1
دائيا اما اعبانب اؼبدين  بنوؾ أخرل أك دبوجب طلبات ذبويل كيف صبيع اغباالت جيعل حل لوديعة حسب نوعها

 فهو اػبزينة اك اغبسابات اعبارية اك شيكات برسم التحصيل

 (أك اغبسابات اعبارية أك شيكات برسم التحصيل)اػبزينة /  حxxمن 

 (أك كدائع التوفَت)الودائع ألجل/  حxxإذل                                                               

 :كيف ىذه اغبالة جيعل حساب الوديعة حسب نوعها مدينا كحساب اػبزينة دائنا:السحب من الودائع  -2

 (أك كدائع التوفَت)الودائع من ألجل / حxxمن          

 اػبزينة/  حxxإذل                                                                

 :كقد يتم التحويل إذل حساب جارم كما يلي -

 (حل كدائع التوفَت )الودائع ألجل /  حxxمن          

 اغبسابات اعبارية/  حxxإذل                                                                     

اية كل شهر حساب األرباح كاػبسائر فانو يقـو باحتساب الفوائد نو نظرا الف البنك يف :الفوائد المدينة -4
 :ا دل ربتسب بعد نوالشهرية على الودائع كلو أ

 فوائد مدينة على كدائع ألجل التوفَت/  حxx       من 

 .فوائد مستحقة غَت مدفوعة /  حxx                                                إذل 

 : الشهر ايةنوكيف 

 مدفوعة غَت مستحقة فوائد /ح xx       من
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 الجل كدائع على مدينة فوائد / حxx                                              إذل

 حسب كذلك يقفل مدفوعة غَت مستحقة فوائد حساب رصيد فاف الوديعة اجل انتهاء عند استحقاؽ كعند

 اعبارم اغبساب اذل ربويلو على االتتفاؽ يتم كقد الوديعة غبساب اضافة على االتفاؽ يتم فقد العميل مع االتفاؽ

 . نقدا تدفع كقد

 الجل كدائع على مدفوعة غَت مستحقة فوائد / حxx      من

 ألجل كدائع /ح xx                                            اذل

                                               xx اػبزينة حل اك اعبارية اغبسابات /ح 

 كدائع أك ألجل كدائع أصحاب حساب عندئذ يوسط البنك لدل حسبا الوديعة لصاحب يكن دل        ك اذا
  .                    التوفَت

 (الجل كدائع) مدفوعة غَت مستحقة فوائد /ح xx    من

 ألجل كدائع أصحاب / حxx                                              إذل

 .دفعها    كعند

 ألجل كدائع / حxx         من

 1اػبزينة / حxx إذل                                              

 الودائع صبيع على ينطبق الجل كدائع على ينطبق ما ك

 

 :قسم المحاسبة العامة: الفرع الثاني 

     يسمى قسم احملاسبة العامة اك فسم احملاسبة اؼبركزية نظرا الف خالصة أعماؿ األقساـ اؼبختلفة يف البنك تصب 
يف ىذا القسم كمن ىذه اػبالصات يتم اإلثبات بدفًت اليومية العامة كمن مث الرحيل إذل دفًت األستاذ العاـ فعمل 

تتم الدكرة احملاسبة يف البنوؾ كما :لعمل اغبسابات اػبتامية كاؼبيزانية العمومية الدكرة احملاسبية )ميزاف اؼبراجعة سبهيدا 
 :يلي 

                                                           
  110، 112فائق شقَت ،اؼبرجع السابق، ص ،  - 1
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 .اخل..... مصادر القيد الثانوية مثل الشبكات ،قسائم القبض،أكامر التحويل 1-

 . يتم تنظيم مستندات القيد الرئيسية اؼبدينة من كاقع ىذه اؼبصادر كمنها يتم اإلثبات يف اليوميات2-

 . ترجل القيود إذل كشوؼ حركة خاصة بكل قسم3-

 . يقـو كل قسم بإعداد ملخص يكشف اغبركة لديو يوميا4-

 . يرسل كل قسم ملخص يكشف عملياتو مع مرفق قسم احملاسبة العامة5-

 . من ىذه اؼبلخصات يتم إثبات قيود اليومية العامة يف دفًت اليومية لدل قسم احملاسبة العامة6-

 ترحيل القيود من دفًت اليومية العامة إذل دفًت األستاذ العاـ كإعداد مطابقة اغبركة ، اليومية كعمل ميزاف 7-
 .اؼبراجعة اليومي اؼبركزم اؼبارل اليومي للبنك 

 : حفظ اؼبستندات ك الوثائق يف حافظة خاصة يف اػبزائن األمنية للبنك التسويات اعبردية8-

اية كل عاـ بعمل اعبرد كإجراء التسويات اعبردية الضركرية كفقا نو    يقـو قسم احملاسبة العامة يف البنك يف 
الفعلية دفعت أـ دل تدفع كااليرادات الفعلية قبضت أـ هتا لقاعدة االستحقاؽ حيث ربمل كل سنة مالية دبصركفا

 :دل تقبض اغبسابات اػبتامية 

اية كل عاـ بإعداد اغبسابات اػبتامية للبنك كىي حساب اإلرباح نو      يقـو قسم احملاسبة العامة يف البنك يف 
 كاػبسائر كحساب توزيع األرباح

صايف الربح أك صايف اػبسارة )كىو اغبساب الذم تظهر فيو نتيجة أعماؿ السنة :  حساب األرباح كاػبسائر 1-
، ك يباين ذلك من خالؿ مقابلة اإليرادات مع اؼبصركفات كذلك بعد القياـ بعملية اعبرد كالتسويات (للبنك

كيعد قسم احملاسبة العامة . اعبردية، فإذا كانت اإليرادات اكرب من اؼبصركفات كانت النتيجة ربح كالعكس صحيح
 يف البنك ثالثة مناذج غبساب اإلرباح كاػبسائر

كىذه اغبساب الذم يعد لتوزيع األرباح كفق قانوف الشركات ك القانوف النظامي : حساب توزيع األرباح 2-
 .1للشركة كيعد بناءا على اقًتاح من ؾبلس اإلدارة يعرض على اؼبسامهُت إلقراره اك تعديلو
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 .قسم العمليات المباشرة : المبحث الثالث  

كالعمليات        سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل التسجيل احملاسيب لقسم اؼبقاصة كالكمبياالت ،قسم اغبواالت
 اػبارجية ،ك قسم األكراؽ اؼبالية

 .قسم المقاصة و الكمبيالة : المطلب األول 

يتوذل قسم اؼبقاصة يف البنك مهمة ربصيل الشيكات اؼبودعة لدل   البنك من  .   غرفة المقاصة: الفرع األول 
كيتم ذلك من خالؿ غرفة اؼبقاصة لدل . قبل العمالء كاحملسوبة على نفس البنك أك على فركع البنوؾ األخرل 

 مكاف يف البنك اؼبركزم يلتقي فيو يوميا ماعدا أياـ العطل ، كيف ساعة ؿبددة هناالبنك اؼبركزم ك اليت تعرؼ بأ
ـ كاؼبسحوبة على كل كاحد تودؼ تبادؿ الشيكات اليت حبوزبومندكبوف ديثلوف البنوؾ األعضاء يف الغرفة  كذلك 

 1.من ىذه البنوؾ

 :المعالجة المحاسبية 

عدـ إنتظار نتيجة اؼبقاصة كطبقا ؽبا يضيف البنك قيمة الشيكات اؼبقدمة إليو فورا دكف إنتظار  :الطريقة األولى
 :نتيجة اؼبقاصة كيكوف القيد

  غرفة اؼبقاصة/   حػxx              من 

 اؼبستفيد/ اغبسابات اعبارية  الدائنة/  حػxx                                         إذل

 . إذا مت ربصيل الشيك ال ذبرل قيود

 .        يف حالة رفض الشيك يتم عكس قيد االستالـ

  ( اؼبستفيد/الدائنة )اغبسابات اعبارية /  حػxx      من 

 غرفة اؼبقاصة/  حػxx                                           إذل

  :عيوب ىذه الطريقة

 .          ال تتماشى مع متطلبات اغبيطة كاغبذر يف البنوؾ نظرا الحتماؿ رفض الشيكات

كطبقا ؽبذه الطريقة ال يضيف البنك قيمة الشيكات اؼبقدمة إليو إال بعد ظهور نتيجة اؼبقاصة  : الطريقة الثانية
 :كمن مث يتم إجراء عدة قيود

 :قيد نظامي يثبت استالـ البنك للشيكات - 1

                                                           
 .116عماف دار اغبنبت ،ص  ،1996عبد اإللو نعمة جعفر ؿبايبة، اؼبنشآت اؼبالية، مكتبة الفالح ،طبعة - 1
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 شيكات للتحصيل /  حػxx  من 

 1اصحاب شيكات التحصيل/  حػxx                                   إذل 

 : عند ظهور نتيجة اؼبقاصة تثبت مديونية غرفة اؼبقاصة بقيمة الشيكات اؼبقبولة فقط- 2

 غرفة اؼبقاصة/  حػxx  من 

 شيكات للتحصيل/  حػxx                                     إذل

 : يتم إثبات إضافة قيمة الشيكات اؼبقبولة للحسابات اعبارية- 3

 اصحاب الشيكات للتحصيل/  حػxx من 

                          إذل مذكورين

                                  xxاغبسابات اعبارية/  حػ 

                                  xx(إف كجدت )عمولة ربصيل /  حػ 

 : إثبات عملية الرفض بقيمة الشيكات اؼبرفوضة اف كجدت كما يلي- 4

 اصحاب شيكات للتحصيل / حػxx  من 

 شيكات التحصيل /  حػxx                                إذل 

 (عكس القيد األكؿ فقط)

 :تقـو عملية اؼبقاصة يف البنوؾ التجارية يف قسم اؼبقاصة على النحو التارل

يقـو قسم اغبسابات اعبارية يف البنوؾ التجارية بتجميع الشيكات اؼبقدمة من العمالء اؼبسحوبة على بنوؾ  .1
كيقـو البنك بفرز كل شيك حسب البنك اؼبسحوب عليها ىذه الشيكات  .أخرل كيرسلها إذل قسم اؼبقاصة

 .حسب تصنيفها

 . أخذ اؼبرفقات للشيكات مثل ربرير مسَت إضافة من أصل كصورتُت .2

1كيقـو بعد ذلك مندكب البنك بإخد اؼبقاصة مع مرفقاهتا إذل قسم اؼبقاصة .3
 . 

  
                                                           

 .17، 58فائق شقَت ،نفس اؼبرجع السابق ،ص،ص - 1
 ـ1998الطبعة الثانية،دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، عماف،, أصوؿ احملاسبة اؼبالية , حساـ الدين اػبداش كزمالؤه  -1
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       البنك اؼبركزم خدمات جليلة للنظاـ اؼبصريف باإلشراؼ علي عمليػات اؼبقاصة بُت البنوؾ حيث تتم يف ىذه 
الغرفة تصفية الشيكات اليت تتلقاىا البنوؾ من عمالئها بقصد ربصيلها غبساهبم من البنوؾ األخرم كالقياـ 

فال يؤدم . بتسوية األرصدة اؼبتخلفة عن ىذه العملػية بطريق نقل اغبساب علي دفاتره بُت حسابات البنوؾ
اضطالع البنك اؼبركزم هبذه اؼبهاـ إرل تسهيل تسوية اؼبدفوعات بُت أجزاء النظاـ اؼبصريف فحسب كإمنا يؤدم إرل 

إذ تسوم يف غرفة اؼبقاصة قيمة الشيكات . االقتصاد يف استعماؿ النقود يف تسوية العمليات اؼبصرفية أيضان 
اؼبسحوبة علي أم بنك من البنوؾ مع قيمة الشيكات اؼبسلمة إليػو للتحصيل من سائر البنوؾ حبيث ال يدفع يف 
النهاية إال الرصيد اؼبتخلف بعد اؼبقاصػػة لصالػح بنك أك قبل آخر ككل ىذا يتم عن طريػق اغبسابات اليت ربتفظ 

 .هبا البنوؾ لدم البنك اؼبركزم

 غرفة المقاصة في البنوك

       تتواجد يف البنك اؼبركزم فهي عبارة عن غرفة خاصة يلتقي فيها مندكبو البػنوؾ العاملة يف الدكلة لتبادؿ 
حيث سبر . الشيكات اؼبسحوبة علي كل منهم تسمي غرفػة اؼبقاصػة تعػقد جلسة أك جلستُت يوميان ؼبندكيب البنوؾ

 .صبيع الشيكات اليت يصدرىا التجػار كاألفراد من خالؿ ىذه الغرفة

    كيكوف لغرفة اؼبقاصة مدير من مسؤكلية التوقيع علي كشف التسوية اؼبالية لغرفػػة اؼبقاصة بعد مطابقتو كإقراره 
كمن ىنا نرم أف غرفة اؼبقاصة تقدـ خدمة فبيزة . من قبل مندكب البنك كتنفيذ اؼبقاصة بُت حسابات البنػوؾ

حيث يتم فيها تسوية الشيكات .. للبنوؾ العاملة يف الدكلة ربت إشراؼ بنك البنوؾ كىو البنك اؼبركزم للدكلة
 .اليت تصل قيمتػها ماليُت يوميان دكف اغباجة إرل انتقاؿ األمواؿ النقدية انتقاالن فعليان من بنك إرل آخر

 :اإلجراءات اؼبتعلقة بعملية اؼبقاصة فيما يلي
1

 

يقـو مندكب كل بنك بتسليم مندكبُت البنوؾ األخرل ؾبموعة الشيكات اؼبسحوبة على عمالءىم مقابل  ( أ
 .حصولو على توقيعاهتم باالستالـ على أصل مسَت اإلضافة

يتلقى مندكب كل بنك باؼبثل من مندكبُت البنوؾ األخرل الشيكات اؼبسحوبػػة على عمالء بنكو كيوقع ؽبم  ( ب
باالستالـ كحيرر من كاقع ىذه الشيكػات سيػر خصػم من أصل كصورة بقيمة الشيكات اؼبسحوبة على البنك 

 .لصاحل كل بنك من البنوؾ األخرل

يقـو مندكب كل بنك بتسليم قسم اؼبقاصة يف بنكو ؾبموعة الشيكات اؼبسحوبػة على عمالء البنك مرفقنا هبا  (ج
 .أصل مسَت اػبصم حيث تتم مطابقة بيانات الشيكات على ما كرد باؼبسَتات

 .يقـو مندكب كل بنك بتسليم مراقب غرفة اؼبقاصة صورة من مسيػر اإلضػافة ككذا صورة من مسَت اػبصم (د

يقـو مراقب غرفة اؼبقاصة بإعداد كشف عاـ غبركػة اؼبقاصػة من كاقػع مسيػرات اإلضافة كاػبصم اؼبتجمعة لديو  •

                                                           
 أصوؿ احملاسبة اؼبالية ، اؼبرجع السابق  , حساـ الدين اػبداش كزمالؤه - 1
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كيسلم صورة من ىذا الكشػف إذل مندكب كل بنػك من البنوؾ كصورة اللبنك اؼبركزم حيث تتم تسوية اغبسابات 
  بُت البنوؾ عن طريق التحويل من أرصدهتا لدل البنك اؼبركزم

 .قسم الكمبيالة: الفرع الثاني 

 يف اؽبامة األقساـ من التامُت برسم إإيداعها ك كخصمها الكمبيالت ربصيل عملية يتوذل الذم القسم ىو        
 اإلطالع دبجرد معُت بدفع ؿبررة تعهد كيتضمن القانوف يف مذكورة شركط كفق مكتوب ؿبرر ىي الكمبيالة ك البنك

 .السند اغبامل اك اؼبستفيد كىو آخر شخص ألمر للتعيُت قابل اك معُت معاد يف اك

 الًتحيل ك االتحصيل برسم الكمبيالت اليومية دفًت يف السداد بإثبات احملاسبة الوحدة تقـو: المحاسبية المعالجة

 . اؼبساعد األستاذ دفًت إذل

 القيد ثبات اإل العامة احملاسبة قسم اذل يرسل ك احملصلة بالكمبيالت ملخص كشف الكمبيالت قسم يعترب    

 . العامة اليومية يف اؼبركزم

 : العميل من الكمبياالت استالم .1

 التحصيل برسم كمبياالت /ح xx من     

 1 التحصيل برسم كمبياالت مودعي /ح xx إذل                                                             

 :للعميل الجاري للحساب وتحميلها الطوابع و العولمة احتساب .2

 اعبارية اغبسابات / حxx من   

 العموالت / حxx     اؼبذكورين إذل                                                    

xx                                                                               الطوابع/ح 

 : الكمبيالة وتحصيل االستحقاق تاريخ عند3.

 اعبارية اغبسابات أك اػبزينة /ح xx من  

 احملصلة الكمبيالة /ح xx إذل                                                                 

 :مث يقفل
                                                           

 .75ص ، 1989فريد الصلح، مورس نصر،األىلية للنشر كالتوزيع، بَتكت، ط ،اؼبصرؼ ك األعماؿ اؼبصرفية - 1
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 الكمبياالت احملصلة/ حxx من

 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/ حxx                                               إذل 

 :إرسال الكمبياالت إلى الفروع أو المراسلين للتحصيل. 4

 :إثبات قيد نظامي لعملية االرسال -  أ

 (كمبياالت مرسلة للتحصيل  )الفركع /  حxx          من

 (كمبياالت مرسلة للتحصيل  )اؼبرسلُت /  حxxاك               

 .الكمبياالت اؼبرسلة للتحصيل /  حxxإذل                                               

 :عند التحصيل - ب

 اؼبراسلُت (ح )الفركع/  حxx        من 

 اغبسابات اعبارية/  حxx                                           إذل 

 :تخفيض قيمة العمولة بقيمة نصيب الفروع او المراسلين في عملية التحصيل - ج

 العموالت ك ربصيل الكمبياالت/  حxx         من 

 1الفركع أك اؼبراسلُت /  حxx اذل                                             

 :رفض المسحوب عليو ودفع قيمة الكمبيالة  .5

 اؼبصاريف/  حxxمن -      أ

 اػبزينة/ حxx                                            إذل 

 اغبسابات اعبارية/  حxxمن -      ب

 مصاريف/ حxx        إذل اؼبذكورين                         

                                                xxعمولة/ ح 

                                                           
 .114، 117عبد اغبليم كراجة ، مرجع سابق ، ص ص - 1
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  :اذا كانت الكمبياالت المرفوض منها موجود لدى القرع او المراسلين. 6

 اغبسابات اعبارية/  حxx   من 

 (مصاريف كعمولة  )الفركع أك اؼبراسلُت /  حxx                إذل اؼبذكورين     

                                       xxنصيب البنك                                       )عمولة / ح 

 :سحب الكمبيالة من قبل العمالء قبل تحصيلها  .7

 .مودعي كمبياالت يرسم التحصيل /  حxxمن    

 الكمبياالت يرسم التحصيل/  حxx                                        اذل 

 كذلك باعطاء العميل, يقدـ البنك لعمالئو خدمة خصم الكمبياالت :خصم الكمبياالت 

 القيمة الصافية للكمبيالة بعد خصم ما يسمى دبصاريف القطع كاليت تشمل على الفائدة

 .كالعمولة كمصاريف اػبصم

 :المعالجة المحاسبية 

 :عند تقديم الكمبياالت من قبل العميل للبنك لخصمها / 1

 الكمبياالت يرسم اػبصم/  حxx  من 

 أصحاب الكمبياالت يرسم اػبصم/  حxxاذل                                           

 :تحسب العمولة و الفائدة ويسجل الصافي لحساب العميل أو يدفع لو نقدا / 2

 الكمبياالت اؼبخصومة/  حxx     من 

 اغبسابات اعبارية/  حxx                 اذل اؼبذكورين    

                                     xxالفوائد/  ح 

                                     xx العموالت   / ح 
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 .قسم األوراق المالية : المطلب الثاني 

 كقسم األكراؽ اؼبالية ىو القسم الذم.   األكراؽ اؼبالية ىي عبارة عن األسهم كالسندات 

 األسهم ك السندات كعملية حفظ األكراؽ اؼبالية أك بيعها هبذهخيتص باؼبعامالت اػباصة 

 .كشرائها أك ربصيل أك التسليف بضماهنا 

 .المعالجة المحاسبية في حالة الشراء : الفرع األول 

 :اذا كان الشراء لمحفظة االوراق المالية أي لصالح البنك  – 1

 ؿبفظة األكراؽ اؼبالية/  حxxمن 

 1 (كذلك عند الشراء  )الوسطاء /  حxx                                     إذل 

 :كعند دفع اؼببلغ للوسطاء أك إيداعو يف حساباهتم اعبارية    

 الوسطاء/  حxxمن    

 اػبزينة/  حxx                                             إذل 

 اغبسابات اعبارية/  حxx                                                أك 

 :إذا كان الشراء للفرع - 2

 الفرع/  حxx من 

 الوسطاء/  حxx                                                  إذل 

 الوسطاء/ حxxمن 

 اػبزينة/  حxx                                                  إذل 

 اغبسابات اعبارية /  حxx                                                      أك 

 :الشراء للعمالء – 3

                                                           
 . 255فائق شفَت ، اؼبرجع السابق ،ص  -1
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 اغبسابات اعبارية/  حxxمن -  أ

 اذل اؼبذكورين                                      

                                                  xxللوسطاء/  ح 

                                                  xxالعمولة خاصة بالبنك /  ح. 

 الوسطاء/  حxxأك من -ب

  .1اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxxإذل                                               

انو تسليف بضماف  اعبارية الدائنة فلن عملية الشراء تتم على هتم        كردبا ال يكوف للعمالء أرصدة يف حسابا
 .أكراؽ مالية

 اغبسابات اعبارية اؼبدنية بضماف أكراؽ مالية/  حxxمن 

 .اغبسابات اعبارية الدائنة /  حxx                                               إذل 

 :الشراء لغير العمالء - 4

 اخذ مبلغ مقدـ غبساب شراء أكراؽ مالية

 اػبزينة/ حxx من 

 أمانات شراء أكراؽ مالية/  حxx                                                 إذل

 

 :عند الشراء - 5

 أمانات شراء أكراؽ مالية/  حxxمن 

                                               إذل اؼبذكورين

                                                    xx1(شبن الشراء  )الوسطاء /  ح 

                                                           
 . 256فائق شقَت ، اؼبرجع السابق ، ص -  1
  .271فائق شقَت ، اؼبرجع السابق ، ص -   1
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                                                     xxعمولة البنك/  ح 

 :تسديد حساب الوسطاء  -6

 الوسطاء/  حxx  من

 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxxإذل                                        

 :إذا كانت األمانات اكبر من ثمن الشراء يدفع الفرق - 7

 أمانات أكراؽ مالية/  حxxمن 

 .اػبزينة /  حxx                                       إذل 

 :إذا العكس يطالب العميل بالفرق - 8

 اػبزينة/  حxxمن 

 أمانات شراء أكراؽ مالية/  حxx                                       إذل 

 .المعالجة المحاسبية في حالة بيع األوراق المالية : الفرع الثاني  

 :بيع االوراق المالية الخاصة بالبنك - 1

 الوسطاء/  حxx    من 

 .ؿبفظة األكراؽ اؼبالية /  حxx                                    إذل 

 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxx    من 

 الوسطاء/  حxxإذل                                     

 .ـ اعباريةتوقياـ الوسطاء بسداد الثمن أك خصصو من حسابا- 

 كردبا خيتلف تاريخ البيع عن تاريخ السحب ألكراؽ مالية من احملفظة كإعداد ىا للبيع

 .مبيعات ؿبفظة األكراؽ اؼبالية/  حxxمن 

 .ؿبفظة األكراؽ اؼبالية/  حxx                                       إذل 
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 .عند إعداد األكراؽ اؼبالية للبيع

 اغبسابات اعبارية للوسطاء أك اػبزينة/  حxxمن 

 مبيعات ؿبفظة األكراؽ اؼبالية /  حxx                                      إذل 

 .عند استالـ فاتورة الوسيط

 :البيع لحساب الفروع –  2

 :استالم األوراق المالية من الفرع برسم األمانة- ا

 األكراؽ اؼبالية اؼبودعة برسم األمانة/  حxx من 

 مودعي األكراؽ اؼبالية برسم األمانة/ حxx                                       إذل 

 :عند البيع من قبل الوسطاء - ب

 اغبسابات اعبارية للوسطاء/  حxxمن 

 اػبزينة/  حxx  أك 

 الفرع/ حxx                                           إذل 

 :إلغاء القيد النظامي - ج

 مودعي أكراؽ مالية برسم األمانة/  حxx من 

 .أكراؽ مالية مودعة برسم األمانة /  حxxإذل                                           

:البيع لحساب العمالء -3  

 :عند استالم األوراق المالية من العميل يثبت قيد نظامي كما سبق في حالة الفروع - ا

 اغبسابات اعبارية للوسطاء أك اػبزينة  /  حxxمن 

                         إذل اؼبذكورين               

                                             xxاغبسابات اعبارية/  ح 
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                                              xx(البنك  )عمولة /  ح.  

كيف ىذه اغبالة فاف اؼببلغ اؼبسجل على ,       قياـ الوسيط ببيع األكراؽ اؼبالية كدفع الثمن أك خصصو من حسابو 
الوسطاء بالثمن الصايف بعد خصم الوسيط لعمولتو كما أف عمولة البنك تسجل ك صايف القيمة بعد خصم 

 .العمولة يسجل للعميل 

عن خيتلف تاريخ إضافة اؼببلغ  إلغاء القيد النظامي بعد عملية البيع كذلك بعكسو كبافًتاض أف تاريخ البيع     
 :للعمالء تسجل كاآليت

 اغبسابات اعبارية للوسطاء/  حxx  من -

 األمانات بيع أكراؽ مالية/  حxx                                       إذل 

 : استالـ فاتورة الوسيط –

 أمانات بيع أكراؽ مالية/  حxxمن 

                            إذل مذكورين

                                             xxاغبسابات اعبارية للوسطاء/  ح 

                                             xx(البنك  )عمولة/  ح 

 :البيع لغير العمالء  -4

 :استالم فاتورة الوسيط - أ

 الوسطاء أك اػبزينة/  حxxمن 

 1أمانات بيع األكراؽ اؼبالية /  حxx                                        إذل 

 سداد المستحق ألصحاب األوراق المالية- ب

 األمانات بيع األكراؽ اؼبالية/  حxxمن 

                        إذل مذكورين 

                                                           
  .274ص , اؼبرجع السابق , فائق شقَت -  1
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                                             xxاػبزينة/  ح 

                                             xxالعموالت/  ح 

 .كيلغى القيد النظامي إليداع األكراؽ اؼبالية 

 :إيداع األكراؽ اؼبالية بصفة أمانة يقـو البنك دبهمة حفظ األكراؽ اؼبالية ؼبصلحة العمالء ؿباسبا كما يلي 

 :القيد النظامي لإليداع - أ

 أكراؽ مالية مودعة برسم األمانة/  حxx  من 

 أصحاب أكراؽ مالية مودعة برسم األمانة/  حxx                                   إذل 

 :تحميل العميل بالعمولة - ب

 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/  حxx من 

 .العمولة /  حxx                                   إذل 

 قسم الحواالت والعمليات الخارجية: المطلب الثالث 

معيُت      اغبوالة ىي أمر دفع يصدره بنك معُت بناءا على طلب العميل كفيو يأمر فرعو أك بنك آخر بدفع مبلغ
 .بأمر شخص أك جهة معينة تدعى باسم اؼبستفيد كيتم إرساؿ ىذا األمر

كيتم عادة تسديد اؼبدفوعات غَت اؼبنظورة اؼبًتتبة على عمليات       إما بالربيد أك بواسطة الربؽ كتلكس أك اؽباتف
 .النقد األجنبية كالشيكات السياحية ك اغبوالات اػبارجية  تبادؿ اػبدمات أك السياحة بواسطة أكراؽ

 ا من حيث نوعيةىذ      كىذه اؼبدفوعات يتم إصدارىا بناءا على طلب العميل حسب نوعية اػبدمة اليت يرغب 
طريق البنوؾ اؼبرسلة  التحويل ، كيتوذل البنك مصدر ىذه التحويالت مسؤكلية إيصاؿ اغبواالت إذل اؼبستفيد عن

 1(البنوؾ األجنبية  )اليت يتعامل معها 

 :المعالجة المحاسبية 

 : إذا كان التحويل المطلوب إجراءه داخلي ، من البنك إلى آخر ، داخل الجمهورية 1-
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 :عند إصدار أمر التحويل -أ

 اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/ ح xxمن 

                                 إذل اؼبذكورين

                                            xx حواالت داخلية صادرة/ ح 

                                            xx العموالت/ ح 

 اؼبصاريف/                                              ح

 :وعند وصل إشعار من البنك الذي صرف الحوالة أو الفرع - ب

 اغبواالت الداخلية/ ح xx  من 

 البنك أك الفرع / ح xx                                        إذل 

 : الحواالت الواردة الداخلية 1-

 (مثال فرع أ  )الفركع / ح xxمن 

 (حساب العميل  )اغبسابات اعبارية / ح xx                                         إذل 

 الشيكات البنكية احمللية اؼبباعة ك اؼبسحوبة على البنك- 

 عند بيع الشيكات للعمالء يحصل الثمن نقدا أو عندما يرد إشعار من البنك أو الفرع يصرف:المباعة- أ
 .الشيك تخصم 

 .           من اغبسابات اعبارية

 .1شيكات بنكية ؿبلية مباعة / ح xx     اؼبذكورين 

                xx الشيكات بنكية ؿبلية مباعة/ ح 

 الفرع أك البنك/ح xx                                               إذل 
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 :التصديق على شيكات العمالء  -4

 :خصم قيمة الشيك من حساب الساحب بإجراء فيد

 اغبسابات اعبارية/ ح xxمن 

 اػبزينة/ ح xx                                                     إذل 

 :مث يلغى القيد األكؿ بقيد عكسي على النحو التارل 

 تأمينات شيكات مصدقة/ ح xxمن 

 اغبسابات اعبارية/ ح xx                                       إذل 

قيمتها  عند شراء أم نوع من النقد لألجنيب كذلك بعد موافقة مدير البنك تدفع: شراء و بيع النقد لألجنبي 5-
 :التالية  إذل البائع نقدا أك على اغبساب دبا يعادؽبا من العملة احمللية ك يتم تنظيم القيود احملاسبة

 :يف حالة الشراء بالنسبة للبنك 

 العمالت األجنبية/ح xx  من 

 العميل أك البائع أك اػبزينة/ ح xx                                           إذل 

 :كعند بيع ىذا النقد االجنيب تنظم القيود احملاسبة على الشكل التارل 

 العميل اؼبشًتم أك اػبزينة/ ح xxمن 

 العمالت األجنبية / ح xx                                            إذل 

ككما توجد للنقد األجنيب سجل خاص فيو نوع ك قيمة النقد األجنيب عند الشراء ك يتم زبفيض ىذه القيم بالنقد 
  .1اؼبباع منها

 : الحواالت الخارجية 6-

 :الحواالت الصادرة - أ

 :عند استالم المبلغ من العميل أو قيد الحوالة على حساب العميل -
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 .اػبزينة أك اغبسابات اعبارية / ح xxمن 

                         إذل اؼبذكورين

                                                  xx حواالت خارجية صادرة/ح 

                                                   xx العموالت/ ح 

                                                  xxاؼبصاريف/  ح 

 

 :وعند تحويل مبلغ الحوالة الخارجية إلى بنك المراسل وتسجيل الحوالة للبنك المراسل- 

 حواالت خارجية صادرة/ ح xxمن 

 (حواالت )اؼبراسلُت / ح xx                                               إذل 

 :وعند وصول إشعار صرف الحوالة من البنك المراسل - 

 (اغبواالت  )اؼبراسلُت / ح xxمن 

 (حل البنك اؼبركزم  )اؼبراسلُت من اػبارج أك / ح xx                           إذل 

 :الحوالة الخارجية الواردة - ب

 : عند وصول اشعار الحوالة من البنك المراسل في الخارج ، تسجيل قيمة الحوالة على البنك المراسل1-

 (حواالت )البنوؾ اؼبراسلة يف اػبارج / ح xx من 

 حواالت خارجية كاردة/ ح xx                                           إذل 

  : عند استالم قيمة الحوالة من البنوك المراسلة في الخارج أو عند طريق البنك المركزي2-

 البنك اؼبركزم/ ح xxمن 

 (اغبواالت  )البنوؾ اؼبراسلة يف اػبارج / ح xx                                  إذل 

 . عند دفع قيمة الحوالة لصاحبها أو إيداعها بالحساب الجاري 3-
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 .اغبواالت خارجية كاردة /  من ح

                                                   إذل اؼبذكورين

                                              xx اػبزينة أك اغبسابات اعبارية/ ح 

                                              xx العمولة / ح 

اعبيدة أك  ىي عبارة عن كرت: بطاقة االئتمان *  CARD  يصدر البنك اؼبتعامل لعمالئو من ذكم السمعة 
السحب النقدم يف حاالت  ـ أكتوأقدميو التعامل مع البنك ضمن شركط معينة لكي يتمكنوا من شراء حاجيا

 معينة دكف اغباجة إذل ضبل النقد 

 :البطاقة الصادرة *

 :سداد مطالبات البطاقات – أ 

 (بطاقة االئتماف )البنك اؼبراسل / ح xxمن 

                       إذل اؼبذكورين

                                      xx اغبسابات اعبارية/ ح 

                                      xx العموالت/ ح 

 :قيام المراسلين بإشعار البنك بذلك - ب

 .بطاقات اإلئتماف – البنك اؼبراسل / ح xxمن 

 :البطاقات الواردة *

 :دفع اؼبطالبات نقدا أك تسجيلها يف اغبسابات اعبارية 

 اغبسابات اعبارية لعمالء البطاقات/ ح xxمن 

 1اػبزينة /  حxx                                        إذل

 
                                                           

  172عبد اغبليم كراجة ، اؼبرجع السابق ، ص - 1



                       المعالجة المحاسبية لمختلف عمليات البنك:لثاني الفصل ا
 

 
104 

 .أثر محاسبة األقسام على األداء البنكي : المبحث الرابع 

  .أدائو  أثر البنك أقساـ حملاسبة أف    

 التسيرية الناحيةأثر محاسبة األقسام : المطلب األول 

 ،اليت الزبائن مع ابو كاليت يقـو ، الزبائن مع اؼبعاالت يف خاصة ىذا يظهر ك آدئو على أثر البنك أقساـ     حملاسبة
 ديكن األىداؼ ضوء ىذه كعلى ، األماف ك الرحيية ك السيولة يف تتمثل اليت أىدافو البنك حيقق أساسها على

 قركض ، ادخار منيطلبها  اليت اػبدمات تقدمي يف الزبائن مع التعامل حُت ىناؾ كاف إذا أنو حبيث األثر ربديد

 .اخل ....... ربويل ،خصم ،سحب

 احمليط إذل الصورة ىذه كنقل لبنكو كفاءه إذل يؤدم فبا الزبوف لدل البنك عن جيدة صورة يعكس ىذا فإف       

 تأثَت لو الذم التسيَت حسن عن ناتج ىذا ككل البنك لدل جدد الزبائن من اؼبزيد اكتساب إذل يؤدم فبا اػبارجي

 . الزبائن مع التعامل تسوء حالة يف صحيح العكس ك العكس ك البنك على إجيايب

 .بالبنك المتواجدة األقسام ناحية من: المطلب الثاني 

 حبيث قسم كل ابو يقـو اليت احملاسبية األعماؿ حيث من بينها فيما متكاملة بالبنك اؼبتواجدة األقساـ          إف
 بُت العمل يسهل ما ىذا منتظم ك دقيق بشكل اليـو خالؿ العمليات كل بتسجيل يقـو قسم كل كاف إذا أنو

 خاصة بصفة احملاسبة كقسم عامة بصفة األقساـ ىذه

 .أثر المحاسبة على قسم القروض: المطلب الثالث 

 يتم فًتة كبعد ربليلو ك لدراستو القركض قسم إذل ملف بتقدمي الزبوف ىذا يقـو لزبوف قرض منح           عند

 مصلحة تقـو حيث الزبوف مع الالزمة باإلجراءات األخرل األقساـ لتتدخل القرض منح بقبوؿ اؼبوافقة إعطاء

 ىذا ككل العملية ىذه بتقييد احملاسبة مصلحة لتقـو اؼبلف، حيفظ احملفظة مصلحة تقـو كما القرض دبنح الصندكؽ

 تأثر جيعلها فبا األداء يف كالسرعة بالدقة لتميزىا البنك صورة على الكبَت األثر لو األقساـ بُت يظهر الذم التكامل

 بصف البنك األداء على
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         خاسبة         

 ذلك ك الدقة من درجة عالية على تكوف أف ينبغي األقساـ خالؿ من تتم اليت احملاسبية          إف العمليات

 بنوده تشكل ك اؼبركنة ك بالوضوح يتصف البنكي احملاسيب ،فالنظاـ البنك أقساـ من قسم كل على أثرىا ك ألمهيتها

 دبقدار مرنا للبنك احملاسيب النظاـ يكوف ما فبمقدار البنك يف العاملُت ك اؼبسامهُت بُت مشًتؾ حوار لغة حساباتو ك

 ، اؼبناسب الوقت يف الدكرية النتائج ك اؼبالية األكضاع على اغبصوؿ يف اؼبتمثلة األساسية للغاية ربقيقو يستطيع ما
 البنك إيرادات كل تتجمع ففيو ، البنك ابويقـو  اليت للعمليات األساسي احملرؾ دبثابة اػبزينة قسم يعترب حبيث

 ك البنكية اػبدمات من العديد تقدمي يتم خاللو ،فمن الزبائن مع تعامال األكثر األقساـ من الودائع قسم ك النقدية
 زبتلف األقساـ ىذه أف كما عموالت ك بفوائد البنك على تعود معامالت من ربققو دبا األخرل األقساـ كذلك

 انوإال أ دبسكها تقـو اليت احملاسبية الدفاتر ك السجالت ك تقدمها اليت الوظائف باختالؼ البعض بعضها عن
 . السلب ك اإلجياب حيث من البنك أداء على أثرىا بوحدة تتصف
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     مقدمة عامة
 

 
 أ

المقدمة العامة 
 

 ادلصريف مبختلف أجهزتو القلب النابض القتصاد أي دولة من خالل ما يقوم بو من جتميع النظام يعترب 
 مبختلف أنواعو و غَت ذلك كاالئتمانللمدخرات  واإلستثمار يف شىت اجملاالت ، والقيام بأنشطة الوساطة ادلالية  

باإلضافة إىل  ذلك،  فيلعب اجلهاز ادلصريف  دوراً أساسياً يف . من ادلعامالت ادلالية اليت ال غٌت عنها ألي اقتصاد
ختطيط وتنفيذ سلتلف السياسات ادلالية واالقتصادية خاصة فيما خيص التنمية،  فهو يعترب ادلرآة العاكسة لتقدم 

 . اقتصاد أي دولة أو تأخره

 ،و أقسامو تفرع و  كالبنو مهام وتعدد توسع إىل األخَتة السنوات يف حدثت اليت التطورات ترجع و        

 اقتصاد من االقتصاد حتول مرحلة ىي نشاطو طبيعة يف ملحوظا تغيَتا أحدثت اليت ادلراحل من خدماتو،و توسع

  الرئيسي الدور النقود فيو تلعب اقتصاد إىل ادلقايضة

 نتيجة الراىن شكلو اخذ و حتدد األخَت ،ىذا البنوك لدور كربى أمهية بروز إىل التطورات ىذه أدت ولقد

 اإلفراد مدخرات مجع عملية تعد ،حيث احلديث االقتصاد يف التخصص و العمل تقسيم صاحبت اليت التحوالت

 البنوك تباشر اليت ادلهام أوىل من القطاعات دلختلف االقتصادية ادلشاريع و العمليات لتمويل استثمارىا إعادة ،و

 وبُت استثمار عن تبحث اليت األموال بُت وسيط انو على للبنك الرئيسي الدور تلخيص ميكن ذلك خالل ،ومن

 التقدم مع للتكيف باستمرار تتطور فهي الدور ذابو القيام من نتمكن ،ولكي دتويل عن يبحث الذي االستثمار

 . والتجارية ادلالية وبالذات االتدلجا مجيع يف التقٍت

 البنوك زلاسبة فان ىنا ومن التنفيذ يف والدقة السرعة ضرورة و التعدد و بالتنوع البنكية العمليات دتتاز        

 تصنيف و العمليات ذه بوادلتعلقة القيود بإثبات كفيلة الوضوح و ادلرونة منا عالية درجة على تكون أن جيب

 .كافية وبسرعة وقت كل يف األزمة وادلعلومات التقارير و البيانات استخراج يسهل حبيث تبويبها و احلسابات
 احملاسبية القواعد و باألصول التامة ادلعرفة تتطلب كما ادلالية احملاسبة دلبادئ تطبيقا البنوك زلاسبة تعترب و        
 استخدام رلال يف بالذات ،و ادلميزة التقنيات إىل التطرق و اتوعمليا يف التدقيق و التمعن مع عليها ادلتعارف
 التطبيقات يف ا بويساىم اليت ادلتعددة اخلدمات بسبب ذلك و ملحة ضرورة ىذا وقتنا يف ،أصبح اآليل اإلعالم
 و أعمالو تسيَت يف ينتهجها اليت السياسات خالل من أدائو مستوى يف التحكم للبنك ميكن و ادلختلفة البنكية

 و البنك عليها يقوم اليت اجلوىرية األساسية الركائز دتثالن اللتان اإلقراض سياسة ،و الودائع سياسة اإلمجال يف مها
 . تطورىا و االقتصادية األوضاع مسايرة ظل يف يستمر

 العمليات دقة يف و ادلختلفة خلدماتو البنك أداء يف فعال دور ذلا احملاسبة أن جند سبق ما كل على وبناءا        

 ىذا فعالية و جناح مدى يلخص البنك أداء أن حيث ( ،ادلؤسسات الزبائن) اخلارجي احمليط مع ا بويقوم اليت

 البنوك ا بوحتظى اليت الكربى لألمهية نظرا و. ىامة اقتصادية كوحدات انتومكا على البنوك زلافظة مدى و األخَت



     مقدمة عامة
 

 
 ب

 و التكاملية العالقة توضيح ،و البنك أداء على األخَتة ىذه تأثَت مدى و خاصة بصفة البنكية احملاسبة و عامة
 : التالية اإلشكالية نطرح أن ميكن بينهما األثر

 ؟ على األداء البنكي البنكية احملاسبة تأثَت مدى ما -

 : يلي فيما تتلخص التساؤالت من رلموعة طرح إىل بنا تدفع اإلشكالية ىذه

 ؟ كيةالنب مبحاسبة نقصد ماذا -1

 ؟ البنكيباألداء نعٍت ماذا -2

 ؟ زلاسبيا معاجلتها تتم كيف و البنكية العمليات سلتلف ىي ما -3

 ؟األداء البنكي على ثاثَتىا مدى ما ،و البنكية  احلاسبة تأثَت مدى ما-4

 ؟ احملاسبة قسم اختصاصات ىي ما-5

 

 :الفرضيات
 : الدراسة ىذه يف اختبارىا نريد فرضيات عدة ىناك         

 . البنكي للعمل الزم أمر احملاسيب النظام-1

 .عامة بصفة أدائو يعكس البنوك يف ادلقدمة اخلدمات مستوى -2

 . ذلا احملاسبية األقسام خالل من تتم البنوك يف احملاسبة -3

 . عامة أدائو على تنعكس و البنك يف فعال دور ذلا احملاسبة -4

 : الموضوع اختيار سبابأ
 : ىي  ادلوضوع ىذا اختيار إىل بنا دفعت أسباب عدة ىناك           

 . ا بويقوم اليت االقتصادية األعمال حجم بسبب البنوك ا بودتتاز اليت الكربى األمهية -1

 "احملاسبة " مدى ترابطو و تالئمو  مع ختصصنا  -2

 . اخلاصة احملاسبة ىي و احملاسبة من جديد نوع على االطالع -3

 توسيع معرفتنا يف رلال احملاسبة البنكية -4

 : الموضوع أهمية
 : يف الدراسة أمهية تكمن           

 . حدوثها ادلتوقع االحنرافات لتفادي األقسام سلتلف يف احملاسيب النظام فعالية توضيح -1

 احملاسبة اجلوانب أىم إبراز حيث من البنوك خاصة و ادلالية ادلؤسسات يف بالغة أمهية الدراسة ىذه تكتسي -2
 . للبنك الفنية األقسام يف
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 : المتبع المنهج
 ارتأينا الفرضيات اختيار بغية و بالدراسة ادلتعلقة األسئلة على اإلجابة اجل ومن ادلوضوع ىذا دلعاجلة         

 البنوك أنواع إىل ،باإلضافة ا بواخلاصة التنظيمية اذلياكل و ادلالية للمنشات بوصفنا الوصفي ادلنهج انتهاجنا ضرورة

 احملاسبية وادلستندات الوثائق إىل استنادا االستدالل منهج ،انتهجنا البنكية احملاسبة إىل تطرقنا وعند. اتوتقسيما و

 ادلتضمن الثالث الفصل معطيات دراسة و حتليل يف التحليلي ادلنهج إىل باإلضافة. زلاسبية كإثباتات تعترب اليت

 . BADRبدر بنك  مديرية  يف حبثنا دلوضوع تطبيقية دراسة

 : الصعوبات

 . البنوك مبحاسبة يتعلق فيما الوطنية ادلراجع نقص -1

 . الشرقية ادلراجع إىل استنادا جزائري لبنك تطبيقية حالة دراسة صعوبة -2

 . بو اإلدلام صعوبة و ادلوضوع توسع بسبب البنكية العمليات جل إىل التطرق عدم -3
 .تو شساع ومهية ادلوضوعأ ضيق الوقت مقارنة ب-4

 

 : الموضوع محتوى
 مبثابة يعد األول ،الفصل فصول ثالثة إىل دراستنا تقسيم فضلنا ادلتبعة للخطة ادلنهجي اإلطار خالل من      

 و ماىية احملاسبة البنكية و ،  و احملاسبةالبنوك عموميات حول إىل خاللو من تطرقنا ،إذ للموضوع انطالق نقطة
 ىذا أدائو على وأثرىاادلعاجلة احملاسبية دلختلف عمليات البنك  يف دتثل و الثاين ،الفصلادلقصود باألداء البنكي 

 النظري اجلانب  خيص فيما
  يف دتثلت ادلراجع من رلموعة على ىذا حبثنا يف اعتمدنا ،كما الثالثالفصل يف دتثل التطبيقي اجلانب أما       
 .التوصيات و النتائج من رلموعة تضمنت خادتة إىل توصلنا األخَت ،ويف انًتنت مواقع ، ادلذكرات ،و الكتب
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