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 االهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى اللذين سهرا على تربيتي وتعليمي والدي الكريمين أطال اهللا 

 في عمرهما وحفظهما لي 

 إلى إخوتي وأخواتي عرفانا لهم بجميل صبرهما وكبير عونهما لي 

 كما أهدي ثمرة جهدي هذا المتواضعة

 االبتدائي إلى الجامعيإلى كل من علمني حرفا، أساتذتي األفاضل من الطور 

 .إلى كل الزمالء والزميالت، إلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة شكر

 بعد شكر اهللا وحمده على توفيقه لنا في إتمام هذا العمل 

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف 

 ونصائحه القيمةالدكتور حاج بن زيدان الذي لم يبخل علينا بإرشاداته 

 والذي لم يدخر أي جهد في إعانتي على إنجاز هذه المذكرة.

 



 الفصل األول: عموميات حول الرقابة

 تمهيد:

م والتوجيه حيث حتتل املرتبة الرابعة بعد التخطيط والتنظي ؛تعترب الرقابة من بني الوظائف الرئيسية يف املؤسسة

من خالل التأكد وذلك وذلك قصد قياس نتائج أعمال املرؤوسني ملعرفة أماكن االحنرافات وتصحيحها بغرض التقومي، 

   على أكمل وجه. قد حتققت املوضوعةمن أن اخلطط املرسومة قد نفذت وأن األهداف 

كما تستخدم يف كافة العلوم واملعارف املتوفرة يف    ؛اإلدارية األخرىإن للرقابة عالقة وصلة وطيدة مع كافة الوظائف 

سبيل حتقيق األهداف، وهي ختدم كافة منظمات األعمال من خالل تطبيق املفاهيم واألسس املعرفية للرقابة يف 

 املمارسات العلمية.

ن بني الكتلة النقدية، اي جياد التواز إاليت تعترب من أهم الوسائل يف  أيضا يف هذا الفصل إىل الرقابة البنكية ناكما تطرق

جمموع وسائل الدفع املتاحة من نقد وائتمان من جهة، واإلنتاج الوطين من سلع وخدمات من جهة أخرى، وميثل هذا 

 .توازنا حيويا بالنسبة لالقتصاد الوطين لتجنب التضخم واضراره

 هذا الفصل بالتطرق إىل ثالث مباحث: مت تقسيمووفق هذا املنظور 

وذلك من حيث مفهوم الرقابة، التطور التارخيي للرقابة، وأسس بحث االول اإلطار املفاهيمي للرقابة يف امل ناحيث تناول

 الرقابة.

 ، وأنواع الرقابة.  مكونات نظام الرقابةمن حيث أمهية الرقابة،  ناهأما املبحث الثاين فعاجل

الرقابة  مبادئحيث، مفهوم الرقابة البنكية،  للرقابة البنكية ودرستها من ناهوفيما خيص املبحث الثالث فخصص

 .كيفية حتقيق الرقابة الفعالة على األداء العام للبنكالبنكية،  
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

 الفصل األول: عموميات حول الرقابة

سيتم التطرق يف هذا الفصل اىل االطار النظري للرقابة بصفة عامة، وكذلك االملام بالرقابة البنكية على وجه 

 اخلصوص.

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للرقابة

، االقتصاديةإننا نرى اليوم أن الرقابة أصبحت تعترب من اهم االدوات اليت تعتمد عليها خمتلف املؤسسات 

وذلك بغية إعطاء سريورة حسنة ملختلف وظائفها ومحايته من الوقوع يف األخطاء أو املخالفات اليت قد تؤثر سلبا يف 

 املسطرة وإعطاء خمتلف األنظمة الكفيلة لتقييم السياسات املطبقة.حتقيق أهدافها 

 تعريف الرقابة  :المطلب األول

 تعاريف الرقابة، وهذه من بني بعض التعاريف اليت وضعها بعض الكتاب . واختلفتلقد تعددت 

 :التعريف األول

الرقابة هي عملية قياس النتائج ومقارنتها باخلطط أو املعايري وتشخيص أسباب احنراف النتائج الفعلية عن النتائج  "_

 .اإلجراءات التصحيحية عندما يكون ذلك ضروريا واختاذاملرغوبة 

أن العمليات الفعلية يضا على أ�ا تتضمن مجيع األنشطة اليت يقوم هبا املديرون يف حماوالهتم للتأكد من كما عرفها أ _

 1"تطابق أو متاثل العمليات املخطط هلا.

لقد عرف هنري فايول الرقابة على أ�ا تنطوي على التحقق إذا كان كل شيء حيدث طبقا للخطة " :التعريف الثاني

املوضوعة والتعليمات الصادرة وأن غرضها هو االشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها ومنع تكرار 

 2."معدات، أفراد، أفعالحدوثها وهي تنطبق على كل شيء 

 التعريف الثالث:

ف حممد ماهر عليش الرقابة على أ�ا العملية اليت تسعى للتأكد من أن األهداف احملددة والسياسات املرسومة لقد عر "

 .عناية كاملةو واخلطط والتعليمات املوجهة أ�ا تنفذ بدقة 

 

 .35، ص2011، 1املسرية للنشر والتوزيع، عمان. ط، دار "الرقابة االدارية"زاهد حممد ديري،   1
، 1طاملكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية،  "دراسات متعمقة في المحاسبة والمراجعة"،كمال الدين مصطفى الدهراوي وحممد السيد سرايا،   2

 .251، ص2009
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

 .1"إليه تصبواكما تعين الرقابة تطابق النتائج احملققة مع ما تتوقعه اإلدارة وما 

 اىل أن أعطي للرقابة تعريفا شامال على ا�ا: ناارتأيونظرا لتعدد التعاريف 

اخلطط الرقابة هي عملية أو اجراء يتم من خالهلا متابعة كل األعمال واإلجراءات املنجزة والتأكد من أ�ا تتم وفق 

  اليت تقع يف املستقبل. واالحنرافاتطاء خاملرسومة من قبل اإلدارة والعمل على تصحيح خمتلف األ

 خالل هذا التعريف تبني يل أن الرقابة ترتكز على عدة عناصر قمت بتمثيلها يف املخطط التايل: ومن

 ): عناصر الرقابة1( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبالمصدر: 

 وضع المعيار أو الهدف:  -أوال

وهذه املعايري توضع على  ،ويقصد به وضع معايري موضوعية لقايس اإلجنازات اليت حتقق وتعرب عن أهداف التنظيم"

أساس حتديد كمية العمل املطلوب إجنازها واملستوى النوعي هلا والزمن االزم ألدائها وجيب أن تكون هذه املعدالت 

يف املؤسسة أل�ا تعكس فلسفتها ودورها  داف للمنظمة من مسؤولية اإلدارة العلياإن وضع األه ؛واضحة ومفهومة

 2."باجملتمع وهي تعترب الوثيقة املراد حتقيقها باملستقبل

 

. 95، ص2012، 1حممد حممود مصطفى، الرقابة االدارية، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ط  1  
 .18، ص2004، 1طدار النهضة العربية، لبنان، "الرقابة المالية"، عبد الرؤوف جابر،  2

 عناصر الرقابة

تصحیح 
األخطاء 

 واإلنحرافات

قیاس وتقییم 
 األداء الفعلي

وضع المعیار 
 او الھدف
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  قياس وتقييم األداء الفعلي: -ثانيا

املرحلة تقييم األداء الفعلي عن طريق مقارنة النتائج احملققة باملعدالت املوضوعة سلفا لألداء أي يتم يف هذه "

عنه مث مقارنة ذلك باألهداف اليت مرت يف املرحلة  االحنرافتقييم اإلجناز بعد أداء العمل، وذلك قصد معرفة مقدار 

ي تنظيم آخر وذلك بسبب صعوبة أعمال بعض أسة أو عملية تقييم األداء من املهام الصعبة يف املؤس األوىل وتعد

 معايري ومقاييس كمية ميكن القياس عليها ومن بني فوائد تقييم األداء جند: ال حتكمهاالعاملني اليت 

أي عندما يشعر العامل أن هناك تقييم لألعمال فإنه حياول أن يقوم بعمله على  ؛بدقةتنفيذ العاملني ألعماهلم  -

 أحسن صورة لديه كونه سيرتتب عليه تطبيق مبدأ الثواب أو العقاب.

رفع الروح املعنوية وتعزيزها من خالل رضى املسؤولني عن العاملني، فإذا كان التقييم عاليا فإن املوظف أو العامل  -

 ديه.ر لرؤسائه، وهذا يعزز الروح املعنوية ليصبح حمل تقدي

واالختيار والتعيني لدى املؤسسات وكذلك على مدى  االستقطابإن تقييم األداء ميكننا من احلكم على سياسات  -

  1"مالئمة العاملني وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

  :واالنحرافاتتصحيح األخطاء  _ثالثا

واألخطاء اليت تسفر عنها عملية قياس األعمال السابقة، فإذا ظهر عند مقارنة  االحنرافاتويقصد هبا إبراز "

، وعليه فإن عملية جيب اختاذ االجراءات التصحيحية وعليه اختالفاالنتائج املتحققة باملعدالت املوضوعة أن هناك 

 :ما يليتصحيح االحنرافات تتضمن عناصر منها 

 بط.االحنراف بالضمعرفة العوامل اليت أدت إىل  -

 حتديد جهة املسؤولية عن االحنرافات. -

 "2.تقييم االقرتاحات واحللول املناسبة -

 

 .43، ص1،2007ط، دار احلامد، عمان، "مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة"حيدر حممد علي بين عطا،  1
. 53، مرجع سبق ذكره، ص"الرقابة االدارية"زاهد حممد ديري،   2  
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  المطلب الثاني: التطور التاريخي للرقابة 

باجملتمعات االنسانية من متغريات وكوارث خمتلفة نتيجة لتجاوز احلاكم أو املسؤول لسلطاته  ما مرإن " 

التشريعية  احملكوم حلقوقه قد نتج عنه يف نظام الدولة مبدا الفصل بني السلطات الثالث:جتاوز  وصالحياته أو

ونظرا للزيادة املضطرة يف حجم املؤسسات والتقدم التكنولوجي وحتقيق مبدأ الفصل بني االدارة  والقضائية والتنفيذية

نظام الدولة أنذاك مما ترتب عليه ظهور أنواع وامللكية حيث تأثرت إدارة االعمال هبذه املفاهيم اجلديدة للرقابة يف 

تربط وتنسق ممارسات تنفيذ هذه السلطات ملهامها واختصاصاهتا، والرقابة كغريها من  باعتبارهامن الرقابة  خمتلفة

  .الوظائف سامهت بدور رئيسي يف تنظيم اجملتمع ومؤسساته عرب خمتلف مراحل التاريخ

ظاهرة ضرورية وطبيعية يف أي جمتمع أل�ا متثل الضوابط لكل تصرف يتعدى  ويرى هؤالء العلماء أن الرقابة" 

أثره للغري  ولقد مارس العرب الرقابة منذ النشأة األوىل للحضارة العربية من بالد الرافدين، كما مارسوها أيضا عند 

 .أموال املسلمنيخالل الرقابة على  نشوء احلضارة االسالمية، وذلك من

الرقابة واستخدموها يف تنظيم إمرباطوراهتم ويف العصور الوسطى تطورت الرقابة أكثر فأكثر فظهرت وعرف الرومان  

احلاجة إىل وجود السلطات الثالث يف نظام الدولة يف اوروبا، وتوالت فيما بعد تطورات متالحقة على مفاهيم الرقابة 

صبحت الرقابة حقا مكتسبا ملمثلي الشعب يف مناقشة وإبان الثورة الفرنسية أ 1789ويف عام ، واحلاجة إىل استخدامها

على أداء التخطيط  وضوابطالنفقات العامة وأسلوب تنظيمها وإدارهتا، ومع ظهور الدولة احلديثة تطلب وجود أحكام 

 1"لتحقيق التنمية القومية وتوفري الرخاء جملتمعاهتا. االقتصادي

وما بعدها خاصة يف  1929عام االقتصاديةويف العصر احلديث زاد االهتمام بالرقابة وخاصة خالل األزمة " 

الواليات املتحدة األمريكية، فبعد أن كانت الرقابة على األعمال تتم من خارج املؤسسات أي من قبل السلطات 

وكذا  على ممارسات املديرين ورؤساء األقسام أصبحت هناك حاجة ملحة لتطبيق الرقابة الداخليةاحلكومية والشعبية 

ونتيجة هلذه التطورات واملتغريات يف العمل الرقايب بدأت هذه الوظيفة تؤدي دورها على أداء املوظفني والعمال، 

االختبار "بوضوح، ومع تطور حجم املؤسسات وزيادة عدد العاملني فيها وتعدد أنشطتها واتساع نطاقها أصبح 

 الفاعلية، تعوزه والتوجيه سليم غري والتشكيل االصالح ينقصه والتنظيم نتائج، من حيققه ما هو مديراحلقيقي ألي 

 .365، ص2002 ،1ط، الدار اجلامعية االسكندرية، مصر،"االدارة المعاصرة"علي الشريف،  1
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والتنظيم ينقصه االصالح ، هو ما حيققه من نتائجالضروريات  من ضرورة الرقابة وظيفة من جتعل االسباب هذه ومثل

   1."جتعل من وظيفة الرقابة ضرورة من الضرورياتوالتشكيل غري سليم والتوجيه تعوزه الفاعلية، ومثل هذه االسباب 

 .طلب الثالث: أسس الرقابة الفعالةالم

على بعض الكتب وجدت أن معظم الكتاب يتفقون يف إعطاء األسس اليت ميكن أن تكون فعالة  نااطالعمن خالل 

 :"وجمدية تسمح بإجياد نظام رقايب سليم وحاولت قدر املستطاع أن أذكرها يف مايلي 

النظام الرقايب مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه: وهذا يعين أن يكون النظام الرقايب مصمما  اتفاق _1

فاملؤسسة كبرية احلجم حتتاج إىل جهاز رقايب اكرب حجما  ؛وفقا الحتياجات وطبيعة الوظيفة أو النشاط موضوع الرقابة

ع نظم الرقابة وحتدد أهدافها واملعايري وأساليب القياس وتوض .من ذلك الذي يطبق يف منظمة صغرية احلجم

يتالءم  املستخدمة فيها وعلى ضوء الفهم الواضح واحملدد ألهداف وسياسات املنظمة واخلطط والربامج املوضوعة ومبا

 وطرق وأساليب العمل. وطبيعة النشاط

جيب أن نراعي يف نظم  :اإلنسانية السليمةوالكفاية والعالقات حتقيق األهداف على مستوى عال من الفاعلية  _2

 .الرقابة الدافع والسلوكيات واجلوانب اإلنسانية لدى العاملني عند اختيار وسائل القياس ومعايري تقومي األداء واالجناز

فال يكون اهلدف من عملية الرقابة تصيد االخطاء وعقاب املقصرين، وإمنا اكتشاف االخطاء أو االحنرافات والبحث 

  .والعمل على تصحيحها وذلك قصد جتنب وقوعها يف املستقبلن أسباهبا ع

املوضوعية يف اختيار املعايري الرقابية: حبيث تكون وسائل القياس ومعايري اإلجناز موضوعية ومعلنة جلميع العاملني  _3

  2"يف اجلهاز من رؤساء ومرؤوسني.

املستقبلي املرغوب ويف حالة استخدام الوضوح وسهولة الفهم: حبيث يتم وضع معايري تقريبية وواضحة لإلجناز  "_4

معدالت رياضية أو خرائط رقابية أو حتاليل احصائية جيب شرحها وتدريب العاملني اجلدد على استخدامها حت يتم 

  التنفيذ على أكمل وجه.

 .393، ص2000 ،1ط، املكتب العريب احلديث، االسكندرية، مصر،"أساسيات إدارة المنظمات"عبد الغفار احلنفي،  1 
 .38ص ،1،2011ط ،دار مكتبة احلامد؛ عمان ،"الرقابة االدارية" ،حسني أمحد الطراونة وآخرون  2
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اليت تفرتض العمل التنفيذي  واملعوقاتامكانية تصحيح األخطاء واالحنرافات: وذلك بالتعرف على املشكالت  _5

الظروف املختلفة اليت أحاطت باألداء وذلك وتؤثر يف مدى كفايته، مث دراسة االسباب والعوامل اليت أدت إىل ذلك و 

نتظم وهذا ال يتم إال مبشاركة العاملني يف األقسام ذات االجراءات التصحيحية االزمة ضمانا للتنفيذ امل اختاذبقصد 

 1"أسباهبا واقرتاح احللول املالئمة.العالقة يف حتليل املشكالت وحتديد 

وضوح املسؤوليات وحتديد الواجبات: فالتصميم املالئم لنظام رقايب ما من شأنه أن يساعد يف التقومي املوضوعي  _6

الفرد مرتبطة مبقدرته على السيطرة على العوامل اليت تؤثر بصورة مباشرة على  مسؤوليةاالخرين وأدائهم وتكون  إلجناز

 أي إجناز يقوم به.

االقتصاد واملرونة يف العمل: ينبغي أن تكون التكاليف للنظام الرقايب املقرتح معقولة نسبيا وتتناسب مع الفوائد  _7

املرونة من شأ�ا أن تساعد على اختاذ االجراءات البديلة املمكنة الناجتة عنه، كما ينبغي أن يتوفر يف النظام نوع من 

 لتصحيح االحنرافات فور حدوثها. 

استمرارية الرقابة: ويشري هذا املبدأ إىل أمهية إحكام الرقابة حال البدء بتنفيذ الوظائف أو املهام املتعلقة باملؤسسة _ 8

  2".يكون النظام الرقايب خال من أي غموض، وجيب أن واستمراها إىل حني االنتهاء من التنفيذ

 .، أنواع الرقابةمكونات نظام الرقابة، الرقابةالمبحث الثاني: أهمية 

اجلوانب اليت تعتمد عليها الوظيفة الرقابية بغية حتقيق اقصى كفاءة تشغيلية ممكنة،  ألهمهذا املبحث  مت التطرق يف 

وال شك أن اتباع نظام رقايب معد بطريقة علمية سليمة تستطيع وضمان االلتزام بالسياسات واإلجراءات املوضوعة، 

ا، وهلذا أردنا أن نبني احلاجة إىل الرقابة من من خالله كافة املستويات االدارية املسؤولة من متابعة نشاط املركز التابعة هل

خالل توضيح أمهيتها وأهدافها، وكذلك أهم اخلطوات اليت تعتمد عليها، ويف خامتة هذا املبحث قمت بتسليط الضوء 

 على أنواع الرقابة.

 

 .  374مرجع سبق ذكره، ص "االدارة المعاصرة"،علي الشريف،  1
 .396مرجع سبق ذكره، ص ،"أساسيات إدارة المنظمات"عبد الغفار احلنفي،   2
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

 الرقابة : أهمية المطلب األول

 الدور الذي تلعبه يف السعي إىل تطويرها:للرقابة أمهية كبرية يف تفعيل قدرات املؤسسة وذلك من خالل 

تعد الرقابة من العناصر األساسية للعملية اإلدارية واليت تشمل: التخطيط والتنظيم والتنسيق باإلضافة إىل الرقابة وقد "

من تطورت أمهية الرقابة مع تطور دور الدولة (الدولة احلارسة) اليت هتدف إىل احملافظة على األمن اخلارجي وحفظ األ

بني األفراد، إىل ما يسمى ب (دولة الرفاهية) اليت تتدخل يف خمتلف مناحي احلياة  الداخلي والفصل يف املنازعات

االقتصادية يف كافة القطاعات وامليادين ذلك أن تدخل الدولة يف مجيع شؤون املواطنني يتطلب توفري أجهزة إدارية كفأه 

ية مع خضوع هذه األجهزة للرقابة واحملاسبة للتحقق من قيامها بعملها تنجز األعمال وتؤدي اخلدمة بكفاءة وفاعل

 1."على أكمل وجه

وينظر إىل الرقابة على أ�ا حجز الزاوية يف األداء وذلك أل�ا تعمل على إظهار نقاط االحنراف يف التنظيم على "

يف جمال االدارة العامة فشملت الرقابة  مستوياته املختلفة، مبا يساهم يف سرعة تصحيحها، ولقد اتسعت أجهزة الرقابة

واملؤسسات احلكومية ترتبط بالوظائف االدارية  على السلطة التنفيذية جبانبيها الداخلي واخلارجي، والرقابة على األجهزة

األخرى كالتخطيط وذلك بإلقاء الضوء على املشاكل واملعوقات اليت تقف امام تنفيذ اخلطط مبا يساهم يف تعديل 

أو العمل على حل املشاكل اليت تواجهها، كما أ، الرقابة هلا عالقة بالتنظيم فهي تعمل على كشف اخللل  اخلطة

التنظيمي يف مستوياته املختلفة، كما أن املدير ال ميكن أن يفوض سلطاته إىل مرؤوسيه إال إذا تأكد من وجود أنظمة 

جيب اه املستويات اليت حتملوها مبوجب التفويض، والرقابة كوظيفة رقابية فعالة ملتابعة املرؤوسني والتدقيق على أدائهم جت

أن تطبق األسلوب العلمي أي أنه البد وأن تكون وظيفة منتجة تسعى إىل زيادة ناتج العملية الرقابية على تكلفتها 

  2."وإال أصبحت عبئا على املشروع

وتنفيذها، لني حىت يستسلموا إىل أوامر السلطات العليا ويرى البعض أن الرقابة هتتم بالتفتيش وختويف األفراد والعام"

وهنا جند أن هذا األسلوب منبثق من الفكرة اإلدارية اليت وصفت مجيع األفراد باخلمول والكسل وعدم الرغبة يف العمل 

كما يرى البعض اآلخر أن العملية الرقابية هلا األثر ،  وإ�م يعملون فقط من أجل جتنب العقاب، وليس رغبة يف العمل

، 1998 ،1ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، "الرقابة المالية واالدارية على االجهزة الحكومية"القبيالت، محدي سليمان سحيمات  1 
 .20ص

 . 21، صنفس املرجعمات القبيالت، محدي سليمان سحي 2
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

الفعال يف التأثري على سلوك األفراد يف املنظمة تأثريا إجيابيا من أجل حتقيق األهداف املرجوة باعتبار أن اإلنسان 

قط لزيادة فالعملية الرقابية هنا  رغبة يف العمل، وأن ة ويعمل دومنا خوف من العقاب ولكن بطبيعته متحمل للمسؤولي

 1."اهلمم، وتشجيع الكفاءات والعمل على حتقيق األهداف بأحسن كفاية ممكنة

  الرقابةمكونات نظام  : الثاني المطلب

دراستها بعناية عند تصميم و تنفيذ أي أساسية ال بد من االهتمام هبا و  يشتمل أي نظام رقايب على مخس مكونات

تشتمل هذه املكونة األساسية لنظام عقول لتحقيق األهداف الرقابية. و نظام رقايب حىت ميكن الوصول إىل ضمان م

 :"الرقابة على

تعترب البيئة الرقابية أساس املكونات األخرى للرقابة و األرضية اليت يقوم عليها ؛ فهي تتكون من  ة:الرقابيالبيئة  _1

 . املعتقدات األخالقية املرتبطة مبفهوم الرقابةو  عليا من مفهوم وأمهية الرقابةعوامل متعددة تتوقف على موقف اإلدارة ال

تتمثل يف مدى ، و ت صلة مباشرة باإلدارةبالتايل ميكن تقسيم العوامل اليت تتكون منها بيئة الرقابة إىل : عوامل ذاو   - 

أما بالنسبة إىل  .اإلدارةقية السائدة بني بعض العاملني و القيم األخال، و املستويات اإلدارية املختلفةنزاهة العاملني ب

دى حتديد متمثل يف اهليكل التنظيمي الكفء و فت ؛نفسها املؤسسةو املتعلقة بتنظيم العوامل املكونة لبيئة الرقابة 

قيقي الفعلي تتمثل بقية العوامل يف سياسات األفراد و ممارساهتم املختلفة و مدى االلتزام احلالسلطة و املسؤولية. و 

لكن ميكن و  ،كيفية تنفيذهم لواجباهتمتشكيل كل من جملس اإلدارة وجلنة املراجعة ، و ريقة ط، و املؤسسةبسياسات 

باملشروع، وكيفية التعامل مع العاملني كونة لبيئة الرقابة، وهي مدى تفهم اإلدارة و القول إن من أهم هذه العوامل امل

 2".األمانة بصفة عامةاملفاهيم والقيم األخالقية و 

ة، والتعرف على يهتم هذا املكون بتحديد و حتليل املخاطر املتعلقة بتحقيق أهداف املنشأ اطر:المختقييم "-2

 . حماولة ختفيض حدة تأثرياهتا إىل مستويات مقبولةاحتمال حدوثها، و 

، 2012، 1ط ،، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، االردن"مفاهيم حديثة في الرقابة االدارية"عبد الرزاق سامل الرحاحلة، ناضر مجال خضور،  1
 .42ص

 .11ص ، 2001 ،1ط ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ،"مصر ،الرقابة والمراجعة الداخلية"، مسري كامل ،عبد الفتاح حممد الصحن   2
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

القواعد اليت توفر تأكيدا معقوال خبصوص النشاطات الرقابية يف السياسات واإلجراءات و تتمثل  ة:لرقابيااألنشطة  -3

تتعلق تلك األنشطة بالرقابة على إعداد . و مالئمة، وإدارة املخاطر بفعالية الرقابية الداخلية بطريقةحتقيق أهدافها 

داد بينما هتدف أنشطة الرقابة على إع املؤسسة؛هتتم أنشطة من متابعة وتشغيل ، و ية، والرقابة على االلتزامالتقرير املال

. أما أنشطة الرقابة على االلتزام فتهدف إىل التأكد من د تقارير مالية ميكن الوثوق فيهاالتقارير املالية إىل تأكيد إعدا

 .1" املؤسسةااللتزام بالقوانني اليت تطبق على 

تشغيلها واحلصول عليها و  املؤسسةيهتم بتحديد املعلومات املالئمة لتحقيق أهداف  :االتصاالتالمعلومات و " -4

إعداد التقارير تصال تسمح بتدفق تلك املعلومات و توصيلها مبختلف املستويات اإلدارية عن طريق قنوات مفتوحة لالو 

 .املالية

نطاق يعتمد تكرار و اخلية. و التقييم الدوري ملختلف مكونات نظام الرقابة الدتم باملتابعة املستمرة و هت :المتابعة -5

 .2"قييم الدوري على نتائج املتابعة املستمرة و املخاطر ذات الصلة بنظام الرقابة الداخلية تال

 المطالب الثالث: أنواع الرقابة

 أنواع الرقابة: )02(الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالب

 .143ص ، 2003 ،1ط دار هومة، ،مصر ،"مبادئ اإلدارة" ،مجال الدين لعويسات  - 1
 .62ص ،2009 ،1ط ،عمان ،دار الصفاء ،"وتحليلهاتصميم نظم المعلومات المحاسبية " ،نواف حممد عباس الرماحي - 2

 انواع الرقابة

 الرقابة من حيث مصدرها الرقابة من حيث تنظيمها الرقابة من حيث مستوياتها االدارية الرقابة من حيث توقيت حدوثها

 الرقابة السابقة

 الرقابة املتزامنة

الالحقةالرقابة   

 الرقابة على مستوى  الفرد

الرقابة على مستوى الوحدة 

  

 الرقابة على مستوى الشركة ككل

قابة مفاجئةالر   

قابة دوريةالر   

قابة مستمرةالر   

 الرقابة الداخلية 

اخلارجية الرقابة  
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

هناك العديد من أنواع الرقابة وميكننا التعرف عليها حسب املعيار املستخدم يف تصنيفها، وسوف نستعرض هذه 

 :حسب ما رأينا يف املخطط األنواع باستخدام املعايري السالفة الذكر

 :الرقابة حسب توقيت حدوثها

 الذي يبني أشكال الرقابة حسب زمن ممارستها كاآليت:ويتم توضيح أشكال الرقابة وفق هذا املعيار       

 الرقابة حسب معيار الزمن :)3الشكل رقم (

 

 

 

 

 ،1،20141طمؤسسة الوراق للنشر، عمان،"، IIA، "دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن عبد اهللا الواردات خلفالمصدر: 

 .385ص

   :السابقة الرقابة

ويسمى هذا النوع بالرقابة الوقائية حيث يعمل على أساس التنبؤ أو توقع اخلطأ واكتشافه قبل حدوثه، ويأخذ "

ويف املمارسة العملية يعين أن على املدير أن ال ينتظر  .االستعداد ملواجهته أو احليلولة دون حدوثهباحلسبان ضرورة 

حدوثه؛ وحياول كشفه قبل  إليه بنفسهحىت تأتيه املعلومات عن وقوع اخلطأ أو االحنراف؛ بل يتوجب عليه أن يسعى 

 الناحيتني من الداخلة املوارد من التأكد الرقابة هذه تستهدفأي عليه أن يشرف على سري العمل بصورة مستمرة، و 

 .1"اإلنتاج نظام دخوهلا قبل وذلك الكيفية و الكمية

  الجارية الرقابة2- 

 تفتيش نقاط تنشئ قد املنظمة فان.  املثال سبيل علي خمرجات إىل املدخالت حتويل عملية أثناء الرقابة هبا يقصد"

  . التالية املرحلة بدء قبل مشاكل أي الكتشاف الصناعية العملية مراحل من مرحلة كل بداية عند

 .100مرجع سبق ذكره، صالرقابة االدارية"، حممد حممود مصطفى، "  1

 عملیات التحویل
مدخالت 
 إلى البیئة

مخرجا
ت إلى 
 البیئة

 الرقابة الالحقة الرقابة الجاریة الرقابة السابقة
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

 املختصني املديرين إىل تصل اليت املعلومات دقة  ملدى الرقايب لالشك هذا جانب من خاص اهتمام يعطي ما وعادة

 الرقابة من الشكل هلذا ختضع خاصة بصفة املالية املوارد أن ويالحظ، املتحقق االجناز ومستوي العمليات أحوال عن

 .العمالء من التحصيالت و النقدية ملستوي الدورية املراجعة خالل من

    الالحقة الرقابة -3

 : هي هلا يتميز بثالثة أدوار التشغيلي املستوىو  التنظمية األنشطة نواتج علي الرقابة هذه تركز     

 املسؤولني التنظيمية األنشطة أداء فعالية تقييم يف تساعدهم اليت باملعلومات التشغيل مستوى يف املدراء تزود أ�ا -

 فمثل جيدة، غري بأ�ا للزبائن املقدمة اللحوم شرائح حول شكاوي عدة مو املظل على املشرف يتلق عندما فمثال. عنها

 حتسني هبدف وذلك باملطعم الشرائح هذه إعداد مرحلة وكذلك اللحوم موردي مراقبة يف تساعده املعلومات هذه

 . الشرائح جودة

 اليت واملكافأة املنتج يف واجلودة الدقة بني الرابط يتم فقد. األفراد ومكافأة للتقييم كأساس الالحقة الرقابة تستخدم- 

 .ذلك على بناء املستحقة املكافأة وحتديد فرد كل إنتاج فحص يسند مما الفرد عليها حيصل

 وذلك اإلنتاجية العملية أو املداخالت عن املسؤول من معرفة يف املدير املستوى هذا يف الالحقة الرقابة تساعد- 

 .املراحل هذه من أي يف الالزمة التعديالت إلجراء

 يف املطلوبة التعديالت ومدى احلالية خططهم جودة مدى حول باملعلومات املختصني تزود الالحقة الرقابة أنكما 

 .1"التنظيم مستوى على املستقبل يف عمل إجراءات وضع إعادة إىل احلاجة ومدى اخلطط هذه

 :الرقابة من حيث مستوياتها االدارية

 :"تصنف الرقابة وفق هذا املعيار ضمن ثالثة أنواع وهي    

 :الرقابة على مستوى الفرد -1

 قابة إىل تقييم أداء االفراد العاملني ومعرفة مستوى كفاءهتم يف العمل وسلوكهم وذلك مبقارنةالر يسعى هذا النوع من 

 أدائهم مع املعايري اخلاصة بذلك.

 :الرقابة على مستوى الوحدة االدارية -2

 .63مرجع سبق ذكره، ص"تصميم نظم المعلومات المحاسبية وتحليلها"، نواف حممد عباس الرماحي،   1
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 عمومیات حول الرقابة الفصل األول
 

يهدف هذا النوع من الرقابة إىل تقييم االجناز الفعلي إلدارة واحدة أو قسم من أقسامها ملعرفة مدى كفاءة أدائها 

 ملهامها وحتقيق االهداف املطلوبة منها.

 الرقابة على مستوى المؤسسة ككل -3

والغرض من هذه الرقابة هو تقييم األداء الكلي للمؤسسة، ومعرفة مدى كفاءهتا يف حتقيق األهداف العامة اليت      

 .1"تعمل من أجل حتقيقها

 الرقابة من حيث تنظيمها:

 تصنف الرقابة حسب هذا املعيار إىل ثالثة أنواع:

 الرقابة المفاجئة:  -1

مفاجئة ودون سابق إنذار من أجل مراقبة العمل وضبطه دون اختاذ  وهو ذلك النوع من الرقابة الذي يتم بصورة"

 .2"ترتيبات مسبقة من املدير

 الرقابة الدورية:  -2

؛ أو كل وهي اليت تنفذ كل فرتة زمنية؛ أي حسب جدول زمين منتظم؛ حيث يتم حتديدها يوميا أو أكثر كل أسبوع"

 وقد يوضع اجلدول الزمين على أساس ربع أو نصف سنوي. ،شهر

 الرقابة المستمرة: -3

 .3"مر ألداء العملوتتم عن طريق املتابعة واإلشراف والتقييم املست

  :"الرقابة من حيث المصدر

 ويتم تصنيف الرقابة من حيث املصدر إىل نوعني:

 الرقابة الداخلية: -1

 احلماية ضمان إىل وهتدف املؤسسة يف اجليد التحكم يف تساهم اليت التأكيدات و الضمانات جمموعةتتمثل يف      

 توضيح اإلدارة على ويتعني األداء، حتسني وتشجيع اإلدارة تعليمات تطبيق وإىل املعلومات وجودة املمتلكات لكافة

 .استمراريتها على للحفاظ املؤسسة أنشطة من نشاط لكل اإلجراءاتو  الطرق

 .64مرجع سبق ذكره، مرجع سابق، ص"تصميم نظم المعلومات المحاسبية وتحليلها"، نواف حممد عباس الرماحي،   1
 .32ص، 1999 ،1، طالدار اجلامعية، اإلسكندرية التنظيم واإلدارة"،سعيد حممد املصري، "  2
 .122سابق، صمرجع "أساسيات إدارة المنظمات"، عبد الغفار احلنفي،   3
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 الخارجية: الرقابة -2

تعترب الرقابة اخلارجية عمال متمما للرقابة الداخلية؛ ذلك ألنه إذا كانت الرقابة الداخلية على أعلى درجة عالية      

من اإلتقان مبا يكفل حسن األداء؛ فإنه ليس مثة داع عندئذ إىل رقابة أخرى خارجية؛ لذلك فإن الرقابة اخلارجية يف 

إىل أن  تفصيلية كما أ�ا متارس بواسطة أجهزة مستقلة متخصصة؛ ما يكفل االطمئنانالعادة تكون شاملة أي غري 

  1اجلهاز اإلداري للمؤسسة ال خيالف القواعد واإلجراءات".

 الرقابة البنكية عموميات حول المبحث الثالث: 

 يقرتن أن ينبغي األخري هذا أن تبني ؛املالية أسواقها حترير لسياسة املنتهجة البلدان يف كبرية أمهية البنكية الرقابة حتتل

 .سليمة غري بنكية ممارسات أية حلدوث جتنبا البنكي اجلهاز على فعالة برقابة

 المطلب األول: الرقابة البنكية

  .لتحقيق الرقابة على اجلهاز البنكي البد من وجود نظام إداري كفء ونظام حماسيب سليم      

 البنكيةالفرع األول: مفهوم الرقابة 

 عن الكشف طريق عن وذلك املالية األزمات من الناشئة االختالالت جتنب إىل البنكية الرقابة تستهدف"      

 التصحيحية التدابري اختاذ على البنوك وإجبار اإلعسار حيدث أن قبلالبنكية  احملافظ ومشاكل البنكية اإلدارة مشاكل

 . الالزمة

 تصرفات على جهودا تفرض وال للبنوك، اليومية األنشطة يف التدخل تعين الالبنكية  فالرقابة احلاالت كل ويف    

  .2"املايل مركزها حقيقة عن البيانات وإتاحة نشر على تعمل فهي ؛كفاءاهتا من تقلل أو ، املالية املؤسسات

 البنكية الرقابة تعريف: الثاني الفرع

 النقدية السلطات تتخذها أو عليها تسري اليت واإلجراءات القواعد من جمموعة هيالبنكية  الرقابة" :األول التعريف

 وقادر سليمبنكي  جهز تكوين إىل وصوال هلا املالية املراكز سالمة على احلفاظ هبدف البنوك االخرىو  املركزية والبنوك

 .3"بأدائها الدولة قدرة على بالتايل و واملستثمرين املؤسسة حقوق على وحيافظ االقتصادية التنمية يف يساهم

 

 .101مرجع سبق ذكره، ص االدارية"،"الرقابة حممد حممود مصطفى،   1
 .136، ص1998، 1ط، دار وائل للنشر، األردن، "العمليات المصرفية"خالد أمني عبد اهللا،   2
 .223، ص2006، 1طدار املناهج، االردن،  "إدارة البنوك"،حممد عبد الفتاح الصرييف،   3
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 عمليات مقارنة هبدف وذلك البنكي اجملال يف الرقابة لواقع عملي تطبيق عن عبارة البنكية الرقابة" :الثاني التعريف

 .1"املركزي البنك وهي نقدية سلطة أعلى طرف من املسطرة بالقوانني مقارنة وتنظيمه البنك وموجودات

 المطلب الثاني: مبادئ الرقابة البنكية

 لتحقيق الرقابة على اجلهاز البنكي البد من وجد مبادئ يتماشى عليها.       

 :"وتتمثل املبادئ اإلدارية اليت تستند عليها الرقابة البنكية يف ما يلي المبادئ اإلدارية: -1

 أ) مبدأ تقسيم العمل:

ملية الرقابة بسهولة؛ حيث أن تطبيق ويعترب هذا املبدأ ضروري لتحديد مراكز التكلفة واملسؤولية؛ حىت تتم ع       

 البنك لعمل معني؛ حبيث يسهل اختصاصاته وواجباته ومسؤولياته.هذا املبدأ يؤدي إىل ختصيص كل قسم أو دائرة يف 

 ب) مبدأ محاسبة المسؤولية:

إمكانية وسهولة ويعد مبدأ حماسبة املسؤولية كنتيجة لتطبيق مبدأ تقسيم العمل؛ حيث أن تقسيم العمل يوفر        

حماسبة املسؤول يف كل قسم عن تقصريه يف عمله وعدم تأديته على أحسن وجه بعد منحه قدرا من السلطة تتناسب 

 واملسؤولية امللقاة على عاتقه.

 ج) مبدأ وضوح األهداف:

يف البنك يسرتشد هبذه  بالنسبة ملبدأ وضوح األهداف الرئيسية والثانوية؛ فهو أمر له أمهية بالغة حيث أن املسؤول      

 .2"األهداف يف أداء مهامه املوكلة إليه ويسعى جاهدا إىل حتقيقها

 المبادئ المحاسبية: -2

للمبادئ احملاسبية عالقة وطيدة باملبادئ اإلدارية؛ فمن أجل حتقيق أهداف البنك البد من وجود تكامل بني   إن      

 :"كل من النظامني احملاسيب واإلداري؛ ومن أهم املبادئ احملاسبية ما يلي

 أ) مبدأ السيولة:

ة أو شبه نقدية ميكن حتويلها إىل نقود ويقصد مببدأ السيولة احتفاظ البنك بقدر معني من الودائع يف صورة نقدي     

 دون حدوث خسائر، وذلك هبدف مواجهة مسحوبات العمالء الطارئة من ودائعهم.

 .137مرجع سابق، ص ،"العمليات المصرفية"خالد أمني عبد اهللا،   1
 .45، ص2004، 3طديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، "تقنيات البنوك"الطاهر لطرش،  2 
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 الضمان:ب) مبدأ 

مبدأ الضمان له ارتباط وثيق ومباشر مببدأ السيولة على أساس التناسب الطردي؛ فكلما ازدادت درجة  إن      

البنك، ولكن ارتفاع درجة الضمان يفوت على البنك فرصة االستثمار نتيجة زيادة السيولة زادت ثقة املتعاملني مع 

 درجة املخاطرة وإمكانيات حتقيق عوائد مرتفعة.

 ج) مبدأ الربحية:

يعتمد مبدأ الرحبية على درجة التوازن بني السيولة والضمان، ويتقرر بناء على هذه الدرجة؛ كما يعتمد على       

 .1"الودائع املختلفة التوازن بني أنواع

 الطرق امحاسبية: -3

البد من استخدام طريقة حماسبية سليمة إلحكام الرقابة على العمليات البنكية، وال خترج الطريقة احملاسبية "      

 .2"املستخدمة يف البنوك عن إحدى الطريقتني الفرنسية واإلجنليزية

 للبنك العام األداء على الفعالة الرقابة تحقيق كيفية الثالث: المطلب

 لتحقيق رقابة فعالة على األداء العام للبنك البد من وجود نظام رقايب سليم.        

 . فعالة رقابة لتحقيق المتبعة اإلرشادات: أوال 

 ولكي  .3"املالئم التوقيت" يف البنكي العمل يف  االحنرافات و األخطاء وقوع متنع اليت هي الفعالة الرقابة"        

   : التالية اإلرشادات إتباع ميكن للبنك العام االداء على الرقابة يف الفاعلية تتحقق

 يف تستخدم االستثمار معايري أن إذ ؛الرقابية املواقف باختالف املستخدمة املعايري باختالف االعرتاف من البد -1

 .الكبرية العامة املشروعات

 يستخدم قد إذ عالجها، واقرتاح األخطاء اكتشاف فقط وليس أهداف جمموعة حتقيق علي الرقايب النشاط يعمل -2

 حلماية يستخدم قد كما االئتمان، إدارة يف العاملني قبل من اإلئتماين األداء لتوزيع االئتمان على الرقايب النشاط

 .قيمتها يف واالخنفاض التربيد من البنك أصول

 .20، ص2004، 1طبية بريوت، لبنان، ، دار النهضة العر "الرقابة المالية"عبد الرؤوف جابر،   1
 .47الطاهر لطرش، "تقنيات البنوك"، مرجع سابق، ص  2
 ويقصد بالتوقيت املالئم التوقيت الذي عنده يتحمل البنك أقل تكلفة ممكنة لعالج األخطاء أو االحنرافات.  3
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 اليت املعلومات وأن البنك، داخل الرقايب املوقف ذلك تكرر ولو حىت خمتلفة معلومات إىل حيتاج رقايب موقف كل -3

  .باستمرار حتديثها جيب مؤقتة معلومات تعترب معني رقايب موقف حتديد يف عليها اعتمد

 على القائمني األفراد قبل ومن البنكي األداء على القائمني األفراد قبل من مفهومة الرقابة خطوات تكون أن جيب -4

  .1"تطبيقها

  للبنك العام األداء على الرقابة في الفاعلية تعوق التي العوامل:  ثانيا

  :"نذكر العوامل هذه بني من       

  . الطويل األجل يف األداء وأعمال القصري األجل يف املطلوب األداء حتقيق على الرقايب النشاط تأكيد -1

 ضد وتعمل البنك بأهداف عالقة هلا وليس مالئمة غري هبا الرقابية النظم أن بالبنك املرؤوسني من الكثري يرى -2

 . حاجاهتم إشباع و مصاحلهم

 .العمل إنتاجية لزيادة دفعهم وعدم للعاملني امللل زيادة على تساعد قد بالبنوك املوجودة الروتينية الرقابية النظم -3

 إىل فائدهتا متد ال معينة، بإدارة أو بقسم مرتبطة معينة مشكلة معاجلة يف إال تقيد ال أ�ا على للرقابة الضيقة النظرة -4

 .بالبنك األخرى واإلدارات األقسام بقية

 .هدف لتحقيق وسيلة وليس ذاته حد يف هدف أنه إىل البنك يف املديرين بعض قبل من الرقايب النشاط إىل النظر -5

 .للتحقق قابلة والغري املتناقضة املعايري من جمموعة على بالبنك الرقايب النشاط اعتماد -6

 مع املتعاملة اجلهات أو اإلشرافية اجلهات أو اإلدارة قبل من سواء عليها االتفاق وعدم املعايري مكونات يف التغيري -7

 .2"البنك

 

 

 

 

 .23مرجع سبق ذكره، ص ، "الرقابة المالية"،عبد الرؤوف جابر 1
  .51مرجع سابق، ص "تقنيات البنوك"،الطاهر لطرش،  2
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 خالصة الفصل:

 الضيق املفهوم من به اخلروج بذلك حماولني؛ للرقابة احلقيقي املفهوم على الوقوف من الدراسة هذه لنا مسحت قد      

 صبغة اعطائها أي. اجلربية او االستبدادية االساليب عن بعيدا اخلوف مشاعر مشري يثري ضل والذي الزمها الذي

 مما اكثر صاحله يف وتصب املراقب املسري ختدم ؛ووقائية وتوجيهية تكوينية عملية اعتبارها بضرورة دوما تقرتن جديدة

 .تضره ان ميكن

 تكوينو  اعداد يف وكفاءهتا بفعاليتها مناإو  الرقابية االجهزة بكثرة تتحقق الرقابة هدافأ نأ نعتقد نأ ميكن الكما      

 حقيقي نظام رساءإ يف الدولة دارةإ ضل يف وجه كملأ على بدورهم القيامو  ،املسؤولية حتمل على قادرين مسريين

 الكفؤة، باإلطارات العام املال تسيري جمال يف الرتبوية املؤسسات تدعيم من بدءا الالزمة الفعالية لتحقيق .للرقابة

 .شكلية رقابته تزال ال الذي احملاسبة جملس سهاأر  وعلى الرقابة اجهزة خمتلف وتفعيل والكشف املستمر التكوينو 

 يف البنوك الستمرارية أساسيا شرطا األخرية هذه اعتباركما تطرقنا يف هذا الفصل أيضا إىل دراسة الرقابة البنكية       

  : التالية النقاط من عدد إىل الفصل هذا دراسة خالل من التوصل مت حيث؛ املايل السوق

 املصريف، النظام وأمان سالمة لضمان واملصرفية املالية التطورات مبراقبة مستمرة بصفة تقوم البنكية الرقابة -

 . املصرفية األزمات حدوث جتنبو 

 .املالية األزمات تفادي أجل من واحلذر احليطة قواعد بإتباع البنوك الرقابة تلزم -

 الختاذ التدخل إمكانية يعطي وبالتايل لالختالالت املبكر الكشف من الفعال املصريف اإلشرايف يساعد -

 . ملعاجلتها املناسبة بالطريقة الالزمة اإلجراءات

 تطبيقها جماالت وخمتلف والعلمية املنهجية الطرق إلجياد املصريف اجلهاز يف الفعال التسيري مراقبة نظام يهدف -

 التنظيمي. اهليكل وظائف خمتلف يف األداء لتحسني األساسية األهداف حتديد خالل من وهذا

 املالية باملؤسسات أدى الذي األمر التسيري، يف وعقلنة فعالة مراقبة هناك يكون أن البد األداء حتسني يتم ولكي 

احملاسبية الدولية، وذلك للحفاظ على سالمة القوائم املالية للبنوك، وهذا ما  املعايري من جمموعة تضع أن الدولية

 سنتطرق إليه يف الفصل الثاين.
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لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة دراسة میدانیة  الفصل الثالث   
 

 عين تادلس  الفصل الثالث: دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية

 :الفصل قدمةم

 كفاية عدم ظلّ  يف الّالزم التمويل بتوفري األوىل بالدرجة مرهونة استثماري مبشروع القيام عملّية إن

 . االستثمارية املشاريع إنشاء لتشجيع املستحدثة األجهزة قبل من املقّدمة واإلعانة الّشخصية، املدخرات

 شروط ضمن جبائيه وشبه جبائيه إعفاءات شكل يف تسهيالت مبنح تنص القوانني بعض أن فنجد

 يف املشروع تكلفة من معينة نسبة مبنحها اإلعانة شكل متد الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة أن كما؛  حمددة

 . احملددة بالشروط التقيد إطار

 لدعم الوطنية الوكالة يف املمثلة الدعم وكالة إعانة ومبلغ الشخصية املسامهة مبلغ مازال ذلك ظل يف لكن

 اجلانب من ذلك تطابق مدى ما معرفة ويف تأسيسه، املراد املشروع تكاليف لتغطية كافيان غري الشباب تشغيل

 والتنمية الفالحة بنك وكاالت من لوكالة عينة خالل من التجارية البنوك احد معطيات عند توقفنا التطبيقي،

 ؛ عني تادلس؛ مستغامن.الريفية
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لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة دراسة میدانیة  الفصل الثالث   
 

 تادلس عين  الريفية والتنمية الفالحة لبنك ميدانية دراسة: الثالث الفصل

 المبحث األول: تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية

بنك الفالحة والتنمية الريفية مؤسسة تنتمي إىل القطاع العمومي؛ مهمته تطوير الفالحة وترقية العامل 

الريفي. يف بداية املشوار تكون البنك من مئة وأربعني وكالة متنازل عنها من طرف البنك الوطين اجلزائري، وقد مت 

 تيب البنوك التجارية.تصنيف بنك الفالحة والتنمية الريفة يف املركز األول يف تر 

 بنك الفالحة والتنمية الريفيةتعريف المطلب األول: 

والتنمية  الزراعة يف متخصص جديد بنك ميالد إىل أدت املصريف للقطاع بالنسبة اهليكلة إعادة إن"

 .التجارية البنوك دائرة ضمن ويندرج اجلزائري املصريف النظام داخل هامة مكانة يشغل الريفية؛ إذ

 أما دينار مليار 2.2مال قدره برأس  1982 /13/03املؤرخ يف  106 / 82مت إنشاؤه مبوجب املرسوم  

هي  العاصمة وقيمة كل حصة باجلزائرمقرها الرئيسي . مليار دينار 33مال  رأسيعد شركة مسامهة ذات  فهو اآلن

املسامهة بدخول  البنك قابل للتعديل سواء بزيادة مبلغ رأمسالمليون دج مبسامهة صناديق املسامهة التابعة للدولة و 

يف بداية  1995سبتمرب 25مسامهني جدد أو بنقصانه يف حالة حتويل شركة أخرى، وقد حدد هذا فعال بتاريخ 

. ونظرا لكثافة الشبكة وأمهية BNAوكالة متنازل عنها من طرف البنك اجلزائري 140املشوار تكون البنك من 

) 2001طبعة ( BANKERS ALMONOCHشرية صنف البنك من طرف قاموس حماسبة البنك  تشكيلتها الب

 4100يف الرتتيب العاملي من بني  668يف املركز األول يف ترتيب البنوك التجارية اجلزائرية، وحيتل كذلك املركز 

  .1"بنك مصنف

 :"ومن أهم الوظائف األساسية اليت يقوم هبا البنك يف التمويل هي

 اهلياكل وأنشطة اإلنتاج الفالحي وكل األنشطة املتعلقة هبذا القطاع.  -

 اهلياكل وأنشطة الصناعات الفالحية. -

 الريفية. التقليدية واحلرفاهلياكل وأنشطة الصناعات  -

 .BADRاملتضمن إنشاء    1982/  03 /13املؤرخ يف  106 /8املرسوم   1
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 .1" ميع العمليات املصرفية التقليديةباإلضافة إىل ذلك يقوم البنك جب

 الثاني: الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية المطلب

 عين تادلس : الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية(6)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكالة عني تادلس  بنك الفالحة والتنمية الريفية المصدر:

 

 

 ، مرجع سبق ذكره.BADRاملتضمن إنشاء    1982/  03/ 13املؤرخ يف  106/ 8املرسوم   1 

 األمانة مدير الوكالة

 اجلانب األمامي اجلانب اخللفي

 قسم الزبائن

 االستقبال والتوجيه

 مكلف بالزبائن أفراد

 بالزبائن مؤسسات مكلف

 قسم املعامالت

 الصندوق الرئيسي

 اخلدمة السريعة

 احملاسبة واملدفوعات

 وسائل الدفع

 التحويالت

 احلافظة

 اجلباية

 اآللية املقاصة            

عمليات 

 القروض

عمليات التجارة 
 اخلارجية 

القسم االداري 

 واحملاسيب
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 المطلب الثالث: مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية وأهدافه

إن بنك الفالحة والتنمية الريفية يسعى إىل حتقيق أهدافه املتمثلة يف التمويل الفالحي وذلك من خالل   

احليوي، وهلذا فإنه ميكن تلخيص أهم مهام بنك حتديد خمتلف املهام اليت تساعده على تدعيم هذا القطاع 

 :"الفالحة والتنمية الريفية فيما يلي

 وضع االمكانيات املالية املمنوحة من قبل الدولة اجلزائرية لتدعيم تنمية القطاع الفالحي؛ الري؛ الصيد؛ -

 والنشاطات احلرفية.

باملؤسسات اخلاصة، وتساهم يف تنمية العامل الريفي   القيام باملساعدات املالية الضرورية للنشاطات املتعلقة -

 كاألطباء؛ أطباء األسنان؛ البيطريون؛ احلرفيون؛ والصناعة التقليدية والتجار اخلواص.

 اعتباره كأداة من أدوات التخطيط املايل قصد املشاريع الفالحية املسطرة يف خمتلف املستويات التنموية. -

 القيام بالعمليات لتالية: 

 القروض طويلة ومتوسطة األجل. منح -

 معاجلة مجيع العمليات البنكية (قروض؛ صرف؛ خزينة). -

 التعامل مع مؤسسات القرض العمومية األخرى. -

 متويل خمتلف العمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجية. -

 انشاء خدمات مصرفية جديدة مع تطوير اخلدمات القائمة. -

 .1ص التقنيات املرتبطة بالنشاط املصريف"االستفادة من التطورات العاملية فيما خي -

 

 

 

 

 

1 www.badr-bank.net, Consulté le 25/04/2016. 
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 :الريفية والتنمية الفالحة بنك أهداف

 والتنمية الفالحة بنك علىالعاملية و  احمللية املصرفية الساحة تشهده الذي اجلديد االقتصادي املناخ حيتم"  

 يف التنافسي مركزه وتدعيم ،من جهة الوطين االقتصاد متويل يف فعالية وأكثر ديناميكية أكثر دورا يلعب أن الريفية

 فعالية أكثر اسرتاتيجية وضع البنك على القائمني على لزاما أصبح وبذلك .أخرى جهة منالراهنة  املتغرياتظل 

 املصريف. البيئة تفرضها اليت التحديات ملواجهة

 يتبعها اليت التسيري وتقنيات التنظيم أساليب يف النظر إعادة املسئولني على وجب األوضاع هذه كل وأمام  

  النشغاالهتم. واالستجابة الزبائن إرضاء أجل من ة املصريف وخدماته منتجاته ترقية على البنك والعمل

 بأعمال القيام إىل األخرى العمومية البنوك مثله مثل الريفية والتنمية الفالحة بنك جلأ الصدد هذا ويف 

 كبرية مصرفية مؤسسة جعله يف تتمثل اسرتاتيجية إىل للوصول اجلودة من عال مستوى وعلى ،متنوعة ونشاطات

 بواقع وينشط ،ردوال مليار 5.8حوايل ميزانيته بلغت حيث .االقتصادية العمليات كل متويل يف يتدخل وشاملة

 حد على الزبائن واألفراد االقتصاديني املتعاملني بثقة حيظى وهبذا أصبح  ،باجلزائر اخلارجية التجارة من % 30

 .املصريف الوسط ضمن مكانته تدعيم قصد وهذا سواء،

  :يلي ما البنك إدارة طرف من املسطرة األهداف أهم ومن  

 شاملة. مصرفية كمؤسسة البنك تدخل جماالت وتنويع توسيع -

 .اخلدمات وجودة نوعية حتسني -

 .الزبائن مع العالقات حتسني -

  .السوق من حصة أكرب على احلصول -

 .1"الرحبية من قدر أقصى حتقيق قصد املصريف العمل تطوير -

 

مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين الثاين حول املنظومة  الجزائري واثرها على البنوك الجزائرية"،"ثقافة االدخار في المجتمع زهرة بن خيلف،   1
افريل، سنة  25و  24املصرفية يف ظل التحوالت القانونية واالقتصادية، بكلية العلوم االقتصادية وعلوم تسيري وعلوم جتارية، املركز اجلامعي بشار، يومي 

 .8، ص2005
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 الريفية والتنمية الفالحة بنك في الرقابة :الثاني المبحث

 وهذا لالستغالل، اجلهوية املديرية هبا تقوم اليت الدورية الرقابة دراسةسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل "   

 :هي رقابات ثالث إىل الدورية الرقابة هذه وتنقسم، املخطط مع الفعلي األداء مبقارنة الالحقة بالرقابة للقيام

 .واحملاسبية اإلدارية الرقابة  - 

 .القانونية الرقابة  - 

 .والقروض اخلارجية التجارة على الرقابة -  

 :والمحاسبية اإلدارية الرقابة: األول المطلب

 يف الوكالة بداية قبل الصندوق على الرقابة تتم أنه فقط نذكر الرقابة هذه تتم كيف توضيح يف البدء وقبل  

 :وهي الوكالة يف مصاحل عدة على الرقابة وتتم الزبائن، إزعاج لعدم وهذا صباحا، التاسعة قبل أي ؛عملها

 :الصندوق يخص فيما -1

 كل يف حيدث وهذا ي، املركز للبنك الوكالة طرف من األموال وإرسال استقبال من بالتأكد املراقب يقوم  

 تتجاوز أن جيوز وال االحتياجات، بدفرت مقارنتها جيب بل) النقدية( األموال كل تقبض ال أن وجيب صباح

 له اخلزينة باب أن من املراقب يتأكد أن جيب مربرة، تكون أن جيب جتاوزت وإذا االحتياجات، املكدسة األموال

 .ومفتاح مشفرة أرقام

 :الصعبة بالعمالت أو بالدينار: الموجودات -1.1

 دفرت مع) الوكالة( البنك خزينة يف احلقيقية املوجودات بني مقارنة أو مبطابقة احلالة هذه يف املراقب يقوم   

 .1"اآليل اإلعالم ونظام اليومية

 أموال دفرت يف دينار 500 نوع ورقة 100 وجود ذلك على ومثال املراقب طرف من النقود أصناف مطابقة" - 

 .ذلك من يتأكد الذي هو املراقب وهنا احلقيقة، يف ورقة 100 أيضا يكون أن جيب الصندوق

مداخلة ضمن امللتقى الدويل املعرفة الركيزة اجلديدة و التحدي التنافسي   "المعرفة في البنوك الجزائرية"،بن وسعد زينة ، مباركي مسرة،   1  
 . 13، ص2005 -11-12/13للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة بسكرة، 

59 
 

                                                           



لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة دراسة میدانیة  الفصل الثالث   
 

 غريها إىل متوقعة لتسديدات أو الزبائن من لطلب أما املكدسة، للنقود تربير وجود من املراقب يتأكد أن جيب -

 يف للصندوق دائم مراقب وجود من املراقب يتأكد كما ؛املركزي البنك إىل يرسل الزائد حيث التربيرات، من

 .الوكالة

 .الصندوق بأموال اخلاص الدفرت يف للمعلومات كبري وحشو تشطيب وجود عدم من املراقب يتأكد أن جيب -

 الممزقة): مثال( الفاسدة النقود يخص فيما -2.1

 :كمايلي الوكالة مبراقبة يقوم الرقابة عون اخلصوص هذا يف حيث  

 .حقيقة املوجودة مع ومطابقتها اليومية دفرت يف النقود هذه حساب مراقبة  -

 .1"الفاسدة النقود هذه مبالغ تسجيل  -

 :"الخزينة حسابات -2

 .املركزي البنك حساب -1.2: ولدينا

 .العمومية اخلزينة حساب -2.2

 .األخرى التجارية البنوك حساب -3.2

 واملتعاملني الوكالة بني) احلسابات هذه من خرج وما دخل ما أي( األرصدة مبقارنة هنا الرقابة وتكون   

 .اآليل اإلعالم ونظام اليومية دفرت يف املوجودة األرصدة بني تكون واملقارنة أعاله، املذكور

 .لالستغالل اجلهوية املديرية طرف من احملددة للسقوف احلسابات أرصدة جتاوز عدم  - 

 .مربرة وتكون ،)التكديسات( احلسابات هذه يف باألموال االحتفاظ جيب  -

 لكي وهذا اجلزائر، بنك حساب خاصة مدينة أرصدة ذات السابقة احلسابات أن من املراقب يتأكد أن جيب  -

 .عاطلة نقدية هناك يكون ال

 :البريدية الصكوك حساب -3

 حلساب األخري البيان مع اليومية دفرت حساب يف املوجودة األرصدة مطابقة من املراقب يتأكد وفيه  

 .اآليل اإلعالم نظام ومع الربيدية، الصكوك

 . 14مرجع سبق ذكره، ص  "المعرفة في البنوك الجزائرية"،بن وسعد زينة ، مباركي مسرة،  1 
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 :الطوابع -4

 فيه املدون الدفرت مع ومقارنتها الطوابع هذه من املوجودات على اإلطالع جيب: للمراسالت بريدية طوابع  -

 .الطوابع هبذه خاصة مؤونة آخر مبالغ مطابقة وأيضا عليها، املعلومات مجيع

 .1"فعال املوجودات مع اليومية دفرت يف هلا املخصصة املؤونة مقارنة فيه ويتم: جبائية طوابع -

 :"والمعامالت الشباك -5

  .البنك هذا مع يتعاملون الزبائن بقاء على للمحافظة وهذا املوظفني طرف من الزبائن استقبال كيفية مراقبة  -

  .عليها الطلب زيادة مع فوضى حدوث لعدم الزبائن متناول يف واإليداع السحب وثائق كل وضع -

: مثال حساب، إىل حساب من النقود حتويل وأيضا والسحب اإليداع يف املتمثلة العامة العمليات سري مراقبة -

 .إخل..السرعة. حيث من وجه، أكمل على بعملهم املوظفون يقوم هل

 .أعماهلم إل�اء املوظف من االقرتاب يف ترتيبهم حسب للزبائن بطاقات توزيع يتم كان إذا مراقبة -

 :لإليراد المدرة العمليات -6

 :المالية األوراق عمليات  -1.6

 .للتحصيل املالية واألوراق الشيكات وضع مراقبة - 

 .للتحصيل واألوراق الشيكات إرسال من التأكد - 

 .أنواعه بكل للتحصيل احملددة اآلجال احرتام مراقبة يتم كما -

 .إخل...الشيك إرجاع مت هل الشيك، رقم احملصل، اسم فيه وضع يتم والذي التحصيل سجل مراقبة  -

 ).مثال ممزقة تكون ال أن جيب حيث( ال أم صاحلة هي هل املالية واألوراق الصكوك تفقد - 

 :المالية واألوراق الصكوك خصم -2.6

 ال فإنه خصم خط له يوجد ال كان إدا ألن( خصم خط له املالية الورقة أو الشيك أن من التأكد جيب  -

 ).الورقة خصم يستطيع

 ).اخلصم خط( له املوضوع السقف من أكرب خصم يتم ال أن جيب  - 

وثائق لدى املديرية اجلهوية لالستغالل، مستغامن، عني تادلس.   1  
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  .1"الصالحية ناحية من املالية واألوراق الصكوك تفقد جيب التحصيل يف هو كما أيضا - 

 :"اإلدارية األعمال مراقبة -7

 احملاسبة مديرية من عليها املتحصل احلسابات مع تتماشى أ�ا الوكالة حسابات مطابقة من املراقب يتأكد -1.7

 .الوكالة هلذه العامة

 مدير لدى أجبدي أو رقمي شكل على املراقبة مفاتيح وجود من املراقب يتأكد أن جيب :المراقبة مفاتيح -2.7

 .نائبه أو الوكالة

 احلديدية واخلزائن الوكالة، بصندوق اخلاصة احلديدة اخلزائن منها خاصة( املفاتيح هذه على احملافظة من التأكد  -

 ).بالزبائن اخلاصة

 طرف من املعامالت يف التجاوزات ملعرفة وذلك عليه االطالع املراقب على جيب: االقتراحات سجل -3.7

 .الزبائن وإرضاء الوكالة اخلدمات لتطوير املفيدة واالقرتاحات والشكاوي، الوكالة، موظفي

 .2"إخل...اإلنذار صفارة وجود اخلارجية، احلديدية األبواب مثل: الوكالة في األمنية األجهزة مراقبة -4.7

 :القانونية الرقابة: الثاني المطلب

 :"يلي كما وهي القانوين اجلانب الرقابة هذه وختص  

 :االعتراضات تقديم -1

 صكوك بإعطاء الوكالة تقوم وهنا ختصه، صكوك فقدان مثال خيص فيما العمالء من اعرتاض تقدمي عند  

 .ال أم العميل هذا من العمولة أخذ يف هنا متكن والرقابة رمسي طلب تقدمي بعد ولكن أخرى

 :المدين) أموال( أشياء حجز -2

 من شكوى تلقى الذي القضائي احملضر من بطلب وذلك العميل، حساب إغالق يتم احلالة هذه ويف  

 اقتطاع وأيضا احلساب، توقيف من للتأكد الرقابة وتكون الشخص، لذلك دائن بأنه األفراد أو املؤسسات إحدى

 األمر. هذا بسبب عمولة

 .03/04/2016جلسة مع املكلف بالرقابة على الوكالة، املديرية اجلهوية لالستغالل، مستغامن، عني تادلس،   1 
 .10/04/2016 جلسة مع املكلف بالرقابة على الوكالة، املديرية اجلهوية لالستغالل، مستغامن، عني تادلس،  2
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 :القضائية الرقابة في -3

 ولكن الضرائب، مصلحة مستحقات يسددوا مل الذين العمالء حساب إقفال من بالتأكد املراقب يقوم  

 عمولة اقتطاع مراقبة وأيضا الضرائب، مصلحة طرف من دعوى رفع بعد القضائي احملضر طلب من التأكد بعد

 .الزبون هذا من

 :الوفيات -4

 مبلف الورثة يتقدم حىت ؛احلساب إقفال الوكالة على جيب حيث؛ املتوفني العمالء حسابات ختص والرقابة  

 امللف، أوراق مراقبة يف هنا الرقابة متكن إذن األوراق، من ذلك غري إىل اإلرث حصر ورقة أي الورثة، عدد فيه

 .1"اخلدمات هذه لقاء عمولة اقتطاع من التأكد وأيضا

 :والقروض الخارجية التجارة على الرقابة: الثالث المطلب

 :"الخارجية التجارة عمليات على الرقابة -1

 :بالخارج المهمات أو والعالج السفر أجل من الصرف حق -1.1

 يستطيع فإنه سفر جواز بتقدمي زبون يقوم عند فمثال البند هذا خيص فيما املنظمة النصوص احرتام جيب  

 .العون طرف من الرقابة تكمن وهنا واحدة، صرف عملية له بإجراء يقوم أن

 :الخارجية التجارة تمويل وسائل على الرقابة -2.1

 وعدة خطوات عدة يف املصريف التوطني ويتم والتصدير، باالسترياد اخلاص املصريف التوطني يف واملتمثلة  

 مراقبة املركزي البنك ليستطيع وهذا املركزي، بالبنك العملة صرف عملية مرور هو منه والغرض إلجرائه وثائق

 .الصرف سعر يف والتحكم

 أو االسترياد عملية تسهيل أجل من يتم حيث متشاهبان املستندي والتحصيل املستندي االعتماد وإما   

 منهما، واحد كل باختيار واملورد املستورد من كل ويقوم للمستورد املستندي االعتماد فتح يتم حيث التصدير،

 وصول عند فقط بالتسديد احمللي البنك يقوم حيث .البنكني بني فقط العالقة تبقى بعدها معه يتعامل البنك

. 17/04/2016جلسة مع املكلف بالرقابة على الوكالة، املديرية اجلهوية لالستغالل، مستغامن، عني تادلس،  1  

63 
 

                                                           



لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة دراسة میدانیة  الفصل الثالث   
 

 وأيضا العمليات هذه على العمولة اقتطعت الوكالة أن من بالتأكد هنا الرقابة وتكون بالسلعة، اخلاصة الوثائق

 .التجارةاخلاصة بالقروض اخلاصة الوثائق وجود من التأكد

 الرقابة وتكون اخلارج إىل الداخل من األموال حتويل يعين والذي احلر التحويل على تكون الرقابة وأيضا   

 .1"الوكالة طرف من العملية هبذه قيامها لقاء عمولة اقتطاع على

 ):االلتزامات( القروض على الرقابة -2

 :"يلي كما الرقابة هذه وتتم 

 :االستخدامات -الموارد تحليل - 1.2

 املراقب يتأكد وفيه متتالية، سنوات ثالث ملدة بالوكالة اخلاص النشاط تقرير أساس على الرقابة هذه وتتم  

 .املستهدفة وبني للميزانية احلقيقية األرقام بني املقارنة وأيضا االستخدامات، تغطي للوكالة بالنسبة املوارد أن من

 :السائرة االلتزامات - 2.2

 وتكون التجار - 300 العمال،-200 احلساب رقم ذلك مثال مدينة، دائما أل�ا االسم هبذا ومسيت  

 .دائما مدينة أ�ا من التأكد الرقابة

 )األجل طويلة األجل، متوسطة األجل، قصيرة( الممنوحة القروض -3.2

 مثال أجله، من اقرتضت الذي األمر يف توظيفها مت هل القروض هذه توظيف خيص فيما هنا الرقابة وتتم  

 املستفاد السيارة وثائق وجود من لتأكد املقرتض ملفات على يطلع املراقب فهنا سيارة شراء أجل من االقرتاض

 .منها

 .القروض تلك على جيدة ضمانات قدم قد العميل يكون أن جيب كما -

 اجلهوية املديرية إىل بإرساهلا الوكالة على جيب الرهن أو بالضمان العميل يأيت عندما أنه املراقب يتأكد أن جيب -

 .عليها للمصادقة لالستغالل

 .للحفظ خزائن يف امللفات تلك توضع أن جيب األخري ويف -
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  :لتسديداتا 2-4

 :التايل الشكل على هنا الرقابة وتكون  

 القروض تسدد ملوإذا عادية، وبصفة" مواعيدها يف األقساط تسديد" القروض استهالك مبتابعة املراقب يقوم  -

 .يسددوا مل الذين العمالء ملتابعة القضائي احملضر بإخبار الوكالة قامت هل

 الوقتية، بالتسديدات ويقصد العمالء قبل من تسديدها مت هل الوقتية، التسديدات خيص فيما األخري ويف  -

 .أقساط على بالتسديد يبدأ وبعدها طويلة، مدة انتظار مث القرض من دفعة األمر أول يف تسديد

 :مدفوعة غير مستحقات -3

 .املدفوعة غري املستحقات هذه من حتصيلها الوكالة استطاعت اليت النسبة على باالطالع املراقب ويقوم 

 وبعد يوم، 15 إىل أيام 8 من الواحدة الوكالة يف تدوم الرقابة هذه أن إىل اإلشارة جتدر األخري ويف  

 الفالحة لبنك العامة املفتشية إىل ويرسل سبق ما كل فيه يذكر تقرير بكتابة املراقب يقوم الرقابة، هذه من االنتهاء

 الوكاالت جتاه تفعله وما لالستغالل اجلهوية املديرية إىل ترسل حيث التقرير على بالرد األخرى هي وتقوم والتنمية،

 .1"املراقبة
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 بنك الفالحة والتنمية الريفية المعلومات المقدمة من طرفالمبحث الثالث: 

الوثائق املطلوبة بالنسبة لقرض االستثمار وقرض االستغالل وتطور أهم املؤشرات  إىل يف هذا املبحثالتطرق  مت 

 لبنك الفالحة والتنمية الريفية.

  ":األول: الوثائق المطلوبة عند منح القرض في بنك الفالحة والتنمية الريفية المطلب

 قرض االستثمار وقرض االستغالل ): يتمثل في األوراق المطلوبة في3الجدول رقم (

 االستغالل قرض االستثمار قرض
 .قرض طلب -
 .احلساب فتح عند للمؤسسة األساسي القانون -
 .التجاري السجل عن األصل طبق نسخة -
 .واقتصادية تقنية دراسة -
 للسنوات النتائج حسابات وجدول ختامية حصائل -

 .األخرية الثالث املالية
 وجدول التقديرية االستغالل وحسابات حصائل -

 .سنوات مخس مدى على التقديري النتائج حسابات
 وتسمح املسري تعني العامة اجلمعية مداوالت حمضر -
 .قروض على احلصول له
 .املهين التأهيل شهادة -
 .االجناز طور يف الباقية لألشغال تقديري أويل تقييم -
 .مصفاة جبائية وشبه جبائية أوضاع -
 .الكراء أو الرتخيص أو امللكية عقد -
 .املختصة السلطات طرف من املشروع إقامة رخصة-

 .قرض طلب -
 .التجاري السجل عن األصل طبق نسخة -
 .األساسي القانون -
 للمحالت الكراء أو الرتخيص أو امللكية عقد -

 .املهنية
 .مصفاة جبائية وشبه جبائية أوضاع شهادة -
 .سنوات ثالث آلخر ختامية ميزانية -
 .تقديري متويلي خمطط -
 .تقديرية ميزانية -
 جدول حسابات النتائج. -

 الريفية عني تادلس.؛ اعتمادا على وثائق بنك الفالحة والتنمية من إعداد الطالبالمصدر: 
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وقد أدخل بنك الفالحة والتنمية الريفية القرض رفيق وهو قرض مدعم ملدة اثنا عشر شهر يقدم للفالح   

والسبب وراء كثرة الوثائق عند منح القرض يرجع إىل ، لغرض متويل شراء بذور وأمسدة...اخل، ويعترب قرض استغالل

 .1"يف التسديدالتخوف من عدم إرجاع القروض أو املماطلة 

 على باملوافقة املتعلق الصحيح القرار اختاذ يف تساعد كي وذلك معرفتها على البنك حيرص معايري عدة هناك جندو 

 :يلي ما جند املعايري هذه ضمن ومن املشروع متويل

 أمواله استعادة البنك يضمن كي املقرتضني من ضمانات يطلب للعمالء القروض منح مقابل :الضمانات -

 :نوعان والضمانات

 .القروض تأمينات أو كفاالت إما تكون شخصية ضمانات -أ

 .حيازي أو رمسي رهن إما وهي عينية ضمانات -ب

 :البنكي الخطر -

 هذه مثل لتفادي جاهدا البنك يسعى لذا عديدة؛ أخطار تصاحبه ما كثريا البنكي يلو التم عملية إن  

 هذه بني ومن .ذاته حد يف املشروع وختص نفسه العميل ختص ووافية شاملة دراسة بإجراء وذلك األخطار

 ألسباب أو املشروع فشل بسبب عادة يكون والذي بالدين الوفاء عدم أي التسديد عدم خطر جند األخطار

 يسبب ألنه .البنك على سلبا ينعكس الدفع يف التأخري أي احملددة اآلجال يف التسديد عدم خطر جند امم؛ أخرى

 على يؤثر ذاته فاخلطر سيولته نقص إىل يؤدي ما وهذا اإليرادات، يف وبالتحديد التقديرية ميزانيته يف اختالال

 .سرتتفع القرض كلفة فإن تأخره نتيجة الزبون
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 ": BADRحوصلة رقمية عن تقديم القروض لدى" المطلب الثاني: 

بنك الفالحة والتنمية الريفية حول عدد ملفات قرض رفيق املقبولة يف   إحصائيات لنااجلدول التايل يبني "  

 )2013-2012، 2012-2011، 2011-2010كل من املواسم اآلتية (

 "BADR" ): عدد الملفات المقبولة لدى4الجدول رقم(

 المبلغ المستعمل المبلغ الممنوح عدد الملفات المقبولة الموسم

2010-2011 195 365843567.00 278453089.05 

2011-2012 106 283423621.00 245782256.21 

2012-2013 123 264547032.67 187345927.96 

 عني تادلس بنك الفالحة والتنمية الريفيةمن اعداد الطالب، اعتمادا على وثائق  المصدر:

من خالل االحصائيات املعتمدة من طرف البنك ال ميكن حتديد عدد امللفات املودعة ومعرفة تغريها         

، وال ميكن استخالص امللفات الطرق الكالسيكية يف تأدية املهام النسيب مع الزمن وهذا يرجع إىل استعمال 

 املقبولة مقارنة مع املرفوضة وذلك لعدم توفر هذه األخرية.

نظرا لعدم توفرهم على معلومات    BADRميكن حتديد نظام الرقابة وفاعليته يف عملية منح القروض لدى  ال

كافية واملتمثلة يف عدد امللفات املرفوضة، وبذلك ليس باإلمكان حتديد درجة فاعلية الرقابة لدى البنك يف عملية 

 االقراض.

ظام الرقابة الداخلية املوجود يف البنك وتقييمه دون توفر حول نوبالتايل ال ميكن للمراقب أن يعطي رأيه        

 .1قوائم االستقصاء"
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 ): القروض الممنوحة بالمبالغ5جدول رقم(ال

 2011-2010 المواسم
 "1"م

2011-2012 
 "2"م

2012-2013 
 "3"م

 التطورالنسيب
 1م -2م

 

 التطور النسيب
 2م -3م

القروض الممنوحة 
 بالمبالغ

365843567.00 283423621.00 264547032.67 22.53%- 6.66 %- 

 المصدر: بنك الفالحة والتنمية الريفية

سجلت اخنفاضا  2012 -2011من خالل اجلدول يتنب لنا أن القروض املمنوحة يف املوسم الفالحي "           

 . 2011-2010دج مقارنة باملوسم 82419946 أي بقيمة %22.53ملحوظا بنسبة 

وذلك  18876588.33اخنفضت بقيمة ما يعادل  2013-2012خيص القروض املمنوحة يف املوسم  وفيم

 .%6.66 بنسبة

هذا ونالحظ أن نسبة القروض يف تناقص مستمر من موسم آلخر وهذا يرجع إىل عدم التسديد من           

يؤدي إىل حتمية نقص السيولة طرف الزبائن الذين أخذوا قروضا من قبل أو تأخرهم عن الوقت احملدد، وهذا 

 .1"لدى البنك
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 :خالصة الفصل

 بالتكنولوجيا،ة ومرتبط رقمي هو ما كل على مرتكزة أضحت اليت و العاملية االقتصادية التطورات ظل يف     

 إىل االنتقال ملواكبة املقدمة خدماهتا تطوير خاصة املصرفية املؤسسات على و عامة املؤسسات على لزاما أصبح

 من و التطورات هبذه االلتحاق عليها كان التطور و للنمو الساعية الدول من كغريها واجلزائر .املعرفة اقتصاد

 احلكومة إىل االنتقال هي و أال املعرفة اقتصاد مظاهر بعض تطبيق حتاول اجلزائر أن لنا اتضح الفصل هذا خالل

 :ب اهتمامها من لنا تبني ما هذا و االلكرتونية

 .الكرتونية إىل تقليدية من املصريف القطاع يف اخلدمات تطوير  -

 .جديدة دفع نظم استحداث  -

 بنك كالةوو  مديرية مستوى على امليدانية دراستنا خالل فمن التطبيقي املستوى على أما النظري املستوى على هذا

 :وجدنا مستغامن الريفية التنمية و الفالحة

 .املعرفة إدارة و اقتصاد بأمهية الوعي يف كبريا نقصا هناك إن  -

 الثقافة لغياب هذا و االلكرتونية للتعامالت ضعيفا الزبائن تقبل يبقى املبذولة اجلهود من بالرغم و كذلك  -

 .اجملتمع يف االلكرتونية البنكية
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المعاییر المحاسبیة الدولیةالقوائم المالیة وفق   الفصل الثاني  
 

 الفصل الثاني: القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية

  :مقدمة الفصل

تعد احملاسبة نظاما للمعلومات يقوم بتجميع وتوصيل املعلومات االقتصادية عن مؤسسة معينة إىل عدد  

كبري من املستخدمني وخمتلف األشخاص الذين ترتبط قراراهتم بنشاط هذه املؤسسة؛ من املستثمرين واملوردين 

رجات األساسية هلذا النظام واملوصل األساسي واملديرين واملصاحل احلكومية وغريها. وتعترب القوائم املالية هي املخ

للمعلومات؛ هذا وختتلف مفاهيم وحمتويات القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات باختالف اجلهات املنظمة ملهنة 

لمعلومات الواردة يف هذه القوائم. كما متثل القوائم املالية الناتج احملاسبة، واختالف مفهومها للمستخدم النهائي ل

تنشأ نتيجة إجراء جمموعة من املعاجلات احملاسبية كما  ؛نهائي واألساسي للعمل احملاسيب يف أي وحدة إقتصاديةال

على البيانات اليت ترتبط باألحداث اليت تقوم هبا الوحدة االقتصادية لغرض تقدميها بصورة إمجالية وملخصة إىل  

 القرارات املختلفة.كافة اجلهات اليت ميكن أن تستفيد منها يف اختاذ 

ومبا أن النظام احملاسيب املايل يستند يف معظم طياته على معايري احملاسبة الدولية؛ فقد مت من خالله تبين جمموعة من 

هذه املعايري اليت يرى أ�ا تتناسب وواقع االقتصاد اجلزائري؛ خاصة منها املعايري املتعلقة بتطوير احملتوى اإلعالمي 

   . للقوائم املالية

 ووفق هذا املنظور مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث:

 عموميات حول معايري احملاسبة الدولية املبحث األول:

 االطار النظري للقوائم املالية املبحث الثاين:

 القوائم حسب معايري احملاسبة الدولية تقدمي املبحث الثالث:
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المعاییر المحاسبیة الدولیةالقوائم المالیة وفق   الفصل الثاني  
 

الدولية من المنظور الفصل الثاني: القوائم المالي  

 متثل اليت العناصر من جمموعة امتزاج تعكس واليت حماسيب، نظام ألي النهائي املنتوج املالية القوائم تعترب"  

 هلذه احملاسبية اإلنتاجية فالعملية نقدية، بقيمة عنها والتعبري عليها تسيطر أو املؤسسة متلكها اليت االقتصادية املوارد

 .1"الفرتة خالل حتدث اليت التغريات قياس يف واملبادئ االجراءاتمن  جمموعة حتكمها القوائم

 المبحث األول: عموميات حول معايير المحاسبة الدولية 

تأمني الشفافية والكشف عن  )IFRS-IASإن اهلدف األساسي من تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ("     

 البيانات املالية؛ إضافة إىل تلبية احتياجات أصحاب املصاحل املختلفة.

 المطلب األول: خلفية عن معايير المحاسبة الدولية

وحترر حركة رؤوس األموال واالنفتاح على األسواق والتجارة العاملية، ويف ظل أدى التطور االقتصادي العاملي      

لتسهل من عملية التبادل بني البلدان؛ حيث تضمن شفافية رت احلاجة إىل معايري احملاسبة الدولية هذا كله ظه

 املعلومات املالية لألطراف الفعلني يف املؤسسات وخاصة املستثمرين الختاذ قراراهتم املختلفة.

  :أوال: مفهوم معايير المحاسبة الدولية

وهي تعين القاعدة احملاسبية ومييل احملاسبني إىل باإلجنليزية  Standardلقد جاءت كلمة معيار ترمجة لكلمة      

 .استخدام معيار حماسيب، ويقصد بكلمة معيار يف اللغة بأ�ا منوذج واضح يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله

للمؤسسة ونتاج  أما يف احملاسبة فيقصد هبا املرشد األساسي لقياس العمليات والظروف اليت تاثر على املركز املايل

يتعلق عادة بعنصر حمدد من عناصر القوائم املالية أو أعماهلا وإيصال املعلومات للمستفدين. واملعيار هبذا املعىن 

 .2"بنوع معني من العمليات اليت تؤثر على املركز املايل للمؤسسة ونتاج أعماهلا

 لدعم املهنيون إليها يرجع إرشادية قواعد عن عبارة: " ابأ�ّ  احملاسبية القاعدة دولةلل القواعد جلنة عرفت وقد

 3.ا"أبدً  االجتهاد أو احلكمة تلغي ال اهولكن ،اجتهاداهتم واستلهام حكمتهم

. 35، ص  2005، 1الدار اجلامعية، مصر،ط"التقارير المالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل"، طارق محاد عبد العال،   1  
 .24، 2008، 1والتوزيع، األردن،  عمان،ط، دار وائل للنشر " الشامل في مبادئ المحاسبة" عبد الستار الكبيسي ، 2
 .27نفس املرجع، ص،" الشامل في مبادئ المحاسبة"، عبد الستار الكبيسي  3
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 يف االختالف درجة تقليل إىل هتدفو  ،عاما قبوال ولةباملق املهنية للممارسات املستوى رفيع مهين وصف اأ�ّ  كما"

 عمق طبيعة ولتحديد الفين العمل وكفاءة نوعية لتقييم عام كإطار وتعتمد املتشاهبة الظروف يف املمارسة أو التعبري

 .املهنية املسؤولية

 أساسي مبدأ أو منوذج أو مقياس أنه على  :احملاسيب للمعيار عاممفهوم  إعطاء ميكن السابقة التعاريف من      

 وتأثري املالية القوائم عناصر عن اإلفصاح وعرض وقياس لتحديد السليمة الطريقة أسس حتديد إىل يهدف

 "1.اأعماهل ونتائج للمؤسسة املايل املركز عل لظروفاو  األحداثو  العمليات

 املعايري هي هيئةو  املعنية احملاسبيةاهليئة  تصدره مكتوب إداري بيان عن عبارة فهي:"  الدولية احملاسبية املعايري اأمّ 

 حتديد يتم هومبوجب ،اأعماهل ونتائج االقتصادية للوحدة املالية القوائم من حمدد بعنصر تعلقتو  الدولية، احملاسبية

 املركز عرضو  األعمال نتائج لتحديد العنصر هذا يف املعاجلة و التصرف كيفية أو والعرض للقياس املناسبة الوسيلة

 .2"الوحدة لتلك املايل

 :دولية معايير وجود أسباب ثانيا: 

  :كالتايل العناصر يف إمجاهلا ميكن واملايل احملاسيب اجملال يف وخصوصا دولية معايري وجود أسباب من"     

 معاجلة: مثل احملاسب علم يف القائمة التناقضات واستبعاد احملاسبة علم لتطوير آلية وإجياد تقدم إىل احلاجة  -

 .املالية القوائم ومضمون شكل يف اختالفات وجود إىل وباإلضافة ،متويل – اإلجيار عقود مشكلة

 .العاملي املستوى على املال وأسواق البورصات انفتاح  -

 .املوحدة املالية القوائم قراءة عملية تسهيل  -

  .3"العاملي احملاسيب التوحيدو  التنسيقو  التوافق ضرورة  -

 

 

 .126،  ص2008،  1مكتبة الشركة اجلزائرية ، بودواو، ط "محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية"،شعيب شنوف،  1
2006 .297، ص  ، 2دار وائل، عمان األر ن، ط" النموذج المحاسبي المعاصر"، رضوان حلوة حنان،  2  

  3 .97، ص  2010الصفحات الزرقاء، اجلزائر،  "المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية"،حممد بوتني،   
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 اللجان المختصة ثالثا:
 لجنة المعايير المحاسبية الدولية -1-1

 أسرتاليا؛ ؛هولنداا؛ أملاني: دول لتسعة املهنية احملاسبية اهليئات من مببادرة 1973 يف عام ) IASC( تنشأ"   
 Les( شخصية تسمى 19 من يتكون؛ إجنلرتا ؛املكسيك ؛اليابان ؛فرنسا األمريكية املتحدة الواليات ؛كندا

Trustees (وحتقيق الدولية، احملاسبة معايريتطبيق  على والعمل ،التطوير االسرتاتيجية؛ الرتمجات بتحديد مكلفة 
 ).IASB ( الدولية احملاسبة معايري جملس أعضاء وتعيني ،املؤسسات تتبعها اليت احملاسبية املبادئ توحيد

 الدويل، احملاسيب التوافق جمال دفع يف دولية جهة أهم ) IASC (الدولية احملاسبية املعايري جلنة اعتربت لقد
 الدولية احملاسبية املعايري جملس إىل امسها وحتويل اللجنة هذه هيكلة إعادة بعد األخرية السنوات يف وباألخص

IASB"1. 
 : مجلس معايير المحاسبة الدولية1-2
 رئيس هناك حبيث عضوا 14 من ويتكون ،2001 فيفري 06 يف الدولية احملاسبية معايري جملس إنشاء مت"  

 خلمسة يكونأن  بشرط هتم احملاسبية؛خرب  أساس على اختيارهم يتم حيث .دائما عضوا 12 و الرئيس ونائب
 سبعة حيث األكادمييني من وواحد املالية، القوائم مستخدمي من أعضاء وثالثة اإلصدار خربة األقل على أعضاء
 تقارب تسهيل اجل من وذلك للتقييس الوطنية باملنظمات واالتصال بالربط مكلفني عشر االثىن بني من أعضاء

 .IASBالتنظيمات مع املعايري 
 احملاسبة معايري جلنة نتيجة ولد ؛الدولية احملاسبية للمعايري دولية منظمة هو IASB الدولية احملاسبة معايري جملس
 : إىل اجمللس ويهدف ،2001 يف الدولية

 على مبوجبها العمال وتشجيع  املالية القوائم إعداد عند تراعي عام غرض ذات حماسبية معايري ونشر إعداد  -
 .العامل مستوى

 على املالية القوائم بعرض املتعلقةواالجراءات  احملاسبية واملعايري التعليمات تطوير على عام بشكل العمل  -
 .دويل مستوى

 .2تشجيع استخدام تلك املعايري وتطبيقها بشكل صارم" -

 1 Bernard Raffournier, " LES NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES (IFRS/ 
IAS)", EDITION , ECONOMISA,2005, p 9. 

 .98مرجع سبق ذكره، ص "المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية"،حممد بوتني،   2 
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 أهم الفروقات بين لجنة المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية: 1-3
 :"تتمثل الفروقات الرئيسية بني جلنة معايري احملاسبة الدولية وجملس معايري احملاسبة الدولية يف ما يلي 

مبهنة احملاسبة قة خاصة للجنة معايري احملاسبة الدولية؛ ال يربط جملس معايري احملاسبة الدولية عالخالفا  -
الدولية، وعوضا على ذلك يتم إدارة جملس معايري احملاسبة الدولية من قبل جمموعة من األمناء ووظيفة 

 متنوعة مستقلني عن مهنة احملاسبة.
إدارة جملس  مرات خالل السنة؛ بينما ينعقد جملس )4(ينعقد جملس إدارة جلنة معايري احملاسبة الدولية أربع -

معايري احملاسبة الدولية مرة كل شهر؛ عالوة عال ذلك ارتفع عدد املوظفيني والتجاريني الذين يعملون لدى 
 اجمللس بشكل كبري مقارنة مع جلنة معايري احملاسبة الدولية.

الدولية هم  جملس إدارة جلنة معايري احملاسبة الدولية فإن أعضاء جملس إدارة معايري احملاسبةخالفا ألعضاء  -
أفراد مت تعيينهم على أساس املهارة الفنية واخلربة؛ أكثر من كو�م ممثلني هليئات حماسبية وطنية حمددة أو 

 .1"منظمات أخرى
  المطلب الثاني: أهمية معايير المحاسبة الدولية وخصائصها

 أوال: أهمية المعايير المحاسبية الدولية
 : "خالل من تأيت احملاسبية املعايري إىل احلاجة بأن يالحظ

 ودقيقة سليمة نتائج إىل الوصول ميكن ال احملاسيب املعيار فبدون؛ للمنشآت املالية األحداث وقياس حتديد  -
 .املالية لألحداث الصحيح املركز تعكس

 عدم إىل يدتؤ  سوف احملاسبية املعايري غياب ويالحظ املالية، القوائم مستخدمي إىل القياس نتائج ايصال  -
 .السليم غري الواقع تعكس النتائج لتلك االيصال عملية تكون سوف وبالتايل سليمة قياس نتائج إىل الوصول

 يف إليها يشار قد اليت الطرق من عدد يف املناسبة حيدد املعيار بأن ويالحظ للقياس، املناسبة الطريقة حتديد  -

 .2"املعيار تنوع

 

  

. 41مرجع سبق ذكره، ص "التقارير المالية أسس اإلعداد والعرض والتحليل"، طارق محاد عبد العال،  1   
،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس يف علوم المعايير المحاسبية الدولية"" قياس بنود القوائم المالية وفق حنان بركة، جنوى حممودي،   2 

 .43، ص2013-2012التسيري، ختصص حماسبة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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  :"كاآليت الدولية احملاسبية املعايري اجيابيات أهم إبراز وميكن
 .عامليا هبا ومعرتف الدويل بالقبول تتمتع الدولية احملاسبية املعايري  -
 التبادالت يشجع الذي األمر ؛املالية القوائم جتاه الدولية املالية األسواق يف املتعاملني ثقة من تزيد  - 

 ختفيض إىل الثقة هذه يدتؤ  كما؛  منهم الدوليني وخباصة املستثمرين وارضاء األسواق، هذه بنياالستثمارات 
 .األسهم تداول وزيادة املال رأس تكلفة

 تقدمي حلظة يف املؤسسة عن دقيقة صورة واعطاء املؤسسة، تعامالت عن االقتصادي الواقع بتقدمي تسمح -
 .قانونية نظرة وفق وليس ومالية، اقتصادية نظرة وفق عنها املعلومة

 ر.آخ مرجع اي من أكثر مكتملة معايري أ�ا يأ ؛العمليات كل تعاجل معايري  -
 .باستمرار االقتصادية التطورات مع متوافقة معايري -

 على قادرين حماسبني تأهيل إىل يؤذي الدويل املستوى على عاما قبوال تلقى دولية حماسبية معايري تأسيس  -
 .الدولية األسواق يف العمل

 دول يف فروع هلا اليت اجلنسيات متعددة للشركات جممعة مالية قوائم بإعداد تسمح دولية حماسبية معايري توفر  -
 أنظمتها بني بالربط تسمح للمعلومات متكاملة نظم تصميم يف ومساعدهتا متباينة، حماسبية وبتطبيقات خمتلفة

 .1"فروعها وأنشطة
 الدولية المحاسبة معايير خصائص: ثانيا

  :"أمهها اخلصائص من مبجموعة احملاسبة معايري تتميز
 نتج الدولية احملاسبة معايري هيئة متر هبا  اليت األخرية اإلصالحات بعد خاصة اإلمجاع حتقيق على قدرهتا -

 .الدولية اهليئات نظر وجهة إمهال دون االستشارة جمال توسيع عنها
 املواضيع حيال ) الوطنية احملاسبية املمارسة مييز الذي( التباين بني التوفيق خالل من اكتسبتها اليت هتاقو  -

 .اجلودة من عالية نوعية اكسبها ما وهو للمعايري جماال تكون اليت

 به تسمح ما ليس املعايري مييز ما أهم أن إذ مستعمليها خمتلف ترضي حلول من تقدمه ملا نتيجة مرونتها -

 .متنعه ما بل

 

 .44ص مرجع سبق ذكره، ،"الدولية المحاسبية المعايير وفق المالية القوائم بنود قياس" حنان بركة، جنوى حممودي،   1
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 .1"التنظيم أو القانونية صفة هلا ليست إجبارية ألن غري -

 المطلب الثالث: عمليات إصدار معايير المحاسبة الدولية
إن عملية إصدار املعايري احملاسبية الدولية متر بإجراءات منظمة تضمن نوعية عالية هلذه املعايري اليت تتطلب " 

األعضاء يف اللجنة وهيئات وضع املعايري  اهليئاتممارسات حماسبية مالئمة يف ظروف إقتصادية حمددة مع 
 باخلطوات التالية:وجمموعات مهمة أخرى، ومتر إجراءات تطوير املعيار احملاسيب الدويل 

تضم هذه اللجنة كذلك  بلدان على األقل، وقد ثالثتأليف جلنة توجيهية تضم ممثلني عن هيئات حماسبية يف  -
 .نة بتحديد ومراجعة كامل املسائل احملاسبية املتعلقة باملوضوعممثلني من منظمات أخرى مث تقوم هذه اللج

وتدرس هذه اللجنة املتطلبات واملمارسات احملاسبية الوطنية واإلقليمية مبا يف ذلك املعاجلات احملاسبية املختلفة 
جلنة معايري  املالئمة يف الظروف املختلفة، وتقوم يف �اية املطاف بتقدمي خمطط عمل للمجلس الذي يدير أعمال

احملاسبة الدولية. حيث يتكون هذا اجمللس من ممثلي اهليئات احملاسبية من ثالثة عشر بلدا معينني من قبل جملس 
 االحتاد الدويل للمحاسبني وأربعة منظمات مهتمة يف وضع التقارير املالية.

اللجنة التوجيهية بإعداد ونشر مسودة يقوم اجمللس بعد استالم املخطط بالتعليق عليه إن أراد ذلك ومن مث تقوم  -
املبادئ أو وثيقة نقاش أخرى يكون الغرض منها هو حتديد املبادئ احملاسبية األساسية اليت تشكل األساس يف 

 إعداد مسودة املعيار كما تبني هذه املسودة احللول البديلة وأسباب اقرتاحها بالقبول أو الرفض.
 يارملع مسودة مشروع بإعداد رئيسية تكلف جلنة قبل من التفصيلية للدراسات وإخضاعه معني موضوع اختيار  -
 الدولية. احملاسبة معايري جلنة إدارة جملس قبل من املسودة هذه دراسة بعدها ليتم وذلك نيمع مبوضوع علقيت

 بعد ذلك و ،باملعايرياملعنية  املؤسسات و املالية واألسواق واحلكومات اهليئات واجلمعيات إىل املسودة إحالة  -
 .املسودة مشروع على اللجنة موافقة

    املالية واألسواق واحلكومات اجلمعيات واهليئاتقبل  من املسودات على االقرتاحاتو  التعليقات ترسل  -
 احلاجة.؛ ليتم تعديلها عند اللجنة جملس قبل من ودراستها فحصها حيث يتم؛ باملعايري واملهتمة املعنية املؤسساتو 
   
 
 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، "المعالجة المحاسبية لألدوات المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية"شالور وسام،   1
 .54، ص2010/2011حتصص دراسات مالية وحماسبة معمقة، جامعة فرحات عباس سطيف، 
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 يصدر  املشروع هذا فإن  ؛األقل على األصوات باألغلبية (ثالثة أرباع) من املسودة على املوافقة حالة يف     
 .1"عليه يف املعيار املنصوص التاريخ من بدءا املفعول كمعيار حماسيب دويل يصبح ساري 

 المالية اإلطار النظري للقوائم: الثاني المبحث
 لدراسة املالئمة البداية نقطة تعد أ�ا إال احملاسبية، العملية يف األوىل اخلطوة املالية القوائم وعرض إعداد يعترب" 

 املايل األداء عن خمتصرة صورة املعنية واألطراف اإلدارة إىل تنقل مبوجبها اليت الوسائل هي املالية فالقوائم ؛احملاسبة
 احملاسبية للعملية النهائي الناتج هي جوهرها يف املالية القوائم تلك أنّ  ذلك. اقتصادية وحدة ألي املايل واملركز

 وهي األولية اخلطوات من الغرض أمهية يدرك سوف القوائم تلك ومضمون حمتوى يتفهم الذي القارئ فإن وبالتايل
  .2"املالية العمليات تلخيص و وتبويب تسجيل

 المالية القوائم ماهية: األول المطلب
 وتشمل اخلارجية،األطراف  إىل املعلومات توصيل خالهلا من يتم اليت الرئيسية الوسيلة تعترب املالية القوائم إن" 

 كما امللكية، حقوق تغريات وقائمة النقدية، التدفقات قائمة الدخل، قائمة املايل، املركز قائمة: عادة املالية القوائم
 . املالية للقوائم املكمل اجلزء تعترب واليت امللحقة واجلداول املالية القوائم على املالحظات أيضا تشمل

 من املستخرجة املعلومات لتوصيل املؤسسة هبا تلتزم ؛صارمة تنظيمية لقواعد املالية القوائم إعداد وخيضع 
 وليس املالية، التقارير خالل من اخلارجية األطراف إىل املعلومات بتوصيل املؤسسة تقوم وقد .احملاسيب النظام
 اإلدارة، جملس تقرير: نذكر املثال سبيل على املالية، للتقارير األساسي احملور تعترب واليت فحسب، املالية القوائم

 االجتماعي أو البيئي التأثري وكذلك والتوقعات، اخلطط ووصف باملؤسسة، الصلة ذات األخبار املالية، التنبؤات
 معلومات تضيف فهي .املالية القوائم مفهوم من وأوسع أمشل مفهومها املالية التقارير أن أي ؛املؤسسة ألعمال
 قراراهتم اختاذ يف املالية املعلومات ملستخدمي مفيدة لكنها؛ املالية القوائم تتضمنهاال مالية غري أخرى

 .3"االقتصادية
 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  الجزائرية وفق المعايير المحاسبية الدولية"،"تكييف القوائم المالية في المؤسسات عبد الكرمي شناي ،  1 
 .10، ص2009-2008شهادة املاجيسرت يف علوم التسيري، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

 2006، 1ن، االردن، طدار املسرية للنشر والتوزيع، عما " تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي"،مؤيد راضي خنفر غسان فالح املطارنة،  2
 .43ص
ملتقى حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف  "أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على عرض القوائم المالية "،منور أوسرير، حممد جمرب،   3

 .03،  ص2010جانفي،  18 -17ظل املعايري احملاسبية الدولية جامعة الوادي ، 
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 :المالية القوائمتعريف 

 فيه إليه اإلشارة مت ما بصحة يقدمه من يعتقد حمدد بشكل يتعلق إعالن العام مفهومه يف قائمة مصطلح إنّ " 

 يعد وعندما. النقدية القيم باستخدام توصيله يتم و بصحته يعتقد إعالنا أ�ا يف املالية القوائم تتمثل بذلكو 

 بعدالة تعرب أ�ا يعتقدون واليت املالية، للنواحي وفقا املؤسسة خصائص يصفون فإ�م املالية القوائم تلك احملاسبون

 زمنية لفرتة املعدة املالية القوائم عن للشركات السنوية املالية القوائم وتعرب املالية، والعمليات املؤسسة أنشطة عن

 اعليه يطلق )املثال سبيل على شهور ثالثة( عام عن تقل زمنية فرتات عن تعرب اليت املالية القوائم أّما؛ عام مدهتا

 .الدورية املالية لقوائما

 اليت املعلومات كافة تلخص أ�ا يف قليلة صفحات يف تعد ما غالبا واليت املالية القوائم تلك عبقرية وتبدو     

 . 1"التفصيلية احملاسبية الدفاتر و السجالت منها تتكون اليت الصفحات آالف أو مئات تتضمنها

 :"وهي املالية للقوائم التعاريف من جمموعة إعطاء وميكن     

 صورة بإعطاء وتسمح بينها، فيما للفصل قابلة وغري واملالية احملاسبية الوثائق من كاملة جمموعة :)1(تعريف -

 .احلسابات إقفال عند للمؤسسة املالية الوضعية ولتغري ولألداء املالية، للوضعية صادقة

 الواردة للمعلومات ينظر حيث املؤسسة، عن املايل لإلبالغ األساسية الوسيلة املالية القوائم تعترب :)2( تعريف -

 يف التغريات على التعرف كذلك وميكن .النقدية وتدفقاهتا املايل وأدائها للمؤسسة املايل املركز تقتبس بأ�ا فيها

 هي أخرى بعبارة أو معينة، زمنية فرتة خالل املؤسسة يف النشاط نتاج متثل أ�ا حيث امللكية، وحقوق املايل املركز

 أداة وتعترب ملكيتها، وحقوق املؤسسة والتزامات أصول على وتأثرياهتا املالية واألحداث للعمليات كمي ملخص

 .املالية القرارات اختاذ يف مهمة

رسالة "،-دراسة عينة عن المؤسسات -"محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام المحاسبي الماليسعيدي عبد احلليم،   1 
 .03، ص2014/2015مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية، ختصص حماسبة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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 األول الدويل؛ فقد وضع املعيار احملاسيب IASB )(الدويل احملاسبة معايري جملس إىل بالنسبة :)3 ( تعريف -

)IASB( هيكلي مايل عرض هي املالية القوائم أن فيه يبني والذي املالية، القوائم لعرض 1997 عام يف املعدل 

 تقدمي هو العامة األغراض ذات املالية القوائم من واهلدف .هبا تقوم اليت والعمليات للمؤسسة املايل للمركز

 عند املستخدمني من عريضة لسلسلة نافع هو مما النقدية وتدفقاهتا وأدائها للمؤسسة املايل املركز حول املعلومات

 .1"هلا املوكلة لألعمال اإلدارة تويل نتائج املالية القوائم تبني كما اقتصادية، قرارات اختاذهم

 مالية معلومات حتمل الوثائق من جمموعة بأ�ا املالية القوائم تعريف ميكن السابقة التعريفات خالل ومن" 

 مستعمليها خمتلف إىل املالية املعلومة إليصال الرئيسية الوسيلة وتعترب حمددة، أشكال ويف باملؤسسة، متعلقة

 يف تتمثل املالية القوائم تكون اليت املالية و احملاسبية الوثائق أما .احلسابات إقفال عند واخلارجيني الداخليني

 واإليضاحات املايل، املركز يف التغريات وبيانات واخلسائر، األرباح حسابات أو الدخل وبيانات امليزانيات

 عادة وتنشر املالية القوائم وتعد املالية، القوائم من جزء أ�ا على حددت اليت التوضيحية واملواد األخرى واإلقرارات

 ألي املالية القوائم تلك على تطبق الدولية احملاسبة معايري إن احلسابات، مدقق تقرير موضع وتكون السنة يف مرة

 .2"األعمال شركات أو صناعية أو جتارية شركة

 من واليت الوحدة، بأنشطة املهتمة باألطراف االتصال يف األساسية الوسائل من املالية القوائمكما تعترب " 

 من حققته ما و للمنشأة املايل املركز على املؤثرة الرئيسية العناصر على التعرفمن  األطراف تلك ستتمكن خالهلا

 احملاسيب فالنظام؛ وثيقة كل حمتوى يتطلبه وما املالية القوائم لتقدمي العام اإلطار تبني IAS/IFRS فاملعايري. نتائج

 :على تشتمل اليت و سنويا، اجنازها الوحدة على الواجب املالية القوائم يبني املايل

 .)امليزانية( املايل املركز قائمة  -

 .)النتائج حسابات جدول( الدخل قائمة  -

 مرجع ،"-المؤسسات عن عينة دراسة -المالي المحاسبي النظام تطبيق ظل في المالية القوائم إفصاح تقييم محاولة"سعيدي عبد احلليم،   1
 .05ص ،سابق

  2 .07مرجع سبق ذكره، ص"أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على عرض القوائم المالية "، منور أوسرير، حممد جمرب،  
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 .اخلاصة األموال تغريات قائمة  -

 .)خلزينة( النقدية التدفقات قائمة  -

 حسابات جدول و امليزانية على تكميلية معلومات ويقدم املستعملة احملاسبية والطرق القواعد يبني ملحق -

 .1"النتائج

 المطلب الثاني: عرض القوائم المالية 

 موجوداهتا حيث من للمنشأة املايل املركز يبني تقرير أو قائمة عن عبارة ):الميزانية( المالي المركز قائمة"أوال:

 ثالث إىل املايل املركز قائمة يف املعلومات وتصنف .معينة حلظة يف مالكها حقوق تبني كما الغري جتاه  والتزاماهتا

  :وهي رئيسية أقسام

 إىل وتنقسم املنشأة وممتلكات حقوق عن عبارة: األصول -

 خالل االستخدام أو نقدية إىل للتحويل القابلة األخرى واألصول النقدية بأ�ا وتعرف: متداولة أصول -

األسهم  يف األجل قصرية االستثمارات ؛)والبنك الصندوق( النقدية: وتتضمن واحدة مالية فرتة

 اإليرادات ؛املدفوعة املصروفات ؛القبض أوراق ؛السلعي املخزون ؛املدينون؛ )مالية أوراق( والسندات

 .املستحقة

 أمثلتها: األراضي؛ املباين؛  ومن، نشاطها أداء يف استخدامها بقصد املنشأة متتلكها اليت وهي :الثابتة األصول -

 .األجهزة ؛السيارات

 شهرة: مثل ؛ملموس مادي كيان هلا ليس منفعة على للحصول املنشأة دفعته ما متثل :امللموسة غري األصول -

 .2"التجارية العالمة؛ االخرتاع براءة ؛التأليف حقوق احملل،

 :"إىل وتنقسم الغري جتاه املنشأة على االلتزامات عن عبارة :الخصوم -2

  1 .11مرجع سبق ذكره، ص"تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق المعايير المحاسبية الدولية"، عبد الكرمي شناي ،  
 .456، ص2004، 1، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، ط"المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسيات"أمني امحد السيد لطفي،  2
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 واحدة مالية فرتة خالل سدادها يلزم للغري املنشأة على التزامات وهي:  ) األجل قصرية(  متداولة خصوم - 

 .مقدمة إيرادات مستحقة، مصاريف؛ األجل قصرية قروض؛ الدائنون: وتتضمن

 ومن واحدة، مالية فرتة عن تزيد مدة بعد سدادها جيب املنشأة على التزامات متثل: األجل طويلة خصوم -

  .عقار برهن قروض؛ األجل طويلة قروض؛ السندات: أمثلتها

 لدى مرتاكمة أرباح أي+  املال رأس من أساسا وتتمثل املنشأة، يف املالك استثمارات عن عبارة: امللكية حقوق -

 تطبيقا.( واخلصوم األصول بني الفرق ميثل والذي األصول صايف مبصطلح امللكية حقوق عن أحيانا ويعرب، املنشأة

 ) امليزانية ملعادلة

  امللكية حقوق+  اخلصوم=  االصول

  1".اخلصوم – االصول=  امللكية حقوق 

 ويف ما يلي منوذج لقائمة املركز املايل (امليزانية):

 

   

"، الدار اجلامعية للنشر، والمصرية ة القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية"المحاسبة الماليأمحد نور،   1
 .25، ص2004، 1اإلسكندرية، مصر، ط
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 العمومية الميزانية): 1(رقم الجدول

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق: المصدر

   الخصوم   األصول
 أصول غير جارية
 فارق بني االقتناء

 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 أراضي
 مباين   

 تثبيتات عينية أخرى
 تثبيتات جيرى إجنازها

 تثبيتات مالية 
 سندات موضوعة

 سندات أخرى مثبتة
قروض وأصول مالية 

 أخرى غري جارية

 رؤوس األموال الخاصة  
 رأس مال مت اصداره

 )1احتياطات مدجمة( –عالوات واحتياطات 
 فوارق اعادة التقييم

 )1فارق املعادلة(
 ))1(نتيجة صافية حصة اجملتمع(/نتيجة الصافية

 ترحيل من جديد/رؤوس األموال اخلاصة اخرى
 

  

 حصة شركة مدجمة
 

  
 

 حصة ذوي األقلية
 

  

 
  )1جمموع(

  

مجموعاألصول غير 
 جارية

 الخصوم غير جارية  
 مالية قروض وديون

 ديون أخرى غري جارية 
 مؤونات ومنتوجات ثابتة مسبقا

  

 أصول جارية
خمزونات ومنتوجات 

 قيد التنفيذ
 الزبائن

 املدينون اآلخرون
 الضرائب وما شاهبها

   مجموع الخصوم غير جارية  
 الخصوم الجارية

 موردون وحسابات ملحقة
 ضرائب 

 خزينة سالبة

  

مجموع األصول 
 الجارية

   مجموع الخصوم الجارية  

   مجموع الخصوم   مجموع األصول
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 : قائمة الدخلثانيا

 تظهر ؛الفرتة خالل املؤسسة طرف من احملققة والنواتج لألعباء جتميعية وثيقة عن عبارة هي الدخل قائمة" 

 .خسارة أو ربح إما تكون اليت للفرتة الصافية النتيجة

 املعلومات وكذا للوحدة، االقتصادية الكفاءة معرفة من ميكنهم مبا املالية بالقوائم املهتمني تزويد إىل وهتدف 

 وتوفر .املستقبل يف النقدية للتدفقات املصاحبة التأكد عدم ودرجة وتوقيت مبقدار التنبؤ على تساعدهم اليت

 بعد وذلك املرحبة، االستثمار فرص وجود أماكن على التعرف قصد املالية املعلومات املالية القوائم ملستخدمي

 الظروف ظل يف حتقيقها إىل أدت اليت والعمليات واألحداث ومكوناهتا النتائج تلك مصادر عن الكشف

 يف العمال نقابات أيضا هتم كما؛  املطلوبة اخلدمات أو السلع تقدمي على املؤسسة قدرة للزبائن وتبني. السائدة

 الضريبية السياسة إعداد خيص فيما للحكومة بالنسبة أمهيتها ننسى أن دون األجور، حول املفاوضات

 : يلي فيما الدخل قائمة تتضمنها اليت املعلومات على الطلب أمهية تتضح وعليه .واالقتصادية

 .االقتصادية الوحدة أداء و إدارهتا كفاءة و للمؤسسة اجليد التسيري قياس  -

 .للنشاط املستقبلية باالجتاهات التنبؤ  -

 ".الضريبة قياس أساس -

 :الدخل قائمة هيكلة

(  احملاسيب املعيار يف جاء مثلما النتائج حسابات جدول لتقدمي منوذجني يقدم املايل احملاسيب النظام مشروع" 

1IAS (احلرية ترك وإما ،الوسيطة النتائج بتحديد تسمح اليت و طبيعتها حسب األعباء حتليل بواسطة إما 

 .1"الوظائف حسب النتائج حسابات جدول بإعداد للمؤسسة

 

 .128، ص 2008،  2الوارق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط "مبادئ و أساسيات علم المحاسبة "،مة ، ھسليمان مصطفى الدال  1 
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 ":الدخل قائمة عناصر

 شكل يف الفرتة؛ خالل االقتصادية املنافع زيادة هي النواتج: املفاهيمي اإلطار حسب: النواتج -

 الزيادة باستثناء اخلاصة األموال زيادة عنها يرتتب اليت اخلصوم، اخنفاض أو األصول زيادة أو مدخوالت

  .اخلاصة األموال إىل املسامهني طرف من جديدة مسامهات تقدمي عن الناجتة

 اخنفاض أو خمرجات شكل يف الفرتة خالل االقتصادية املنافع اخنفاض"  بأ�ا األعباء تعرف: األعباء -

 .اخلاصة األموال يف املسامهني إىل التوزيعات باستثناء؛ اخلاصة األموال نقص عنها يرتتب اليت األصول

 األجور البيع تكلفة مثل للمؤسسة العادية النشاطات عن الناشئة األعباء وكذا اخلسائر أيضا يشمل األعباء تعريف

 .1"واالهتالكات

 :الدخل قائمة جدول في إظهارها يستوجب معلومات

  .الوسيطة النتائج حتديد يسمح مبا طبيعتها، حسب األعباء حتليل -

  .العادية األنشطة نواتج -

 .املستخدمني أعباء -

 املماثلة. واملدفوعات والرسوم الضرائب -

  .العينية باألصول املرتبطة القيمة واخنفاض االهتالكات خمصصات -

 .املادية غري باألصول املرتبطة القيمة واخنفاض االهتالكات خمصصات -

  .العادية األنشطة نتائج -

 .واألعباء للنواتج العادية غري العناصر -

 .2"التوزيع قبل للفرتة الصافية النتيجة -

 .129، مرجع سبق ذكره، ص"مبادئ و أساسيات علم المحاسبة "مة ، ھسليمان مصطفى الدال  1
أوت  20"، مذكرة ماسرت أكادميي، جامعة "أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على المردودية المالية للمؤسسة االقتصاديةمشهود فاطمة،   2

 .24، ص2015-2014، سكيكدة، 1955
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 ثالثا: قائمة التدفقات النقدية

 :النقدية التدفقات قائمة مفهوم -

 الداخلة النقدية التدفقات من لكل التفصيلي امللخص عرض يف الذكر السابقة املالية القوائم يف للقصور نظرا"     

 مالية بقائمةاملالية  احملاسبة معايري هيئة طالبت فقد ؛املالية الفرتة خالل النقدية واستخدامات مصادر أو واخلارجة،

 احملاسيب املعيار أصدرت اليت احملاسبية للمعايري الدولية اللجنة فعلت وكذلك. النقدية التدفقات قائمة وهي جديدة

 توفري هو منها الرئيسي والغرض. النقدية التدفقات قائمة باسم عنون والذي 1992 العام من السابع الدويل

 حتليلهم يف وغريهم والدائنني املستثمرين ملساعدة وذلك النقدية، واملدفوعات املتحصالت عن مالئمة معلومات

 .1"للنقدية

 أهداف قائمة التدفقات النقدية:

أوقات توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات مفيدة بشأن اهليكل املايل للمنشأة، والقدرة يف التأثري على  -

 التدفقات النقدية.

توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات اضافية للمستخدمني عن أصول وخصوم وحقوق امللكية اخلاصة  -

 باملنشأة.

 القدرة على مقارنة تقارير األداء التشغيلي ملختلف املنشآت.تعزز قائمة التدفقات النقدية من  -

  2تعمل قائمة التدفقات النقدية كمؤثر للمبالغ والتوقيتات وعنصر التأكد املتعلق بالتدفقات النقدية املستقبلية." -

 ": خمتلفة أنشطة ثالثة يف تتمثل اخلزينة تدفقات النقدية: تدفقات أنواع 

 الدخل صايف حتديد يف وتدخلاملؤسسة  لنواتج املنشئة األساسية األنشطة يف تتمثل و :التشغيلية األنشطة -

 .الفوائد وسداد والعاملني وللموردين للمصروفات تسديد كذلك؛  والفوائد الزبائن من املتحصالت مثل

منشأة املعارف، االسكندرية،  "المحاسبة والمراجعة في ضوء المعايير وعناصر االفصاح في القوائم المالية"،حممود حممد عبد السالم البيومي،   1
 .22، ص2003، 1مصر، ط

، 2010اجلامعي سوق أهراس، ، مداخلة يف امللتقى الوطين للمركز "االفصاح المحاسبي في قائمة تدفقات الخزينة"أمحد طرطار، شوقي اجلباري،   2
 .12ص
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 العناصر ضمن احملتواة غرياألخرى  التوظيفات كذا و األصول بيع و باقتناء اخلاصة هي :االستثمارية األنشطة -

 .عنها والتنازل االستثمارات واقتناء وحتصيلها للغري القروض تقدمي مثل للخزينة املعادلة

 احلصول حيث من اخلاصة األموالمكونات  يف تغريات عنها يرتتب اليت األنشطة وهي :التمويلية األنشطة -

 على احلصول خيص فيما الوحدة مديونية وكذا بالعوائد، وإمدادهم املسامهني أو املالك من جديد رأمسال على

 .1"وسدادها الدائنني من القروض

 الداخلة والخارجة مصنفة على أساس األنشطةالنقدية : التدفقات (4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 تدفقات داخلية  تدفقات داخلية  

 

 تدفقات خارجية 

 تدفقات خارجية  

 

 

 

 

.259-258، ص ص2001 األردن، عمان، ،1ط والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار ،المحاسبة" نظرية ،"الوقاد حممد سامي :المصدر  

 .156، ص2006، 1املكتب اجلامعي احلديث، جامعة االسكندرية، مصر، ط "تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار"،كمال الدين الدهراوي،   1

 :أنشطة متويلية

 إصدار أوراق مالية يف -

 .شكل صك ملكية

 إصدار ديون ،سندات، -
 

 :أنشطة استثمارية
 .عقارات، آالت و معداتبيع  -

 بيع أوراق مالية لديون و حقوق ملكية يف -

 .مؤسسات أخرى
 .حتصيل الديون املقدمة ملؤسسات أخرى-

 :أنشطة تشغيلية

 عندما تتجاوز املتحصالت
 النقدية (اإليرادات) املدفوعات

 .النقدية

 جممع النقدية

 :أنشطة متويلية

 .سداد توزيعات -

 .تسديد ديون -

 اسرتداد أسهم رأس -

 .املال

 :أنشطة استثمارية

 .شراء عقارات، آالت و معدات -

 شراء أوراق مالية، ديون، األموال اخلاصة يف -

 .مؤسسات أخرى

 .تقدمي قروض ملؤسسات أخرى -

 :أنشطة تشغيلية

 عندما تتجاوز النفقات

 النقدية (املصروفات)

 املتحصالت النقدية
 (االيرادات).
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 الخاصة األموال تغيرات قائمةرابعا: 

 الخاصة األموال تغيرات قائمة مفهوم

 اخلاصة األموال تغري يف املصادر تعدد مع ولكن امليزانية، وبني النتائج حسابات بني الربط حلقة هي" 

 من مرة ألول القائمة هذه إصدار مت ولقد ومصادره، التغري هذا مسببات لتوضيح منفردة قائمة ختصيص توجب

 تشكل: "بأ�ا تغريات قائمة املايل احملاسيب النظام عرف وقد. 1997 سنة الدولية احملاسبية املعايري جملس طرف

 اخلاصة األموال  اخلاصة األموال رؤوس منها تتشكل اليت الفصول من فصل كل يف أثرت اليت للحركات حتليال

 .املالية السنة خالل للمؤسسة

 :الخاصة األموال تغيرات قائمة أهمية

 عن الناجم التغري عن فتفصح وامليزانية، النتائج حلسابات ربطها من اخلاصة األموال تغريات قائمة أمهية تنبع     

 كما احملتجزة، األرباح يف تغري من عنه ينجم وما املالية الدورة خسائر أو أرباح صورة يف متمثال النتائج حسابات

 آخر يف اخلاصة األموال إىل وصوال املالية الدورة أول من اخلاصة األموال بنود على تؤثر اليت التيارات برصد تقوم

 .1"الدورة

 :"الخاصة األموال بتغيرات المتعلقة المعلومات من األساسية األهداف

 الفرتة. خالل املؤسسة أنشطة عن الناجتة النتائج جمموع حتديد -

 .النتيجة هذه عامة بصفة يبني والذي اإلغالق تارخي بني اخلاصة األموال تغري -

 :وهي املسامهني مع التعاقدات يف املتمثلة و بالنتيجة، املرتبطة غري اخلاصة األموال تغريات -

 :احملرر االجتماعي املال رأس تغيريات  -

 · السهم إصدار عن املتتايل النقدي الرأمسال زيادة -

"مقارنة وتكييف القوائم المالية في النظام المحاسبي الجزائري وفق المعايير المحاسبية  بن خليفة بلقاسم، عزة االزهر، صاحلي ناجية،  1
 .8، ص2013، جانفي14-13، "، مداخلة يف امللتقى الوطين، ك.ع إق. تج. ع ت، جامعة عبد احلميد ابن باديس، مستغامنالدولية
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 · ألسهم االلتزامات حتويل -

  .1"املسامهات و اإلدماج اإلصدار، عالوات  -

 .الخاصة األموال حسابات أرصدة على وتؤثر الفترة خالل تحدث التي المعامالت: )5(رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 .13، مرجع سبق ذكره، ص"االستثمار ألغراض المالية القوائم تحليل" الدهراوي، الدين كمال :املصدر

 قائمة المالحق:

 من املستعملة التقييم معايري بفهم يسمح فهو؛ داللة ذات أساسية معلومات على حيتوي املالية القوائم ملحق"

 يقدم. و املالية القوائم قراءة و لفهم الضرورية املستعملة النوعية احملاسبية الطرائق وكذا املالية، القوائم إعداد اجل

 .2"السابقة الفرتات مع املقارنة إجراء من متكن منظمة بطريقة

 

 2008 ،1ط ، دار وائل للنشر، عمان،  االردن،الي الجوانب النظرية والعلمية"" معايير المحاسبة واالبالغ المحممد أبو نصار، مجعة محيدات،   1

 .24ص
"مقارنة وتكييف القوائم المالية في النظام المحاسبي الجزائري وفق المعايير المحاسبية بن خليفة بلقاسم، عزة االزهر، صاحلي ناجية،   2

 .09"، مرجع سبق ذكره، صالدولية

 الطرق و السیاسات تغییر من الناجمة والخسائر المكاسب
و المحاسبیة  

الھامة األخطاء تصحیح  

التثبیتات تقییم إعادة من الناجمة والخسائر المكاسب  

المالیة السنة نتیجة صافي  

 األموال حسابات بین والتحویالت المالك مع المعامالت
 الخاصة

 مع المعامالت
 المالك
 بین والتحویالت

 األموال حسابات
 الخاصة
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 :"المالية القوائم ملحق محتوى

 نقص وأي للمعايري، مطابقتها مدى(  املالية القوائم حتضري و احملاسبة ملسك املعتمدة احملاسبية الطرق و القواعد -

 ).ويربر يشرح أن جيب

 األموال تغريات وجدول اخلزينة، تدفقات جدول الدخل، قائمة امليزانية، لفهم الضرورية اإلضافية املعلومات -

 .اخلاصة

 وكل. وفروعها األم املؤسسات املختلطة، املؤسسات الشراكة، حالة يف الوحدات ختص اليت املعلومات -

 حتديد سياسة التعاقد وقيمة حجم التعاقد، العالقات، أنواع طبيعة: مسرييها أو الوحدات مع متت اليت التعاقدات

 .بالتعاقدات املتعلقة األسعار

 .الصادقة الصورة على للحصول وذلك اخلاصة العمليات ببعض املتعلقة أو العامة الصبغة ذات املعلومات -

 :امللحق يف إظهارها الواجب املعلومات بتحديد يسمحان أساسيان عامالن يوجد

 .املعلومة مالئمة عنصر -

 .النسبية أمهتها -

 خيص فيما القوائم مستعملي أحكام على تؤثر داللة، ذات معلومات على فقط حيتوي أن جيب فامللحق وعليه

 .1"املؤسسة ونتيجة املالية الوضعية املالية، الذمة

 

 

 

 

1 BRUN STEPHAN, " L’essentiel des normes comptables Internationales IAS/IFRS", 
Gualiano éditeur Paris, France, 2004, P54.  
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 امللحق يف املوجودة املعلومات :)2(رقم جدول

 اجتماعية جبائية قانونية اقتصادية
 .التقييم طرق-

 .البنود بعض تطور-
 االهتالكات حساب طرق-

 و
 .القيمة خسائر و املؤونات

 للقيم املالية احملفظة جرد-
 .للتوظيف القابلة

 .املالية االلتزامات مبلغ-
 املال الرأس هيكل-

 .للمؤسسة االجتماعي
 .املضمونة القروض-

 بني ائب الضر وزيع-
 والنتيجة اجلارية النتيجة

 .االستثنائية

 .العمال عدد -
 االمجالية األجور مبلغ-

 .عة املدفو
 كامتيازات املسددة املبالغ-

 .اجتماعية

 .24مرجع سابق، ص ،"والعلمية النظرية اجلوانب املايل واالبالغ احملاسبة معايري"  محيدات، مجعة نصار، أبو حممد :املصدر

  المالية القوائم مستخدمي المطلب الثالث:

 وقد الرشيدة، االقتصادية القرارات اختاذ عملية يف احملاسبية املعلومات الستخدم متعددة فئات تلجأ"

 حدد كما املالية، القوائم تستخدم اليت الفئات من عدد املالية القوائم وعرض إلعداد املفاهيمي اإلطار حدد

 من املختلفة احتياجاهتم ببعض الوفاء يف .ملالية القوائم مستخدمي قبل من فئة كل حتتاجها اليت املعلومات  طبيعة

 حيث جدا متباينة املعلومات إىل الفئات هذه احتياجات أن ذلك ؛االقتصادية قراراهتم لصنع الالزمة املعلومات

 يف مسامهتها مدى تقيم إىل بالتزاماهتا الوفاء على بقدرهتا مرورا املستقبلية أفاقها؛ املؤسسة نتائج معرفة من ترتاوح

 :"يلي ما على االحتياجات تلك وتشمل. 1"اجملتمع تطوير

 من الفئة تلك وتتطلب ،باستثماراهتم املتعلقة والعوائد باملخاطر ومستشاريهم املسامهون يهتم :املستثمرين - 

 املسامهني وحيتاج ،االستثمارات بيع أو االحتفاظ أو بشراء تتعلق قرارات اختاذ يف تساعد معلومات املستخدمني

  .إجراءات توزيعات االرباح على املؤسسة قدرة تقييم من متكنهم معلومات إىل أيضا

والتوزيع، عمان األردن، دار اليازوري العلمية للنشر ات معاصرة"، ھ"التحليل و التخطيط المالي إتجاعدنان تايه  النعيمي، أرشد فؤاد التميمي،   1 
 .67، ص 2008، 1ط
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 هبا يعملون اليت املؤسسات واستقرار برحبية املتعلقة باملعلومات متثلهم اليت واجملموعات العاملون يهتم :العاملني -

 التقاعد ومنافع املكافآت توفري على مؤسستهم قدرة تقييم يف تساعدهم اليت باملعلومات أيضا هؤالء يهتم كما

 .التوظف وفرص

 يف سدادها سيتم وفوائدها قروضهم كانت إذا ما حتديد من متكنهم اليت باملعلومات املقرضون يهتم :املقرضني - 

 .استحقاقها مواعيد

 املبالغ كانت إذا ما معرفة من متكنهم اليت باملعلومات هؤالء يهتم: التجاريني الدائنني من وغريهم :املوردون - 

 على اهتمامهم يركزون التجاريون الدائنون فان املقرضون عكس وعلى موعدها، يف تسدد سوف هلم املستحقة

 .رئيسي كعميل الطويل األجل يف املؤسسة على اعتمادهم حالة ذلك من ويستثىن القصري األجل يف املؤسسة

 على اعتمادهم أو ارتباطهم حالة يف خاصة املؤسسةباستمرارية  املتعلقة باملعلومات العمالء يهتم :العمالء - 

 .1"الطويل األجل يف املؤسسة

 تلك وحتتاج املختلفة، املؤسسات بأنشطة وبالتايل املوارد بتوزيع احلكومية اجلهات هتتم: احلكومية اجلهات"  -

 كأساس وكذلك الضريبية السياسات ووضع األنشطة تلك وتنظيم توجيه يف الستخدامها معلومات إىل اجلهات

 .مياثلها وما الوطين بالدخل املتعلقة لإلحصاءات

 يف فعالة مسامهة املؤسسة تقدم قد فمثال متعددة بطرق العام اجلمهور على املؤسسة تؤثر :العام اجلمهور - 

 عن العام اجلمهور املالية القوائم تساعد وقد احملليني، املوردين دعم أو عمل فرص توفري طريق عن احمللي االقتصاد

 . ازدهارها وفرص بأنشطتها املتعلقة واملستجدات املؤسسة أنشطة باجتاهات املتعلقة باملعلومات تزويده طريق

 بشكل سواء املؤسسة، يف مصلحة هلم من مجيع لتشمل تتسع املالية القوائم مستخدمي فئات أن بالذكر واجلدير 

 جملس عن الصادرة املالية القوائم وعرض إعداد إطار ضمن يذكرها مل واليت الفئات هذه ومن مباشر غري أم مباشر

 .68، مرجع سبق ذكره، صات معاصرة"ھ"التحليل و التخطيط المالي إتجاعدنان تايه  النعيمي، أرشد فؤاد التميمي،   1
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...  واحملامون واملنافسون املايل، والسوق املاليون، واملستشارون واحملللون املؤسسة، إدارة: هم الدولية احملاسبة معايري

 :"فهي املالية القوائم مستخدمو يتخذها اليت االقتصادية بالقرارات يتعلق فيما أما 1."اخل

 ملكية. صكوك صورة يف االستثمارات بأحد االحتفاظ أو بيع أو شراء توقيت بشأن قرار اختاذ -

 اإلدارة. مساءلة إمكانية أو الوكالة عالقات تقييم -

 للعاملني. أخرى مزايا وتقدمي الدفع على املؤسسة مقدرة تقييم -

 املؤسسة. قبل من اقرتاضها مت اليت للمبالغ املقدمة الضمانات تقييم -

 التوزيعات. ومقدار للتوزيع القابلة األرباح حتديد الضريبية السياسات حتديد -

 القومي. الدخل إحصائيات واستخدام إعداد -

 2تنظيم أنشطة املؤسسة." -

 الثالث: تقديم القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية المبحث

 والصفات املالية القوائم أهداف حيدد الذي اإلطار بأنه املالية املعلومات عرض إطار تعريف ميكن"

 جملس ملنظور وفقا املتعلقة هبا والقياس االعرتاف ومفاهيم املالية القوائم وعناصر ،تتضمنها اليت للمعلومات النوعية

 التطرق يتم مل ملا ومرجعا معيار كل من جزء عنها اإلفصاح الواجب املعلومات تعترب لذا .الدولية احملاسبة معايري

 واملعلومات املالية القوائم وعرض إعداد بكيفيات خاصة معايري اجمللس عن صدر فقد ذلك ومع املعايري، يف إليه

 .3"اإلضافية املالية باملعلومات اخلاصة املعايري إىل باإلضافة تشملها أن جيب اليت

المعايير التي تتعلق بالقوائم المالية المطلب األول:  

 املالية القوائم عرض املتمثل يف األول الدويل احملاسيب عيارامل املالية القوائم وعرض إعداد معايري تشمل"

 والتغريات احملاسبية السياسات الثامن الدويل احملاسبية معيار ة؛النقدي التدفقات قائمة السابع الدويل احملاسبة معيارو 

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم "أعمال االصالح المحاسبي في الجزائر وأفاق تبني وتطبيق النظام المحاسبي المالي"، بوعالم صاحلي،   1
 .35، ص2010اسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر، التجارية، ختصص حم

 .36بوعالم صاحلي، نفس املرجع السابق، ص  2
3  www .iasb. Org.uk / www .oicv. com, Consulté le 13 /04/2016 . 
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 املايل اإلبالغ ومعيار امليزانية لتاريخ الالحقة األحداث العاشر الدويل احملاسبة معيار؛ واألخطاء التقديرات يف

 .مرة ألول الدويل املايل اإلبالغ معايري تطبيق األول الدويل

 IAS1 المالية القوائم عرضأوال: 

 جودة ذات تكون ولكي للمقارنة، قابليتها لضمان املالية القوائم عرض أسس وصف إىل املعيار يهدف

 الكيانات مجيع على املعيار ويطبق وموثوقية، مصداقية وذات مالئمة وبيانات معلومات على حتتوي أن جيب عالية

 : اآلتية الرئيسية احملاور على ويرتكز الدولية، احملاسبة معايري وفق قوائمها تعرض اليت

 .للمقارنة قابليتها على التأكيد مع املالية القوائم عرض أسس حتديد -

 اليت املعلومات مناألدىن  واحلد مزاياها إعدادها، طرق أشكاهلا، املالية، القوائم لعرض العام اإلطار على التعرف -

 .عرضها يتم

 يف إتباعها الواجب احملاسبية السياسات وحتديد املالية القوائم مكونات تصنيف خالله من يتم أساس وضع -

 .املالية القوائم  أعداد

 .1"املالية القوائم إعداد عند احلسبان يف أخذها يتم اليت النوعية الصفات على التعرف -

 IAS 7 النقدية التدفقات ثانيا: قائمة

 الفرتة خالل مؤسسةلل النقدية وشبه النقدية يف التغريات حول معلومات توفري ضمان إىل املعيار يهدف"

 على املؤسسة قدرة على للحكم املالية القوائم مستخدمي ملساعدة ؛النقدية التدفقات قائمة خالل من احملاسبية

 املستقبلية النقدية التدفقات وتوقيت مبقدار للتنبؤ كمؤشر غالبا النقدية التدفقات قائمة وتستخدم .النقدية توفري

 األسعار. يف التغري وأثر النقدية التدفقات وصايف الرحبية بني العالقة وفحص

 غري الطريقة أو املباشرة الطريقة باستخدام إما العملياتية األنشطة عن النامجة لتدفقاته الكيان بتقدمي املعيار ويقضي

 األجنبية التابعة للشركات النقدية التدفقات ترمجة ضرورة على نص كما املباشرة، الطريقة يفضل أنه إال املباشرة

 .2"حدوثها تاريخ عند السائد الصرف سعر باستخدام

 .63، ص2010، 1، الصفحات الزرقاء، اجلزائر، ط" معايير المحاسبة الدولية"خلضر عالوي،   1
 .51،ص2014، 1رفعت عبد احلليم الفاعوري، "أثر معايري احملاسبة الدولية على الشركات"، املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، ط  2
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 IAS 8 واألخطاء التقديرات في والتغيرات المحاسبية السياساتثالثا: 

للمقارنة جاء  من أجل زيادة وتعزيز مالئمة وموثوقية البيانات املالية املعروضة يف القوائم املالية ولزيادة قابليتها"     

 : احملاسبة الدويل الثامن لتحقيق األهداف التاليةمعيار 

اإلجراءات والقواعد  عند اختيار وتغيري السياسات احملاسبية واليت متثل مراعاهتا حتديد األسس واملعايري الواجب -

 .واملبادئ املتبعة يف إعداد القوائم املالية

 .توضيح املعاجلة احملاسبية للتغري يف التقديرات احملاسبية  -

 .1"الفرتة احلالية بيان املعاجلة احملاسبية لتصحيح األخطاء اليت حدثت يف الفرتات السابقة ومت اكتشافها خالل  -

  IAS10 الميزانية لتاريخ الالحقة األحداثرابعا: 

 غلق بعد الواقعة األحداث لتعكس املالية هاقوائم تعديلاملؤسسة  على ينبغي مىت بيان إىل املعيار يهدف"     

 .الغلق تاريخ بعد واألحداث املالية القوائم نشر تاريخ حول عنها اإلفصاح الواجب واملعلومات املالية، السنة

 أن على ؛الغلق تاريخ بعد أحداث دلت إذا االستمرارية مبدأ أساس على املالية القوائم إعداد عدم املعيار ويتطلب

 من نوعني بني املعيار وميز ،يعد قائما مل املؤسسة نشاط استمرارية أن أو مناسب غري االستمرارية مبدأ تطبيق

 :اعنه أمثلة وأعطى اإلغالق لتاريخ الالحقة األحداث

 ظروف معلومات حول تقدم واليت اإلغالق تاريخ بعد الواقعة األحداث تلك وهي :التعديل تتطلب أحداث -

 بعد األحداث لتعكس تلك القوائم تعديل جيب لذا؛ املالية القوائم إعداد عند معروفة تكن ومل موجودة كانت

 املالية. القوائم نشر وقبل اإلغالق تاريخ

 سائدة كانت ظروف عن تعرب ال واليت اإلغالق لتاريخ الالحقة األحداث متثل :التعديل تتطلب ال أحداث - 

 حول معلومات تقدمي الكيان على جيب األمهية من كبرية درجة على كانت وإذا تعديل، أي تتطلب فال لذا

  .2"عنها الناجتة واآلثار طبيعتها

 

 . 349خلضر عالوي، " معايري احملاسبة الدولية"، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .56مرجع سبق ذكره، ص"أثر معايير المحاسبة الدولية على الشركات"، رفعت عبد احلليم الفاعوري،  2 
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 1IFRS الدولي المالي اإلبالغ معايير تطبيقخامسا: 

 القوائم أن ضمان إىل األول الدويل املايل اإلبالغ معيار يهدف"مت تطبيق هذا املعيار لول مرة، والذي 

 على حتتوي أن جيب االنتقالية، املالية والقوائم مرة ألول الدولية احملاسبة معايري أساس على املعدة األولية املالية

 عالية جودة ذات معلومات

 : ما يلي وحتقق

 .املعروضة للفرتات مقارنة معلومات وتوفر ملستخدميها الشفافية  -

 .مالئمة بداية نقطة توفر  -

 .ملستخدميها املتأتية املنافع تتجاوز ال بتكلفة إعدادها ميكن -

 : ما يلي املعيار هذا تطبيق ويتطلب 

 .االنتقال تاريخ يف الدولية احملاسبة معايري إىل استنادا االفتتاحية امليزانية إعداد  -

 .الدولية احملاسبة معايري إىل استنادا املالية القوائم بنود قياس  -

 عدم جيب واليت السابقة احملاسبية املبادئ وفق هبا املعرتف واألعباء والنواتج واخلصوم األصول على التعرف  -

 .والعكس الدولية احملاسبة معايري وفق هبا االعرتاف

 .الدولية احملاسبة معايري وفق تصنيفها إعادة جيب اليت املالية القوائم عناصر حتديد  -

 واملفاهيم السياسات وكذالك استخدامها عن التوقف مت واليت املستخدمة احملاسبية واملفاهيم السياسات حتديد  -

 .1"الدولية احملاسبة معايري وفق تبنيها مت اليت احملاسبية

 المطلب الثاني: طرق تحليل المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية

ألغراض  إن حتليل القوائم املالية يعترب مبثابة اخلطوة األوىل يف مراحل فهم وتفسري حمتوى تلك القوائم"

من وجهة نظر إدارة  أو ؛سواء كان ألغراض االئتمان أو االستثماراستخدامها يف اجملاالت اليت هتم مستخدميها 

 االقتصادية السائدة. املشروع عند تقييم األداء باملقارنة باملشروعات األخرى ويف ظل الظروف

 

 .703مرجع سبق ذكره، ص" معايير المحاسبة واالبالغ المالي الجوانب النظرية والعلمية"، حممد أبو نصار، مجعة محيدات،  1  
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 التحليل األفقي: -1

التحليل األفقي بدراسة التغريات اليت حتدث لعناصر القوائم املالية من فرتة مالية إىل فرتة مالية  يهتم

أخرى، مبعىن أنه يهتم بدراسة مبالغ ونسب التغريات. وهذا بطبيعة احلال يتطلب توفر جمموعة من القوائم املالية 

تيجة من حتليل التغريات، وميكن لنا القول أن املقارنة حىت ميكن قياس مبالغ ونسب التغريات مث التوصل إىل ن

 .التحليل األفقي يساعد يف فهم وتفسري االجتاهات بني الفرتات املالية لعناصر القوائم املالية

ويستند هذا التحليل على استعراض وثائق سنتني على األقل لتجنب بناء حتليل على استنتاجات تستند إىل 

استخدام اجملاميع  ال يعكس بالضرورة حقيقة الوضع املايل للمؤسسة، حيث يتم حاالت استثنائية أو غري العادية

 الرئيسية (التوازنات املالية) والنسب، اليت متثل دعما من أجل حتليل وتقييم:

 املخاطر الرئيسية. - 

 التغريات يف اهليكل املايل.  -

 .1فعالية للمؤسسة" -

 التحليل الرأسي: -2

التحليل الرأسي بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة املالية إىل قيمة أساسية يف تلك القائمة  يهتم"

وعلى سبيل املثال ميكن قياس نسبة النقدية إىل . تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسيب لعناصر القائمة املالية

إمجايل إىل  امليزانيةمن عناصر  بة كل عنصرإمجايل األصول مث املخزون السلعي إىل إمجايل األصول، وهكذا تتم نس

 امليزانية، وميكن بطبيعة احلال القيام بنوع آخر من التوزيع النسيب وهو نسبة كل عنصر من عناصر امليزانية إىل

واملخزون إىل إمجايل . إىل إمجايل األصول املتداولة إمجايل اجملموعة اليت ينتمي إليها العنصر مثل نسبة النقدية

يفهم من هذا أن … واآلالت إىل إمجايل األصول الثابتة وهكذا يف حني يتم نسبة العدد ؛ل املتداولةاألصو 

وال شك أن هذا يساعد اإلدارة يف فهم  ،لتوزيع عناصر القوائم املالية يهتم بقياس النسب املئوية الرأسيالتحليل 

امللتقي الوطين حول التشخيص املايل للمؤسسات  للمؤسسات "،"التحليل المالي كأداة لتقويم األداء المالي هبلول نور الدين، حمرز نور الدين،   1
 .15-14، ص ص 2012االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي سوق أهراس، 
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القيم النقدية املطلقة بتلك القوائم قد ال  سهولة حيث أن االعتماد على مكونات القوائم املالية بطريقة أكثر

 .1"القوائم يساعد على فهم مغزى حمتوى تلك

 تحليل النسب المالية: -3

ن القلق من التوازن املايل يتم معاجلته بالفعل من إ، و »إىل النسبة بني كتلتني يشري«نسبة "إن مصطلح 

املالءمة املالية ومديونية املؤسسة. باإلضافة إىل خالل مفهوم رأس املال العامل، والنسب اليت تعكس مستويات 

مفاهيم سرعة دوران بنود األصول واخلصوم اليت تشري يف الوقت نفسه إىل نسب التناوب، وأخريا نسب ما يسمى 

النتيجة والرحبية ذات الصلة باألرباح (يف أشكال خمتلفة) على التوايل يف املبيعات وما يتصل البنود األخرى من 

نية، وكل هذه النسب حتسب عادة على أساس ميزانية الذمة باستثناء نسب التناوب اليت تستند إىل القيم امليزا

 .2اخلام للميزانية الوظيفية"

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 16نور الدين، حمرز نور الدين، "التحليل املايل كأداة لتقومي األداء املايل للمؤسسات "، مرجع سابق، ص هبلول  1  
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المعاییر المحاسبیة الدولیةالقوائم المالیة وفق   الفصل الثاني  
 

  :خالصة الفصل الثاني

 تعترب؛ حيث الدولية احملاسبة معايري مع تتوافق اليت املالية القوائم يف جاء عما للتعرف الفصل هذا خصص     

 قائمة: عادة املالية القوائم وتشمل اخلارجية، األطراف إىل املعلومات توصيل خالهلا من يتم اليت الرئيسية الوسيلة

 املالحظات أيضا تشمل كما امللكية، حقوق تغريات وقائمة النقدية، التدفقات قائمة الدخل، قائمة املايل، املركز

  .املالية للقوائم املكمل اجلزء عتربت واليت امللحقة واجلداول املالية القوائم على

 نتيجة تنشأ كما إقتصادية؛ وحدة أي يف احملاسيب للعمل واألساسي النهائي الناتج املالية القوائم متثل كما     

 لغرض االقتصادية الوحدة هبا تقوم اليت باألحداث ترتبط اليت البيانات على احملاسبية املعاجلات من جمموعة إجراء

 .املختلفة القرارات اختاذ يف منها تستفيد أن ميكن اليت اجلهات كافة إىل وملخصة إمجالية بصورة تقدميها

ومت التطرق يف هذا الفصل إىل عموميات حول املعايري احملاسبية الدولية، وذلك نظرا لالهتمام الكبري الذي      

 لتسهل الدولية احملاسبة معايري إىل احلاجة ظهرت كله هذا ظل ويفأولته اهليئات احملاسبية الدولية بالقوائم املالية؛ 

 وخاصة املؤسسات يف الفعلني لألطراف املالية املعلومات شفافية تضمن حيث البلدان؛ بني التبادل عملية من

  .املختلفة قراراهتم الختاذ املستثمرين

 للمؤسسة املايل املركز على تأثر اليت والظروف العمليات لقياس األساسي املرشدوتعترب املعايري احملاسبية الدولية 

 املالية القوائم عناصر من حمدد بعنصر عادة يتعلق املعىن هبذا واملعيار، للمستفدين املعلومات وإيصال أعماهلا ونتاج

 .أعماهلا ونتاج للمؤسسة املايل املركز على تؤثر اليت العمليات من معني بنوع أو
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 خاتمة عامة:

الكبري واملتنامي على الساحة العاملية مبوضوع الرقابة يف البنوك؛ يعود إىل  االهتماملقد بات واضحا أن 

االرتباط الوثيق بني تفعيل إشراف السلطات الرقابية على املؤسسات البنكية واملالية لديها وبني وجود إدارة عليا 

حبيث حتكم وتدير أدائها وتعمل يف إطار تنظيمي مالئم ويف إطار وتنفيذية جيدة على رأس هذه املؤسسات. 

جمموعة من األهداف والسياسات واإلجراءات التنفيذية والرقابية اليت حتكم وتقوم أداء املؤسسات وتنظيم 

املسؤوليات والصالحيات املتداخلة بني مجيع األطراف داخل وخارج هذه املؤسسات، وهذا يساعد السلطات 

ة والرقابية على أداء مهامها على النحو املنشود. حبيث يؤدي يف �اية املطاف إىل حتقيق أهداف اإلشرافي

املؤسسات املالية واملصرفية من جهة، وأهداف السلطات الرقابية واإلشرافية من جهة أخرى، وضمان النمو والتطور 

 . الصحي للقطاع املصريف ومحاية ذوي املصاحل والعالقة هبذا القطاع

 إن تعزيز مبادئ املمارسات السليمة للرقابة لدى اجلهاز البنكي جيب أن مير عرب طريقني:     

األول يقوده البنك املركزي باعتباره املسؤول عن تنظيم ورقابة اجلهاز املصريف والثاين هو من خالل البنوك ذاهتا ألن 

 .ليةغياب الرقابة يعين الفوضى واال�يار وتنامي ظاهرة الفضائح املا

ولتحقيق أكرب مردودية أو رحبية البد من التسيري احملكم للموارد واالستخدامات خاصة وهي وسط هذا      

مما يضمن  أسلوب رقايب متنيإذ البد من املتابعة الدقيقة ملختلف العمليات وذلك باعتماد  ؛احمليط املايل املتغري

 شاطاته من املخاطر من جهة أخرى.من جهة وحفظ ومحاية أمالك البنك ون ؛السري القانوين

وعليه فإن عملية الرقابة هي يف الواقع نوع من احلماية والضمان حلسن سري البنوك، والستقرار النظام 

البنكي البد من هتيئة الظروف اليت من شأ�ا بروز جهاز رقايب فعال ونزيه يساير أنظمة الرقابة الدواية احلديثة، 

 وبشرية فعالة تعمل على حتسني هذا اجلهاز وتطويره.وذلك بتوفري وسائل مادية 

  النتائج التاليةومن خالل دراستنا هذه حاولنا إبراز      
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على تعزيز مسعة البنوك والتقليل من املخاطر اليت قد تتعرض هلا، واحلفاظ على مصاحل  الرقابةهتدف  -    

 املودعني واملسامهني. 

ة تواجه العديد من التحديات خالل القيام مبهامها هبدف احملافظة على األجهزة املكلفة مبمارسة الرقاب -

 سالمة اجلهاز البنكي.

؛ ظلت بنوكنا الوطنية عاجزة عن توفريها فهي ليت تعرفها بنوك العامل املتطورةوأمام موجات التقدم والعصرنة ا -     

  .ال متلك اسرتاتيجية سليمة يف التنظيم واملراقبة

واقتصاد الدولة ككل إىل جانب ضعف  ،رقابة صارمة وسياسات واضحة تتحكم يف النظام البنكيغياب  -   

بالوسائل واالمكانيات املادية والبشرية االزمة، أجهزة الرقابة سواء من حيث حمدودية استقالليتها أو عدم متتعها 

ة والتعليمات الصادرة عن السلطات واليت من شأ�ا أن تسمح هلال مبتابعة وضمان حسن تطبيق القوانني واألنظم

 املختصة وهذا ما تثبته الدراسة امليدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية مبستغامن وكالة عني تادلس.

 .الريفي العامل وترقية الفالحة تطوير مهمته العمومي؛ القطاع إىل تنتمي مؤسسة الريفية والتنمية الفالحة بنك -

 األخطار هذه مثل لتفادي جاهدا البنك يسعى لذا عديدة؛ أخطار تصاحبه ما كثريا البنكي التمويل عملية إن -

 .ذاته حد يف املشروع وختص نفسه العميل ختص ووافية شاملة دراسة بإجراء وذلك

 يف اختالال يسبب ألنه ؛البنك على سلبا ينعكس الدفع يف التأخري أي احملددة اآلجال يف التسديد عدم خطر -

 نتيجة الزبون على يؤثر ذاته فاخلطر سيولته نقص إىل يؤدي ما وهذا اإليرادات، يف وبالتحديد التقديرية ميزانيته

 .سرتتفع القرض كلفة فإن تأخره

 معلومات على توفرهم لعدم نظرا  BADR لدى القروض منح عملية يف وفاعليته الرقابة نظام حتديد ميكنال  -

 عملية يف البنك لدى الرقابة فاعلية درجة حتديد باإلمكان ليس وبذلك املرفوضة، امللفات عدد يف واملتمثلة كافية

 .االقراض
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 توليد، اكتساب، على البنك تشجيع خالل من مالحظتها نستطيع و موجودة البنك يف املعرفة إنتاج عملية -

 العالقة بأن القول ميكن بالتايل و البنك إدارة طرف من مقصودة غري العملية هذه كون مع املعرفة نشر و ختزين

 .البنكية اخلدمة تطوير و البنك يف املعرفة إنتاج بني اجيابية

 خربة األكثر على العليا املناصب توزيع يف اعتماده ذلك على يدل ما و السابقة التجارب من البنك تعلم  -

 اخلدمة تطوير و التنظيمي التعلم بني اجيابية عالقة هناك بأن القول ميكننا وبالتايل شهادة األكرب على وليس

 .البنكية

 وهذا وحمدودة ضعيفة حاليا تعترب اليت و االتصال و املعلومات تكنولوجيا وسائل لتطوير جيدة حماوالت هناك -

 .البنكية اخلدمة تطوير يف بالغ اثر من هلا ملا

 عملية الرقابة على البنوكوعليه ويف إطار هذه الدراسة ميكننا اقرتاح بعض التوصيات خبصوص تفعيل 

 واليت تتمثل أساسا يف:

 ملواكبة املقدمة خدماهتا تطوير خاصة املصرفية املؤسسات على و عامة املؤسسات على لزاما أصبح-

 .املعرفة اقتصاد إىل االنتقال

لعملية الرقابة على البنوك عن طريق تقييم خمتلف األحكام الرقابية  حتسني وتطوير اإلطار القانوين -

 والتنظيمية يف جمال املراقبة.

ضرورة إنشاء أنظمة رقابية متطورة حىت تكون أكثر فاعلية وقادرة على مواكبة التطورات السريعة يف  -

 األسواق املالية العاملية.

بنظرة اجيابية هتدف إىل البحث وتفعيل آليات الرقابة جيب النظر إىل فكرة الرقابة على النشاط املصريف  -

 وجعلها منسجمة مع سياسة االنفتاح االقتصادي.

تكثيف عمليات الرقابة اليت تقوم هبا اللجنة املصرفية على البنوك من أجل السماح ألعوا�ا من اكتساب  -

 مهارات فنية وجتربة يف امليدان.
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 .2010/2011 ،سطيف عباس
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 مقدمة عامة: 

 لنمو واملالئمة املناسبة الشروط أحسن بتوفري الكفيلة التدابري اختاذ إىل دائما العاملية األنظمة تسعى

 األعظم اجلزء ميثل األخري هذا أصبح إذ ؛اخلصوص على البنكيو  املايل واجلانب العموم، وجه على االقتصاد

 .الكربى املشاريع استثمار عملية يف تساهم وأ�ا خاصة مكانة من حتتله ملا األنظمة هلذه األساسية والركيزة

 على يعتمد موجه اقتصاد من بتحوله خاصة بصفة والوطين عامة يالعامل االقتصاد شهدها اليت للتحوالت ونظرا

 البنوك ذلك يف مبا التحوالت هذه مع التكيف إىل الوطنية املؤسسات اضطرت ؛السوق اقتصاد إىل القرار مركزية

 .املشاريع متويل عصب نقول مل إن ؛التمويل مصدر تعترب اليت

 فعال بنكي نظام وجب إجياد الوطين االقتصاد كامل على بالضرورة سيؤثر الذي النظام هذا يف خلل أي ولتجنب

 نظرا وذلك ،االقتصادي النشاط يتطلبه مايل عجز أي ملواجهة والالزمة الضرورية املالية املوارد توفرييساهم يف 

 الطالبني(  العجز وأصحاب)  لديه املودعة املوارد أي(  الفائض أصحاب بني الوسيط يعترب إذ البنك عمل لطبيعة

 للدولة خيضع يعد مل وأنه خاصة االقتصادية التنمية عجلة دفع يف للبنك احليوية األمهية تتجلى وهنا).  املوارد هلذه

 منها تواجهه، قد اليت املختلفة املخاطر من حقوقه ضمان إذن فعليه ومسامهني، شركاء مع يتعامل أصبح بل فقط

 .السوق آليات املتمثلة باملنافسة املتعلقة وأخرى بنشاطه املتعلقة

 على الشركات و البنوك من العديد به منيت الذي الفشل حاالت لتصاعد الرئيسي السبب احملللون ويرجع     

 يف ساهم مما .إلدارهتا اجليدة القواعد إىل الشركات و البنوك هذه افتقار إىل ؛األخرية اآلونة يف العامل مستوى

 أصحاب و املسامهني قبل من املتابعة و الرقابة وغياب ،رشيدة غري قرارات واختاذ احلسابات يف التالعب سهولة

 حسن تكفل اليت القواعد و املعايري من جمموعة تضع أن إىل الدولية املالية باملؤسسات حذا الذي األمر ؛املصاحل

 الوعي لنشر الالزم التمويل خصصت بل احلد هذا عن املالية املؤسسات تتوقف ومل .القوية الرقابة وتوفر األداء

 .التنفيذ حيز إىل إخراجها و القواعد هبذه
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 أي يف احملاسيب للعمل واألساسياليت تعد الناتج النهائي كما سنتطرق يف هذا البحث أيضا إىل القوائم املالية      

 اليت باألحداث ترتبط اليت البيانات على احملاسبية املعاجلات من جمموعة إجراء نتيجة تنشأ كما .إقتصادية وحدة

 منها تستفيد أن ميكن اليت اجلهات كافة إىل وملخصة إمجالية بصورة تقدميها لغرض االقتصادية الوحدة هبا تقوم

 وذلك وفق معايري احملاسبة الدولية.، املختلفة القرارات اختاذ يف

 بالركب واالنضمام الدولية، احملاسبة معايري باعتماد حماسبتها تكييف تريد العامل دول بقية مثل مثلها واجلزائر     

 مبختلف واملؤسسات احلسابات وحمافظي احملاسبيني واخلرباء واملهنية الرمسية اجلهات جعل الذي األمر ؛العاملي

 ظروف يف مستقبال املعايري هذه لتطبيق حتضريا املكثفة امللتقيات خالل من األعمال هذه يف بفعالية تشارك أنواعها

 ستؤدي واليت واملالية احملاسبية املعايري تطوير إطار يف وتدخل تثمينها وجب مسامهة يعد طبعا وهذا .جيدة

  .املؤسسات تطور إىل بالضرورة

 حيث؛ البنوك خاصة قوي نظام إىل يستند أن جيب نتائجه يف فعال اقتصادي قطاع أي يكون ولكي

 الودائع جلب يف فعالة سياسات اعتماد عليها وجب لذا .نفسه الوقت يف واملستثمر املقرض دور متثل أصبحت

 عملية إىل البنوك تلجأ تواجهها قد اليت املخاطر من املستثمرين أموال على احلفاظ سبيل ويف القروض وتقدمي

 ذو البنك وأن خاصة عنه غىن ال أمرا تأصبح ةالبنكي فالرقابة هذا وعلى ،القروض وتسيري ملنح صارمة رقابية

 :التالية االشكالية طرح ميكن املنظور هذا ووفق .وخمتلفة عديدة أطراف مع خدمية تعامالت

 كيف يمكن للرقابة أن تساهم في تفعيل نشاط البنوك والنهوض بها في تحريك عجلة التنمية؟      

 :الفرعية األسئلة

  البنكية؟ والرقابة بالرقابة املقصود ما -

 البنكي؟ اجلهاز داخل الرقابة تفعيل متطلبات هي ما -

 البنكي؟ اجلهاز سريورة حتسني يف الرقابة أمهية تكمن فيما -
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 املتسارع؟ التكنولوجي التطور مع تتماشى فعالة بنكية رقابة وجود البنوك تضمن كيف -

 :الفرضيات

 :التالية الفرضيات طرح ميكننا األسئلة هذه وملعاجلة

 .فعالة رقابة وجود يستوجب البنكية املهنة يف للتحكم - 

 املنهج وفق احلسن السري تضمن حيث مالية مؤسسة أو بنك أي يف فعالة وظيفة الرقابة تعترب -         

  .املطلوب التخطيطي

 .خدماهتا تطوير يفيصعب من مهامها  اجلزائرية بالبنوك رقايب جهاز غياب -

 . العاملية التطورات مبواكبة يسمح فعالة بنكية لرقابة البنوك تطبيق إن -

 :السابقة الدراسات 

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ؛الدولية المحاسبة معايير ظل في المالية لألدوات المحاسبية المعالجة -1

 جامعة وسام، شالور الباحثة إعداد من معمقة، وحماسبة مالية دراسات ختصص التجارية، العلوم يف املاجستري

 املعاجلة على الضوء تسليط الدراسة هذه خالل من الباحثة أرادت ،2010/2011 سطيف، عباس فرحات

 مما نتيجة أهم سنعطي استخلصتها اليت النتائج خيص وفيما. الدولية احملاسبة معايري ظل يف املالية لألدوات احملاسبية

 :يلي فيما وتتمثل إليه توصلت

 األسهم تقييم جيعل مما بالكفاءة؛ تتميز اليت املالية األسواق عوملة نتيجة كان الدويل احملاسيب التطور -

 يؤكد الذي األمر اجلزائر؛ بورصة حالة يف يتحقق ال ما وهو. ممكنا العادلة القيمة لطريقة وفقا ومشتقاهتا والسندات

  .للجزائر املايل النظام على وعميق جاد إصالح بإجراء اجلديد احملاسيب النظام اعتماد ربط ضرورة

 ضمن مقدمة مذكرة  ؛الدولية المحاسبية المعايير وفق الجزائرية المؤسسات في المالية القوائم تكييف  -2

 باتنة، خلضر احلاج جامعة الكرمي؛ عبد شناي الباحث إعداد من التسيري، علوم يف املاجيسرت شهادة نيل متطلبات
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 جلزء التطرق خالل من. حتقق قد دراسته خالل من الباحث إليه توصل الذي األساسي اهلدف ،2008-2009

 للقوائم عليه ستكون كيف وتوضيح املايل، احملاسيب النظام اعتماد من احملتملة واآلثار للرهانات الدراسة من كبري

 والتقييم بالتسجيل اخلاصة القواعد خمتلف مربزين التقييم وهو أال احملاسيب النظام هذا يف عنصر أهم وتناول املالية،

 ستكون كيف صغرية ولو فكرة نأخذ خالله من الذي التطبيقي اجلانب يف تكمن املذكرة هلذه املضافة والقيمة.

 .ومضمونا شكال اجلزائرية املؤسسات يف املالية القوائم عليه

 عن عينة دراسة -المالي المحاسبي النظام تطبيق ظل في المالية القوائم إفصاح تقييم محاولة -3

 عبد سعيدي حماسبة، ختصص التجارية، العلوم يف الثالث الطور دكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة؛ -المؤسسات

 :دراسته يف الباحث قدمه الذي ملخص وهذا ،2014/2015 بسكرة؛ خيضر حممد جامعة احلليم،

 ،2010 سنة التنفيذ حيز املايل احملاسيب النظام دخول بعد احملاسيب العمل واقع االطروحة هذه تعاجل

 استكشافية دراسة خالل من ،(SCF) عليها نص اليت القانونية املتطلبات وفق املالية القوائم افصاح تقييم وحماولة

 متلك اليت والشركات الوطنية، املؤسسات: هي فئات ثالثة إىل طبيعتها حسب تقسيمها مت املؤسسات من لعينة

 .اجلنسيات ومتعددة األجنبية والشركات البورصة، يف مسعرة قيم

 االدارات ممثلي مع استخدامها مت استبيان؛ استمارة بتصميم الباحث قام الدراسة هذه أهداف ولتحقيق

 حيث للبحث؛ امليدانية الدراسة مشلتها مؤسسة) 38( من مكونة قصدية لعينة واملالية احملاسبة أقسام ورؤساء املالية

 :اإلحصائي التحليل برنامج خالل من االستبيان استمارة حتليل نتائج بينت

(Statistical Package For The Social Sciences V.20 (SPSS) املؤسسات هذه أن؛ 

 التثبيتات لتقييم البنود ببعض يتعلق ما يف خصوصا عنها، واالفصاح احملاسيب التقييم لقواعد مطبقة غري عمومها يف

 هذه بني إحصائية داللة ذات فروق أي النتائج تظهر ومل ،)للتحصيل القابلة القيمة( التكلفة طريقة وفق املادية

 ما ان غري ،)اجلنسيات ومتعددة أجنبية البورصة؛ يف مسعرة قيم هلا وطنية؛( طبيعتها الختالف ترجع املؤسسات

 املطلوبة احملاسبية السياسات عن واإلفصاح املالية قوائمها اعداد على متفقة املؤسسات من% 81.93 نسبته
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  .طبيعتها الختالف تعزى إحصائية داللة ذات فروق بدون (SCF)وفق

 قد اليت بالسهولة ليس احلايل الوقت يف املايل احملاسيب النظام تطبيق إمكانية بأن الدراسة توصلت كما

 املؤسسات يف واحملاسبة املالية ومسؤويل إطارات آراء حسب مالئم يعترب تطبيقه أن إال البعض يظنها أو يفرتضها

 التطبيق حيز املايل احملاسيب النظام بدخول احملاسيب العمل كفاءة رفع يف مرتفعة بدرجة مسح تطبيقه وأن املبحوثة

 .2010 سنة منذ

 :أهمية البحث

 اجلهاز يف رقابية قوية وأسس قواعد إرساء يف البنكية الرقابة تلعبه الذي الدور يف الدراسة أمهية تكمن 

 وزيادة التحوالت عمق و بالسرعة يتسم الذي االقتصادي اجملال يف الراهنة التطورات ظل يف السيما املصريف،

 دخول إىل حباجة املالية املؤسسة فإن عوملة يزداد الذي االقتصادي النظام ظل يف كذلك.املخاطر احتماالت

 املعايري أحد أصبح سليم نظام وجود فإن  لذلك واالستثمار املال رأس أجل من ؛والعاملية احمللية املال أسواق

  .االقرتاض و لالستثمار األساسية

 الهدف من البحث:

 تطبيق خالل من البنكي األداء تفعيل يف البنكية الرقابة دور معرفة إىل الدراسة هذه خالل من �دف 

 املخاطر درجات يف للتحكم ؛السوق اقتصاد آلية وفق وذلك ،تسيري املعامالت البنكية يف سليمة أسسو  قواعد

يستوجب على البنوك االهتمام هبا والرتكيز عليها هي مراقبة نشاطها ولعل أهم وسيلة  .البنوك هلا تتعرض اليت

 التقليل من تعرضها هلذه املخاطر.بشكل جدي وفعال؛ يضمن 

 الموضوع اختيار دوافع

 .البنكية الرقابة هبا حتظى اليت األمهية -

 .الراهنة التطورات ظل يف خاصة البنكية للرقابة الالزمة املكانة إعطاء -

 على العمل البنكي عن قرب. حماولة التعرف -
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 أهمية البحث:

 من أكثر القطاعات وهو البنوك، قطاع وهو أال االقتصاد يف حيوي بقطاع املصرفية الرقابة موضوع تعلق

 هذا متانة و االهتمام بسالمة من الكثري يتطلب الذي األمر العاملي، االقتصاد يف اندماجا و للمخاطر عرضة

 .املالية الصدمات و لألزمات التعرض جتنب و املايل االستقرار لتحقيق القطاع

 :المستخدم المنهج       

 اجلانب يف الوصفي املنهج بني املزج اعتمدنا املرجوة النتائج إىل والوصول املطروحة اإلشكالية على لإلجابة       

  .التطبيق اجلانب يف التحليلي واملنهج املكتيب البحث لصياغة النظري

 البحث: تقسيم

 لغرض االجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية للبحث مت تقسيم هذه الدراسة إىل اخلطة التالية:     

 عموميات حول الرقابة الفصل األول:

ويتضمن هذا الفصل االطار املفاهيمي للرقابة، كما متحور حول أمهية الرقابة؛ مكونات نظام الرقابة، وأنواع      

 وتضمن أيضا عموميات حول الرقابة البنكية.، الرقابة

 القوائم املالية وفق املعايري احملاسبية الدولية الفصل الثاني:

عموميات حول معايري احملاسبة الدولية؛ إضافة إىل االطار النظري للقوائم املالية؛ كما أمل   وتضمن هذا الفصل

 بتقدمي القوائم املالية حسب معايري احملاسبة الدولية.

 دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية الفصل الثالث:

إضافة إىل الرقابة يف بنك الفالحة والتنمية الريفية، ومتحور هذا الفصل حول تقدمي بنك الفالحة والتنمية الريفة؛ 

 وأخريا مت تقدمي املعلومات املقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية.
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