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بخىفير أحظً الظسوف املىاطبت و املالئمت لىمى اجخاذ الخدابير الىفُلت  ئلىالعاملُت  ألاهظمتحظعى 

ألاهم و الاكخصاد على وجه العمىم والجاهب املالي و املصسفي على الخصىص،ئذ أصبح هرا ألاخير ًمثل الجصء 

السهيزة ألاطاطُت لهره ألاهظمت ملا جخخلف مً مياهت خاصت و ًلدز ما واهذ الخطىزاث الاكخصادًت حافصا 

واهذ املحً الحلُلي لعملُت السكابت حُث أصبحذ هره ألاخيرة طسوزة ال مىاص منها لتزوٍد مخخلف 

 ألاطساف الداخلُت و الخازجُت بمعلىماث حظاعد في عملُت اجخاذ اللساز.

السكابت الداخلُت بمثابت العين الظاهسة على مصالح املإطظاث املالُت الطُما البىىن منها:  باعخباز أنو 

م ئذ جمع ول اليؼاطاث  فهي جظمً حماًت ألامىاٌ املعسطت لألخطاز، ئطافت ئلى أنها حعخبر أداة للخلٍى

 املخعللت بالبىً.

ا البىً في مىاجهت املخاطس و الحد منها، حُث أن ئن السكابت الداخلُت هي أهم إلاجساءاث التي ًخخره

هظام السكابت الداخلُت ًمخاش بالىفاءة و الفعالُت، و ًخم جطبُله مً كبل أفساد إلادازة ، ٌؼيل حماًت البىً 

عُت  مً املخاطس التي ًىاجهها، و ًللل احخمالُت الخعسض لها ئلى ادوي حد ممىً. هرا وكد أولذ الجهاث الدؼَس

اث الدولُت مىطىع السكابت الداخلُت اهخماما بالغا، حُث وطعذ لجىت باٌش املعىُت بالسكابت على و املىظم

أعماٌ البىىن ئطازا لخلُُم أهظمت السكابت الداخلُت، و طلبذ مً البىىن الالتزام به. هما زهصث البىىن 

عاث و اللىاهين امل ت في مخخلف الدٌو على هرا املىطىع مً خالٌ الدؼَس  ىظمت للعمل املصسفي.املسهٍص

ت والتي جخخلف بدوزها  وال ػً أن لىظام السكابت الداخلُت مجمىعت مً امللىماث املحاطبُت و إلاداٍز

ان اليؼاط  مً وحدة اكخصادًت ألخسي، و خاصت ئذا حعلم ألامس باملإطظاث املصسفُت و املالُت والتي حعخبر ػٍس

ع الاطدثماٍزالاكخصادي ملا جلىم به مً دوز هام في حعبئت ا ، وهى ما تملدخساث و جلدًم الدعم الالشم للمؼاَز

ت و املحاطبُت، لظمان اطخلساز  ٌظخىجب هظام زكابت داخلُت فعاٌ و طلُم ًحبط بمخخلف الجىاهب إلاداٍز

 الىظام املصسفي بصفت خاصت و الىظام الاكخصادي بصفت عامت.

الداخلُت على اللسوض أمس طسوزي حتى ال ًخاطس بما أن اللسض هى أًظا أهم مىزد للبىً، فالسكابت 

البىً بأمىاله و أمىاٌ الغير، فخىىع اللسوض و طىء مخابعتها ًإدي حخما ئلى إلافالض، ومما ًيخج عىه أشماث 

اكخصادًت و اجخماعُت، و بفظل السكابت الداخلُت ًمىً الخحىم في املخاطس بصفت جُدة، فبالسغم مً أهمُت 

و الدوز اللىي الري جلعبه في الحفاظ على طمعت البىً، ئال أن حعظُم هره البىىن جفخلس السكابت الداخلُت 

 ئلى هظام في هُيلها الخىظُمي، على عىع الدٌو املخلدمت التي ال جخلى مىه .

 و على هرا ألاطاض ًمىً صُاغت ئػيالُت هره الدزاطت والخالي:   

 ييرااــروضااـبنكي ؟ـماـمىافـمـي ااـرقمب ااـماخلي اوادورهمافياتس 

و ملعالجت هره إلاػيالُت السئِظُت و بغُت إلاملام بهرا املىطىع بصفت أهثر ًخطلب ألامس إلاجابت عً   

 ألاطئلت الفسعُت الخالُت:

ت و اللسوض البىىُت؟ -  ماهُت البىىن الخجاٍز

 التي ًدبعها البىً ملىح اللسوض؟ إلاجساءاثاملعاًير و هل ًىجد  -

 على اللسوض و هُف ًلىم البىً بمعالجتها و الحد منها؟هل هىان مخاطس  -

 ؟أهىاعه تماهُ، و هظام السكابت الداخلُتهى  ما -

 لسكابت الداخلُت دوز في حظُير اللسوض؟ىظام اهل ل -
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 اـفرضيمت:

ت -  .اللسوض هي اهم مىزد للبىىن الخجاٍز

 ًدبع البىً معاًير و ئجساءاث ملىح اللسوض. -

م طماهاث.  -  جلىم البىىن بمعالجت مخاطس اللسوض  عً طٍس

ئن هظام السكابت الداخلُت مً خالٌ أهىاعه مخخلفت ٌعمل على  املحافظت على أصىٌ املإطظت و  -

 اطخخدام املىازد املخاحت بىفاءة و فعالُت لخحلُم أفظل هخائج.

 ًلعب هظام السكابت الداخلُت دوز فعاٌ في حظُير اللسوض. -

 تيمرااملوضوع:أسبمبااخ

 ُازها لهرا املىطىع ٌعىد ألطباب الخالُتخخائن 

 جخمثل فيأسبمباـوضوعي :ا 

 مع الخخصص. جالؤمهمدي  -

 الخطسق لهرا املىطىع بغُت فخح مجاٌ البحث أمام املهخمين به مظخلبال. -

 : جخمثل في: أسبمباذاتي 

 السغبت الشخصُت في دزاطت املىطىع.  -

 املىطىع الطخفادة مظخلبال وخاصت في الحُاة املهىُت. ز اخخُا -

 الخعسف على دوز هظام السكابت الداخلُت على أداء البىىن. -

 أهمي ااـمراس :ا

البحث و الىلاغ في  املىاطُع التي طسحذ على بظاط أهمٌعخبر مىطىع مخاطس اللسوض البىىُت  مً 

اللطاع البىيي في اكخصادًاث الدٌو باعخبازه العمىد الفلسي للحُاة ، و ذلً املياهت التي ًحخلها املجاٌ البىيي

مً ػأهه وطع الىظام املالي بل  طىء حظُير طُاطاث إلاكساضكخصادًت ، فظعف املالي للبىىن و الا

الاكخصاد هيل في خطس، لرا جبحث الدوٌ عً الطسق ألاهجح للحفاظ على هظام البىيي كىي و طلُم ًظم و

 خمس، ومً بين هره الطسق السكابت الداخلُت التي طىف جيىن محل دزاطدىا.لها الخلدم املظ

 أهمافااـمراس :

 حظعى الدزاطت ئلى جحلُم جملت مً ألاهداف هلخص أهمها فُما ًلي:

 جىطُح مفاهُم عامت حىٌ املإطظاث املصسفُت. -

 بُان مخاطس اللسوض و جفادها و معالجتها -

 الداخلُت باملإطظت مً خالٌ ئبساش مفهىمها و أهىاعها.فىسة عً هظام السكابت  محاولت ئعطاء -

 عً مدي فعالُت السكابت الداخلُت و دوزها في جحظين أداء البىىن. ئبساش أهمُتمحاولت  -

 صـوبمتااـمراس :

 مً أهم الصعىباث التي واجهخىا أزىاء الدزاطت هرهس منها:

 كلت املساجع باللغت العسبُت خاصت بمىطىعىا.  -

ت مهىُت مما صعب عدم اللدزة  - على ئجساء دزاطت مُداهُت في صلب املىطىع، ئذ حعمل البىىن بظٍس

 علُىا اهجاش الفصل الخطبُلي.



ــ امل ــــم  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـــــــــــمـــــــ ااــــ
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 اـنهجااـمراس :

ج بين م ىهج الىصفي خالٌ الجاهب الىظسي فُما ًخص املىهج الري اجبعخه في هره الدزاطت فهى مٍص

 هخائج ملىعت و إلاجابت على جمُع الدظاؤالث. الخحلُلي في الجاهب الخطبُلي وهرا مً اجل الىصىٌ ئلىو 

 ـسيمااـبحث:ت

ان و فصل جطبُلي:  مً خالٌ املىهجُت املخبعت كمىا بخلظُم دزاطدىا الى زالر فصىٌ فصالن هظٍس

ت و طُاطت إلاكساض  - و كظمىا الفصل حُث جىاولىا في الفصل ألاٌو هظسة عامت حىٌ البىىن الخجاٍز

 زالر مطالب.ئلى زالر مباحث ول مبحث ئلى 

أما الفصل الثاوي فيان بعىىان هظام السكابت الداخلُت في البىىن و كظمىاه اًظا الى زالر مباحث و  -

 ول مبحث ئلى زالر مطالب.

 .BNAاما الفصل الاخير فهى خاص بدزاطت مُداهُت بعىىان دزاطت حالت للبىً الىطني الجصائسي  -



 
 

 ول:الفصل لا 

نظرة عامة حول البنوك التجارية 

 و سياسة منح القروض
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 :جمهيد

 بىللت صْ للل خُثص، لبلطا الٗاملت في هعف المنان اٖت مْمحمن لت مي صْفي ألعلمنػ الحُاا ًخلٓن 

ْع  مغكؼي ًقٓم ٓمت كمهغفٍ بض كما لّ ، بذعلا ٌؿتهضفهّ ال ْفي كعف لمنان ام غحرن ٖ ًسخلقطي لْا للحل

ْاإلقا خك  في.علمنٕ ااٍلقصاث اخْقابت ٖلى علعاف 

تْك لبهافي علمنػ الحُاامهُا  ًخلٓن لجي ا عفُتلمنث اؾؾائلمن امْ          ٕٓ ؤوكُتهالجي ا الخجاٍع  جدى

ث٘ ْصالافي جلقي  الخقلُضًتْ  ألاؾاؾُتمُمجُا  جخمثل خُث املالُتت ٍؾاْلعؽ اجماْك لبهاٍ طه، ْلُاػاْلجي جا

ْصالمالیت ا ْالٗاثالا ث٘ ؤي  ْاؾؾائلمث  ٓمُتث اٍلؾلث   باقتراى القُامْ ث٘ ْصالْك ابهث خجى ؾمی الحل

ْاألل الفنل الیّ في فنَغق بما ؾهجطا هْال، ْألما  هي:ر ْزالزت مباخل یقمطي لْل 

 .ٍتع لجحاْك البها َُتماْل: ألر المبخا

ى لقْل اخ ُاثمْ لزاهي: ٖمر المبخا  .البىلُتْع

ى.لقامهذ  ْبحغاءاثمٗاًحر ر:لزالر المبخا  ْع
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: ماَيت البىىن   الخجاريت املبحث ألاٌو

ْلت مً زالل ما جباقٍغ مً ججمُ٘ املضزغاث، ْالاؾدثماع في  ني ألي ص حٗض البىٓك ٖهب الاقخهاص الَٓ

بلى غحر طلل مً املٗامالث املالُت التي ال غنى ٖنها القخهاص ؤي بلض، قتى املجاالث ْالاثخمان بإقلالّ املسخلفت 

ْع الحُٓي الظي جلٗبّ البىٓك في مجال  الخىمُت فُما ًخٗلك بضْل الٗالم الثالث. ًًاف بلى طلل الض

: حعريف ووشأة البىىن  الخجاريت املطلب ألاٌو

:  وشأة البىىن الخجاريت الفرع ألاٌو

ت بلبهة اح٘ هقإعج ن القن امًغة ألزعة الفجالى ْك الخجاٍع ْالجحاى ابٗم قاًث خ، ىٍؾْلْع ًحن بعالمع 

ْعْلناغت في ْا ن مٖليها ت ّلمخافًً بغُت اْٖصلمْال امْل ؤهت بقبْقلعبصن البىضقُت ْفي مطاث بالْبا ؤ

ْط ْؤ بًضإصاث قُاصاع نل بلمقابك لالًُإ  ٍٓلجضٍعث ؾؾائلماٍ طهث قاماؾمُت،  ن ث٘ مْصالا جُا بخد

ت.لجحاث امالصاصا للمٗاؾع زْصٕ آم بلى خؾاْصٕ بمب خؾا  ٍع

لى ك بلص ؤصٔ طقْف ْلمكقاٖلى ب بالؾخ ئهمٖمالى لبٗع لجحاْالناغت اؾمذ ع ب٘ ٖقعالعن القط امهْ

البت ٍلمالى ع بٖقصؽ لؾاعن القن امع ألزیاب٘ علافي ن یعلمفكى اف٘ بٗصمما ث، ؾؾائلمى ابٗ بفالؽ

ٓا بُاػا باؾمقیت صلبهامي في ْخكك بهء ؤْل ابةهق يّ عغن كاعصام ْمؾجك ؤهقإ بهؤ 1609مفي ٖا، ًْالخ

ٍٓلِاْ ث٘ ْصالّ اخف ألاؾاس ي ْازْصٕ آم خؿابلى ْصٕ بم خؿابن ملُلب ص اٖه جد  ث.لٗمالافي ل لجٗامع 

ٓباثا بحنلمقانت ا ْبحغاء ْل في  ُٖتلنهاْعة الزا اهدكاع ل بفيْ 18عن لقا ًتصابط مهٍْت ع لجحاا لسح ص

ْعْ ٕ ثقامْؤٖمالُا ؤ احؿٗذلجي ْك البهن ام الٗضًضؽ جإؾص قم ْلخحا كبحرةْك لى بهبلخاحت عػث ابا بؤ  فْغ

 1. املٗامالث ٍتْ في جؾفُت ع لمنا الكُلاث اؾخسضامفي  كبحرع زؤلُا ن كا، ْملانل في ك

 حعريف البىىن الخجاريتالفرع الثاوي: 

فاث ًٖٓحض  ت هظكغ منها:مفُحكغح صة حٍٗغ  ْم البىل الخجاٍع

ت لبها - ْ بٗض فترة قهحرة لمْال امْم بقبٓل ؤجقْث٘ ْصالبىل اهي ْك الخجاٍع ْصٖحن التي حؿخدك ٖىض الُلب ؤ

ْع كما مً الؼمً  ٓم بةقغاى الخجاع  يا قهحرة األٖمال احاًق ْالهاغت قْغ  2.حل بًماهاث مسخلفتألل 

ت   - ْالفاطاث ا قخهاصًتالٓخضاث الابحن ت ٍؾاْبالْم جقالبىٓك الخجاٍع طاث  صاث الاقخهاصًتخْلثٌ 

 3يحن.املقتر ْ  املقغيحن بحنْؾِ لجالعجؼ ؤي ا

ت  - اما  اَمْ ث٘ ْصالا بمهاعف ؤخُاها حؿمىْ باالثخمان  التي جخٗاملعف لمنااهي البىٓك الخجاٍع ٖلى  ًمحَز

 ٓ ا قب ت الحؿاباثْ  الُلب جدذث٘ ْصالل اغحَر ٓص. بسلك ٌؿمىما  ًٖ طلل ٍْيخج الجاٍع  4الىق

ُفتها  املالُت الٓؾُُُت املاؾؿاثهي  - ت ألاؾاؾُتالتي ْْ ْصاج٘ اصزاٍع ٖملُاتها في  ْاؾخسضامِا قبٓل 

ْ : مثل مسخلفت ٓم بخقضًم إلاقغاىالخهم  لُا ْ جسهُوصْن  لجمُ٘ الؼباثً الخضماث املهغفُت ْالتي جق

 زلك  محزة

 

                                                             
ْ هللا ص ٖبص خمن، ؤیاؾیق فیْجئاص ف 1 عي الیا، صاع اإلؾالمیتْایت علجحاْك البهافیت في علمٗالمخاؾبت اف، یصع ْالٗلمیت للهقْػ ، 1996ن، ٖما، یْ٘ػ لجع 

 01.م 

ْالهقْاباٖت ٍبیت لعلٗايت ھلهْك، صاع البهامخاؾبت ف، يیعث زی. 2 ث، م بی، یْ٘ػ لجع   03.ْع

ْالهق، اقامیتع یص ػهخمؤ 3 ْاللهقعف، صاع ػھغان لمناْص   202.عصن، مألا -نٖما، یْ٘ػ لجع 

ْالمؾی، صاع ا1996، 2ْك، ٍ لبهْصة، بصاعة احص خمّْ ؤمخفن، ميام عؾلین یاػ4 ْاللهقء لنفاعة   10.ن، م ٖما، یْ٘ػ لجع 
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ٓص  1ث٘.ْصالْا الىق

ت املالُت املخسههتامليكاث  بخضٔهي  - ٓصفي  الخٗاملفي  الخجاٍع  بذ.علا حؿعى لخدقُك ْالتي الىق

ت حٗخبر - ٓفغهُا بط ؤ بالُلب ٖليهاْال ألمى اامللان الظي ًلخقي فُّ ٖغ  البىٓك الخجاٍع ٓم هٓاما ج  كافُا ًق

ٍٓت ، ألافغاص ْ امليكاث ْمضزغاثث٘ ْصا بخٗبئت ٓم بدؿ بحن ميكاث  خماملالُت التي ج كافت املٗامالث كما جق

مال  ْ ألافغاص. ألٖا

ٓاء للمىخجحنؤصاة هي ْ - ٍٓل الالػم ؾ جمىدّ مً ما  مً زالل املؿتهللحنؤْ  الخجاع ؤْ  مِمت جمىذ الخم

 2.الاثخمان

ْ الُِئاث  ألافغاصث٘ ْصا ًقبل ؤنطلل  ألاحلقهحر  ٍْمىذ الاثخمان الىقضحٗمل في ؾٓق  ماؾؿت اثخماهُتهي  -

ٕ اليكاٍلى بُا ٍوكا قهحرة ًمخض آحالبٗض ؤْ  ٖىض الُلب الضفْ٘صا ْٖمقابلُا  َُٗيْ   كل فْغ

ْلت  ؤنالاقخهاصي ًملً   3.ألافغاص ؤْجمللّ الض

ٓع ث٘ ْصالا حم٘: هي جلل املاؾؿاث التي جقٓم بالٗملُاث الخالُت - ى مً الجمِ  4.ْمىذ القْغ

ْ  الضف٘ الالػمت ْؾاثل فحرْ ج -  5جُا.بصاعٖلى  ْالؿِغ الؼباثً جهغف جدذيُٗا ْ

 الخجاريت البىىن ووظائف املطلب الثاوي: أهىاع

: أهىاع البىىن الخجاريت  الفرع ألاٌو

ت ٍْت َبقا مخٗضصةْإ هؤلى ب جىقؿم البىٓك الخجاٍع لى ك بلْط البىٓكلى ب الىٓغ زاللُا مً  ًخم التي للؼا

 :الخالي الىدٓ

 :الجغغافُت للمىاَك ْمضٔ حغُُتها وكاَِا مً خُثؤ( 

تْك البها 1- ا التي ًق٘ لبىٓكا جللبُا  ٍقهضْ لٗامت: ا لخجاٍع ْ لٗانمت افي  الغثِس ي مغكَؼ  بخضٔ املضن فيؤ

 ٔ ٕ ْجباقغ وكاَِا اللبر ْ  مً زالل فْغ ْلت ٖلى  ملاجبؤ ْ مؿخٔٓ الض  بلافت َظٍ البىٓكْم جقْزاعحِا ؤ

مال الخقلُضًت ت ألٖا  كافت مجاالث كظلل فهي جباقغ، ألاحلْمخٓؾِ  قهحر ْجمىذ الاثخمان للبىٓك الخجاٍع

ٍٓلْ  ألاحىبي الهغف  .الخجاعة الخاعحُت جم

ت املدلُت 2- ْصة. مىُقتٖلى  وكاَِا التي ًقخهغ جلل البىٓكبُا  ٍْقهض: البىٓك الخجاٍع  حغغافُت مدض

ْ  مدافٓت مُٗىت: وؿبُا مثل ْ  مضًىتؤ  6صص.مخبقلُم  ْالًتؤ

ٕ  ٍْق٘ املغكؼ الغثِس ي للبىل: ْ املىُقت املدضصة َظٍفي ْالفْغ ، بهغغ الحجم َظٍ البىٓك جخمحز، 

ٖٓت الخضماث املهغفُتٖلى ك لط ْ ًىٗلـبُا  جغجبِ بالبِئت املدُُت كظلل فهي ٓم بخقضًمِا مجم  .التي جق

                                                             

، یتصالقجناْم الٗلافي ع لماحؾجیصة ااھقل مت لهیصمقعة كطم، یفیتعلالجهمیت ْالفالخت ك اؾت خالت به، صعافیتعلمنصاعة اإلف ااث، ّْهللاص ٖبْٖلي ب 1

 04.، م 2006/2005عة، بؾكع زیيص حامٗت مخمل، یْجمْص ْهقم: جزن
 14.، ص 2005 ،یتصعإلؾكها -یتٍیػاعألصة، ایصلحالحامٗیت صاع الْك، البهن، بصاعة ااٍؾلْع هص ؤؾٗیص مخم 2
 22.، ص1996، لهبإ، صاع اإلؾالمیتعف المناعة، الٗمامل حما 3
ْاثػالحافي علمنم ااّلهم، ایهعاببمي ْج 4 عة كطمعي، إلیحاص ایت لإلٖجماعثػالحاكت علقْایفیت علالجهمیت ْالفالخت ك اؾت خالت بهػل، صعاباث جفاقیاعي 

 ،2007/2008عة، بؾكع زیيص حامٗت مخمل، یْجمْص ْهقم: جزن، یتصالقجناْم الٗلافي ع لماحؾجیصة ااھقل مت لهیصمق

ْالمناْاْص لهقا، لیمىصلاٖلي ص زال 5 ْالهقْاباٖت ٍللف ألهی، صاع ایتصلهقایت ْغلهعف   63.، م1998، یْ٘ػ لجع 
ْ لقع اقاك 6 ٖٓاث، الجؼاثغ، ْانی، صْكلبهص اقجناعاث بمخاي، یهيػ  .20،م1987املُب
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 ٍ:لهقار اخین مب( 

ٍْقهض بها جلل البىٓك التي جخٗامل  1- .م٘ بىٓك الجملت:  ْامليكأث اللبٔر  1كباع الٗمالء 

ٕٓ الؿابك، خُث جخٗامل هي ْثت: ػلجحْك ابه-2 ْللً حؿعى لٗمالع ام٘ نغاٖلـ الى ْامليكأث الهغٔغ  ء 

ْجخمحز َظٍ البىٓك بما جخمحز ٖلجلب اكبر  ْجخٗامل فُي مخاحغ الخجؼثت بّ صص منهم،   بإنغغ مىدكغة حغغافُا 

ْمىفٗت جخْلا ْامللاهُت،  ْالخٗامل صاث املالُت قُمت مً زالل زلك املىاف٘ الؼمىُت  ن فةْبظلل  لألفغاصملل 

 لهُاثي.ك المؾجُلل ازالن مك لبهث اماصز جٓؾُ٘لى بجؾٗى الخجؼثت 

ٕ:لفا مً خُثج(   ْع

(1 :ٕ ٓهُا املؿاَم قلل الكغكاث الغالبفي  جخسظ بىٓكهي ْ بىٓك طاث الفْغ ٕ لُا ف، ْقلال قاه ْع

ْلت ْ ؤهداء مخٗضصة حغُي اغلب ت جدبْ٘ لٗامت األاماكً  ؾُماالالض للفٕغ  ًترك خُث ها ْع مؤ حؿُحر في  الالمغكٍؼ

ْ ق جضابحر ٓع  ًخٗلكال بما ب للبىل الغثِس ي للمغكؼ ًغح٘فال ، هّئ ، الثدت البىلفي ٖليها  التي ًىهبلُامت ا باألم

ٓع  ٕ.لفابُا  التي جمخضلٗامت ا الؿُاؾت ًً٘ املغكؼ الغثِس ي َبُٗتن فة ْبُبُٗت ألام  ْع

ٕٓ ٍخمحزْ  ٓاهحن ٍسًْ٘ ألهلي ا الىُاقٖلى  ٌٗملهّ بإ مً البىٓك َظا الى ْلتلٗامت ا للق ْ للض ٓاهحن لِـ،   ق

ىفي  الخٗامللى بالبىل طا ه ٍمُلْ  الجغغافي هُاقِافي التي ًق٘ الفٕغ  املدافٓاث ؾىت )ألاحل قهحرة القْغ

ٍٓل ْطلل لخم ت اؾترصاص لًمان الٗامل املالعؤؽ  فاقل (  ىلقافي  ؤًًا جخٗامل كاهذ ْ بن، القغى ؾٖغ  ْع

ٍٓلت ألاحل املخٓؾُت ْصة بضعحت ْللً ألاحل كظلل َ  .مدض

ْػٍاصة البىٓك حجم وكإث هدُجت لىمٓ مً البىٓك ٖباعة ًٖ ؾلؿلتهي ْ بىٓك الؿالؾل: 2) ت   الخجاٍع

ٕ مً ٖضة الؿلؿلت ْجخلٓن  ؤٖمالِا هُاق ْاحؿإ وكاَِا حجم اًٖ بًِٗا  مىفهلت فْغ  ٌكغف ْللً بصاٍع

ٓم ضْاخ عثِس يػ كعمٖليها   ًيؿكك لطك، بُا الؿلؿلت ْخضاث مسخلق التي جلتزملٗامت ا بغؾم الؿُاؾاث ًق

ٕٓطا ه ًٓحضال ْ بًِٗاْ  الٓخضاث بحن ت مً البىٓك الى  ْ م ؤ.لاال في ب الخجاٍع

ٖٓاث 3) ٖٓت جضًغكت قابيت عق قللط جإزْك لبهاهي : ْبىٓك املجم  حٗمل التي الخابٗت مً الكغكاث مجم

 الؿُاؾاثجي٘ لُا ْ الخابٗتث كاعلقاٖلى  باإلقغافلقابيت ا الكغكت جقٓم خُث، املهغفياليكاٍ في 

ْجإزظال  بكلل ثكاعلقاٍ طه جىفُظلُا عك لٗامت بیهما ججا اابٗا ٍ َظٍ البىٓك مغكؼي   اهدكغث لقضْ  اخخلاٍع

ْعْفي ْك لبهاٍ طه  ْ م ؤ.لْا الغغبُتبا ؤ

ْ زقتن نخابُا مؤبّ  ًخمخٖ٘لى ما  البىٓك َظٍْم : جقالبىٓك الفغصًت 4)  جلٓن ة فةهُا مهقإ الحال بُبُٗت، 

ْصة عؤؽ امخ ْ ألحاقهحرة ث في محاال جخٗاملْق فُي ؾك لطكل ْلماص ُقل  ْ  املالُتْعاق ألافي ْال ألما جْٓ

ْغحر طألا ت املسهٓنت،  ٍٓلِا بألنن امك لْعاق الخجاٍع ْالتي ًملً جد ٓلت،  ت لى هقْل املالُت ؾُ ْبؿٖغ ْص 

ٓصًت املهغفُت باململلت الغاحخي  مً ؤمثلتها ماؾؿتْ  ع.زؾاثْبضْن   1960.م في ٖا الؿٗ

ْصة كمضًىت مىُقت حغغافُت حغُي بىٓكهي : ْالبىٓك املدلُت(5 زً٘ َظٍ ْ ْالًت ؤْ  مدافٓتؤْ  مدض

ٓاهحن لىب البىٓك  ٖلى  حٗملْ بُا  التي جٓحض البِئتم٘  جخٗاملفُي ك لطك حٗمل بها التي باملىُقت الخانت للق

 2. جىاؾبهالجي ااملهغفُت ث ماصلزا جقضًم

 

                                                             
ْاج للهقهلمها، صاع اْكلبهبصاعة ا، فيعلنیح الفجاص اٖبص مخم 1  32.، م 2006، 1عصن، ٍ ألا -نٖما، یْ٘ػ لجع 
 35.34.، م م الؿابكح٘ علما ،في علنیح الفجاص اٖبص مخم  2
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 وظائف البىىن الخجاريت  الفرع الثاوي:

ْ خضًثت للمهغف الخجاعي جخمثل في: اثق كالؾُلُت   َىاك ْْ

 1أوال :وظائف هالصيىيت: 

ٓاِٖا. - ؤ ٓصاج٘ بإه  قبٓل ال

ْمً ؤَم ؤقلال  - ب ٖٓت،  ْ اؾدثماعاث مخى ى  ٓاعص البىل ٖلى قلل قْغ الدكغُل الاؾدثماعي ما حكغُل م

 ًلي:

ت. - ْ فخذ الحؿاباث الجاٍع ْ الؿلق  ى   مىذ القْغ

ْ ؾىضاث. - ْعاق املالُت مً ؤؾِم  ْ الخٗامل باأل ْ زهمِا  ت  ْعاق الخجاٍع  جدهُل ألا

خماصاث املؿدىضة. - ٍٓل الخجاعة الخاعحُت مً زالل فخذ الٖا  جم

ْ زُاباث الًمان الٗمالء. -  جقضًم اللفاالث 

ْ نغف الكُلاث املمىٓخت ٖليها.جدهُل الكُلاث ا - ك غغفت املقانت   ملدلُت ًٖ ٍَغ

ْ ؾىضاث الكغكاث املؿاَمت . -  املؿاَمت في بنضاع ؤؾِم 

ْ ألاقُاء ) الثمُىت(. - ْ املؿدىضاث  َٓغاث   جإححر الخؼاثً ألامىُت لٗمالتها لحفٔ املج

 ثاهيا: وظائف الحدًثت:

ٍْملً  ت الحضًثت  اثق البىٓك الخجاٍع ا بما ًلي:ابغػ ْْ  بًجاَػ

خماصاث املؿدىضة لٗمالئها. - ْمىذ ؾقٓف اثخماهُت لفخذ الٖا خماصاث املؿدىضة   فخذ الٖا

ْ اللمبُاالث. - ْ الضف٘ هُابت ًٖ الغحر ، جدهُل الكُلاث   الخدهُل 

ْ خفِٓا لحؿاب املخٗاملحن مِٗا. - ْعاق املالُت  ْ بُ٘ ألا  يغاء 

ْ ال - ْلُت  ْ الض  لفاالث.بنضاع زُاباث الًمان املدلُت 

ٓع. -  جإححر زؼاثً الحضًضًت الجمِ

م ْ ؤٖمال اله - ٍٓل الحٓالاث املدلُت ْ ألاحىبُت لٗمالئها ْ غحَر غافت مً قغاء للٗمالث ألاحىبُت جد

 بُِٗا.ْ 

ْ الخضماث. - ْلت للحهٓل ٖلى الؿل٘  ْ زاعج الض  مىذ بُاقاث الاثخمان لٗمالئها الؾخٗمالِا صازل 

ْ ق - ْ بُ٘ الكُلاث ألاحىبُت  ً.قغاء   ُلاث املؿافٍغ

ْ ؾىضاث". - ْ ؤؾِم  ْ مالُت " بصاعة مدافٔ مالُت  ت   جقضًم زضماث بصاٍع

ْ املمخللاث للمخٗاملحن مِٗا. - مال   بصاعة ألٖا

ْ قبٓل جدهُلِا هُابت ًٖ الٗمالء. - ْ املُاٍ  ْ الِاجق  ٓاجحر اللِغباء   1صف٘ ف

                                                             
ْلُت،صاع املؿحرة، ٖمان،  1 ْالض ٓس ى، املاؾؿاث املالُت املدلُت  ٓعي م  .95،م،2011ققحري ه
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  : وظائف البىىن(I-1ركم ) الشيل

اثق البىٓك الخقلُضًت )اللالؾُلُت( - ْْ 

 

       

 

ٓصاج٘           ىاقترا ٓصاج٘                                قبٓل ال      ال

 وظائف البنوك الحديثة والخدمات التي تقدمها 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 وظائف البنوك في االقتصاد المخطط المركزي
 

 
 

 والرقابة وظيفة اإلشراف                                    التوزيع وظيفة
 

 02ص  0222محاسبة البنوك دار المسرة للنشر والتوزيع عمان  ط األولى  –فائق شقير  املصدر:  

 

 املطلب الثالث :الضياصاث املصرفيت في البىىن الخجاريت

ْاملباصت  ٖٓت املفاَُم  التي جٓي٘ مً َغف إلاصاعة الٗلُا للي تهخضي ًقهض بالؿُاؾاث املهغفُت مجم

َْؿترقض بها مخسظ القغاعاث ٖىض  ت ٖىض ْي٘ بغامج ْ بحغاءاث إلاقغاى  ٍٓاث إلاصاٍع بها في مسخلق املؿخ

ْ بٗض اجساط قغاع بكإنها ْ ًلتزم بها ؤًًا املىفظ ٖىض بدث جلل الُلباث   .الىٓغ في َلباث إلاقغاى 

 ُلب ٖلى الٗىانغ تآلجُت:ْٖلُّ ؾِخم التركحز في َظا امل

ٓلت. ؾُاؾت -  الؿُ

                                                                                                                                                                                              
ْاثل لليكغ، الُبٗت ألاْلى،ٖمان، ألاعصن، 1 قاث، ؾُٗض حمٗت ٖقل، بصاعة املهاعف إلاؾالمُت، صاع   .55،م،2010خغبي مدمض ٍٖغ
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 .ألامانؾُاؾت  -

 ؾُاؾت الغبدُت. -

 

 أوال: صياصت الضيىلت: 

ْمً زم ًلٓن البىل  ْصاج٘ حؿخدك ٖىض الُلب،  ٓاعص البىل املالُت في  ًخمثل الجاهب ألاكبر مً م

ْحٗض َظٍ الؿمت مً ؤَم الؿماث التي ًخمحز بها الب ٓفاء بها في ؤي لحٓت،  مال مؿخٗضا لل ىل ًٖ ميكأث ألٖا

ْلٓ لبٌٗ  ٓقذ الظي حؿخُُ٘ فُّ َظٍ امليكأث جإحُل ؾضاص  ما ٖليها مً مؿخدقاث  ، ففي ال ألازٔغ

ٓلت كافُت لضٔ البىل كفُلت بإن ث ٓفغ ؾُ ٓقذ، فةن مجغص بقاٖت ًٖ ٖضم ج ْ ًضفِٗم زعسع ال ٓصٖحن،  زقت امل

ْصاجِٗم، مما قض ٌٗغى البىل لإلفالؽ   Runon Bank .1فجإة لسحب 

 ثاهيا: صياصت ألامان:

ٓصٖحن الظًً ٌٗخمض  ،ًدؿم عؤؽ مال البىل ٖاصة بالهغغ ْالظي ٌٗني نغغ خافت ألامان باليؿبت للم

ٓالِم كمهضع لالؾدثماع ض ًٖ قُمت عؤؽ املال ،البىل ٖلى ؤم ٖٓب زؿاثغ جٍؼ  ،فالبىل ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخ

ْالىدُجت هي بفالؽ البىل ،فةطا ػاصث الخؿاثغ ًٖ طلل ٓصٖحن  ٓال امل لِظا ًجب ؤن  ،فقض جلتهم حؼء مً ؤم

ٓصٖحن مً املساَغ التي قض ًخٗغى لِا.  2جلتزم البىٓك بيؿبت مدضصة مً عؤؽ املال لحماًت امل

 ثالثا: صياصت الربحيت:

ت بدؿاؾُت ؤكثر ملساَغ الخغحر في إلاًغاصاث مال  ْطلل باملقاعهت،بط جخمحز البىٓك الخجاٍع م٘ ميكأث ألٖا

 ٔ مال حٗغيا ألزاع 'الغف٘ املالي'  ،ألازغ ت حٗض مً ؤكثر ميكأث ألٖا بمٗنى ؤهّ  ،ْمً َىا ًقال ؤن البىٓك الخجاٍع

ض ألاعباح بيؿبت ؤكبر ،بطا ػاصث إلاًغاصاث البىل بيؿبت مُٗىت ْبالٗلـ بطا اهسفًذ إلاًغاصاث بيؿبت  ،جٍؼ

ْمً َىا ًخٗحن ٖلى بصاعة البىل الؿعي مُٗىت اهسفًذ ألاعباح بيؿبت ؤكبر بل  قض جخدٓل ألاعباح بلى زؿاثغ، 

ْججىب خضْر اهسفاى فيها. اصة إلاًغاصاث   3لٍؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ٍٓك املهغفي، صاع ؤؾامت،ٖمان،ؾامغ  1 ْالدؿ ت   .20، م، 2009حلضة، البىٓك الخجاٍع

ت،بصاعة ا ،الِىضي ببغاَُم مىحر 2 ت،امللخب الٗغبي الحضًث إلاؾلىضٍع  . 14،م ،2000،مهغ لبىٓك الخجاٍع

ت الاؾدثماع مداؾبت ، اخمض نالح ُُٖت 3 ٍٓل في البىٓك الخجاٍع ت، ،ْالخم              .13،م، 2003 صاع الجامُٗت،إلاؾلىضٍع
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 عمىمياث حىٌ اللروض البىىيتاملبحث الثاوي:

ْبٖاصة جقضًمِا  ٓصاج٘( مً البٌٗ بكٍغ بٖاصتها بليهم  ٓال )ال ٓ قبٓل ألام َٓغ فٗالُاث البىل َ بن ح

 تآلزغ لالؾخفاصة منها بكٍغ بٖاصتها بلُّ في املُٗاص )الاثخمان(. للبٌٗ

ْؤ مما ًجضع  ق القغى  ْ بىا الخُغق بلى حٍٗغ ْْْاثفّ  ٓاّْٖ  ؤَمُخَّمُخّ   .ؤه

: حعريف اللروض  املطلب ألاٌو

ْفقا لٓحِت هٓغ كل باخث، فالقغى باللغت  ٓنها  ى في مًم َىاك ٖضة حٗاٍعق مسخلفت للقْغ

ت ٌٗني  ْهي جغكُب انُالخحن  credoَْٓ هاش ئ ًٖ ٖباعة  creditالاهجلحًز َْٗني   cardفي اللغت الالجُيُت 

دُت " زقت ".  باللغت الؿيؿلٍغ

 Do ."ٍْ٘فِم باللغت الالجُيُت "ؤي 

 1اٍ " ؤي٘ زقت "ْٖلُّ فاملهُلح مٗى

ى: فاث ًٖ القْغ  ْ َظٍ بٌٗ الخٍٗغ

ى املهغفُت بإنها جلل الخضماث املقضمت للٗمالء  .1 ٍض ألافغاص ْ ال،حٗغف القْغ تي ًخم بمقخًاَا جْؼ

ٓال الالػمت ٖلى ؤن ًخِٗض املضًً  ْ  ْ امليكئاث في املجخم٘ باألم ٓالاملاؾؿاث  ٓاثضَا   ،بؿضاص جلل  ألام ْف

ْاخضة ْ  ٓالث املؿخدقت ٖليها ْ املهاٍعق  صفٗت  ش  مدضصة ،الٗم ٓاٍع ْ جضٖم جلل ،ؤْ ٖلى ؤقؿاٍ في ج

ٓقق الٗمُل  ًٖ  ٓالّ في خالت ج ٖٓت مً الًماهاث التي جلفل للبىل اؾترصاص ؤم الٗملُت  بخقضًم مجم

ٖلى مفِٓم ٍْدخٓي ،ْ ًىُٓي َظا املٗنى ٖلى ما ٌؿمى بالدؿُِالث الاثخماهُت ،الؿضاص بضْن ؤًت زؿاعة 

 ْ ى املهغفُت.الؿلفُاث،الاثخمان   2ختى اهّ ًملً ؤن ًلخفي بإخض جلل املٗاوي للضاللت ٖلى مٗنى القْغ

ْ الاؾتهالك  .2 ً  ؤؾاؾُحن َما:الثقت ،الاثخمان ٌٗخبر حؿلُق املال لخثمحٍر  في إلاهخاج  ٓ ًقٓم ٖلى ٖىهٍغ َ ْ

 ْ املضة.

ٓ ٖملُت ًغجط ي بم   .3 ْ مدضصة ؤن ًمىذ الاثخمان املهغفي َ ٓلت مُٗىت ؤ ْ ٖم قخًاَا البىل مقابل فاثضة ؤ

ٓال  ٓعة ؤم ْقذ مٗحن بدؿُِالث في ن ْ بٗض  ٓاء خاال ؤ ْ   قغكت ؤٖمال( بىاءا ٖلى َلبّ  ؾ ٖمُال )فغص ؤ

ٓعة ؤزٔغ  ٓانلت وكاَّ املٗخاص،هقضًت ؤْ ؤي ن ٓلت  لُخملً مً م ْ  ،ْطلل لخغُُت  العجؼ في الؿُ ؤ

ت  ْ جلٓن في قلل حِٗض مخمثلت في كفالت البىل للٗمُل ،اقتراى الٗمُل ألغغاى اؾدثماٍع ْ حِٗض البىل ،ؤ ؤ

 3هُابت ًٖ الٗمُل لضٔ الغحر.

ٓاخضة  لغغى اؾخسضامِا في  .4 ض ًٖ الؿىت ال ْ الهىاُٖت ملا جٍؼ ت ؤ ى التي جمىدِا البىٓك الخجاٍع هي القْغ

ٓصاث الثابخت  ٍٓ،قغاء املٓح ْ في جم اصة الضاثمت في عؤؽ مال الدكغُل.ؤ  4ل الٍؼ

                                                             
ٓػَ٘،ٖمان، الاعصن، ٍ 1 ْ الخ ْاثل لليكغ  ْ الغقابت في البىٓك الاؾالمىُت"،صاع  ٓال نالح بً ٖماعة،" املغاحٗت   .29،م1،2012ه
ْ بصاعتها، الضاع الجامُٗت، مهغ، 2  .52،م،2000ٖبض املُلب ٖبض الحمُض، البىٓك الكاملت: ٖملُاتها 
ٓصة، بصاعة الاثخمان، صاع اليكغ، ٖمان، ٖبض املُٗي عيا اعقُض،  3  .32،م،1999مدفّٓ اخمض ح
ٓعاق، ٍ 4 ْ الخدلُل الاثخماوي، ماؾؿت ال ٓص الؼبُضي، بصاعة الاثخمان املهغفي   .120،م،2000، 1خمؼة مدم
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ٓص( .5 خباعي للحهٓل ٖلى القُم الحالُت)هق ٓ مقُاؽ لقابلُت الصخو املٗىٓي الٖا مقابل جإحُل ،القغى َ

ْقذ مٗحن في املؿخقبل ْ القغى.،الضف٘ بلى  ْقذ الاؾخضاهت ؤ ْٖض بالضف٘ بٗض اهقًاء   ٓ  1ْ بٗباعة ؤزٔغ َ

 

 لروضاملطلب الثاوي: أَميت و وظائف ال

اثفِا: ْْ ْ ى  ى ؾيخُغق في َظا املُلب بلى ؤَمُت القْغ  بٗض ما ٖغفىا القْغ

: أَميت اللروض  الفرع ألاٌو

ْكُق ؤن َظا  - ٓفاء،  ٖٓض بال ْال ٓم ٖلى ؤؾاؽ الضف٘ لألحل  حؿُِل املٗامالث التي ؤنبدذ جق

ش إلاوؿاهُت.  ألاؾلٓب قض عافك النهٓى الاقخهاصي  الظي لم ٌؿبك لّ مثُل في جاٍع

ْْاؾُت  - ْاؾُت للخباصل  ٍٓل عؤؽ مال مً شخو ألزغ، فِٓ بظلل  ٌٗخبر ْؾُلت مىاؾبت لخد

اصة بهخاحُت عؤؽ املال ْاؾُت لٍؼ ٓػَ٘، ؤي  ْالخ ٓال في إلاهخاج   . الؾخغالل ألام

ٓعص ألاؾاس ي الظي ٌٗخمض ٖلُّ البىل للحهٓل ٖلى بًغاصاجّ، بط جمثل الجاهب ألاكبر  - ى امل حٗض القْغ

ى املهغفُت ٖىاًت زانت. مً اؾخسضاماجّ، ت القْغ  ْلظلل جٓلي البىٓك الخجاٍع

ْالىقض  - ٓصاج٘  اصة ال ٓامل الِامت لٗملُت زلك الاثخمان التي جيكا ٖنها ٍػ ى املهغفُت مً الٗ حٗض القْغ

ْل    .املخضا

ٓالث، التي حٗخبر  - ْالٗم ٓاثض  ت ًاصي بلى اعجفإ الف ى في محزاهُاث البىٓك الخجاٍع اعجفإ وؿبت القْغ

ْجىُٓم مه ْجضبحر  ٓصٖحن في جلل البىٓك،  ْالتي جملً مً صف٘ الفاثضة املؿخدقت للم ضعا لإلًغاصاث 

ٓاحِت اخخُاحاث السحب مً  ٓلت مل قضع مالثم مً ألاعباح م٘ بملاهُت اخخفاّ البىل بجؼء مً الؿُ

  .الٗمالء

ْالخضماث، - ْالخجاعة  ْالؼعاٖت  ٍٓل خاحاث الهىاٖت  ْعا َاما في جم ى ص ٓال  جلٗب القْغ فاألم

ٍٓل  ْجم ٓع الٗمال الالػمحن لٗملُت إلاهخاج  ْعف٘ ؤح ْلُت،  ٓاص ألا املقغيت جملً املىخج مً قغاء امل

ْالحهٓل ٖلى ؾل٘ إلاهخاج طاتها  املبُٗاث تآلحلت، 

ْعزاء املجخم٘ الظي  - ْجقضمّ،  ٖملُاث الاقتراى جملً البىٓك مً املؿاَمت في اليكاٍ الاقخهاصي 

ى  .جسضمّ ْعَا ٖلى فخٗمل القْغ ٓة الكغاثُت التي حؿاٖض بض ْػٍاصة الق ٖلى زلك فغم الٗمالت، 

ْجدؿحن مؿخٔٓ املِٗكت ٓاعص الاقخهاصًت،   2.الخٓؾ٘ في اؾخغالل امل

 الفرع الثاوي: وظائف اللروض:

ٓاهب الخالُت: ْ جدضًض ؤغغايِا في الج ْ ًملً جدضًضَا  ى  اثق مخٗضصة للقْغ  َىاك ٖضة ْْ

بن اخخُاحاث الاؾدثماع إلاهخاجي املسخلفت في الاقخهاص الحضًث حؿخٓحب قضع لِـ  وظيفت إلاهخاج: -1

ٓفحر َظا القضع اللامل مً الاصزاعاث ْالاؾدثماعاث  ملا كان مً الهٗب ج ٓال،  بالقلُل مً عئْؽ ألام

ْ الفغصًت ؤْ الخا حن املاؾؿاث املالُت املسخلفت ، كما ًملً للمىخجنت لظا فان اللجٓء بلى املهاعف 

ْ ألافغاص. ٖاث  ْ بُِٗا للمكْغ م الؿىضاث  ك بنضاَع ٍٓ ًٖ ٍَغ ٍٓل الظي ًدخاح  الحهٓل ٖلى الخم

                                                             
ْاثل، ٍ 1 ْ اؾتراجُجي مٗانغ، صاع   .124،م،2000، 1فالح خؿً الحؿني، بصاعة البىٓك، مضزل كمي 
2  ْ ٖٓاث الجامُٗت، الجؼاثغ، قاكغ القؼ ٓان املُب  .113، م،2000ٍني، مدايغاث في اقخهاص البىٓك، صً
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َْظٍ الٓؾاَت حؿاٖض   ،ً ْ املؿدثمٍغ  ً ْع الٓؾُِ بحن املضزٍغ كما ؤن املاؾؿاث الاثخماهُت جقٓم بض

ني، َظا فًال ًٖ جقضًم ا ْػٍاصة حجم الاؾدثماع في الاقخهاص الَٓ  ٘ ى ٖلى حؿُِل ْ حؿَغ ملهاعف للقْغ

.ً ْصاج٘ املضزٍغ ٓفغ لضيها قي  ٓ مخ ً مما َ  مباقغة للمؿدثمٍغ

ٍٓل املؿتهللحن الظًً ًغغبٓن في قغاء  وظيفت جمىيل الاصتهالن: -2 ٍٓل الاؾتهالك في جم ُفت جم جتركؼ ْْ

ْ لِـ لضيهم القضعة ٖلى صف٘ زمنها هقضا َىا ججخم٘ الحاحت  ْ ألاحِؼة املجزلُت  الؿل٘ الاؾتهالكُت كاألزار 

ٓص القضعة املالُت لضٔ املؿتهلل لضف٘ زمً ْ الغغبت في قغائها كما ؤن البض مً ْح الؿلٗت ختى  بلى الؿلٗت 

 جلخمل ٖملُت الكغاء.

ْمً  ْقذ مملً لكغاء الؿلٗت،  اصة  القضعة املالُت الحالُت للمؿتهلل في ؤي  ْع الاثخمان لٍؼ َْىا ًإحي ص

ٖٓض ًدض خؿب الاجفاق. ْ في ه ٓاثض ٖلى ؤقؿاٍ ؤ  1زم اؾترصاص الثمً باإليافت بلى الف

ٍٓ وظيفت حضىيت املبادالث: -3 ُفت حؿ ْ ببغاء الظمم جِٓغ ؤَمخّ مً زالل بن قُام الاثخمان بْٓ ت املباصعاث 

ٓصاج٘  ٓصاج٘ ) ال ٓص ال اصة ألاَمُت اليؿبُت لىق ْ كمُت ْؾاثل الضف٘ في املجخم٘ فٍؼ ٓهاث ٖغى الىقض ؤ مل

ٍٓت املبا ْاؾٗا في حؿ ٓهاث ٖغى الىقض ٌٗني اؾخسضام الاثخمان اؾخسضاما  ت( مً بحمالي مل صالث الجاٍع

 املسخلفت. ببغام الظمم بحن ألاَغافْ 

ٓص املهغفُت في املجخمٗاث املخقضمت اقخهاصًا. ْ الاؾخسضام للىق  ٍْملً مالخٓت مثل َظا الخٗامل 

ْاضحا في اليكاَاث الاقخهاصًت في  ْجإزحرا  اثق ألاؾاؾُت لالثخمان املهغفي ؤَمُت كبحرة  ْان لِظٍ الْٓ

ْ الاؾتهالك. ْ الاؾدثماع  ْ الاصزاع  ْلت كاإلهخاج   2ؤي ص

  اللروض أهىاعو  لثالث: أَدافاملطلب ا

ٌ الفرع   اللروض أَداف: ألاو

ى  ْان ًٓضح فيها املجاالث التي ًقضم لِا القْغ ٓم البىل بٓي٘ ؾُاؾت لإلقغاى البض  ٖىضما ًق

 ٓ ْ ْه ٓإ املسخلفت مً ُٖاث  الٗمالء الظًً ًخٗامل مِٗم،  ٍ ألاؾاؾُت لأله ْ الكْغ ى،  الؿلُاث القْغ

ت ال ْ تي لِا خك مىذ إلاصاٍع ْصَا،  ى ْخض حؿتهضف ؾُاؾت إلاقغاى ٖاصة جدقُك ٖضة ؤغغاى في القْغ

 مقضمتها:

ى التي ًمىدِا البىل.-1  ؾالمت القْغ

ْ جدقُك ٖاثض مغض ي.-2 ٓعة مؿخمغة   جىمُت وكاٍ البىل به

 كفاًت الغقابت املؿخمغة ٖلى ٖملُت إلاقغاى في مغاخلِا املسخلفت.-3

ٓلحن في البىل  ًجب ؤن وكحر بلى ؤن ؾُاؾت إلاقغاى ًجب ؤال جخضزل في الخفًُالث التي حٗٓق املؿئ

ْ نالح البىل، كما ًدب ؤن  ٓفك بحن نالح الٗالء  ٓاق الظي ً ْ جىفُظ الٗملُاث باألؾ ًٖ اجساط القغاعاث 

ى ختى ًلٓن  ٓلت ًٖ ٖملُاث القْغ ٍٓاث املؿئ ْ مخاخت للافت املؿخ ْاضحت املٗالم  جلٓن ؾُاؾت إلاقغاى 

ْ ؤبٗاصَا.َىاك جفِم كامل أل   3َضافِا 

 و ًمىً جصىر ألَم ألاَداف الخاصت بضياصاث إلاكراض في أي بىً على الىحى الخالي:

                                                             
ْ الهفاء لليكغ،ٖمان ،ٍ 1 ٓصة،بصاعة البىٓك، صاع املؿحرة  اص ؾلُم عمًان، مدفّٓ اخمض ح  .10،م،1996، 2ٍػ
ْ املهاعف، حامٗت املٓنل، الٗغاق ،  2 ٓص  ٓعي الكمغي، الىق  .130،م1995هاْم مدمض ه
ت، مهغ، 3 ْ البىٓك،صاع الجامُٗت، إلاؾلىضٍع ٓص   .145،م،2007ٖبض املُلب ٖبض الحمُض، اقخهاصًاث الىق
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  الفِم املكترك ْ ْ الخيؿُك  ْ بًجاص قضع مً ْخضة الفلغ  مى٘ الخًاعب في اجساط القغاعاث صازل البىل ، 

ْ ٖمالثّ.  بحن البىل 

 املجاالث التي ًجبي الخُْٓق  جغقُض القغاع الاثخماوي بالبىل بخدضًض املجاالث ْ ُق فيها،  التي ًملً الخْٓ

ٓصٖحن. ٓال ٖمالء البىل امل ٓح، ْخؿً اؾخسضام ؤم ْمً زم املدافٓت ٖلى ؾالمت الاثخمان املمى  فيها، 

  ْمً اؾخمغاٍع مً جإصًت اصة ألاعباح  ك الخقلُل مً الخؿاثغ ْ ٍػ يمان الٗاثض املىاؾب للبىل ًٖ ٍَغ

ْجٓؾُ٘ هُاقِا ْمخاهت املغكؼ املالي للبىل. عؾالخّ   ْ صٖمِا باخخُاَُاث جتراكم جقٓي مً ؾالمت 

  بحن ْ ْ ؤخضار الاوسجام بحن البىل  ٓمُت،  ٓافك م٘ الاججاٍ الٗام ألَضاف الؿُاؾت الاقخهاصًت الق الخ

ْجُْٓق حاهب  ْلت في زُِ الخىمُت الاقخهاصًت  ٍٓاث التي خضصتها الض ْل ْلت مً خُث جبني البىل لأل الض

ٓاعصٍ فيها. مً  1م

 أهىاع اللروض  الفرع الثاوي:

ا في الىقاٍ  ْهي كثحرة ْ مخٗضصة هظكَغ ى جسخلق مً ٖىهغ بلى آزغ  ٓإ مً القْغ ٓم املهاعف بٗضة ؤه جق

 :2الخالُت

 حضب الغرض: ومنها: -1

ٕٓ مً الاثخمان الظي  ( :Inversement Créditالائخمان الاصدثماري )  -ؤ  ٓ طلل الى الاثخمان الاؾدثماعي َ

ت كاألعاض ي ْ املباوي ْ تآللُاث  ٍٓل قغاء ألانٓل الثابخت طاث الُبُٗت الاؾدثماٍع جمىدّ املهاعف لخم

ٓق٘  ٍٓل، خُث ؤن إلاًغاصاث املخ ى املمىٓخت لِظا الغغى ٖلى املضٔ الُ الثقُلت، ْ ًخم ؾضاص القْغ

ٍٓلت .الحهٓل ٖليها مً َظا ا ٕٓ مً ألانٓل ًملً ؤن جخدقك بٗض مضة ػمىُت َ  لى

     ْ ٍٓل الاؾدثماعاث  ت بخجمُ٘ املضزغاث ألحل جم ٓم املهاعف الاؾدثماٍع ْ جقضًم الاؾدكاعاث في  ْ جق بصاعتها 

ٕٓ الاهضماج بحن الكغكاث.  مٓي

لى القغى : قض ًلٓن الغغى مً خهٓل الجِت الُالبت ٖ(Commercial Crédit)الائخمان الخجاري  -ب 

 ْ ْ صف٘ الغاجب ؤ ٓاص الخام ؤ ٍٓل عؤؽ املال الٗامل ككغاء م ا، فدؿخسضم الجِت الُالبت للقغى لخم ججاٍع

ْطلل الن حضاْل الؿضاص  ٕٓ مً الاثخمان  قهحر ألاحل  ؾضاص التزاماث قهحرة ألاحل ْ ٌٗض َظا الى

ْعة قهحرة ألاحل مال في الخجاعة هي ص ْعة ألٖا ٓع. املخٗلقت بّ حغُي ٖاصة ص  وؿبُا ال جخٗضٔ َضٔ قِ

ٓن في الغالب     ٓعصا ؤؾاؾُا ملىذ الاثخمان الظي ًل ٓصاج٘ بازخالف ؤقلالِا م ت ال حؿخسضم املهاعف الخجاٍع

ت وكاَِا الغثِس ي في الاثخمان قهحر ألاحل.  قهحر ألاحل، خُث جغكؼ املهاعف الخجاٍع

ٍٓل اخخُاحاث ألافغاص طاث : ًخٗلك الاثخمان (Consumer Crédit)الائخمان الاصتهالوي  -ج  الاؾتهالكي بخم

ْجقٓم البىٓك ٖاصة  ْ ؤحِؼة الحاؾٓب،  ْافغان غاػ ؤ ْ غؿاالث ا  الُبُٗت الاؾتهالكُت مثل قغاء زالحاث ؤ

ٓافؼ مٗىُت لدصجُ٘ ألافغاص ٖلى الُلب ٖلُّ. ٕٓ مً الاثخمان م٘ جقضًم خ  بخقضًم مثل َظا الى

ْ ؤصحاب املدالث ؤن ًق ٓا بمىذ الاثخمان الاؾتهالكي مً زالل البُ٘ بالخقؿُِ.كما ًملً للخجاع   ٓم

 ْمىّ:حضب اليشاط: -2

                                                             
، م، 1 ْ البىٓك، مغح٘ ؾبك طكٍغ ٓص   .146ٖبض املُلب ٖبض الحمُض، اقخهاصًاث الىق
2 ، ٓعي الكمغي، مغح٘ ؾبك طكٍغ  .98 .97م.م، هاْم مدمض ه
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ٍٓل القُإ الهىاعي باخخُاحاجّ ْ مخُلباجّ كافت  كروض صىاعيت: - ؤ ى الهىاُٖت لخم جمىذ القْغ

ٍٓل  ٍٓلت ألاحل فقض ٌٗقض القغى الهىاعي لخم ٓاء كاهذ الاخخُاحاث ؤْ املخُلباث قهحرة ؤم َ ؾ

ْ مٗضاث زقُلت. ْ قغاء آالث  ْ لخٓؾٗت املباوي ؤ ت ؤ  الٗملُاث الجاٍع

ى الخ كروض الخجارة الدوليت:-ب ى جخهق قْغ ْلُت بإَمُت كبحرة وؿبُت مً بحمال القْغ جاعة الض

، ْ بالغغم مً ؤن  ْلت ألزٔغ ْان كاهذ جلل ألاَمُت اليؿبُت جسخلق مً ص املمىٓخت للقُاٖاث املسخلفت، 

 الدؿُِالث الاثخماهُت قُإ الخجاعة بحماال الػالذ جدخل املقام ألاْل في ٖملُاث إلاقغاى املهغفي.

ٍٓلهي جل كروض الخدماث: -ج ى التي ًمىدِا املهغف لخم ٖملُاث قُإ الخضماث كالفىاصق  ل القْغ

ا مً املاؾؿاث الٗاملت في مجال جقضًم الخضماث.ْ  ْ غحَر ْ املُاٖم  ْ الىقل  ْ الؿُاخت   الكغكاث الُحران 

ى التي جمىدِا املهاعف بلى ألافغاص ؤْ املاؾؿاث  اللروض العلاريت: -د ت بالقْغ ى الٗقاٍع جخٗلك القْغ

ى بغ ْ جخإعجح ألاَمُت اليؿبُت للقْغ ْ قغاء الكقك الجاَؼة  ْ حكُِضَا ؤ ْ بىاء املباوي  غى قغاء ألاعاض ي ؤ

ْلت. ْ قغاء ألاعاض ي في الض ى املمىٓخت  ت إلحمالي القْغ  الٗقاٍع

ٍٓل ألاحل خُث جهل مضة القغى بلى  َ ْ ت وكاَِا ٖلى مىذ الاثخمان مخٓؾِ ألاحل  ْ جغجلؼ املهاعف الٗقاٍع

ْ طلل مقابل يماهاث ؤكثر  ْ قغاء ؤعاض ي  ْ بىائها ؤ ْ ٖماعاث ؤ ى لكغاء مؿاكً  ْ جمىذ القْغ ً ٖاما  مً ٖكٍغ

ت جمىذ آلحال لِؿذ بالقهحرة. ى الٗقاٍع ْ خُث ؤن القْغ ت   ٖقاٍع

ٓل كروض زراعيت: -ٌ ى الؼعاُٖت التي جمىذ ألغغاى الحغازت ْ الدؿمُض ْ الغي ْ حني املده جمثل القْغ

ٍٓقّ ْ حؿ ى التي جمىدِا املهاعف. ْهقلّ   ؤَمُت وؿبُت يئُلت إلحمالي القْغ

ْماؾؿاث  ت ألهّ غالبا ما جٓحض مهاعف  ى الؼعاُٖت جمثل وؿبت يئُلت مً ؤنٓل املهاعف الخجاٍع بن القْغ

ت مِم حضا  ْع املهاعف الخجاٍع ػعاُٖت مخسههت ْ مخغلغلت في القُإ الؼعاعي للقُام بهظٍ املِام ْ للم ص

ٓفحر  ٓالث الؼعاُٖت.لخ ٍٓل املده قت مٓؾمُت لخم ٓلت بٍُغ  1الؿُ

 حضب الفترة السمىيت: -3

ى مً خُث الفترة الؼمىُت بلى ما ًلي:   ًملً جقؿُم القْغ

ْ ؾيخحن، خُث  كروض كصيرة ألاحل:-أ ى التي جقل مضتها ًٖ ؾىت ؤ ى قهحرة ألاحل هي جلل القْغ القْغ

ْ الؿ ٍٓل عؤؽ املال الٗامل  ْالتي حؿضص زالل فترة قهحرة.ًخم مىدِا ٖاصة لخم  ل٘ الاؾتهالكُت 

ُق لضيها كما - ٓإ الخْٓ ْحٗض مً ؤفًل ؤه ت  ى املهاعف الخجاٍع ى القهحرة ألاحل مٗٓم قْغ جمثل القْغ

. ُفاث ؤزٔغ ْما ًفٌُ ًٖ طلل ًٓحّ ألْحّ جْٓ ُق   ؤنها حٗض الفٕغ الغثِس ي للخْٓ

ى قهحرة ألاح- ى ْجيخٓغ بصاعة املهغف باَمئىان اكبر للقْغ ا بحماال اقل مً مساَغ قْغ ْحٗض مساََغ ل 

ْ طلل بؿبب بملاهُت الخيبا بقضعة الجِت املقتريت بالؿضاص بضعحت اكبر مً الضقت.  مخٓؾُت ألاحل 

ْ كروض مخىصطت ألاحل: -ب ً ؾىت ؤ ْههل بلى ٖكٍغ ض ؤحالِا ٖلى ؾيخحن ٖاصة  ى التي جٍؼ هي جلل القْغ

ٍٓل ألانٓل الا  ْ جٓؾُ٘ مهاو٘ قاثما.ؤكثر مً طلل، خُث جمىذ لخم ت كبىاء مباوي حضًضة ؤ  2ؾدثماٍع
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ٓاث ْ ؤخُاها كروض طىيلت ألاحل -ج ض ًٖ زمؿت ؾى ْمضجّ جٍؼ ً عؾني ٖقاعي :  ؾبٗت ٖاصة لقاء َع

ٍٓلت ْ  ى الُ ٍٓل في القْغ ْ جىقؿم فتراث الخم ٕٓ مً الاثخمان  ت جماعؽ ؤًًا َظا الى ؤنبدذ البىٓك الخجاٍع

 ألاحل بلى زالر فتراث:

ٓح في إلاهفاق ٖلى  رة الاصخخدام:فت- ففي فترة الاؾخسضام ًقٓم املقترى باؾخسضام مبلغ القغى املمى

 ْ ٓاص الخام الالػمت باإليافت بلى ججاعب الدكغُل ألاْلي  ٕ ْ قغاء تآلالث الالػمت ْ قغاء م بوكاء املكْغ

 مهاٍعق إلاهخاج.

ش الحهٓل ٖلى القغى فترة الضماح:-  ، مً بضاًت ؾضاص ؤْل قؿِ مً القغى.الفترة املمخضة مً جاٍع

ْ جدقُك املىٓمت املقتريت لٗاثض مخىاؾب  فترة الضداد:- هي جلل الفترة التي جإحي بٗض اهتهاء فترة الؿماح 

ٓح لِا مً املهغف ْ في الٗاصة ًخم ؾضاص القغى ٖلى  ًلفي لؿضاص الالتزاماث املخٗلقت بالقغى املمى

ى الفترة التي ًخم مً زاللِا ؾضاص القغى. ٕٓ مً القْغ ْعٍت في مثل َظا الى  1ؤقؿاٍ ص

 ٓف وكغح بازخهاع كل َظا في الجضْل الخالي:ؾ

 ألاحل: امللارهت بين اللروض اللصيرة و مخىصطت و طىيلت (I-1)حدٌو ركم

 اللروض مخىصطت و طىيلت ألاحل اللروض كصيرة ألاحل 

الغرض 

مً 

 الخمىيل

ٓاء  ْعة عؤؽ املال الٗامل ؾ ٍٓل اخخُاحاث ص جم

ٍٓل فترة  ٍٓل قغاء زاماث ؤْ جم مً زالل جى

ٍٓل فترة البُ٘ ألحل ؤْ ما ًُلك  ً ؤْ جم الخسٍؼ

ٍٓل  ْعة جدٓل ألانٓل ؤْ جم ٍٓل ص ٖلُّ بخم

 اخخُاحاث عؤؽ املال الٗامل.

ٍٓل قغاء  ْ  تآلالثالثابخت "  ألانٓل جم

ْ املباوي" الالػمت لحُاة  ألاعاض يالخجِحزاث، 

ٕ ٖلى امخضاص ٖمٍغ   .إلاهخاجياملكْغ

طبيعت 

 الخمىيل

ى قهحرة  زالل ٖام  ؤؾاؾاحؿضص  لألاحالقْغ

ْ البىل جمضًضَا  بصاعةمً املىذ، ْ قض جٔغ   ؤ

اصتها  ٕ. بطاٍػ  زبدذ كفاءة املكْغ

ْمخٓؾُت  ٍٓلت  ى َ جبضؤ مً  ألاحلالقْغ

ْ جمخض   ؾىت. 25غاًت  بلىٖامحن 

اصلىب 

 السحب

مخاخت صاثما للهغف،  خالت الدؿُِالث فةنهافي 

ْ  ؤقص ىْ هجض  لقُمت الدؿُِل ْ حؿخسضم 

ٓقق.  حؿضص بهفت مؿخمغة صْن ج

ْفقا لجضاْل سحب  ًخم السحب مً القغى 

ٍٓل،  ٕ مدل الخم ْ ًترجب جىفُظ املكْغ مدضصة، 

ٓػ  ى ال ًج سحبّ  بٖاصةْما ٌؿضص مً القْغ

ٔ مغة   .ؤزغ
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 إحراءاث مىح اللروض معاًير  و  املبحث الثالث:

ٓماث املداؾبُت  بن املاؾؿاث املهغفُت عغم ْما جٓنلذ بلُّ مً جقىُاث عفُٗت الخدلم باملٗل ؤَمُتها 

ٓمُت  ْلت ؤوكُتها الُ ى، بال ؤهّ مً زالل مؼا ْم٘ اؾخٗمالِا لبٌٗ تآللُاث الحضًثت في مىذ القْغ ت،  ْإلاصاٍع

ْمهالح ػباثنها. ٓاحّ بٌٗ املساَغ التي تهضص مهالحِا   قض ج

 :   هاتهاصياصت إلاكراض و مىى املطلب ألاٌو

: حعريف صياصت إلاكراض:  الفرع ألاٌو

ْالخضابحر املغجبُت بخدـضًـــض خـجـمـ  ٓاٖض ْإلاحغاءاث  ٓانفاث  حٗغف ؾُاؾت إلاقغاى ؤنها جلل الق ْم

 ْ  ٍ ْكظا الكْغ ى  ٓ القـْغ ْجدهُلِـاي ْمخابٗتها    جلٓن َظٍ الؿُاؾت مغهت. ، خُث ًجب ؤنابِ مىدِا 

ٓق٘ ؤن ؾُاؾت إلاقغاى َـي إلاملام  ٓاق الاثخمان الخـي ًسضمِا البـىـل ؤْ ًخ بداحُاث املجخم٘ ْ ؤؾ

ٓال بدُث ًسضم الخقضم الاقخهاصي ْإلمضاص اليكاٍ الاقخهاصي باألم ٓمت ًسضمِا،    ْفقا للؿُاؾت املغؾ

ٖٓـت مـً املٗاًـُــغ ْ ألاؾـ فِا بإنهـا بَاع ٖـام ًدخٓي ٖـلـى مجـمـ قاصًت التي ْ الاججاَاث إلاع  ـ كما ًملً حٍٗغ

ى بهفت زانت ْ بصاعة القـــْغ   .1حٗخمضَا إلاصاعة املهغفُت بهفت ٖامت 

 الفرع الثاوي: مىىهاث صياصت إلاكراض

ٓامل الخالُت:  جخلٓن ؾُاؾت إلاقغاى مً الٗ

ْ : ـ جحدًد الحجم إلاحمالي لللرض 1 ى الخـي ًملً للبىل ؤن ًمىدِا لٗمالثـّ كلل ؤ ًقهض بـّ بحمالي القـْغ

ٓاٖض ًًِٗا البىل املغكؼي  ْاخـض لٗمُل ْ ق كما ًجب ألازظ . ْ جخقُض البىٓك ٖاصة في َظا املجال بخٗلُماث 

ٓفغة لضٔ البىل ٓاعص املخ خباع حجم امل   بٗحن الٖا

ْفك : جحدًد املىطلت التي ًخدمها البىً ـ 2 ًخدضص حجم املىُقت التي ًسضمِا البىل بيكاَّ إلاقغاض ي 

ٓامل هي ٖٓت مً الٗ  :مجم

ْ املىافؿت التي حٗترى البىل في مسخلق املىاَك - ٓاعص املخاخت   .حجم امل

ى -  .َبُٗت املىاَك املسخلفت ْخاحت كل منها للقْغ

ْ الغقابت ٖليها - ى   .قضعة البىل ٖلى الخدلم في بصاعة َظٍ القْغ

ْفقـا للخقؿُماث الؿابقت : ـ جحدًد أهىاع اللروض 3 ى الخـي ًمىدِا البىل  )ؤنىاف ًـخـم جدضًض القْغ

ٕٓ القغى بحن َبُٗت وكاٍ  ْج مً ه ى بلى الاعجباٍ املؼص ٓإ القْغ ى(،ْ جغح٘ ؤَمُت جدضًض ؤه القْغ

ْ َبُٗت وكاٍ البىل  2 .املقترى 

لحن ٖـً إلاقغاى ؾلُت : ـ جحدًد صلطاث مىح اللرض 4 ًـخـم جدضًض املبالغ التي ًلٓن للل مـً املؿْا

ت مسخ ٍٓاث بصاٍع ٓافقت ٖليهـا ٖىض مؿخ  .لفتامل
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 5 ٖملُت إلاقغاى مً اَخماماث البىلٌٗخبر الضزل الىاجج مً : ـ جحدًد صعر الفائدة على اللروض، 

ى  ى بةخلام مخىاهي ْ جخإزغ ؤؾٗاع الفاثضة م٘ القْغ لظا ًدٔ جدضًض ؾٗغ الفاثضة ٖلى القْغ

ٓامل كثحرة ؤَمِا  :بٗ

  ْلت في الؿٓق  .ؤؾٗاع الفاثضة املخضا

 صعحت املىافؿت بحن البىٓك  

 ٓال املخاخت لضٔ البىٓك ْ حجم ألام ى   .حجم الُلب ٖلى القْغ

 ٘ٓصاج ْ ؤؾٗاع الفاثضة ٖلى ال ى   .جللفت بصاعة القْغ

  ؾٗغ الخهم الظي ًدضص مً َغف البىل املغكؼي. 

 املغكؼ املالي للٗمُل املقترى. 

 صعحت املساَغة التي ًًمنها البىل. 

 ّآحال اؾخدقاق ْ  .حجم القغى 

  ٓاء ى ؾ ٕٓ القْغ ْ بضْن يمانه  .بًمان ؤ

ى م٘ ألازظ بٗـُـً : ـ جحدًد اصخحلاق اللروض 6 ًدضص البىل تآلحال املسخلفت ملا ًملً مىدّ مً القْغ

خباع ؤهـّ كلما ػاصث مضة اؾخدقاق القغى كلما ػاصث املساَغ املدُُت بؿضاصٍ ٖلما ؤن مضة مىذ القغى  الٖا

ْ الغبدُت في البىٓك ٓلت   1 .جازغ في ؾُاؾت الؿُ

ٖىضما ًقٓم البىل بمىذ قغى مقابل يمان ُٖىـي ًإزظ بٗحن : ـ جحدًد الظماهاث التي ًلبلها البىً 7

ْ جسخلق وؿب الِامل  ْ الفغق بُنهما ٌؿمى"الِامل"  خباع ؤن جلٓن قـُـمـت الًمان ؤكبر مً قُمت القغى، الٖا

ٓاٖض التي ًًِٗا البى ْ َظا باالؾدىاص بلى الق   .ل املغكؼي ٖلى الًماهاث مً بىل آلزغ 

  : ْ في الًماهاث ًجب مغاٖاة ٖضة اٖخباعاث ؤزٔغ مثل

 ٓص ؾٓق للؿلٗت مدل الًمان  .ْح

 ٓلت  .ٖضم قابلُت الًمان للخلق بؿِ

 ٓلت نها بخللفت مٗق  .بملاهُت جسٍؼ

 ؾِلت الجغص. 

 نها  .ؤن ال ًلٓن قض ؾبك َع

ٓاٖض التي ٖلى ؤؾاؾِا : ـ معاًير أَليت العميل 8 ًخم جقُُم قضعة الٗمُل ٖـلى عص القغى ًقهض بها جدضًض الق

ٓهـت لؿُاؾت الاقتراى  ْ ٌٗخبر َظا الٗىهغ مً ؤَم الٗىانغ املل ْ مضٔ عغبخّ في طلل، ٓاُٖض املدضصة  فــي امل

ٓاثضٍ مً  ٓقـق ٖلُّ مـً خـُــث بملاهِخّ ٖلى ؾضاص القغى ْ ف هٓغا ؤن ٖـىـهـغ ٖملُت إلاقـغاى بإكملِا ًخ

ٓاٖض ْ حكمل الق ٓاحي الخالُت بًغاصاث    : التي جدلم جقُُم ؤَلُـت املقترى لالقتراى الى

 .ؾمٗت الٗمُل

 مضٔ ملاهت مغكٍؼ املالي. 

 .مضٔ كفاًت بًغاصاجّ لؿضاص القغى 
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ْ الا : ـ سجالث اللروض 9 ـا ؤ ب اؾدُفاَئ ْ السجالث املُلٓـ مثل:  ،خخفـاّ بـِــاجًـ٘ ؾُاؾت إلاقـغاى الىماطج 

غ محزاهُا الاؾخٗالم ًٖ الٗمُل،مظكغة  َلب القغى، ٓاث، جقاٍع ْٖضص الؿى ْالحؿاباث الخخامُت  ث الٗمالء 

ىاملغاح٘ الخاعجي ى في املاض ي ، هماطج مخابٗت القْغ ذي بُبُٗت الٗمُل في حؿضًـض القْغ   .، سجل جاٍع

ٓم ؾُاؾت إلاق: ـ هظام مخابعت اللروض و هيفيت معالجت اللروض املخعثرة 10 غاى في َظا الٗىهغ جق

ْ جدضًض ؤًام  ْ بهما في مخابٗت جدهُلّ ؤًًا  ٓاحب اهتهاحِا لِـ فـقــِ في مىذ القغى  بخدضًض إلاحغاءاث ال

ٓاحب  ْ الحاالث ال ْ الحاالث التي ًجب الخفاْى فيها م٘ الٗمُل املخإزغ  ٓح بها لقبٓل ألاقؿاٍ  الخإزحر املؿم

ْ الخقاض ي ٍٓلـِــا للقًاًا   .جد

 :ا صياصت إلاكراضـ مىىهاث أخري حشمله 11

ْ مً ؤَمِا ما   ٓهاث الٗكغ الؿابقت لؿُاؾت إلاقغاى في البىٓك َىاك ٖىانغ ؤزٔغ حكملِا ،  بيافخا بلى املل

 : ًلي

 ٓال التي ًبضي البىل اؾخٗضاصٍ ملىدِـا للٗمُل زالل فترة  : الدؿُِالث الاثخماهُت ْ هي الحض ألاقص ى لألم

 .ػمىُت مُٗىت

 ٓصهي اجفاق  : الاعجباَاث ٍ ْ القُــ ٓببحن الٗمُل ْ الـبـىـل ًٓضح فـُـّ الكـْغ لُت كل مً  ملخ ْ مؿْا

 .الُغفحن ججاٍ تآلزغ

 خماصاث الضاثغة ْ الٗمُل ٌكمل الحـض ألا :الٖا قـهـى الظي ًمىذ في فترة مدضصة حٗبر ٖـً اجفاق بحن البىل 

ٍ إلاًجابُْ  ْ الكْغ  الؿلبُت التي ًلتزم بها الٗمُلت 

 *ى   جهفُت القْغ

 1لحض ألاصوى لغنُض املقترحا 

 املطلب الثاوي: إحراءاث و معاًير مىح اللروض

ى: ْ مٗاًحر مىذ القْغ  ؾيخُغف في َظا املُلب بلى بحغاءاث 

: إحراءاث مىح اللروض.  الفرع ألاٌو

َْظٍ إلاحغاءاث املخمثل فُما ًلي : ى ،  ٓاحب بجباِٖا ٖىض مىذ القْغ  َىاك  مسخلق إلاحغاءاث ال

ًقٓم البىل بضعاؾت الُلب الٗمُل لخدضًض مضٔ نالخُخّ املبضثُت  الفحص ألاولي لطلب اللرض:  – 01

ْؤحل الاؾخدقاق ْ ؤؾلٓب الؿضاصْفقا لؿُاؾت إلاقغاى في البىل ، ْزانت مً خُث غغى القغ  ، ى 

ٓلحَْؿاٖض في ٖملُت الفدو املبضجي لُلب الاهُباٖاث التي ٌٗلؿِا لق ْ اء الٗمُل م٘ املؿئ التي ن في البىل، 

ف حكغُلِا ، ْفي يٓء  ْغ ٓلِا،ْْ ْ قضعاجّ بٓحّ ٖام ْزانت مً خُث خالت ؤن ألامٓع ٍ َظ جبرػ شخهِخّ 

خظاع ٖىّ م٘ جٓيُذ ألاؾباب الؾخمغاع في اؾخمالك صعاؾت الُلبًملً اجساط قغاع مبضجي بما با ، ؤْ الٖا

 2للٗمُل ختى ٌكٗغ بالجضًت في مٗاملت َلبّ.

ٓماث التي ًملً االائخماوي لللروض : الخحليل – 02 لحهٓل ٖليها مً املهاصع ٍْخًمً ججمُ٘ املٗل

ْمضٔ مالثمت عؤؽ املالُت مً زالل الخدلُل املسخلفت ، ملٗغفت بملاهُاث الٗمُل الاثخماهُت الؿابقت للبىل، 

ا ٖلى و ْ التي ًملً ؤن ًىٗلـ بزَغ ف الاقخهاصًت املسخلفت ،   كاٍ امليكإة .املالي باإليافت بلى الْٓغ

                                                             
،ٖبض املُلب ٖبض الحمُض، البى 1  .121.122م.م. ٓك الكاملت، مغح٘ ؾبك طكٍغ
ت،الضاع الجامُٗت،مهغ،  2 ْ البىٓك الخجاٍع ٓعنت   . 280.282،م.م . 2000مدمض نالح الحىاْي، ٖبض الفخاح ٖبض الؿالم، املاؾؿاث املالُت: الب
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بٗض الخدلُل املخلامل لٗىانغ املساَغ الاثخماهُت املدُُت بالقغى املُلٓب بىاءا  الخفاوض مع امللترض : -03

ٓاثم املالُت الخانت بالٗمُل ًملً ًملً جدضًض مقضاع  ْ الخدلُل املالي للق ٓماث التي جم ججمُِٗا ،  ٖلى املٗل

ْكُفُت ن قت ؾضاصٍ ، ْ مهاصع الؿضاص ْ الًماهاث القغى ْ الغغى الظي ؾِؿخسضم فُّ  ٍغ غفت َْ

ٍْخم الاجفاق ٖلى كل َظٍ الٗىانغ مً زالل ٖملُاث الخفاْى  ٓالث املسخلفت  ْ الٗم ٓبت ْؾٗغ الفاثضة  املُل

ٓانل بلى جدقُك مهالح كل منهما ْالٗمُل للخ  .بحن البىل 

ٓلّ لكٍغ البىل ْفي خالت جيخهي مغخلت الخفاْى بما بقبٓل الٗمُل للخقاٖاجخاذ اللرار:   -04 ْ ٖضم قب ض ، ؤ

ٓافقت ٖلى َلب القغى قبٓل الخٗاقض  قض ًخم بٖضاص مظكغة ْالتي ٖاصة ما جخًمً البُاهاث القتراح امل  ،

ٓهُتها لضٔ الجِاػ املهغفي ٓماث ًٖ مضً بي، ألاؾاؾُت ًٖ امليكإة َالبت الاقتراى ، مٗل ٓقفِا الًٍغ ، م

 ْ ْالغغى مىّ  ْ الًماهاث ْنق القغى  قخّ،  ْ ٍَغ ْ مهاصع الؿضاص  ٓاث ملخو املاملقضمت  حزاهُت لثالزت ؾى

 ْ ْ األازحرة،  ْالغبدُت  ٓلت  ْ ماقغاث الؿُ ْ اليكاٍ لخٗلُك ٖليها  ٓهُت  ْ ْاملضً الخٓنُاث بكإن الغؤي الاثخماوي 

 ْ ٓافقت ٖلى مىذ القغى مً الؿلُت الاثخماهُت املسخهت.القغى،   بىاءا ٖلى َظٍ املظكغة ًخم امل

ٓقُ٘ املقترى ٖلى اجفاقُت القغى ، ْ كظلل جقضًمّ اللرض :  صرف-05 ٌكتٍر لبضء اؾخسضام القغى ج

ْ الالتزاماث التي ًىو ٖليها اجفاق القغى.  ْاؾدُفاء الخٗهضاث  ٓبت ،   للًماهاث املُل

ْ ٖضم خضْر : مخابعت اللرض و امللترض-06 مئىان ٖلى خؿً ؾحر امليكإة  ٓ الَا الِضف مً َظٍ املخابٗت َ

ْ ؤي حغحر  ٓاُٖض الؿضاص املدضصة ،  ؤًًا بٌٗ الخهغفاث مً املقترى  قض جِٓغ مً زالل املخابٗتاث في م

ٓهُت ْ  ٓاحِتها للحفاّ ٖلى خقٓق البىلالتي جخُلب اجساط إلاحغاءاث القاه ْ مل ، ؤْ جخُلب جإحُل الؿضاص ؤ

 ججضًض القغى لفترة ؤزٔغ .

ٓم البىل بخدهُل مؿخدقاجّ جحصيل اللرض :-07 ْ طلل بطا لم جقابلّ ؤي ًق خؿب الىٓام املخفك ٖلُّ ، 

. ْ ججضًض القغى مغة ؤزٔغ ْ جإحُل الؿضاص ؤ ٓهُت ؤ ْ هي إلاحغاءاث القاه ف الؿابقت ٖىض املخابٗت ،   1مً الْٓغ
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 .281املصدر :  عبد املطلب عبد املجيد، صبم ذهٍر ص 

 الفحص األولي لطلب القرض

االئتماني للقرضالتحليل   

 التفاوض مع العميل

 اتخاذ القرار

 صرف القرض

 متابعة القرض و المقترض

 تحصيل القرض

االستعالم عن 

 العميل

 القوائم المالية

 المقابلة مع العميل

المعاملة السابقة 
 بالبنك

 مبلغ القرض

 سعر الفائدة

 اقتراح

 الموافقة

توقيع 
 المقترض

 حسن سير 

 المقترض 

 الضمانات

برنامج 
 السداد

 اتخاذ القرار االئتماني

 تقديم الضمانات المطلوبة

 تحديد القرض مرة اخرى

 اجراءات
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 الثاوي : معاًير مىح اللروضالفرع 

حؿعى بصاعة الاثخمان قبل اجساط القغاع الاثخماوي بلى إلاخاَت باملساَغ التي ؾِخٗغى لِا البىل باملساَغ 

ْان َظٍ املساَغ هي  ْ ؤًًا جدضًض مهاصع جلل املساَغ، زانت  التي ؾِخٗغى لِا البىل ٖىض مىذ الاثخمان، 

ٓامل حكترك حمُٗا  في جدضًض حجم املساَغ التي ؾٓف جخٗغى لِا بصاعة الاثخمان، بال بن ْلُضة ٖضص مً الٗ

ْ ٖضم قضعجّ ٖلى جدقُك  ٓاثضَا ؤ ْ ف ى  َٓغي هاجج ًٖ عغبت الٗمُل في حؿضًض ما بظمخّ مً قْغ الٗامل الج

 الضزل املىاؾب لغغى بٖاصة القغى.

عة جدض ٓع املخٗاعف ٖليها ٖىض اصاعة الاثخمان يْغ ًض صعحت املساَغ  املغجبُت ْلظا فقض انبذ مً الام

فت بىٓام  ٖٓت مً املٗاًحر املْٗغ ْ  cs of creditبّ، مً زالل جدلُل مجم  ْهي: cs fiveا

 .capacityالقضعة ٖلى الاؾخضاهت  -1

 .  characterشخهُت الٗمُل  -2

 . capitalعاؽ مال الٗمُل  -3

 . collateralالًمان  -4

 . conditions املىار الٗام  -5

ْبالخالي قضعجّ ٖلى ؾضاص اللدرة على الاصخداهت: -1 ْحٗىـي قُاؽ قضعة الٗمُـل املقترى ٖلى جدقُك الضزل 

ْ حٗنى القضعة ٖلى ؾضاص الضًٓن في  ٓالث..الخ(،ؤ ْالٗم فاث  ْاملهْغ ٓاثض  القـغى ْزضمخّ ) ؤي الالتزام بضف٘ الف

ٓلُض بًغاصاث جملىّ مً ؾضاص الخ ْ قضعة اليكاٍ ٖلى ج ٓاُٖضَا ؤ ٓلُض م ْج ٓاثضٍ  ْف ْ الدؿُِل الاثخماوي  ٍٓل ؤ م

 ؤعباح.

ْمضٔ ؾت شخهُت الٗمُـل املقترى ْؾمٗخٍّْقهض بهـا صعاشخصيت العميل:   -2 ْمالمذ جلل الصخهُت   ،

ٓع اثخماوي. –كبىل  –اقخىإ املدلل الاثخماوي بإمان كامل في الخٗامل    م٘ َظا الٗمُل مً مىٓ

ْهي  ،ؤي قغاع بمىذ الاثخمان لٗمُل ما ًخٗحن صعاؾتها قبل اجساطَظا الٗىهغ مً ؤَم الٗىانغ التي 

ْالحلم ٖلى ؾمٗت القاثمحن  ٓوي ٌؿضص التزاماجّ باهخٓام مً ٖضمّ  حٗني ؤًًا ؤن املقترى ؤًا كان قللّ القاه

ْصعحت الخإَُل الٗلمي ْكفاءة الٗاملحن ٖلى بصاعة اليكاٍ   .ٖلى بصاعة امليكإة 

ٍْقهرأش املاٌ العميل-3 ْقضعة خقٓق مللُخّ ٖلى حغُُت القغى :  ٓح لّ ض بها مالءة الٗمُل املقترى  املمى

ٓع لضًّ ٓ ٌٗني ؤًًا خحن جإػم ألام َْ ف.  ٓؤ الْٓغ ْمىدّ لظلل الٗمُل في ؤؾ ْمً زم اؾخٗاصة البىل ملا ؾبك   ،

ٓاثمخّ م٘ ال ْمضٔ م ٍٓل الظاحي  ٓفحر الخم ٍٓل الخاعجي.الحلم ٖلى مضٔ مؿاَمت الٗمُل املالُت في وكاَّ بخ  خم

عة ؤن ًدهل الظمان: -4 ى . خُث حٗني يْغ ْمىذ القْغ ٓعٍت في مسخلق ٖملُاث الاثخمان  ْهى هقُت مد

ى للٗمُل مً زالل قُامّ  ٓعة قْغ ْؤن مىدّ في ن البىل ٖلى يماهاث كافُت جاَلّ الؾترصاص ما ؾبك 
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ٓلّ مً ز ٓع لـضٔ ٖمُـلّ ، ْخه ْقذ جإػم ألام ْ الخهغف فيها بكلل بالخهغف في َظٍ الًماهاث  الل حؿُلِا ؤ

ْ بأزغ.   ؤ

ْالظي ٌٗمل فُّ كل -5 لل الاثخماوي بضعاؾت املىار الاقخهاصي الٗام  ِّ
د 
ُ
ٓص بها هي قُام امل ْاملقه املىار الٗام: 

ْمضٔ جىاؾب وكاٍ الٗمُل م٘ الاججاٍ الاقخهاصي الٗام الؿاثض مً  ْالٗمُـل َـالب الاثخمان ،  مً البىل 

    1.ٖضمّ

 الحد منها. إحراءاثو املطلب الثالث: أهىاع  مخاطر مىح اللروض 

ٌ الفرع   : اهىاع مخاطر اللروضألاو

بن اغلب  املساَغ البىلُت جغجلؼ ؤؾاؾا ٖلى الخدلُم ؤْ ٖضم الخدلم للمكاكل املخٗلقت بمساَغ 

ْ طلل مِما كان الًمان املخسظ، فال جإمحن مً كل ؤزُاع القغى. ٓقُ٘(،   القغى ) الخ

ٓما ،جإزظ مساَغ القغى ألاقلال الخالُت:  ْٖم

  مساَغ ٖضم الدؿضًض risque de non remboursement. 

  ٓال  . risque d’immobilisationمساَغ ججمُض عئْؽ ألام

  ىت  . risque de trésorerieمساَغ الخٍؼ

ى الخالُت:اوال: مخاطر عدم الدضدًد:   ْ جغبِ مساَغ ٖضم الدؿضًض بالقْغ

  ى ٍ مخفك ٖليها مؿبقا: املبالغ، القْغ ٓهّ خؿب قْغ ْالتي جفغى ٖلى املضًً حؿضًض صً املباقغة 

 املضة..الخ.

  ْالتي يمان ) كفاءة، يمان اخخُاَي، بمًاء( ًفغى ٖلى ٓقُ٘،  ى بالخ ى غحر املباقغة، ؤْ قْغ القْغ

 املضًً الضف٘ في زالت اؾخٗمال َظا الًمان، م٘ اخترام تآلحال املدضصة(  .

ْ حؼء مىّ مً ْ  ْ ًخمثل في ٖضم حؿضًض القغى كلُا ؤ ٌٗخبر  مً ازُغ املساَغ مقاعهت باألزُاع ألازٔغ 

ٓصاج٘ املضًىت  ٓقذ املدضصة،ْ ًدضص الخُغ في َظٍ الحلت باليؿبت للبىل خؿب ال َغف املاؾؿت في ال

ٓال، ْ ًغجبِ َظا الخُغ ؤؾاؾا  ٖٓت كًمان للبىل خُث ال ًملىّ اؾترصاص ألام بيكاٍ املاؾؿت، املٓي

ْ الؿٓق الظي جخدغك فُّ. ْ كظا ػباثً املاؾؿت  ا  ْ كُفُت حؿُحَر ا،   2بوكاَئ

 ثاهيا : مخاطر الخجميد:

ٓافك البىل ٖلى  ٓقذ املدضص فمثال  ٖىضما ً يت لّ في ال ْ ًقهض بها ٖضم حؿضًض الؼبٓن للضًٓن املقْغ

ٓال قض ٌؿبدٓن مً خؿ ٓقذ، البىل مىذ القغى للغحر خُث ؤن ؤصحاب َظٍ ألام ٓال في هفـ ال اباتهم ؤم

ٓال. ٓال مجمضة باليؿبت ألصحاب ألام ْ بالخالي حٗخبر ؤم ى للغحر   مً حِت ؤزٔغ قض ًمىدِا في قلل قْغ

 ثالثا: مخاطر الخسيىت:

ٓاحّ ٖملُاث سحب مخخالُت  ىت. فالبىل قض ً ْصًت البىل جتركؼ بقضع كبحر ٖلى حؿُحر امثل للخٍؼ بن مغص

ى الٗمالء.مً ٖمالثّ، هدُجت  ْالتي جمى٘ البىل مً حغُُت قْغ ْ اقخهاصًت،  ٕٓ ؤخضار ؾُاؾُت ؤ  ْق

ٓقاثُت:  ْ لِظا فالبض مً البىل ؤن ًخسظ بٌٗ الخضابحر ال

                                                             
، م.م.ٖبض املُلب ٖبض  1 ْ البىٓك، مغح٘ ؾبك طكٍغ ٓص   .153،156الحمُض، اقخهاصًاث الىق
ٓم الاقخهاصًت، فٕغ  بصاعةاخمض الهم،  2 املساَغ املهغفُت مً زالل الخدلم في زُغ الدؿضًض، مظكغة يمً مخُلباث هُل قِاصة املاحؿخحر في الٗل

 .73،م،1999حؿُحر، حامٗت، 
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ضًت، الهىاصًك.. الخ. - ٓصاج٘ غحر املىخجت: الهلٓك البًر  الخسفٌُ مً ال

ٓاػهاث الخانت بالضفٗاث طاث مبالغ مٗخبرة. -  حؿُحر امل

ٍٓل.اؾخٗمال الٓؾاثل ا -  لتي حؿمذ بةٖاصة الخم

ُق الضاثم ) عف٘ مً ٖامل الثقت(. - ْ حصجُ٘ الخْٓ  جدٍغٌ ؤ

ْ الخىاػل. - ُق ؤ  1البدث ًٖ ؤخؿً مٗضالث الفاثضة للخْٓ

 احراءاث الحد مً مخاطر اللروض الفرع الثاوي:

ٕٓ ْ حكٗب املساَغ املغجبُت بٗملُت الاقغاى فان البىٓك جبظل ٖىاًتها بهضف  ْؤزظا خباع جى في الٖا

ٓابِ ضًض َظٍ الازُاع باليؿبت للل قغىجد ْ طلل ًٓي٘ الً ا قضع الاملان ،  ْلت الخسفُق مً ازاَع ، مدا

ك  ْطلل ًٖ ٍَغ ٓال البىٓك   :التي جدمي ام

 الٗمل. ؤهٓمتصٖم  -1

 وي.الحض مً الخٓؾ٘ الاثخما -2

 اقدؿام املساَغ م٘ الغحر. -3

 الحهٓل ٖلى الًماهاث. -4

 الخامحن ٖلى الًماهاث. -5

 الخامحن ٖلى الاثخمان. -6

 هٓام ججمُ٘ مساَغ الاثخمان. -7

ى املُلٓب مىدِا مً خُث جقُُم املغكؼ املالي دعم أهظمت العمل -1 ٓاُٖت للقْغ : القل بن الضعاؾت ال

 ْ ٍٓل  ْ الغغى مً جم ٓفاء  ْ قضعجّ ٖلى ال مهاصع ؾضاصٍ ْ الًماهاث املقضمت هي ألاؾاؽ في للمقترى 

ى ختى جمام الؿضاص بهضف  ْلت الؿُُغة ٖليها، زم جإحي بٗض طلل ٖملُت مخابٗت القْغ ْمدا جدلُل املساَغ 

ْ اجساط إلاحغاءاث املىاؾبت في َظا الكإن خفاْا ٖلى  ٓفاء  اكدكاف ؤًت ٖقباث جازغ في قضعة املضًً ٖلى ال

 خقٓق البىل.

ؾلُمت ْ جىفُظَا ٖلى هدٓ مغى،  البُان ؤن هجاح البىل في الٓنٓل بلى قغاعاث اثخماهُتغني ًٖ ْ 

ٓصة ًْ  ٓصة اْ غحر مقه ٓاء كاهذ مقه غتهً ؤؾاؾا بؿالمت ؤهٓمت الٗمل جفاصي ؤزُاء الٗاملحن بالبىل ؾ

ْ ًخدقك الٓنٓل بلى طلل بمغاٖاة تآلحي:ْ   بمضٔ كفاًت الغقابت الضازلُت، 

 خماص الدؿُِالث الاثخماهُت بضقت.جدضًض ازخهاناث اٖ - ؤ

قت جلقاثُت. - ب ْ جالٖب بٍُغ ٓ ٌكمل اكدكاف ؤي زُإ ؤ  ْي٘ جىُٓم صازلي ٖلى هد

الاخخفاّ بسجالث ْ ملفاث اثخماهُت مىخٓمت، ْ الٗمل ٖلى ججضًض الاؾخٗالماث ًٖ املضهحن بهفت  -حـ 

ْعٍت.  ص

ٓلُت اهجاػ ٖملُت  -ص ْٖضم جغكحز مؿئ ْاخض.ججؼثت الٗمل بلى مغاخل   بلافت خلقاتها في ًض شخو 

ٍ الهاصعة في قإنها. -ٌ ْفقا للكْغ ْمضٔ الخىفُظ  ْ الًماهاث،   املغاحٗت املؿخمغة ملغاكؼ املضهحن 

                                                             
ْ املسا  1 ى البىلُت  ٓش ي، القْغ ٓم الاقخهاصًت، حامٗت مدمض ال ْ ٖالحِا، مظكغة يمً مخُلباث هُل قِاصة املاحؿخحر في الٗل َغ البىلُت، جقُُمِا 

 .87،م،2002الجؼاثغ، 
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ٓقذ  الحد مً الخىصع الائخماوي: -2 ْ ًدمل في هفـ ال ض مً ألاعباح  ًاصي الخٓؾ٘ الاثخماوي بلى جدقُك املٍؼ

ا ؤ ٓافَغ ٓاحب ج ٓلت ال ٓافغ في بٌٗ الدؿُِالث مساَغ الخضحُت بالؿُ ٌٍٓ البىل لخؿاثغ بطا لم جخ ْ حٗ

ٓفُك  خباع الخ يّ ؤزظا في الٖا ْصا قهٔٓ لقْغ ْمً زم ًخٗحن ؤن ًً٘ البىل لىفؿّ خض اٖخباعاث ألامان، 

ى مخٓؾُت  ْ القْغ ى قهحرة ألاحل  ى بحن القْغ ٓػَ٘ مدفٓت القْغ ْ الغبدُت، م٘ ج ٓلت  بحن ٖاملي الؿُ

 ٓ ٍٓلت ألاحل ٖلى هد ى.ْ َ  جالقي املساَغ التي جغجبِ بإحل اؾخدقاق القْغ

ٓاخض للحض مً املساَغ  ى التي جقضم للٗمُل ال ٍٓ بلى ؤَمُت ْي٘ خض ؤقص ى للقْغ ٓجىا ؤن هى ْال ًف

ْ كظا ٖضم  ٓلت للحض مً املساَغ املغجبُت بالًمان،  َٓ٘ الًماهاث املقب املغجبُت باملقترى طاجّ، م٘ مغاٖاة جى

ٍٓل اوك ْٖضم جغكحز الؿلت الاثخماهُت.التركحز في جم  ُت اقخهاصًت مُٗىت 

ْن اكدضام املخاطر مع الغير:  -3 ى بالخٗا ك املؿاَمت بدهو مىاؾبت في ٖضص كبحر مً القْغ ْطلل ًٖ ٍَغ

ى مِٗا بضال مً جدملِا بمفغصٍ في  ْمً زم ًخقاؾم البىل مساَغ القْغ  ، ْماؾؿاث مالُت ازٔغ م٘ بىٓك 

ٓفاء ب  التزماجّ.خالت عجؼ املقترى ًٖ ال

قض ًٔغ البىل مُالبت املقترى بخقضًم بٌٗ الًماهاث، لخضُٖم مغكٍؼ الحصىٌ على الظماهاث:  -4

ْ هجاخِا في اٖمالِا الى ان عاؾمالِا غحر  املالي،فقض ًدبحن اهّ ٖلى الغغم مً قضعة امليكإة ٖلى جدقُك الغبذ 

ْمً زم ًثتٍر البىل ان ًقضم للٗمُل يماه ا مىاؾبا ختى ًلٓن حضًغ بمىذ مخىاؾب م٘ حجم وكاَِا، 

 القغى.

ٓ ًإزظ كل الاخخُاحاث الالػمت      ْ بالخالي َ ْ ؤَمِا  ْمت ألازُاع مً ؤْلى اوكغاالث املهغفي  حٗخبر مقا

ى التي ًمىدِا للؼباثً ؤزظا في هفـ  للخدلم فيها ْ ٌؿعى حاَضا للحض منها ْ جقُمِا ْ كظا مخابٗت القْغ

ٓقذ الًماهاث الالػمت.  1ال

ٖٓحن مً الًماهاث َما:  َىاك ه

 يماهاث شخهُت . -

 يماهاث خقُقُت. -

ى املمىٓخت.  زبرة املهغفي حؿمذ لّ بمٗغفت الًماهاث التي جدقك النهاًت الؿلُمت للقْغ

:جغجلؼ الًماهاث الصخهُت ٖلى الخِٗض الظي ًقٓم بّ ألاشخام ْ الظي  الظماهاث الصخصيت -

ْ ٖلى َظا  ش الاؾخدقاق  ٓفاء بالتزاماجّ في جاٍع بمٓحبّ ٌٗٓى بدؿضًض املضًً في خالت ٖضم قضعجّ ٖلى ال

ألاؾاؽ فالًمان الصخص ي ال ًملً ؤن ًقٓم بّ املضًً شخهُا ْ للً ًخُلب طلل جضزل شخص ي 

ْع   .الًامًزالث للقُام بض

ْ ش يء ما لّ قُمت الظماهاث الحليليت :  - ٓم ٖلى مبضؤ جسهُو )حُٗحن( مللا ما ؤ َظٍ الًماهاث جق

َْظٍ ألاقُاء  ،لفاثضة الضاثً كًمان لدؿضًض صًىّ ؤي ؤنها جقٓم بخغُُت خقُقُت ؤْ ملمٓؾت للضاثً 

ٍٓل املللُت ، كما ًملً للبىل ؤن  ْلِـ ٖلى ؾبُل جد  ً ًقٓم ببُ٘ َظٍ ألاقُاء حُٗي ٖلى ؾبُل الَغ

 2ٖىض الخإكض مً اؾخدالت اؾترصاص القغى.

                                                             
،م،م 1 ْ البىٓك، مغح٘ ؾبك طكٍغ ٓص   .161،163ٖبض املُلب ٖبض الحمُض، اقخهاصًاث الىق
ْ الٗملُت،ؤؾامت ٖبض هللا 2 ٓل الٗلمُت  ْ الخإمحن:ألان  .20،م-1974،القاَغة ،4ٍ،النهًت الٗغبُتصاع ،الخُغ 
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: جداْل البىٓك جفاصي ألازُاع التي قض جخٗغى لِا الًماهاث املقضمت مً الخأمين على الظماهاث -5

ْ زُاهت  املقتريحن ْ الؿغقت  ك  ْمً ؤمثلتها ؤزُاع الحٍغ ْ كلُا،  ْ فقضَا حؼثُا ؤ ْالتي قض ًيخج ٖنها َالكِا ؤ

ْمً زم جُالب املقتريحن بالخامحن ٖلى الًماهاث لهالحِا، ؤْ ًقٓم  ألاماهت ْ الًُإ ْ الخلق ... الخ، 

باألقؿاٍ التي ًضفِٗا لكغكت البىل بىفؿّ في خالت جغادي املقتريحن بةحغاء الخامحن ْ جدمُل املقترى 

ْزُقت الخامحن.  الخامحن مقابل بنضاع 

ْلّ جامين الائخمان -6 ٓ الخالي: ٖضة:  ٓع ًملً بًًاح ؤَمِا ٖلى الىد  ن

ْ الضًٓن املؿخدقت لِم َغف الخامين طد إعضار املدهين 6/1 ٓاجحر  ٓم البىٓك بةقغاى الٗمالء مقابل الف : جق

ْقض ًخُلب كًمان جقضًم ال ْزُقت جامحن لهالح البىل لخغُُت مساَغ ٖضم ؾضاص جلل ٖمالئهم،  ٗمُل 

ْزُقت قاملت  لخغُُت حمُ٘ ٖملُاث البُ٘  ْلِا  ٓزاثك ؤ ٖٓحن مً ال ْجقٓم قغكاث الخامحن بةنضاع ه الضًٓن، 

ْزُقت حغُي خؿاباث مضًىت مُٗىت بالظاث. ْزاهُتها   ،ً  ألاحل التي ٌٗقضَا املامً لّ كافت املكتًر

: حٗخبر مً مِام بُٓث القبٓل القُام بٗملُاث زهم اللمبُاالث ْيمان صفِٗا الىمبياالث الخامين على 6/2

ْزاثك جًمً بمٓحبها صف٘  ٓم ؤخُاها بةنضاع  في مُٗاص الاؾخدقاق، غحر ؤن بٌٗ قغكاث الخامحن قض جق

ْ املقضمت لّ كًمان لقغى. ٓمت لضٔ البىل ؤ ْ املسه ْ الؿىضاث الاطهُت   اللمبُاالث ؤ

ْػ مقضعتهم املالُت اطر الائخمانججميع مخ -7 : ملا كاهذ البىٓك حغالي في مىذ الاثخمان لبٌٗ الٗمالء بما ًجا

هدُجت لٗضم مٗغفت كل بىل بااللتزاماث ٖملُت ججاٍ البىٓك ألازٔغ فقض اججِذ الىٓم املهغفُت في كثحر 

ت ٕٓ مً الخٗاْن بحن البىٓك ًخمثل في بوكاء َُئت مغكٍؼ ٓم بخجمُ٘ الدؿُِالث   مً الضْل بلى بًجاص ه جق

 1التي خهل ٖليها كل مقترى مً الجِاػ املهغفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 .461،461عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات النقود و البنوك، مرجع سبق ذكره،ص،ص   
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 خالصت 

ْؤٖلى الخٗغف لها ْخال لفنطا اهل زالن م ٓإم هالبىل الخجاعي  اثق األهْ ا ؤه ْ الْٓ ٌؿعى لجي صاف 

ْاَم  ى اٍ ْاعصمبليها  ٓإ القْغ ْاَم ؤه ْعا مُا صلجي جقْاؾخسضاماجّ  ى جلٗب ص هاما في لظلل هٔغ ؤن القْغ

ْاؾدثماع ازالن مالاقخهاص  ت خُث جخٓلى زْال املجمضة صاألمل حؿُِل ٖملُت اؾخسضام  ل البىٓك الخجاٍع

ْاملت ٍؾاْبالمِمت القُام  ٓصٖحن  ن بزء آاٍؾْص ْحن ْمـم غعلاٖلى قتريحن، ْبحن امل ْك لبهؤن اال ـْغ

ت اـلجحا ْاملقتريحن، خُث لمع اكباع ْمُا لنغاصلجي جقث اماصللزْغا هْايمنها فيلُا ص ؤجٍٗع ْم جقْصٖحن 

ْالبدث زالن مبٗملُت الاقتراى  ٓال  ٍٓلِا ألصحاب الحاحت لألم ٓفغة ؤْ اٖل جد ى الظًً لفاثن طْي ال

 ق اخخُاحاتهم.ْ ال جفْامًمللٓن ؤ

ْعا  ى ث٘ ْصاللمجال حضبّ في حكلُل ؾُاؾت في عػا باؤن للبىل الخجاعي ص فُخم  ع الاؾدثماْجقضًم قْغ

ى ْلقامهذ  ُفت قا ـفْع ْمىذ الاثخمان الْٓ ْالؿُاؾت إلاقغايُت، خُث ٌٗخبر الاقتراى،  إلملاهُاث البىل 

ت.  ألاؾاؾُت للبىٓك الخجاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الثاني:

 نظام الرقابة الداخلية في البنوك
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 جمهيد:

ت دوسا ٖبحرا و متزاًذا في نملُت اليشاؽ الاْخطادي مً خالٛ   آلالُاث التي ؤخزثجادي البىىٕ الخجاٍس

شة في  ألامىاٛحعخخذمها لخىُُز وقاثُها و مهامها التي حعانذ نلى ظهىلت جبادٛ  و اإلاىاَو و الخذماث اإلاخَى

ابت الذاخلُت الىاجج نً الخٓذم الخ٘ىىلىجي في  ؤَذاٍالخؿىس في مُهىم و  بلى ؤدياإلاجخمو، مما  الىكام الْش

ابت الذاخلُت  مٙىهاثغشوسة احعام هؿاّ و  بلى ألانماٛالهمل اإلاعخخذمت في بِئت  آلُاث ووحىد اإلآىماث الْش

ش بحشاءاث و ظُاظاث ألاظاظُت، و جدذًذ واضح  للعلؿت و معاولُت جىُُز ألاوشؿت و الهملُاث ، و جؿٍى

ابت الذاخلُت ختى ًخمً٘ الىكام مً الخُاف نلى ؤضىٛ اإلااظعاث  جىُُز الهملُاث و جُُٓم َهالُت هكام الْش

ابت ال ذاخلُت، البىُ٘ت.لزا ظيخؿّش في َزا الُطل بلى زالر مباخث ، ًدىاٛو اإلابدث ألاٛو ماَُت هكام الْش

ابت الذاخلُت ، ؤما اإلابدث الثالث و  ابت الذاخلُت نلى اإلابدث الثاوي بحشاءاث و ؾّش جىُُز الْش  ألاداءهكام الْش

 .الهام للبىٚ
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:  ماهيت هظام السكابت الداخليت اإلابحث ألاٌو

ت لعحر الخعً ألي ماظعت اْخطادًت َهي ؤظاط  ابت ؤداة غشوٍس الخىحُه لٙل الهملُاث حهخبر الْش

 التي جخم داخلها بر جمثل الشؿش الزي ٌعمذ بالهمل بطُت ْاهىهُت و جُادي ألاخؿاء التي ْذ جشج٘بها اإلااظعت.

ها الجخار ألاهكمت الُُ٘لت بهذم ج٘شسَا. لخُُٓمو    مذي َهلُت العُاظاث اإلاؿبٓت مً ؾَش

 :  وشأة و حعسيف السكابت الداخليتاإلاطلب ألاٌو

ابت الذاخلُت اإلاؿلبفي َزا  ابت الذاخلُت و حهٍشِ الْش  ظيخؿّش َشنحن: وشاة الْش

: وشأة السكابت الداخليت  الفسع الاٌو

ابت الذاخلُت في خذ راتها ْذًمت وظادث بذساحاث مخُاوجت،  بن الاَخمام بها  ؤن بالَ٘شة الىكام الْش

ٛ الىطِ  ؤواخش اصداد في  ً الٓشن مً  ألاو بعبب مجمىنت مً الهىامل التي ظانذث نلى رلٚ و هزٖش  الهشٍش

اغؿشاس ؤلاداسة بلى جىصَو وجُىٍؼ العلؿاث  منها ٖبر حجم  اإلااظعاث و حهذد الهملُاث التي جٓىم بها،

واإلاعاولُاث بلى بهؼ ؤلاداساث الُشنُت باإلااظعت، خاحت ؤلاداسة بلى بُاهاث ومهلىماث دوسٍت دُْٓت، 

ابت الذاخلُت َى الخاحت اإلااظت لإلداسة لخماًت و ضُاهت ؤمىاٛ اإلااظعت.والهامل الشثِس ي لخؿ  ىس هكام الْش

 ؤنمالهاالىمى الطخم في حجمها وجىىم  بلىَ٘بر حجم اإلااظعاث و وهذد الهملُاث التي ًٓىم بها ساحو 

ل َزا  اإلااظعت  اسةبدضهىبت الاجطاٛ الصخص ي في  بلى ؤديمً خالٛ الاهذماج و الخُشم والىمى الؿبُعي، ٗو

ابت الذاخلُت مثل ال٘شىٍ الخدلُلُت،  ؤهكمتالانخماد نلى وظاثل هي في ضمُم  بلى ؤديالص يء الزي  الْش

ا.  1اإلاىاصهاث، جٓعُم الهمل و يحَر

ؼ العلؿت و اإلاعاولُاث  ؤما  بلى بسحانهالُشنُت َُمً٘  ؤلاداساثبهؼ مً  بلىباليعبت للخىصَو وجٍُى

اث الُشنُت مما ٌعمذ  بلىالخىظو الجًشافي للماظعاث الزي ًذنى  جىصَو العلؿاث و اإلاعاولُاث نلى اإلاذًٍش

ذ و اإلاٙان اإلاىاظبحن، نلى  ألانماٛبدىُُز ٗل  ت  ؤمامجٙىن اإلاعاولُت  ؤنو اجخار الٓشاساث في الْى اإلاذًٍش

اث الُشنُت   2.ألاخشي احذة في اإلاىاؾٔ الىخذاث اإلاخى  ؤو الهامت جٓو نلى ناجٔ َزٍ اإلاذًٍش

اإلااظعت، َهي جكهش مً خالٛ خطىٛ َزٍ  بداسةباليعبت للبُاهاث الذوسٍت التي هي بداحت لها  ؤما

ش دوسٍت نً  ألاخحرة اإلاخخلُت ليشاؾها مً احل اجخار اهجح الٓشاساث و اظبها لخصخُذ  ألاوحهنلى جٓاٍس

مً٘ الانخماد نليها  في اجخار الٓشاساث البذ مً وحىد هكام  ش صخُدت ٍو الاهدشاَاث، وختى جٙىن َزٍ الخٓاٍس

ابت الذاخلُت ظلُم.  للْش

ابت الذاخلُت هي الخاحت اإلااظت  اهت ُإلااظعت لطا إلداسةومً الهىامل الشثِعُت ليشإة هكام الْش

مىو خذور  ؤمىالهاخماًت و  ابت الذاخلُت ظلُم ًدذ ٍو حر هكام للْش ؤو جٓلُل الًش و  ألاخؿاءمً خالٛ جَى

 3اٛ اسجٙابها.اخخم

 

 

                                                             
، هُغ اإلاشحو العابٔ،ص 1 ابت في البىٕى  .132خالذ امحن نبذ هللا، الخذُْٔ و الْش
ت"،سظالت ماحعخحر 2 ميشىسة،ٗلُت الهلىم الاْخطادًت و نلىم  ضذًٓي م:"مشاحهت هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت للماظعت الاْخطادًت الجضاثٍش

 .83،ص2000الدعُحر،حامهت الجضاثش،
،ص  3  .132خالذ ؤمحن نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٍٖش
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 السكابت الداخليت. حعسيف: الثاويالفسع  

ابت الذاخلُت نذة حهاٍسِ هكشا لخػاسب ؤساء اإلاخخططحن و اإلاخمشظحن في َزا اإلاُذان )مداَكي  للْش

:ِ  الخعاباث، خبراء مداظبحن،ٖشاحهحن داخلُحن(، َُما ًلي مجمىنت مً الخهاٍس

ٌ الخعسيف  بهذٍ : نلى اهه الخؿت الخىكُمُت ووظاثل الخيعُٔ و اإلآاًِغ اإلاخبهت في الىخذة الاْخطادًت ألاو

ادة الُ٘اًت  البُاهاث اإلاداظبُتخماًت ؤضىلها و غبـ و جذُْٔ  والخإٖذ مً دْتها ومذي الانخماد نليها و ٍص

ت اإلاىغىنت.  1ؤلاهخاحُت وحصجُو الهاملحن نلى الخمعٚ بالعُاظاث ؤلاداٍس

ابتو ًٓطذ  الخعسيف الثاوي:  ؤضىلهاالتي حعخخذمها اإلايشإة لخماًت  ؤلاحشاءاثالذاخلُت ٗل الىظاثل و  بالْش

 2في اإلايشإة و جدُٓٔ الُهالُت. احُتؤلاهخمً الُ٘اءة  للخإٖذومجىداتها و 

ؿت الخىكُمُت للىخذة مو جدذًذ الىاحباث  ؤجهانلى  الخعسيف الثالث: هكام داخلي ًخٙىن مً خٍش

ش. بنذادواإلاعاولُاث ووحىد هكام للخعاباث و   3الخٓاٍس

ل ما ًشجبـ بها مً ؾّش ومُٓاط معخخذم داخل اإلاششوم بهذٍ  الخعسيف السابع: هي الخؿت الخىكُمُت ٗو

تالعُاظاث  غمان ظحر و  ؤلاهخاحُتجدعحن الُ٘اءة  ت و اخخُاس دْت و غبـ البُاهاث اإلاشظىم ؤلاداٍس

 4اإلاهلىماث اإلاداظبُت التي ًمً٘ الانخماد نليها.و 

ِ شامل ِ ًمً٘ جٓذًم حهٍش ابت الذاخلُت، نلى  مً خالٛ َزٍ الخهاٍس :" رلٚ الىكام الزي ؤجهاللْش

ً و العلؿاث اإلاهىُت في ؤلاداسةاإلاخخزة مً ؾٍش مجلغ  ؤلاحشاءاثًكم مجمىنت مً العُاظاث و  ، اإلاعحًر

 "ؤضىلهابذسحت الُ٘اءة مً الخُاف نلى  ؤَذاَهاغمان اإلااظعت مً احل 

 اإلاطلب الثاوي: أهواع السكابت الداخليت

ِ اإلاجمو  ٙيمً حهٍش ابت  لىكامالخهٍشِ الشامل  ؤنؿىم الزي 1949للمداظبحن الٓاهىهُحن ظىت  ألامٍش الْش

ابت الذاخلُت  ؤنالذاخلُت ًمً٘  ابت الذاخلُت اإلاداظبُت و الْش تهمحز بحن: الْش  .ؤلاداٍس

ابت التي تهذٍ  بحشاءاثحشمل اإلاشاْبت الذاخلُت اإلاداظبُت   السكابت الداخليت اإلاحاشبيت: (1 خماًت  بلىالْش

 ٛ  والخإٖذ مً مطذاُْت السجالث اإلاداظبُت و الٓىاثم اإلاالُت. ألاضى

، غمان الذْت اإلاداظبُت في الدسجُالث بالذَاجش و السجالث، خُث ٌهخبر ؤَذاَهامً بحن  ؤًػاو ٌهخبر 

ه َزٍ  نذًذة مثل البىىٕ،  ؾشاٍؤالجخار الٓشاساث مً ؾٍش  ؤظاظُتمً: مهلىماث ٖٓانذة  ألاخحرةما جدٍى

 ، اإلاعاَمحن الٓذامى و الجذد... الخ.الىٓاباث

ىت ًادي رلٚ بلى اجخار ْشاساث جدعبب في وغهُاث يحر  َمثال مهلىماث خاؾئت نلى معخىي الخٍض

ت مخاصن اإلااظعت بالذْت الٙاَُت ْذ ًدعبب في جىِْ نملُت ؤلاهخاج  مىاظب للماظعت، ٖما ؤن نذم مهَش

ذ َشص   5البُو لطُٓاث ْذ ؤبشمتها اإلااظعت مو صباثنها.ؤو جٍُى

                                                             
ت و الهملُت،داس واثل لليشش، الؿبهت ألاولى، نمان، 1  .166،ص2000خالذ ؤمحن نبذ هللا،نلم جذُْٔ الخعاباث: الىاخُت الىكٍش
ٗاث الخإمحن، مزٖشة  2  .29،ص2014ماحعتر في اإلاداظبت،ضىهاء،سغىان نلي خالذ، جُُٓم دوس اإلاذْٔ الذاخلي في شش
ابت في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت، داس واثل لليشش، 3  .167،ص2012الؿبهت ألاولى، نمان، الاسدن،هىاٛ ضالح بً نماسة، اإلاشاحهت و الْش
ض الخبراث اإلاهىُت لإلداسة لليشش، الؿبهت الشا 4 ابت اإلاالُت و الخذُْٔ الذاخلي، اإلاٖش ُٔ، الْش  .20،ص2006بهت، مطش،نبذ الشخمً جَى
 .147،148،ص.ص 2013سغا خالص ي،مشام اإلاشاحهت الذاخلُت للماظعت،داس َىمت للؿبو و اليشش و الخىصَو، الجضاثش،  5
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ٙي للمداظبحن الٓاهى  ها اإلاههذ ألامٍش ابت الذاخلُت ٖما نَش َهاٛ هُحن بإجها هكام للمشاْباث ٗاٍ و بن الْش

حر جإمحن مهٓىٛ ومىاظب، و ًشاعي َُما ًلي:  مطمم لخَى

الهملُاث بطىسة مىاظبت مىا  جىُُز الهملُاث ؾبٓا لترخُظ نام ومدذد مً ْبل ؤلاداسة و ًخم حسجُل -1

 ًلي:

 .ٛجدذًذ اإلاعاولُت اإلاداظبُت نً ألاضى 

 ٓا للمبادت اإلاداظبُت اإلاخهاٍس نليها و اإلآبىٛ نمىما. بنذاد ش اإلاالُت َو  الخٓاٍس

ٛ ال ٌعمذ بدُاصة  -2 ٛ اإلاعاءلت اإلاداظبُت  بحشاءو  ؤلاداسةبترخُظ مً  بال  ألاضى اإلاسجلت في الذَاجش  لألضى

ٛ با بمؿابٓتها ، ونىذ خذور ؤي اخخالَاث بُنها ًجب اجخار بحشاءاث اإلاىحىدة في َتراث مهٓىلت ألضى

 مىاظبت.

ت وؤلاحشاءاث العابٔ وغهها مً  السكابت الداخليت ؤلادازيت: (2 ًخػمً َزا الجاهب اإلاشاْبت العُاظاث ؤلاداٍس

تخالٛ الخؿت الخىكُمُت التي جىضح اإلاعخى  ت و الىقاثِ ؤلاداٍس ، علؿت و اإلاعاولُتال وخؿىؽ ،ٍاث ؤلاداٍس

 ؤداءحاهب مذي ظالمت الٓشاساث التي جم اجخارَا و ناثذَا نلى اإلااظعت و جُُٓم مذي ُٖاءة  بلىَزا 

تالتي جماسظها بما ًخُٔ و البُاهاث  ألاوشؿتو  ألانماٛ  اإلاىاظبت. ؤلاداٍس

ابت  بن تالْش ها اإلاههذ  ؤلاداٍس ٙيٖما نَش و ل٘مها لِعذ  –حشمل  ؤجهاللمداظبحن الٓاهىهُحن نلى  ألامٍش

 بلىو الىزاثٔ و السجالث اإلاخهلٓت بهملُاث اجخار الٓشاساث والتي جٓىد  ؤلاحشاءاثالخؿت الخىكُمُت و  –ْاضشة 

زا الترخُظ ًٙىن وقُُخه  ؤلاداسي الترخُظ  تللهملُاث، َو زا  ؤلاداسي الترخُظ  بلىجٓىد  بداٍس للهملُاث، َو

توقُُخه خُظ ًٙىن التر  اإلاىكمت، وجٙىن هي  ؤَذاٍجشجبـ نلى هدى مباشش باإلاعاولُت نً جدُٓٔ  بداٍس

ابت اإلاداظبُت نلى الهملُاث. بوشاء ؤوهٓؿت البذء لىغو   الْش

ا ْلُال  ؤظالُبَىإ بهؼ  ابت الذاخلُت ًٙىن جإزحَر نلى الٓىاثم اإلاالُت ، و بالخالي  جإزحر لِغ لها  ؤو الْش

ابت مً َزا الىىم يالبا ما ًىكش  ؤظالُبمباششة للمشاحهحن، و  ؤَمُتال جمثل  اإلاشاْبت  ؤجهانلى  بليهاالْش

ت حر  ؤلاداسة، خُث تهخم ؤلاداٍس ت نلى نملُاث الخطيُو و  ؤظالُببخَى نلى اإلابُهاث و  ؤوشؿتاإلاشاْبت داخلُت ٍْى

 الىقاثِ اإلاداظبُت و اإلاالُت نلى خذ ظىاء.

تبت اْداسة الش ؤلا وؾبٓا لزلٚ  جيص ئ  ادة الُ٘اءة  ؤلاداٍس و غمان الالتزام بالعُاظاث  ؤلاهخاحُتلٍض

 الخىكُم. ؤْعاماإلاىغىنُت في حمُو 

 : اهواع هظام السكابت الداخليت.(II-1زكم ) الشيل

 
 اإلاطذس : مً انذاد الؿالبت

 الرقابة الداخلية

الضبط 
 الداخلي

المحاسبية الرقابة الرقابة  
 االدارية
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 أهواع أخسى للسكابت الداخليت: (3

  ض نلى مخابهت : الصابلت أو ألاماميتاإلاساكبت و غبـ اإلاذخالث للخإٖذ مً بن جلٚ اإلاذخالث جٖش

ىم اهدشاٍ ) مشٙلت( لزا ًخم الُٓام باإلحشاءاث  ظلُمت. َاإلاشاْبت ألامامُت ْاثمت نلى الخيبا بْى

ىم الاهدشاٍ، ؤي ؤن ؤلاحشاءاث الخصخُدُت جخم في اإلاذخالث بمهنى آخش َزا  الخصخُدُت ْبل ْو

اثُت. ابت الْى ابت هي الْش  الىىم مً الْش

 ض َزا الىكالسكابت الحاليت: ا ابي بمخابهت الهملُاث الخدى ًٖش ى م الْش م اهدشاٍ ما ٍلُت وفي خالت ْو

ِ نلى هطذس الاهدشاٍ، َُٙىن الخصخُح ءحشاَاإل حشاء الخصخُحي،  َاهه ًخم الُٓام باإل   ماب ي ًخْى

ابت الخالُت: َاإلاذًش ًٓىم الهملُاث الخدى  ؤو في اإلاذخالث  ٍلُت. اإلاالخكت الصخطُت مثاٛ نلى الْش

 ظحر الهمل. ؤزىاءُْامه بالخجىاٛ   ؤزىاء ألاخؿاءبخصخُذ 

 :ابت نلى الاهخكاس ختى الا   السكابت الالحلت ض َزا الىىم مً الْش هتهاء مً الهملُاث الخدىٍلُت ًٖش

 ؤماالخصخُدُت  باإلحشاءاثخذر اهدشاٍ في اإلاخشحاث َُخم الُٓام  َةراالخطىٛ نلى اإلاخشحاث، و 

لُت. ؤو في اإلاذخالث   1الهملُاث الخدٍى

ا في الجذٛو آلاحي: ؤخشي  ؤهىام ؤًػاَىإ  ابت الذاخلُت و ظٍى هخخطَش  مً الْش

 اهواع اخسى للسكابت الداخليت. (:II-1زكم )الجدٌو 

 الخصحيحيت السكابت السكابت الياشفت السكابت اإلااوعت

  ابت التي جمىو هي الْش

 خذور الخؿش.

  جمىو خذور الًش

 اإلاهامالث الخاؾئت.و 

  ؼ ابت الخٍُى مثل الْش

الُطل بحن والانخماد و 

 الاخخطاضاث.

  ابت. ؤهىام اْىي  الْش

  ِابت التي ج٘ش هي الْش

 نىذ خذوثها. ألاخؿاء

  جٙىن  ؤناإلاُشوع

التي ج٘دشُها  ألاخؿاء

 اظخثىاثُت.

  ٍألاخؿاءمطممت اٖدشا 

 التي ًخم مىهها.

  ابت التي جدذد ؤن الْش

ألاخؿاء ْذ خذزذ و اهه جم 

 جدذًذ ألاظباب.

  تهذٍ بلى الخإٖذ مً ؤن

 ألاظباب ْذ جم جصخُدها.

 .150،ص2013يشش والخىصَو، الجضاثش،لل ظعت، داس َىمت الص ي،مشام اإلاشاحهت الذاخلُت للما سغا خاإلاصدز:     
 

 أهميت السكابت الداخليتاإلاطلب الثالث: أهداف و 

ابت الذاخلُت  :في َزا اإلاؿلب ظيخؿّش بلى ؤَذاٍ و ؤَمُت الْش

: أهداف السكابت الداخليت:  الفسع ألاٌو

ابت الذاخلُت نلى ؤحمهذ الخهاٍسِ العابٓت لى  اإلاشاد جدُٓٓها مً َزا الىكام هي: ألاَذاٍ ؤنكام الْش

وفي هُٓاتها داخلها  ؤلاهخاجاإلاخهذدة للماظعت وفي نىامل  ألاوشؿتان الخد٘م في  الخحىم في اإلاؤشصت: - ؤ

اإلااظعت، ًيبػي نليها  بلُهبًُت جدُٓٔ ما جشمي  جٙالُُها و نىاثذَا وفي مخخلِ العُاظاث التي وغهذو 

                                                             
 .149،150سغا خالص ي، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص ص   1
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ها و ؤَذاَهاجدذًذ  ، ٖم احل الىضىٛ و الىٍْى نلى مهلىماث راث مطذاُْت بحشاءاتها، َُاٗلها، ؾْش

ابت نلى مخخلِ الهىاضش اإلاشاد الخد٘م َيها.حه٘غ الىغهُت   الخُُٓٓت لها، و اإلاعانذة نلى خلٔ ْس

بًُت غمان هىنُت حُذة للمهلىماث ًيبػي اخخباس دْت ودسحت الانخماد نلى طمان هوعيت اإلاعلوماث:  - ب

ا بن بلى هخاثج مهلىماجُت ٖمالبُاهاث اإلاداظبُت في قل هكام مهلىماحي ٌهالج البُاهاث مً احل الىضىٛ 

 ججهحز َزٍ البُاهاث اإلاداظبُت ًخم نبر هكام اإلاهلىماث اإلاداظبُت الزي ًخطِ بالخطاثظ آلاجُت:

ذ ممً٘. -  حسجُل الهملُاث مً اإلاطذس وفي اْشب ْو

ب البُاهاث نلى خعب ضىُها و خطاثطها في ٗل مشخلت مً مشاخل اإلاهالجت. -  جبٍى

لذاخلُت للماظعت مً احل  جٓذًم اإلاهلىماث اخترام اإلابادت الخاظبُت اإلاخُٔ نليها و الٓىانذ ا -

 اإلاداظبُت.

 بدخاٛ اإلاهلىماث التي سجلذ بلى البرهامج آلالي و الخإٖذ مً البُاهاث اإلاخهٓلت بها. -

 لى ألاؾشاٍ الؿالبت لها.جىصَو اإلاهلىماث ن -

ٌ حماًت -ج ابت الذاخلُت َى خماًت  ؤَذاٍ ؤَم ؤنمً خالٛ الخهاٍسِ هذٕس : ألاصو ٛ هكام الْش  ؤضى

ٛ اإلااظعت مً خالٛ َشع خماًت مادًت و خماًت مداظبُت لجمُو نىاضش  ،والتي جمً٘ اإلااظعت ألاضى

بمعاَمت  ؤلاهخاحُتاإلام٘ىت و ٖزإ دَو عجلتها  خؿاس ألا مً ٗل  ؤضىلهامً البٓاء و اإلاداَكت نلى 

 ٛ  1اإلاشظىمت. ألاَذاٍاإلاىحىدة لخمُ٘نها مً جدُٓٔ  ألاضى

ابت الذاخلُت بٙل وظاثلها داخل اإلااظعت ًمً٘ مً حشجيع العمل بىفاءة:  -د بن بخٙام هكام الْش

غمان الاظخهماٛ ألاخعً و الِ٘ء إلاىاسد اإلااظعت، ومً جدُٓٔ َهالُت في وشاؾها مً خالٛ الخد٘م في 

ابت الذاخلُت ال ٌهؿي لإلد اسة بهؼ الػماهاث الخٙالُِ بخخُُػها نىذ خذودَا الذهُا، يحر ؤن هكام الْش

 َٓـ بل ٌهؿي جدعىا في مشدودًت اإلااظعت.

تالالتزام بالعُاظاث  بن :ؤلادازيتحشجيع الالتزام بالصياشاث  -ه  ؤلاداسةاإلاشظىمت مً ْبل  ؤلاداٍس

تالجهت اإلاذًشة، الن حصجُو و اخترام العُاظاث  ؤوامش جٓخص ي جؿبُٔ  ًُ٘ل  ؤنمً شاهه  ؤلاداٍس

، ًيبػي لألوامش ألامثلالخؿت الخىكُمُت مً احل الخؿبُٔ  بؾاس اإلاشظىمت بىغىح في  ؤَذاَهاللماظعت 

ش َُه الششوؽ  ؤن  :آلاجُتجخَى

 .بلُه بلى اإلاىحهًبلٌ  ؤنًجب  -

 ًٙىن واضخا ومُهىما. ؤنًجب  -

 ًجب جىاَش وظاثل الخىُُز. -

 2.زبالخىُُالجهاث آلامشة  ببالىًجب  -

 هظام السكابت الداخليت أهميتالفسع الثاوي : 

ابت الذاخلُت مشخلت  باليعبت إلاهمت اإلاذْٔ َهي وظُلت و لِعذ ياًت خُث  ؤظاظُتان دساظت الْش

ابت  ٗاهذ الْش ابت الذاخلُت لخدذًذ َزٍ الاخخباساث التي ظُٓىم بها َٙلما  ٌهخمذ اإلاذْٔ نلى هخاثج الخُُٓم للْش

                                                             
ابت-نادٛ مبروٕ مدمذ، اداسة الاظتراجُجُت، الخؿبُُٓت 1  .132،ص1996نهػت الهشبُت،الاظتراجُجُاث الىقُُُت،داس ال -الْش
 اإلاشحو العابٔ. نادٛ مبروٕ مدمذ 2
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ابت الذاخلُت الجُذ ًيخج نىه مهلىماث مالُت  الذاخلُت َهالت ْلظ اإلاذْٔ مً حجم الاخخباساث لىكام الْش

 اإلادخملت. ؤخؿاء ؤهىاماهه ٌعانذ نلى جدذًذ  بلى بغاَتًمً٘ الانخماد نليها 

ت  ألاخؿاءٖما اهه ًبحن الهىامل التي جازش نلى        ٍش تالجَى هٓاؽ الٓىة و الػهِ لذي اإلااظعت  ومهَش

ابت الذاخلُت ٌه بغاَت ٛ مل نلى خماًت ان الىكام الْش ت و الاخخالط...الخ. ؤضى  ميشإة مً العْش
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 اإلابحث الثاوي: إحساءاث و طسق جىفير السكابت الداخليت

اإلاعاولُت ت و شاءاث مىاظب َى ؤن جٙىن خؿـ العلؿالشٚ ؤن هٓؿت البذاًت في وغو هكام ؤلاح

ابت الذاخلُت .           واضخت و ظلُمت ، و لهزا هٓىم في َزا اإلابدث بذساظت مٓىماث و ؾّش جُُٓم الْش

  :  ملوماث هظام السكابت الداخليتمىوهاث و  اإلاطلب ألاٌو

ابت الذاخلُت و مٓىماتها  في َزا اإلاؿلب ظيخؿّش  الى َشنحن مٙىهاث الْش

:  السكابت الداخليتمىوهاث هظام  الفسع الاٌو

ابت الذاخلُت، مشاناة خمغ مٙىهاث ؤظاظُت، البذ مً الاَخمام   ًخؿلب جطمُم و جىُُز ؤي هكام للْش

ابُت، و جخمثل َزٍ اإلاٙىهاث َُما ًلي:  بها لػمان جدُٓٔ ألاَذاٍ الْش

ابُت ألاسغُت التي نليها اإلاٙىهاث ألاخشي و ؤظاط جدُٓٔ حهخبر بيئت السكابت:  -1 ابي البِئت الْش هكام ْس

 َهاٛ وهي جخٙىن مً:

ت اإلاخخلُت،  عوامل لها صلت مباشسة باإلدازة: - أ اث ؤلاداٍس وجخمثل في مذي هضاَت الهاملحن باإلاعخٍى

ُُُت اظخخذامها  ُت اإلاؿبٓت ٖو والُٓم ألاخالُْت العاثذة لذي الهاملحن و ؤلاداسة و اإلاهاًحر العلٖى

 في الىاْو الهملي لدصجُو ألاداء ألاخالقي.

ومذي جدذًذ  وجخمثل في الهُٙل الخىكُمي الِ٘ء :امل لها صلت بدىظيم اإلاؤشصت هفصهاعو  - ب

ظُاظاث ألاَشاد ومماسظاتهم اإلاخخلُت، ومذي الالتزام بعُاظاث العلؿاث واإلاعاولُاث، و 

 1اإلااظعت.

ش اإلاالُت اخذ مٙىهاث هكام جلدًس اإلاخاطس:  -2  ٌهخبر جٓذًش بداسة اإلااظعت للمخاؾش أليشاع الخٓاٍس

ابت الذاخلُت.  الْش

هي العُاظاث و ؤلاحشاءاث التي حعانذ في الخإٖذ مً ؤن حهلُماث ؤلاداسة ًخم  ألاوشطت السكابت:  -3

ابُت اإلاخهلٓت بهملُت اإلاشاْبت هي العُاظاث و ؤلاحشاءاث التي جخهلٔ بما  جىُُزَا، وان ألاوشؿت الْش

 ًلي:

 َدظ ؤداء اإلااظعت. -

 مهالجت اإلاهلىماث. -

ابُت التي حهخمذ نلى الىحىد الُهلي.ؤلاحشاءاث  -  الْش

ابُت اإلاخهلٓت بخخؿُـ اإلاشاْبت. -  2الُطل بحن اإلاعاولُاث، و ًجب نلى اإلاشاْب َهم ألاوشؿت الْش

ش اإلاالُت بما في رلٚ الىكام  اإلاعلوماث و الاجصاٌ:  -4 ًخٙىن هكام اإلاهلىماث اإلاخهلٔ بإَذاٍ الخٓاٍس

ش نً اإلاداظبي مً الؿّش اإلاداظبُت و السجال  ث التي ؤوشئذ لدسجُل و مهالجت و جلخُظ و الخٍٓش

ت اإلاداظبت نً ألاضىٛ و الخطىم نملُاث اإلااظعت و ؤلاخذار و الكشوٍ و الاخخُاف بمعاولُ

ابت الذاخلُت و  حر َهم لألدواس و اإلاعاولُاث الُشدًت اإلاخهلٓت بالْش خٓىّ اإلاالٕ، و ًخػمً الاجطاٛ جَى

ش.  نلى الخٓاٍس

                                                             
ت،  1 ابت و اإلاشاحهت الذاخلُت، داس الجامهت الجذًذة لليشش، الاظ٘ىذٍس  .12،ص،2002َخحي سصّ العىاَحري و اخشون، الاججاَاث الخذًثت في الْش
،ص ص 2  .183،184سغا خالص ي، مشحو ظبٔ رٍٖش
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ابت و ًٓ اإلاخابعت: -5 طذ بها اإلاخبهت اإلاعخمشة و الخُُٓم الذوسي إلاخخلِ ؤحضاء و مٙىهاث َُٙل الْش

الذاخلُت و رلٚ للخدُٓٔ مً َهالُت و ُٖاءة َزا الىكام الن ؤلاحشاءاث التي جؿبٓها اإلااظعت في ٗل 

ٗاَُت او ال جطلح للخؿبُٔ مً َترة صمىُت بلى ؤخشي ، لزلٚ ًجب ؤن  ؤهىام ؤوشؿتها ْذ جطبذ يحر 

 1جدذر ؤلاداسة جؿىساث في َزٍ ؤلاحشاءاث مً َترة بلى ؤخشي.

 في ههج مخيامل. COSO: ألازوان الخمصت للسكابت الداخليت على أشاس (II-2زكم ) الشيل

 

 

 

 بيئت اإلاساكبت

 

 جلييم اإلاخاطس

 

 وشاطاث اإلاساكبت

 

 اإلاعلوماث و الاجصاالث

  

 ؤلاشساف
 

 

ههج مخيامل على أشاس 

COSO 

 COSOألازوان الخمصت للسكابت الداخليت على أشاس 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
لم  1 ابت الذاخلُت في قل هكم اإلاهلىماث الخاظبُت، داس الشاًت،ؽد نؿا هللا اخمذ ظٍى  .58-57،ص،ص 2009،نمان،1الخعبان، الخذُْٔ و الْش
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 : مىوهاث السكابت الداخليت(2-2زكم ) حدٌو 

 عىاصس مىوهاث السكابت الداخليت وصف مىوهاث السكابت الداخليت الداخليتمىوهاث السكابت 

 بيئت السكابت

والاججاٍ  ؤلاحشاءاثالعُاظاث و 

 ؤصخابالهلُا و  ؤلاداسةالهام و

شجبؿت الىخذة الاْخطادًت اإلا

ابت الذاخلُت  بػىابـ الْش

 ؤَمُتها.و 

 .الُٓم ألاخالُْت و الجزاَت 

 .الالتزام بالُ٘اءاث 

  ؤلاداسة و همـ الدشًُل.َلعُت 

 .الهُٙل الخىكُمي 

 .جدذًذ العلؿاث و اإلاعاولُاث 

 .ت  ظُاظت اإلاىاسد البشٍش

 جلدًس اإلاخاطس

للمخاؾش  ؤلاداسةجدلُل جدذًذ و 

 بنذادالخإزحر في  بةمٙاجهاالتي 

الذولي  لإلؾاس الٓىاثم اإلاالُت ؾبٓا 

 للمشاحهت.

 .نملُت جٓذًش اإلاخاؾش 

 التي جإزش نلى  لجدذًذا لهىام

 اإلاخاؾش.

 .بمٙاهُت خذور اإلاخاؾش 

 .ْشاس بداسة اإلاخاؾش 

 تالسكابي ألاوشطت

و العُاظاث التي جػهها  ؤلاحشاءاث

اء بإَذاَها  ؤلاداسة  يشاعأل للَى

ش اإلاالي.  الخٍٓش

 .ابُت  ؤهىام ألاوشؿت الْش

 .الُطل الٙافي في الىاحباث 

  الترخُظ اإلاالثم للهملُاث

 ألاوشؿت.و

  و اإلاعدىذاث الٙاَُت.السجالث 

 .ٛابُت اإلاادًت نلى ألاضى  الْش

 اإلاعلوماث و الاجصاٌ

جمُو جعخخذمت لخدذًذ و الؿّش اإلا

اإلااظعت حسجُل نملُاث و 

ش.و   الخٍٓش

  ؤَذاٍ اإلاشاحهت اإلاشجبؿت

ُ ب، الخْى ، الترخُل ذبالخبٍى

 جلخُظ الهملُاث.و 
ابت الذاخلُت في قل هآلان عجُب مطؿُى َلىذي، زاثش الطبري مدمىد الًب اإلاصدز: كام اإلاهلىماث اإلاداظبي، مجلت الهلىم الاوعاهُت، ان، دوس الْش

 .11،ص2010، الهشاّ، 45، الهذد7حامهت بابل، اإلاجلذ

 

 الفسع الثاوي :ملوماث هظام السكابت الداخليت:

ابت الذاخلُت نلى الىمىرج اإلاداظبي مً شاهه ؤن ٌعمذ لىكام اإلاهلىماث    بن وحىد هكام ْىي للْش

اإلاداظبُت مً جىلُذ مهلىماث راث مطذاُْت ومهبرة نً وغهُت اإلااظعت الخُُٓٓت مً حهت، ومً حهت 

َزا جدُٓٔ  زاهُت ًمً٘ للماظعت مً جدُٓٔ ؤَذاَها اإلاشظىمت في الخؿت الهامت لها، بالخالي ٌعخؿُو

ٗاألنمذة داخل اإلابنى َٓىة َزٍ ألانمذة حه٘غ  ابت الذاخلُت  ألاَذاٍ اإلاخىخاة مىه، حهخبر مٓىماث هكام الْش

هالُت َزا الىكام و اله٘غ صخُذ .لزلٚ ظيخؿّش بلى مٓىماجه في الهىاضش الخالُت:  ْىة َو
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 : الخطت الخىظيميتأوال

جٙىن الخؿت مشهت  ؤنًجب  ألاخىاٛاهه في حمُو  بال ، ألخشي جخخلِ الخؿت الخىكُمُت مً ماظعت 

ش في اإلاعخٓبل، ٖما ًجب  ؤيإلآابلت  جٙىن بعُؿت وواضخت ًُهمها الهاملحن باإلااظعت وان جدذد  ؤنجؿٍى

 التي جخٙىن منها اإلااظعت. ؤلاداساثبىغىح خؿىؽ العلؿت ومعاولُت 

 :1التي جخػمنها الخؿت الخىكُمُت في  ألاظاظُتجخمثل الهىاضش 

  الذاثمت للماظعت. ألاَذاٍجدذًذ 

  ِالهالْت الدعلعلُت و اإلاهىُت بحن  ببشاص ، مو ؤحضاثهجدذًذ الهُٙل الخىكُمي للماظعت و مخخل

 .ألاوشؿتمخخلِ 

 .جدذًذ اإلاعاولُاث باليعبت لٙل وشاؽ 

 .حهُحن خذود دسحاث اإلاعاولُاث باليعبت لٙل شخظ 

ابت الذاخلُت مً خالٛ:هكا ؤَذاٍفي جدُٓٔ  آلالُتوجخدٓٔ معاَمت َزٍ   م الْش

 الُت و ُٖاءة الهملُاث الدشًُلُت.البدث نً َه 

  ٗاهذاإلاخخلُت للماظعت ظىاء  ألاوشؿتو  ألاحضاءوحىد وخذاث الُٓاط ًمً٘ مً جدذًذ هخاثج  ؤ

 مالُت. ؤو  بخطاثُت

  خماًت ٛ  مً خالٛ الخٓعُم اإلانهي داخل اإلااظعت. ألاضى

 ثاهيا: هظام محاشبي شليم

مجمىنت مً اإلاعدىذاث السجالث ودلُل مبىب للخعاباث و  نلى مجمىنت مخٙاملت مً الذَاجش و ٌهخمذ 

ابت َهالُت و ًجب  ًشاعي في  ؤنجُُذ باخخُاحاث اإلاششوم، و جطمُم لذوساث مداظبُت معدىذًت جدٓٔ ْس

جطمُمه ما في  ؤًػااإلاعدىذ البعاؾت و الىغىح ختى جٓلل مً حًُحر الىمارج ٗل خحن، و ًشاعي  ؤو السجل 

ابت داخلُت َهالت في اإلاشاخل التي ًمش َيها اإلاعدىذ.  2ًُ٘ل جدُٓٔ ْس

لُت مم٘ىت وان  بإْلالٓىاثم اإلاالُت  بنذادًشاعي في جطمُمه جِعحر  ؤنالذلُل اإلاداظبي َُجب  ؤما حهذ ٗو

ابُت نلى الهملُاث ؤداءمً  ؤلاداسةًخػمً الخعاباث الالصمت و الٙاَُت لخم٘حن   و اظخخشاج الىخاثج. مهمتها الْش

الهملُاث و اإلاعدىذاث مما  ٍؤما الذوساث اإلاعدىذة اإلاشجبؿت بالىكام اإلاداظبي َُخخلِ جطمُمها باخخال 

ٗاث.  3ًطهب مهه وغو جطمُم مىخذ لذوساث معدىذًت جؿبٔ نلى حمُو اإلايشأث ؤو الشش

 ألاداءزكابت :ثالثا 

 ألاَذاٍبىغىح في الخؿت اإلاشظىمت نلى جدُٓٔ َزٍ  ؤَذاَهااإلااظعت مً خالٛ جدذًذ  بداسةحهمل 

اث  ؤنبُهالُت وبما ًُ٘ل الالتزام بعُاظتها، يحر  ْذ ال ًذوم ؾىٍال مما ًيخج اهدشاَاث  ألاداءالالتزام بمعخٍى

اث اإلاشظىمت، لزلٚ ًيبػي دساظت ووغو   ُُٖلت بخصخُده وجخمثل في: بحشاءاثنً اإلاعخٍى

                                                             
ابت الذاخلُت وجدعحن الدعُحر،مزٖشة مٓذمت غمً مخؿلباث هُل شهادة ماظتر، ٗلُت الهلىم الاْخطادً  1 ت و اإلاشاحهت الذاخلُت ٖإداة لخُُٓم الْش

ت و نلىم الدعُحر   .81-80،ص،ص2015/2016،حامهت معخًاهم، الخجاٍس
ُت الال٘تروهُت،ؽ  2 ابت نلى ؤنماٛ البىٕى ومىكماث ألانماٛ جُُٓم ؤداء البىٕى و اإلاخاؾش اإلاطَش ،الٓاَشة،داس 1ضالح الذًً خعً العِس ي، الْش

 .323،ص2010ال٘خاب الخذًث،
ت،ؽ 3  .210،ص2006مان، داس اإلاِعشة لليشش و الخىصَو و الؿبانت،، ن1يعان َالح اإلاؿاسهت، جذُْٔ خعاباث اإلاهاضش الىاخُت الىكٍش
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ٓت اإلاباششة: وجٙىن بالخذخل اإلاباشش مً اإلاعاوٛ نلى الهمل الزي ًىُزٍ  - ؤ  .ؤنىاههالؿٍش

ٓت الًحر اإلاباششة: وجٙىن باظخهماٛ  - ب ت، جٙالُِ  ألادواثالؿٍش ابت ) محزاهُاث جٓذًٍش اإلاخخلُت للْش

ت(.  مهُاٍس

 ألافسادهفاءة  زابعا:

ب الهاملحن في اإلاششوم اإلاخخلُت،  وما ًخػمىه رلٚ مً جىضُِ دُْٔ لىقاثِ وبشهامج مشظىم لخذٍس

م ووغو ٗل مىقِ ؤو نامل في اإلاٙان اإلاىاظب له ختى ًمً٘ الاظخُادة  اإلاششوم بما ًػمً خعً اخخُاَس

 1مً الُ٘اءاث اإلاخخلُت.

 خامصا: اشخخدام وافت الوشائل آلاليت

شاهه بن ًذنم هكام بن اظخخذام آلالت الخاظبت وجإدًت الهمل اإلاداظبي بةدخاٛ ؤلانالم آلالي مً 

ابت الذاخلُت مً خُث بن َزٍ الخإدًت  :2ىَش آلاحيج الْش

 دْت و ظشنت اإلاهالجت. -

 ظهىلت الخطىٛ نلى اإلاهلىماث. -

ٛ خماًت  -  بىحىد بشامج معانذة. ألاضى

ذ. - حر الْى  جَى

 جذنُم الهمل بُ٘اءة. -

 خُؼ جٙلُت اإلاهالجت. -

 الخد٘م في اإلاهلىماث. -

 جامحن معاس اإلاهالجت آلالُت للبُاهاث ًٙىن مً خالٛ: بن

ٔ ؾّش و  ؤنًجب الالخحام: .1 مىؿُٓت مىكمت  بحشاءاثًخم معاس اإلاهالجت آلالُت للبُاهاث َو

 ومخجاوعت.

ابت، بًُت جذإس  بلىًخػو معاس اإلاهالجت آلالُت للبُاهاث  ؤنًجب  الوكاًت: .2  ألاخؿاءشٙل مىكم للْش

 الخصخُداث الالصمت. بحشاءو الًش و 

 جلييم السكابت الداخليت طسق فحص و  :الثاوياإلاطلب 

حهخبر اإلاشاْبت الذاخلُت هٓؿت الاهؿالّ التي نىذَا ًبذؤ اإلاشاحو نمله، ونلى غىء ما ٌعُش نىه َدظ 

نلى ألاهكمت الذاخلُت ًٓىم بشظم بشهامج اإلاشاحهت اإلاىاظب، ومً الىظاثل التي ٌعخخذمها اإلاشاحو للخهٍش 

 الىكام اإلاؿبٔ في اإلااظعت و جُُٓم مذي ُٖاًخه ما ًلي:

و الاظخُعاساث التي  ألاظئلتَى نباسة نً ْاثمت مً : (الاشخبيانكائمت الاشخلصاء اإلازدوحت )كائمت  -1

 بلىجٙىن نلُه اإلاشاْبت الذاخلُت، جٓذم َزٍ الٓاثمت مً  ؤنالعلُمت إلاا ًجب  ألاظغجدىي نلى 

ٔ الاخخباساث الهُيُت للخ٘م  بنادتهانليها و  لإلحابتمىقُي اإلااظعت  للمشاحو للخإٖذ منها نً ؾٍش

ٓت مضاًا و نُىب.نلى ْىة و دسحت مخاهت الىكام اإلاعخهمل  ، و لهزٍ الؿٍش

                                                             
، ص 1  .195خالذ ؤمحن نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٍٖش
،بً ن٘ىىن، الجضاثش،دًىان 2مدمذ التهامي ؾىاَش، معهىد الطذًٓي، اإلاشاحهت و جذُْٔ الخعاباث الاؾاس الىكشي واإلاماسظت الخؿبُُٓت،ؽ 2

 .84،ص2005اإلاؿبىناث الجامهُت،
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خا  ِ هجاح َزٍ الهملُت نلى ُُُٖت ضُايت ألاظئلت بدُث ال جٙىن ألاظئلت جدمل بحابخحن في ْو ًخْى

ٓت:  واخذ ومً مضاًا َزٍ الؿٍش

 ىلت الخؿبُٔ.ظه 

 .مشوهت ألاظئلت مما ًػمً ببشاص مهكم خطاثظ الىكام الذاخلي و اإلاداظبي في ؤي ماظعت 

 .ذ بدُث ال ًٓىم اإلاشاحو بةوشاء بشامج مشاحهت خاضت لٙل نملُت مشاحهت مىُشدة حر الْى  جَى

 .ٓت بان اإلاهىُحن باألظئلت ال ٌهترغىن نلى جؿبُٓها  1جمخاص الؿٍش

ابت داخلُت ظلُم، و رلٚ دوم   اإلالخص الخرهيري: -2 ًٓىم اإلاشاْب َىا بىغو ْىانذ و ؤظغ هكام ْس

ذ دوم  ٓت الاْخطاد في الْى جدذًذ ؤظئلت ؤو اظخُعاساث مهُىت ٖما في الاظخبُان . محزة َزٍ الؿٍش

ً ٖخابي إلاا َى نلُه هكام  بيُاٛ الهام مً الىٓاؽ، ؤما نُىبها َخىدطش في ٗىجها ال جٓىد بلى جذٍو

اب ت الذاخلُت في اإلاششوم اإلاهني،ٖما ؤجها ال جىؿبٔ نلى اإلاششوناث راث الؿبُهت الخاضت، الْش

متروٕ لٙل هشاْب نلى خذة ًػو ألاظغ و ًٓىم باإلحشاءاث التي  ؤمش باإلغاَت بلى ٗىن َزا اإلالخظ 

 2ًشاَا مىاظبت.

ابت الذاخلُت اإلاهخالخلسيس الوظيفي:  -3 ش الْش مذة داخل اإلااظعت حهني َزٍ ألاداة ؤظاط بىغو جٍٓش

مدل اإلاشاحهت، بر ًٓىم اإلاشاحو و معانذٍو بدصخُظ الىكام مً خالٛ الخؿّش إلآىماجه و 

ؤلاحشاءاث الٓاثم نليها. َِعخؿُو  بن ًدذد مىاؾً الػهِ و الٓىة َُه انخمادا نلى دسحت امخثاٛ 

ابت الذاخلُت.ٖإن ًدذد مثال دسحت الخذاخل في اإلاعاولُاث ونذم جدذًذ  بحشاءاث هكام الْش

ابت الذاخلُت مما  الاخخطاضاث  ويحر رلٚ مً نذم الالتزام باإلحشاءاث التي جىظ نليها هكام الْش

ىم في الخؿإ.  ًخلٔ َشص الخالنب و الًش و الْى

ش ًخمً٘ اإلاشاحو مً جُُٓم و  ابت الذاخلُت، َالىكام  ؤلاحشاءاثباهتهاء ٖخابت الخٍٓش اإلاخبهت في الْش

الػهُِ ًخمثل في نذم وحىد جٓعُم ٗاٍ للهمل، و اإلاثاٛ نلى رلٚ ُْام مىقِ واخذ ٌهمل ٖإمحن 

ذ ًُٓذ الهملُاث في ًىمُخه.  ابت الذاخلُت َخخؿلب  آماللطىذّو وفي هُغ الْى معخٓلت  بداساثحههذ  ؤنالْش

معٚ الذَاجش، الخعاباث الهامت|، خعاباث الذاثىحن  ث الهمالء،|نً بهػها وقاثِ جذاٛو الىٓذًت|، خعابا

 و ؤحىس الهماٛ.

جمً٘  ؤلاحشاءاثَزٍ  بنلذوسة نملُاث مدذدة،  ؤو هي نشع بُاوي ليشاؽ مهحن  خسائط الخدفم:  -4

م  ٓت مخخطشة و بُترة وححزة وعبُا، جخمحز  بحشاءاثاإلاشاحو مً جٍٓى ابت الذاخلُت بؿٍش هكام الْش

ٓت  خشاثـ الخذَٔ ش الىضُي ونً ؾٍش ٓت الخٍٓش جىضح خـ ظحر الهملُاث بحن  بإجها، ألاظئلتنً ؾٍش

ا   ؤحهضة ٓت بعُؿت، ٖما جىضح الىظاثل اإلاعخهملت في ادخل البُاهاث و اظخخشاحها ًذٍو الىكام بؿٍش

، و حعخخذم في لُت و الال٘تروهُتألاهكمت آلافي خالت  ؤلاخشاجو  ؤلادخاٛ ؤحهضة، و هُاال٘ترو ؤووالُا 

 3بنذاد خشاثـ ؤلاحشاءاث.

                                                             
، صسغا  1  .215خالص ي، مشحو ظبٔ رٍٖش
حر الخذسب،نلم جذُْٔ الخعاباث،ؽ 2  .141،ص 2010، نمان داس بذاًت الىاششون ومىصنىن،1َص
، ص  3  .216سغا خالص ي، مشحو ظبٔ رٍٖش
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ىا ًدطل اإلاذْٔ نلى ْاثمت بالسجالث اإلاداظبُت و  فحص الىظام اإلاحاشبي: -5 اإلاعاولحن  ؤظماءَو

و نهذتها و جذُْٓها، و ْاثمت زاهُت بؿبُهت اإلاعدىذاث و الذوسة اإلاعدىذًت...الخ. ومً جلٚ  بوشائهانً 

ض نلى  ٓت بإجها جٖش ابت الذاخلُت. و جخمحز َزٍ الؿٍش الٓىاثم ٌعخؿُو الخ٘م نلى دسحت مخاهت هكام الْش

ْام  براخاضت ْذ جطبذ مؿىلت في اإلايشأث ال٘بحرة  ؤجهاالكشوٍ الخاضت بٙل مششوم، و ٌهاب نليها 

 1اإلاذْٔ بالخدشي بخطىص اإلاىقُحن و السجالث وما شابه.

 ؤلاحساءاث الخىفيرًت لخحليم السكابت الداخليت و أشصها الثالث:اإلاطلب 

ابت الذاخلُت العلُم وال بذ اجخار  الخالُت  ؤلاحشاءاثؤوسدها َُما ظبٔ اإلآىماث الشثِعُت لىكام الْش

 لخدُٓٔ جلٚ اإلآىماث:

 و جػم الىىاحي الخالُت: جىظيميت و إدازيت:إحساءاث  (1

 اإلاخخلُت بشٙل ًػمً نذم الخذاخل. ألاْعامو  ؤلاداساث ثخطاضااخجدذًذ  - ؤ

جىصَو الىاحباث بحن اإلاىقُحن بدُث ال ًىُشد اخذَم بهمل ما مً البذاًت للنهاًت،و بدُث ًٓو نمل  - ب

ابت مىقِ آخش.  ٗل مىقِ جدذ ْس

 .ؤلاَماٛ ؤوجىصَو اإلاعاولُاث بشٙل واضح ٌعانذ نلى جدذًذ جبهت الخؿإ  -ج

 و اإلاىقُحن بدُث ًخم الُطل بحن الىقاثِ الخالُت: ؤلاداساثجٓعُم الهمل بحن  -د

ذ بالهملُاث و اإلا -  .ىآَت نليها وقُُت الخطٍش

 وقُُت جىُُز الهملُاث. -

ٛ وقُُت الاخخُاف بههذة  -  .ألاضى

 اإلاداظبت .وقُُت الُٓذ و  -

 ضالت واخذة. ؤو جىكُم ألاْعام بدُث ًجخمو اإلاىقُىن الزًً ًٓىمىن بهمل واخذ في حجشة  -ٌ

بًجاد سوجحن مهحن ًخػمً خؿىاث ٗل نملُت بالخُطُل بدُث ال ًتٕر َشضت ألي مىقِ للخطٍش  -و

 الصخص ي بال بمىآَت شخظ آخش معاوٛ.

دت بان ًٓىم ٗل مىقِ بالخ -ص ُو نلى اإلاعدىذاث ٖةزباث إلاا ْام به مً نمل.بنؿاء حهلُماث ضٍش  ْى

اظخخشاج معدىذاث مً ؤضل و نذة ضىس) و ؤخُاها مً نذة ؤلىان( جخخظ ٗل بداسة مهُىت بطىسة  -ح

 راث لىن مهحن.

ت جىٓالث بحن اإلاىقُحن مً خحن آلخش بدُث ال ًخهاسع رلٚ مو خعً ظحر الهمل. -ؽ  بحشاء خٖش

ت دَهت واخذة،و رلٚ إلًجاد الُشضت إلاً ًٓىم بهمله ؤزىاء غشوسة ُْام ٗل مىقِ بةحاصج -ي ه العىٍى

 2جالنب في رلٚ الهمل. ؤييُابه الٖدشاٍ 

ابت  ؤَمٌهخبر هكام اإلاهلىماث اإلاداظبت مً  محاشبيت: إحساءاث (2 اإلآىماث اإلاذنمت لىكام الْش

ابت داثمت نلى  ؤخٙاممهُىت جمً٘ مً  بحشاءاثالذاخلُت الُهاٛ، لزلٚ باث مً الىاضح ظً  ْس

 :آلاجُتفي الىٓاؽ  بحشاءاث ؤَم بلىالهمل اإلاداظبي مً خالٛ الخؿّش 

                                                             
، ص  1  .203خالذ امحن نبذ هللا، مشحو ظبٔ رٍٖش
 .197،ص ههُع خالذ امحن نبذ هللا ، اإلاشحو  2
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ٌهخبر حسجُل الهملُاث التي جٓىم بها اإلااظعت مً بحن الىقاثِ  الدسجيل الفوزي للعملياث: - أ

اث مباششة، بًُت جُادي جشاٖم اإلاعدىذبدسجُل الهملُاث بهذ خذوثها  ألاخحر ًٓىم َزا  برااإلاداظب،

جمً٘ مً العشنت في جشجِب و خُل و غُانها، لزلٚ َالعشنت التي جطاخبها الذْت في الدسجُل، 

 الدسجُل اإلاداظبي، الزي ًٙىن بذون: ؤظاظهااإلاعدىذاث اإلاداظبت التي جم نلى 

 شؿب. -

 .ؤخشحسجُل َىّ حسجُل  -

ٓت اإلاخمم  بال ال ًلػى حسجُل مهحن  - ٔ ؾّش مهشوَت ٖؿٍش  بزباثدسجُل زم ن٘غ ال ؤو الطُش  بلىَو

 الدسجُل الصخُذ.

ًازش اًجابُا نلى مهالجت البُاهاث التي ًيخكش مً  للهملُاثونلى َزا، ًمً٘ الٓىٛ بان الدسجُل الُىسي 

 وسائها الخطىٛ نلى مهلىماث ضادْت ومهبرة نً الىغهُت الخُُٓٓت ومالثمت الجخار الٓشاساث اإلاىاظبت.

حشمل اإلاعدىذاث نلى مجمىنت مً البُاهاث التي حًبر نً نملُاث الخأهد من صحت اإلاصدىداث:   - ب

 نىذ جطمُم َزٍ اإلاعدىذاث: ألاظاظُتْامذ بها اإلااظعت، لزلٚ ًيبػي مشاناة بهؼ اإلابادت 

 البعاؾت التي حعانذ نلى اظخخذام اإلاعدىذ و اظخ٘ماٛ بُاهاجه. -

حر البُاهاث الالصمت إلاشاٖض ا -  ليشاؽ.نذد الطىس الالصمت ختى ًمً٘ جَى

حر  - ا. بسشاداثغمان جَى  نً ُُُٖت اظخخذامها وجىغُذ خؿىاث ظحَر

امًجب اظخهماٛ  - ابت و  بحشاءاإلاعلعلت نىذ ؾبو همارج اإلاعدىذاث، مما ٌعانذ نلى  ألاْس نملُت الْش

 نىذ الخاحت. بليهاالهىدة 

 1مً اإلاعدىذ و البُاهاث التي ًدخىحها. الخإٖذ، جمً٘ اإلاداظب مً ظهىلت ؤنالٍاإلابادت التي رٖشهاَا  ؤن

 و جػم الىىاحي الخالُت: إحساءاث عامت: -ج

 الخإمحن نلى ممخلٙاث اإلاششوم غذ حمُو ألاخؿاس التي ْذ جخهشع لها خعب ؾبُهتها. -

ا غذ  - ت ؤو يحَر الخإمحن نلى اإلاىقُحن الزًً في خىصتهم نهذ هٓذًت ؤو بػاجو ؤو ألاوساّ مالُت ؤو ججاٍس

 ألاماهت.خُاهت 

ذ الىاسد و الطادس . -  وغو هكام ظلُم إلاشاْبت البًر

ابت الخذًت، ًجهل ظلؿاث الانخماد مخمشُت مو اإلاعاولُت، َٓذ ًخخظ سثِغ  - اظخخذام وظُلت الْش

الٓعم مثال بانخماد الطٍش في خذود نششة دهاهحر بِىما ًخخظ سثِغ الذاثشة بانخماد الطٍش في 

 خذود ماثتي دًىاس و َ٘زا.

ُو الشُٙاث، و اظخخ - ابت اإلاضدوحت َُما ًخهلٔ بالهملُاث الهامت في اإلاششوم ٖخْى ذام وظاثل الْش

 نهذة الخضاثً الىٓذًت.. الخ.

ت ْعم خاص باإلاششوم في الخاالث التي حعخذنيها ؾبُهت ألاضىٛ  - اظخخذام هكام الخُخِش بمهَش

 2بٓعم الخذُْٔ الذاخلي. بدُث جٙىن نشغت للخالنب و الاخخالط. و يالبا ما جىاؽ َزٍ العلؿت

 

                                                             
،صمدمذ التهامي ؾىاَش،  1  .115معهىد الطذًٓي، مشحو ظبٔ رٍٖش
 .198خالذ امحن، هُغ اإلاشحو العابٔ،ص  2
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 العام للبىً ألاداءالداخليت على اإلابحث الثالث: هظام السكابت 

اإلاخاؾش البىُ٘ت،  ُاديجحععى حمُو البىىٕ لخدُٓٔ ؤَذاَها و الخشص نلى البٓاء و الاظخمشاس،  و 

ابت داخلُت خاص بها مً احل اظخهذاد إلاىاحهت التهذًذاث و و  ألاخؿاس اإلادذْت لزلٚ وغهذ البىىٕ هكام ْس

 .و َزا في بؾاس بمٙاهُت اإلاخاخت

ٌ اإلاطلب   هظام السكابت الداخليت على الاشدثماز: ألاو

ابت  ابت الذاخلُت نلى ألاضىٛ الثابخت ، و الْش ابت الذاخلُت نلى الاظدثماس بلى الْش ًىٓعم هكام الْش

 الذاخلُت نلى ألاوساّ اإلاالُت.

: السكابت الداخليت على ألا   صوٌ الثابختالفسع ألاٌو

ابت نلى ألاضىٛ الثابخت َى الخطىٛ نلى اٖبر ْذس ممً٘ مً الُ٘اًت مً  -1 الًشع الشثِس ي مً الْش

 اإلابالٌ اإلاعدثمشة في َزٍ ألاضىٛ.

َزٍ اإلابالٌ ْذ جمثل ْذسا ٖبحرا مً مجمىم ألاضىٛ في ال٘ثحر مً البىىٕ و مطشوَاث الطُاهت اإلاخهلٓت 

ابت بهزٍ ألاضىٛ جمثل مطشوَا مهما  مً اإلاطشوَاث التي جدمل لخعاب ألاسباح و الخعاثش، َةرا لم جىحذ ْس

ٗاَُت نً اْخىاء َزٍ ألاضىٛ و ضُاهتها، َٓذ ًيشإ نً رلٚ خعاثش جُىّ في حجمها حجم الخعاثش التي 

 جىجم الاخخالظاث الىٓذًت.

  أهداف السكابت الداخليت 

 الثابخت.وحىد ظُاظت مدذد معبٓا لالظدثماس في ألاضىٛ  -

 ؤخٙام ؤلاششاٍ نلى ألاضىٛ و اْخىائها ؤو حشُذَا. -

 الخطىٛ نلى ؤْص ى ُٖاًت مً اظخخذام َزٍ ألاضىٛ في الخطىٛ نلى الذخل. -

ابت نليها. -  وحىد سجالث مىاظبت لدسجُل ألاضىٛ حعهل الْش

ٌ العامت لخحليم هظام السكابت الداخليت على  ؤلاحساءاث -2  الثابخت ألاصو

 لىٓاؽ الخالُت:ًمً٘ ان هلخطه في ا

 وحىد دَتر ؤظخار ؤو سجل َشعي ًُخذ َُه خعاب لٙل وخذة مً َزٍ ألاضىٛ. -

ت نليها باإلااظعت البىُ٘ت ، و ْذ اظخخذم  - ذ بةوشائها مً حهت بداٍس وحىد هكام لالنخماداث ؤو الخطٍش

ام مدعلعلت.  َزا الًشع ؤوامش حشًُل داخلُت بإْس

ش مخخابهت. -  وحىد جٓاٍس

بحشاء حشد َهلي لخدٓٔ مً وحىد ؤضىٛ و نلى خالتها وفي ؤماٖنها، و إلقهاس ًجب بطُٓت دوسٍت  -

ؤحضاء مً ألاضىٛ جشد الخعاباث ؤو سجالث الدسجُل اإلاداظبي الصخُذ لهىاضش الاظدثماساث خعب 

 1ما َى مهمىٛ بها في اإلااظعاث البىُ٘ت .
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 اإلااليت ألاوزاقالفسع الثاوي: السكابت الداخليت على 

ا ؤو ؤاإلاالُت للماظعت البىُ٘ت، العىذاث الخٙىمُت  باألوساّهٓطذ  مً٘ انخباَس ىت ٍو روهاث الخٍض

ابت الذاخلُت بشإجها.  غمً اظدثماساث البىٚ و نلُه ًجب وغو الْش

ابت الذاخلُت نلى   اإلاالُت: ألاوساّالهىاضش الذاخلُت الشثِعُت لىكام الْش

ذ لششاء الُطل بحن الىاحباث، ما بحن اإلاعاوٛ نً الخط - اإلاالُت، اإلاعاوٛ نً خُل  ألاوساّبُو  ؤو ٍش

 . ألاوساّ بهزٍ، ومعٚ السجالث الخاضت ألاوساَّزٍ 

ت للبىٚ، ؤلاًشاد الىاش ئ مً  - ًجب الاخخُاف بسجالث الخُطُلُت الٙاملت لجمُو ألاوساّ اإلاالُت اإلاملٖى

 َزٍ ألاوساّ.

ذاخلي، ؤو بىاظؿت شخظ لِغ له نالْت الجشد الُهلي الذوسي لألوساّ اإلاالُت بىاظؿت اإلاشحو ال -

 باالنخماد ششاء ؤو البُو َزٍ ألاوساّ، الاخخُاف بها، ؤو ؤلامعإ السجالث اإلاداظبت الخاص بها.

 الاشدثمازاث:جلييم هظام السكابت الداخليت على  

ابت الذاخلُت بمخابهت الاظدثماس مً خالٛ ؾشح مجمىنت مً  ًٓىم اإلاشاحو الخعاباث بخُُٓم الْش

 ، و ؤَم الدعائالث هي :الدعائالث و الخطىٛ نليها

لت ألاحل الظدثماساتها؟ - ؤ  َل ؤنذث اإلااظعت البىُ٘ت خؿت ؾٍى

 َل ًٓىم البىٚ بالجشد الُهلي لهىاضش اظدثماساتها نلى ألاْل مشة واخذة في العىت؟ - ب

 ًدخىي َاجىسة الششاء اَل ًدخُل البىٚ بملِ خاص لٙل اظدثماساته -ج

ابت الذاخلُت مد٘مت بشإن الاظدثماساث: ومً ماششاث جىَش   البىٚ نلى هكام ْس

ت باهخكام. - ش اإلااظعت البىٙي نلى بؿاْاث جُطُلُت لهىاضش اظدثماساتها ممعٖى  جَى

 الُٓام بالجشد الُهلي الظدثماس مشة نلى ألاْل في العىت مو ششؽ مؿابٓتها مو الجشد اإلاداظبي. -

ت و مؿابٓت لىزاثٔ  -  1.الخاضت بها ؤلازباثوحىد بالبىٚ حسجُل مداظبي واضح للهملُاث الاظدثماٍس

 و اإلادفوعاث وطاثباإلالهظام السكابت الداخليت على دوزة اإلاطلب الثاوي : 

 الىلدًت/ السكابت الداخليت للعملياث أوال

ابت الذاخلُت للهملُاث الىٓذًت    الخإٖذ  مً: بلىحهذٍ هكام الْش

ٗان ًجب اظخالمها ْذ جم اظخالمحمُو الهملُاث الىٓذًت ال بن - ها َهال و ُْذث بذْت وفي خُنها في تي 

 سجالث البىٚ، مثل الُىاثذ نلى الٓشع.

ت  أليشاعحمُو اإلاذَىناث الىٓذًت ْذ جمذ  بن - مششونت و اهه مً انخمادَا مً الجهت ؤلاداٍس

ٓت صخُدت.ْذ جم حسجُلها في  ؤجهااإلاخخطت و   الذَتر بؿٍش

ٓت صخُدت و  ش الىٓذًت في سجالث البىٚهجك ؤن - ضي بؿٍش اإلاشاد بالىٓذًت هي جلٚ و البىٚ اإلاٖش

.   2اإلاىحىدة في الطىذّو
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 ثاهيا/السكابت الداخليت للمدفوعاث الىلدًت:

التي جذَهها  هٓطذ باإلاذَىناث الىٓذًت في اإلااظعت البىُ٘ت بىىنحن الىىم ألاوٛ هي جلٚ اإلابالٌ اإلاالُت

مٓابل خذمت ْذمذ لها بمهنى آخش  حعذًذ اإلاطشوَاث، و الىىم الثاوي هي جلٚ اإلابالٌ اإلاالُت التي جذَهها بلى 

، و َىإ هىنحن مً اإلاذَىناث جخمثل َُما ًلي: ض نلى الىىم ألاٛو ا ماظعت اثخماهُت و هٖش  ؤصخابها بانخباَس

بن حمُو اإلاذَىناث الىٓذًت ال٘بحرة الُٓمت ًجب ان جخم  اإلادفوعاث الىلدًت هبيرة الليمت: - ؤ

ابُت و نذًذة ف ي اظخهمالها، و ٖزلٚ ؤلاحشاءاث بشُٙاث، و نلى َزٍ ألاظاط وعبخحن اإلاضاًا الْش

ابُت الىاحب اجخارَا للخطىٛ نلى ؤْص ى خماًت مم٘ىت.و   الْش

ا َُما ًلي: مزاًا السكابيت الشخعماٌ الشيً:  و ًمً٘ خطَش

ٔ خطش العلؿت التي جطشح بخطٍش في ًذ نذد ْلُل ظهىلت  - ابت نلى اإلاذَىناث نً ؾٍش جدُٓٔ الْش

ُو نلى الشُٙاث  .مً ألاشخاص الزًً لهم خٔ الخْى

- .  الاْخطادًت في حجم الىٓذًت التي ًجب الاخخُاف بها في الطىذّو

ها في يحر مىاغهها. -  خماًت ألامىاٛ مً الخالنب بها و ضَش

 الواحب اجخاذها:ؤلاحساءاث السكابيت 

ام مدعلعلت و باليعبت لشُٙاث الخالُت ًجب الخإشحر نليها ؿبىنت ًجب اظخخذام شُٙاث م - بإْس

 بىغىح بٙلمت " الغي" ختى ًبؿل اظخهمالها.

ُو، و َزا ؤلاحشاء ًادي بلى مىو ؤي شخظ  - ام و ألاخٍش مو الخْى مبالٌ الشُٙاث ًجب ٖخبتها و ألاْس

و ُْمخه.مً مداولت حًُحر مبلٌ الشُٚ   و َس

ُو نلى الشُٙاث ًجب ؤن ًٓىمىا بمشاحهت نامت للمعدىذاث اإلاشآَت  - ألاشخاص الزًً لهم خٔ الخْى

ُو.  للشُٚ و َزا ْبل الخْى

ُو نلى الشُٙاث البذ ؤن ًٙىن لهم ضلت بالىٓذًت ، ؤو الذَاجش  - ألاشخاص الزًً لهم خٔ الخْى

 اإلاخهلٓت بهزٍ الهملُاث .

ش شُٚ ًجب ؤن جخدشس حمُو الشُ - ٗاث و ال ًدب جدٍش ٙاث باظم شخظ مهحن ، ؤو باظم بخذي الشش

 1نلى بُاع.

ٔ  بن مدفوعاث هلدًت صغيرة الليمت: - ب حمُو اإلاذَىناث الىٓذًت ضًحرة الُٓمت جخم نً ؾٍش

ابت الذاخلُت  الخاص  ت ) اليشش( و َُما ًلي هلخظ مً هكام الْش ضىذّو اإلاطشوَاث اليشٍش

ت.  بطىذّو اإلاطشوَاث اليشٍش

ض في ًذ شخظ واخذ وال ًٙىن له  ؤنمً الطىادًٔ اإلاطشوَاث ًجب  ؤينهذة  - نالْت  ؤيجتٖر

 .ألاخشي بالهملُاث الىٓذًت او السجالث اإلاداظبُت 

ت و ًجب  ألامش ًخؿلب  - جخىَش  ؤنوحىد معدىذ نلى ٗل مبلٌ ًطٍش مً الطىذّو اإلاطشوَاث اليشٍش

 في ًذٍ اإلاعدىذاث ما ًلي:

 امجٙىن َزٍ اإلاعدىذاث مً الذَاجش اإلاؿبىنت  ؤن  مدعلعلت . بإْس
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  ٌامو  باألخٍشجخم ٖخابت اإلابال  .ألاْس

 .ُو نليها بىاظؿت شخظ الزي اظخلم الىٓذًت  ًخم جْى

 .ٛحهخمذ مً ؾٍش شخظ معاو 

  ت نلى مبلٌ مهحن. ؤال  جخهذي ما ًطٍش مً الطىذّو اإلاطشوَاث اليشٍش

 اإلاطشوٍ. ظبابأل اإلاعدىذ نلى وضِ ٗاٍ خىاء اخ 

 .ًُػل ان ًخم حشد الىٓذًت اإلاىحىدة بالطىذّو ًىمُا حشدا َهلُا  و ًُخذ و ًٌلٔ في هُغ الُىم 

 ثالثا: السكابت الداخليت على اإلالبوطاث من العمالء:

 إلًذام بليهاْذ ًٙىن مً ؾبُهت نمل اإلااظعت البىُ٘ت ُْام الهمالء بالخػىس  ألاخىاٛفي ٖثحر مً 

 و في مثل َزٍ الخاالث جدبو اإلااظعاث البىُ٘ت الىكام الخالي للمشاْبت نلى َزٍ اإلآبىغاث: ؤمىالهم

  ش  بداسةجٓىم اماإلاؿبىنت  ؤلاًطاالثجىسٍذ الىٓذًت مً دَاجش  بًطاٛالخعاباث لخدٍش مدعلعلت  باألْس

ىت و جبٓى الطىسة  بلىالطىسجحن  بخذيو  ألاضلوضىسجحن، ًشظل  ؤضلمً  لذَتر و با ألاخشي الخٍض

م  ؤلاًطاالثًٓىم ْعم الخعاباث بدسجُل َزٍ  و  ؤلاًطاٛل٘شِ ًىضح ُْم اظم الهمُل و ْس

 الدسجُل اإلاداظبي لٙل نملُت و لٙل نمُل . بلى باإلغاَتاإلابلٌ 

  ىت لخىسٍذ)  بلىًؿلب مً الهمُل  الخىحه ( اإلابلٌ و خُىما ًىادي الطشاٍ نلى اظم إلًذامالخٍض

الهمُل لُدخُل  بلىه الخىسٍذ و حعلُم ؤلاًطاٛ ؤضللٌ و ًٓىم الطشاٍ بخخم الهمُل ًٓىم بذَو اإلاب

م و   و اإلابلٌ. ؤلاًطاٛبالطىسة و ًُٓذ الطشاٍ َزٍ اإلابالٌ في ال٘شِ ًىضح َُه اظم الهمُل و الْش

 ؿابٓت ال٘شِ اإلادمىٛ في ْعم الخعاباث ل٘شِ الطشاٍ، وجخم مداظبت في جهاًت الُىم جخم م

 ، و ًخم مهالجتها مداظبُا.ألاظاطالطشاٍ نلى َزا 

  ضي. ألاٖبر جىضح الجضء  ؤنحمُو اإلآبىغاث ًجب  منها ًىمُا في البىٚ اإلاٖش

  ًٓىم الهملت الطهبت، و لهزا  ؤو ْذ جٙىن اإلآبىغاث الىٓذًت للماظعت البىُ٘ت بالهملت الىؾىُت

 الطشاٍ ب٘شِ خاص بالهملت الىؾىُت و ب٘شِ خاص بالهملت الطهبت.

 الىلدًت: باألوزاقلسكابت الداخليت الخاصت زابعا: ا

ت هي ا الب الىسْت الخجاٍس اجو و ًلتزم َيها اإلاشتري بذَو ُْمتها نىذ خلىٛ آحالها و ججىبا وسْت ًطذَس

ىم في ضهىباث نذم حعذًذ َان الباجو ًٓبل البُو باألحل و ل٘ىه ٌشترؽ ؤن جٙىن الىسْت مػمىهت مً  للْى

البىٚ اإلاشتري و ًٙىن الباجو ْذ خىٛ الخؿش بلى البىٚ ووغو َزا ألاخحر الخخم نلى الىسْت ٖما ؤن البىٚ 

ضي و ًٓىم بهملُت الخطم ، ومً َىا ًخطح ؤن نىذم ا ًدىٛ الباجو الىسْت له َاهه ًزَب بلى البىٚ اإلاٖش

ت لطالح الهمالء و غماجها، ٖما ًٓىم بخطمها َةرا ما اخخاج  اإلااظعت البىُ٘ت جٓىم بخدطُل ألاوساّ الخجاٍس

ت ، لزا البىٚ  ، Agioخطل نلى نمىلت جخمثل في ضاخب الىسْت بلى ألامىاٛ َاهه ًٓىم بخطم الىسْت الخجاٍس

ت مً خحن بلى آخش ومؿابٓت هدُجت الجشد بسجالث مو ألاوساّ  و ًُػل ؤن ًخم حشد َهلي لألوساّ الخجاٍس

ت.  1الخجاٍس
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 اللسوضعملياث هظام السكابت الداخليت على : اإلاطلب الثالث

ٌ الفسع   : السكابت  البىىيت إلاخاطس اللسضألاو

جدبو  ؤناإلااظعت اإلآشغت غمان خعً ظحر وقاثُها و وشاؾاتها بشٙل حُذ نليها َٓـ  ؤسادث برا

ابت اإلاخاؾش بثالر ياًاث و هي: ابت الذاخلُت للمخاؾش نلى معخىي البىٚ، و ًخػو الىكام الْش  الْش

غمان اإلاخابهت الصخطُت للخؿش الٓشع و الزي ًخم بمٓابلت الظخهماٛ الجاسي مو مدذودًت  -

زا الهذٍ ًجهل البىٚ ْادسا نلى جٓلُظ الخعاسة في خالت عجض اإلاذًش نً العذاد.اإلامىىخت،   َو

ت مٓذاس الخؿش اإلاهشع له ْطذ جدذًذ ماوهت له. -  مهَش

سبـ اإلاخاؾش التي ًخهشع لها  بمٙاهُتًخهلٔ الهذٍ الثالث باوشًاٛ حذًذ في البىٚ و مخمثل في  -

 البىٚ َُما ًخؼ نملُت العىّ.

اإلاهاًحر و الششوؽ التي جػهها العلؿاث الىضُت نلى البىىٕ ْطذ  ؤَم بلىو َُما ًلي ظىٍ هخؿّش 

 1مشاْبتها بطشامت بخطىص مخاؾش الٓشع:

لجىت  بوشاءمً خالله ًخىحب نلى البىىٕ  برو ًخهلٔ بٓذسة البىٚ نلى جدمل اإلاخاؾش :أوال: شلف اإلاخاطس

ت الهامت ومج ؤنػاءجدشٙل مً  لُخمً٘ مً اجخار الٓشاساث اإلاىاظبت و لً٘ ًمً٘  ؤلاداسةلغ مً اإلاذًٍش

 الخؿىاث الخالُت: بجبامجدُٓٔ رلٚ مً خالٛ 

جدمله اظدىادا نلى  بلىجٓىم لجىت اإلاخاؾش بخدلُل معخىي الخؿش ومً جم ظخهمذ  جحليل الخطس: -1

 بهؼ الهىاضش و جخمثل في:

الخؿش و دسحت اظخهذادَم لخماًت البىٚ معحري البىٚ َُما ًخظ جُػُالث ما هي الخىحيهاث و  -

 مً الخؿش التي حهشع له.

ٗاهذ مالُت  ألاظىاّظهىلت دخىٛ البىٚ إلاخخلِ  -  هٓذًت. ؤو ظىاءا 

 حجم البىٚ و رلٚ ؤن البىىٕ الطًحرة جٙىن نشغت للمخاؾش ؤٖثر مً البىىٕ راث الدجم ال٘بحر . -

ت ٗل مً ألاضىٛ و الخطىم جلييم مىوهاث الخزيىت: -2 خ  ؤي مهَش اهؿالْا مً جطيُِ اليعب و جىاٍس

 الاظخدٓاّ التي حهادٛ جدذًذ َُٙلت محزاهُت اإلاثلى .

 ثاهيا: الدصيير

ابت الجذًذة ًٓىم بةجبام ألاظالُب في حعُحر اإلاخاؾش بًُت حهل َزٍ ألاخحرة  ختى ًخمً٘ البىٚ مً الْش

 مدطىسة في اإلاجاٛ اإلادذد مً جٍش لجىت اإلاخاؾش و جخمثل في:

ٔ الدعُحر  -1 الهُ٘لي: و ًخمثل في بخذار الخىاصن بحن مخخلِ ألاضىٛ و الخطىم و ًخم الاظخذاهت نً ؾٍش

بحن ألاضىٛ و الخطىم َاهه ًدطل  ةبْشاع ألاؾشاٍ نلى معخىي العىّ وبرا جمً٘ البىٚ نلى اإلاعاوا

 هُعه مً الخهشع للمخاؾش.

 الدعُحر الخٓني: و َى ٌعدىذ بمُهىم حًؿُت اإلاخاؾش. -2

                                                             
 .31،ص2002اماٛ مىجشفي، حعُحر الٓشوع البىُ٘ت ْطحرة ألاحل،مزٖشة غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااحعخحر في نلىم الاْخطادًت،حامهت الجضاثش،  1
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ٛ الخاضت: برا حهشع البىٚ ألي هىم مً اإلاخاؾش ًلضمه الخطىٛ نلى ؤمىاٛ الخاضت جخطُظ ؤمىا -3

ٗاَُت بر اهه ال جىحذ وشاؾاث بىُ٘ت ؤٖثر حهشغا للمخاؾش مً وشاؾاث ؤخشي و نلُه ًجب نلى البىٚ 

ٓا لؿبُهت اإلاخاؾش التي جخهشع لها.  ؤن ًمىذ لي َشونه ؤمىالا جدىاظب َو

 ر مخاطس اللسضالفسع الثاوي: جلييم و حصيي

ت ًجب نليها البدث نً اوال: جلييم مخاطس اللسض:  لخُُٓم مخاؾش الٓشع مً ؾٍش البىىٕ الخجاٍس

 1َُما ًلي: ألاظبابالتي جادي الى نملُت مخاؾش مىذ الٓشوع و جخمثل  ألاظالُب

 ظىء جُُٓم لىىنُت الٓشوع اإلامىىخت. -

 خٓذًش الخاؾئ للماوهاث اإلاخخططت لخًؿُت الٓشع.ال -

 نذم دْت و صخت اإلاهلىماث اإلاسجلت في ملُاث الٓشع. -

 حسجُل اإلاداظبي الخاؾئ للهملُاث. -

ٔ ماجلييم حصيير اللسض ثاهيا:  ًلي: : ًخم جُُٓم حعُحر الٓشع نً  ؾٍش

 :ٛغهِ الخد٘م في اإلاخاؾش مً خال 

 يُاب ظُاظت نامت للبىٚ. -

 الدعامذ و اللُىهت في جدذًذ اإلاعاولُاث. -

 الٓشع خعب اإلاهاًحر.هٓظ جدلُل ملُاث  -

 نذم مخابهت و مشاْبت الالتزاماث اإلاخىاصم َيها. -

 جٓذًش خاؾئ إلمٙاهُاث اإلاذًً ) الٓذسة نلى الدعذًذ(. -

 :ٛغهِ الخد٘م في ؤلاداسة مً خال 

 ظىء الخىكُم الذاخلي للبىىٕ. -

 جؿبُٔ بحشاءاث الًحر مالثمت مو ألاوغام . -

 الخإمُىاث للهٓىد اإلابرمت.التهاون في اإلاؿالبت بالػماهاث و  -

 غهِ اإلابرساث التي جذنم اخخُاس الٓشع. -

 عجض الىكام اإلاهلىماجُت في جدُٓٔ ؤَذاٍ البىٚ. -

 حًؿُت مخإخشة للٓشوع. -

 نذم َهالُت هكام اإلاهلىماث و مشاْبت الدعُحر. -

 ظىء الدعُحر اإلادُكت اإلاالُت للبىٚ. -

 الفسع الثالث: جىفيد اإلاساكباث

 2حر: ًمً٘ خطش اإلاشاْباث الدعُحر َُما ًلي:مشاْبت نملُت الدعُ

 

 

 

                                                             
1 Antoine sardi ;Audit et insoertion bancaire ;Afges.Tome1 ;1993 ; p343. 

، مزٖشة غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااحعخحر، حامهت الجضاثش،  2  .149،ص2002ظمحر بلخػحر، اإلاشاحهت في ْؿام البىٕى
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 : مساكبت عمليت الدصيير (II-3زكم ) الشيل

  -Contrôle préventif–اإلاساكباث الاحخياطيت  ( أ

 مساكبت                                                                 اخخياز                                                  

 معدىذاث و ملُاث الٓشع.                                                         ْبل مىدها للماظعتاإلاؿالبت بثالر محزاهُاث ألاخحرة  -

 الٓشع.

- ً ت و نىاٍو            بؿاْاث الضباثً و اظخجىابهم.                                   البىٚ.                                                 ٗل نمالءالخطٛى نلى ٍَى

ىت.   ؤلاحشاءاث ألامىُت الخاضت- ٗاالث البىٚ و مشاْبت                                                   بالطىذّو ؤو الخٍض َشوم وو

 الطىذّو         

 

 Contrôle protection-–اإلاساكباث الوكائيت  ( ب

 مساكبت                                        اخخياز                                                     

 الٓشع.وحىد اإلاعدىذاث اإلالخٓت في ملُاث                                             اجخار الػماهاث الٙاَُت ْبل مىذ          -

ً،الػماهاث الصخ  طُت(                                                                                          الٓشوع)الَش

 

 للػمان مدُىقت ألاضلُتاإلاعدىذاث                                     غشوسة وحىد نٓىد الخإمحن مً            -

الخدُٓٔ مً مالثمت -                                                                                                              ألاخؿاس ٗل 

 الخًؿُت للٓشوع اإلامىىخت.

 

  -Contrôle détection–اإلاساكباث الياشفت  -ج

 مساكبت                       اخخياز                                                   

           مشاحهت ال٘شىٍ،ومذي اظخًاللها                                                      ال٘شِ الُىمي لخجاوصاث 

ىت ومذتها.                                                                     في اجخار الٓشاساث.                                                                                                                      ْشوع الخٍض

 ش والدسجُل ٗاالث.                                                               وحىد آالث للخطٍى اساث مُذاهُت للى   ٍص

                         إلاشاْبت الشبابُٚ.

     خ الظخدٓاّ الٓشوع  مخابهت البىٚ ؤنماَٛدظ و الخدُٓٔ في ملُاث                                    حذٛو جىاٍس

  الٓشوع اإلاشٕٙى َُه اظخدٓاْها                                                          خاضت .                                          

 ججاوص الثالزتاشهش                                                                                 
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 :خالصت

ابت الذاخلُت حضء ال ًخجضؤ مً ٗل هكام حعخخذمه لخىكُم و جىحُه نملُاتها ولِغ هكاما  هكام الْش

ى مجمىنت مً ألانماٛ و ألاوشؿت التي جدذر بشٙل معخمش داخلها، بدُث ًػو  معخٓال بدذ راجه، َو

اث باإلااظعت، ٖما ًجب ؤن ًشاعي ف ٗاَت اإلاعخٍى طمُمها نىطشي الهاثذ ي جؤظاظها و ًىُزَا و ًشاْبها نلى 

 الخٙلُت.و 

لى وحىد خلل في ؤهكمت اإلاشاْبت حعُش مهكم اإلاشاٗل و الطهىباث التي جخخبـ َيها البىىٕ ن

مهام البىىٕ َى مداولت الخد٘م  الخىكُم." َاإلاخاؾش اإلاىهذمت" ال وحىد لها في ألاوشؿت البىُ٘ت، و ًبٓى مًو 

ابت داخلُت ضاسمت و َهالت و ٌعخذعي جدُٓٔ رلٚ ، وح العُؿشة بإٖبر ْذس ممً٘ في َزٍ اإلاخاؾش.و  ىد ْس

 جػمً الخد٘م في ٗل الهملُاث البىُ٘ت مو جدذًذ معخمش للمخاؾش التي جخدملها.و 

ابت الذاخلُت نلى البىىٕ جدشص نلى مطذاُْت و جىُُز الصخُذ ، و اخترام الٓىانذ ، جدُٓٔ  ان الْش

مً مالثمت ظُاظت البىُ٘ت اإلاخخزة ججاٍ اإلاخاؾش ) جدذًذ و جٓذًش الاَذاٍ الهامت للبىٚ ٖما ًخإٖذ اإلاشاْب 

زا الىظاثل للخذ منها.  اإلاخاؾش(  مثل مخاؾش الٓشوع ٖو



 
 

 

 الفصل الثالث:

دراسة حالة للبنك الوطني 

 BNAالجزائري 
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 جمهيد:

ت و ؾُاؾت مىذ الهغوض و         بػض ؤن جؼغنىا بلى قصلين الؿابهين بلى هظغة غامت غلى البىىى الخجاٍع

مكاهُم اإلاخػلهت بىظام الغنابت الضازلُت و آلُاث الغنابت الضازلُت غلى غملُت الهغوض البىٌُت و لخجؿُض 

بةؾهاغ الجاهب الىظغي غلى الجاهب الخؼبُهي و خاولىا الهُام بضعاؾت خالت في البىَ هظه اإلاكاهُم نمىا 

ًالت مؿخؿاهم  ، و لضعاؾت ؤغمو و ؤيثر جكصُل لهظا الكصل جم جهؿُمه بلى زالر 198الىػني الجؼاثغي و

ًالخالي:  مباخث 

 جهضًم البىَ الىػني الجؼاثغي. املبحث الاول: -

 و الهٍُل الخىظُمي للبىَ الىػني الجؼاثغي.مهام و ؤهضاف  املبحث الثاوي: -

 : الغنابت الضازلُت للبىَ الىػني الجؼاثغي املبحث الثالث -
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 : جلدًم البىك الىػني الجسائري. ألاول املبحث 

هىاى غضة حػاٍعل للبىَ الىػني الجؼاثغي، لًٌ بصكت غامت ههىُ ، ٌػخبر البىَ الىػني الجؼاثغي مً 

ت التي وشإث بػض الاؾخهالُ، يما ًضُ غلُه اؾمه قهى بىَ غمىمي ًسخص في الهُام بمسخلل  البىىى الخجاٍع

ت ؾىاء في الضازل   الخاعج. ؤو الػملُاث الخجاٍع

 ظام البىكي في الجسائر: مراحل جؼىر هألاول املؼلب 

 بها الىظام اإلاصغفي الجؼاثغي و هي زالزت: مغاخل التي مغ  بلىؾيخؼغم في هظا اإلاؼلب 

 املرحلت الاسخعماريت: -1

 ؤيًاهذ الجؼاثغ زالُ الاؾخػماع الكغوس ي نض غغقذ هظاما بىٌُا جابػا للىظام اإلاالي و الىهضي الكغوس ي 

ًان  ًاهذ ججمؼ اإلاىاعص الجباثُت مً  ألامغ اهه ًسضم اإلاصلحت الكغوؿُت و  ىت الػامت التي  ًىؼبو غلى الخٍؼ

ً  بلىجىػَػها  بغاصةالشػب الجؼاثغي و  م شبٌت مً البىىى  1830، ظهغث في الجؼاثغ مىظ ألاحاهباإلاػمٍغ

جابػت للهؼاع الػام  ؤزغي يبىىى زاصت و  ألازغي غضصها ايبر مً طلَ الظي هجضه في اإلاؿخػمغاث الكغوؿُت 

بىَ الجؼاثغ بغؤؽ ماُ نضعه زالر  جإؾـم  1851لكغوع البىىى الكغوؿت لًٌ جابػت لكغوؿا، و في  اقتباإلط

ت بشإهه و طلَ  بحغاءاثاجسظث الؿلؼاث الكغوؿُت  1900( قغهَ قغوس ي، لٌم في 3000.000مالًين ) حظٍع

م غاص  1956ُ جىوـ في لم ًبهى هٌظا قبػض اؾخهال ألامغ بىَ الجؼاثغ و جىوـ و  ؤصبذفي حؿُير اؾمه الظي 

ًان الؿابو و ؾضاه اؾخهالُ الجؼاثغ   1ٌػغف بابىَ اإلاغيؼي الجؼاثغي. ؤصبذاؾمه يما 

 مرحلت الاكخصاد و املذؼؽ: -2

جميز باؾترحاع الضولت لؿُاصتها و اؾخهاللها الانخصاصي و الىهضي، لٌم وحضث الجؼاثغ هكؿها مباشغة 

ب عئوؽ  ؤػمتبػض الاؾخهالُ في  ت با ؤصيالخاعج مما  بلى ألامىاُمالُت زاثهت مخمثلت في تهٍغ لؿلؼاث الجؼاثٍغ

 غملت وػىُت. بصضاع غيؼي و بىَ م بوشاء بلى

ًان ٌػمل بألُاث قان الجهاػ اإلاو في هظه اإلاغخلت        ؤناإلاسؼؽ و التي جهخط ي  الىظامصغفي الجؼاثغي 

 ؤن، طلَ ؤلاصاعي غليها الؼابؼ  ٌؿلبآلُاث حؿُير البىىى  ؤنحاهب  بلىًٍىن حمُؼ البىىى مملىيت للضولت 

ًاهذ غالنت جبػُت  ىت الػامت  ًان مجبرا في ؾالب البى ؤنججض  بطالػالنت بين البىَ اإلاغيؼي و الخٍؼ َ اإلاغيؼي 

ل العجؼ اإلايزاوي مما خىُ البىَ اإلاغيؼي  ألاخُان الىهىص، و يظلَ غالنت  بصضاع  ؤصاةمجغص  بلىغلى جمٍى

ل اإلااؾؿاث  ؤنهجض  بطالبىىى باإلااؾؿاث الػمىمُت عي غالنت جبػُت  ًاهذ مجبرة غلى جمٍى هظه البىىى 

ل، مما  ؤن الػمىمُت صون الانخصاصًت  غضم الهضعة غلى  بلىبالبىىى  ؤصيًٍىن لها الحو في عقع هظا الخمٍى

ًاهذ في ا لؿالب حػاوي مً العجؼ هظا الىانؼ حػل لهظا الجهاػ اؾترحاع نغوطها الن اإلااؾؿاث الػمىمُت 

 2حاهب البيرونغاػُت في جىكُظ اإلاػامالث. بلىاإلاصغفي الجؼاثغي اهه ًخميز بالجمىص و الخإزغ في جىكُظ الػملُاث 

 الىلدًت: إلاصالحاثمرحلت  -3

ل الخىمُت  و  ؤلاصالخاثجإحي هظه  تهابػض الخػاعض الهاثم بين اغخباعاث جمٍى و طلَ وقها آللُاث  ؤولٍى

الخكٌير في  بلىبألُاث و ؤهضاف الخىمُت طاتها، و نض صقؼ هظا ألامغ الؿلؼاث الػمىمُت  ؤصال شغوغ جخدضص و 

                                                             
 .27-26ص،ص2000شايغ الهؼووي،مداطغاث في الانخصاص، صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجؼاثغ،   1
 .13/12/1962اإلااعر في  46/114الهاهىن اإلاخػلو بةوشاء البىَ اإلاغيؼي عنم  2
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ت و لًٌ  ألاصواث بغؼاءغمُهت غلى الىظام البىٍي، هضقها  بصالخاث بصزاُ ت للػمل يماؾؿت ججاٍع الظغوٍع

خصاصي يٍل ال حضوي مً وعاثه باغخباعه مما ٌػخمضان غلى الىظام الان بصالحػُؼ غً بصالح الىظام البىٍي ب

ًان الخضعج في   ؤلاصالخاثصىعجه الغاهىت جٌُكا مؼ  بلىالىظام البىٍي ًخصل  بصالحقلؿكت واخضة، و لهظا 

 1.الىػنيالشاملت النخصاص 

 ب الثاوي: وشأة البىك الىػني الجسائري لاملؼ

ش حىان  178-66البىَ الىػني الجؼاثغي بمغؾىم  ؤؾـ       غلى شٍل شغيت وػىُت حؿُير  1966بخاٍع

ًاث الخكُت ما لم جخػاعض مؼ  ألاؾاس يبىاؾؼت الهاهىن  ؼ الظي ًسص الشغ ؼ الخجاعي و الدشَغ لها و الدشَغ

 اإلايص ئ لها. ألاؾاس يالهاهىن 

هظه  ؤن  بالن صًىاع حؼاثغي ، ملُى  20ماُ  بغؤؽغلى شغيت وػىُت  ؤؾؿذ ؤنهاغلى الغؾم مً 

بػع الص يء بمكهىم شغيت وػىُت طلَ ومً زالُ اإلااصة الؿابػت، ؾمذ للجمهىع باإلاؿاهمت  ؤزلذ الىطػُت

ماله والظي  عؤؽخض مبلـ مؿاهمت الضولت في  بلىًصل  ؤن ؤًظاباإلااثت و ًمًٌ  5اإلااُ بمػضُ نضعه  عؤؽفي 

 .ؤغاله بلُهاشغها 

جم شغاء حمُؼ هظه  ؤًً،1970ماُ البىَ بدلىُ غام  عؤؽؿاهماث الخاصت في و جم وطؼ خض لهظه اإلا

قان حمُؼ البىَ ٌؿير مً  ألاؾاس ياإلاؿاهماث مً ػغف الضولت لُصبذ البىَ ملَ الضولت، خؿب الهاهىن 

لت  بصاعةنبل عثِـ مضًغ غام و مجلـ  ل  ألاحلمً مسخلل الىػاعاث و ٌػمل يبىَ وصاجؼ نصيرة و ػٍى و جمٍى

ؼ الهؼاغاث الانخصاصًت الانخصاص لجمُ ألاغىانلل خاحُاث الاؾخؿالُ و الاؾدثماعاث لجمُؼ مسخ

لخدهُو ؾُاؾت الحٍىمت في الخسؼُؽ اإلاالي  يإصاةاؾخسضمذ  ؤنهالخجاعة ، الؼعاغت...الخ يما اًالصىاغت،

لت و اإلاخىؾؼت  ألازغي و اإلاؿاهمت مؼ الهُئاث اإلاالُت  بىطؼ الهغوض غلى اإلاضي الهصير  لىطؼ الهغوض الؼٍى

 .ألاحل

 جهىم بـ: ؤنيما اهه مً اإلامًٌ      

 طماهاث في مجاُ الصكهاث الػمىمُت. بغؼاء 

 .ل الخجاعة الخاعحُت  جمٍى

  ؤشٍالهانبىُ وصاجؼ بٍل. 

 بظماهاث. ؤو نغوض حؿبُهاث بضون  بغؼاء 

  ألاحل ؤوالخضزل في الػمل الصغف آلاوي. 

  الخاعحُت.الػمل يمغاؾل للبىىى 

 ىت  ألاوعامازظ في مدكظت ًل  ؤو ، زصم و شغاء ؤلامظاء ت و ًل الؿىضاث يؿىضاث الخٍؼ الخجاٍع

 الػمىمُت ... الخ.

ًاهذ له خو  بال بىَ ججاعي  يإيالجؼاثغي بٍل الىظاثل  الىػنينام البىَ  1982وختى ؾىت       اهه 

ل الهؼاع الؼعاعي بمض الضغم اإلاالي و ال  هغوض وهظا جؼبُها لؿُاؾت الحٍىمت في هظا اإلاجاُ.الامخُاػ في جمٍى

                                                             
 .62شايغ الهؼووي، مغحؼ ؾبو طيغه،ص  1
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، باألؾهمالبىَ الجؼاثغي ماؾؿت غمىمُت انخصاصًت غلى شٍل شغيت  ؤصبذ 1989قُكغي  16وفي  

و ناهىن  1988حىان  21لـ  119-88و ناهىن  1988حاهكي  12لـ  04-88و  03-88و  01-88حؿير وقها لهىاهين 

 هاهىن الخجاعي.و بال 1988ؾبخمبر  28لـ  88-177

شاعع  8و بهي اإلاهغ الاحخماعي بالجؼاثغ بـ ب و ج و بهُذ حؿمُخه بالبىَ الىػني الجؼاثغي و باالزخصاع 

 مً الدسجُل الغؾمي بالسجل الخجاعي.ؾىت ابخضاءا   99ش ي ؾُكاعة و خضصث مضجه بـ 

ُ البىَ الىػني الجؼاثغي و الظي خضص في  عؤؾماُو ًىهؿم  حمػُت جإؾِؿُت بملُاع صًىاع حؼاثغي  ؤو

 ؾهم ، نُمت ًل ؾهم ملُىن صج و يهؿمت بين: ؤلل بلىمهؿم 

  ًؤلاهخاجمٌخدب قيها صىضوم اإلاؿاهمت" وؾاثل  350 بلى 1خصت م." 

  ًخصت مٌخدب قيها مً صىضوم اإلاؿاهمت " اإلاىاحم، اإلادغوناث". 700 بلى 351م 

  ًاإلاؿاهمت " الصىاغاث الؿظاثُت". خصت مٌخدب قيها مً صىضوم 900 بلى 701م 

  ً1خصت مٌخدب قيها مً صىضوم اإلاؿاهمت " الصىاغاث اإلاسخلكت". 1000 بلى 901م 

 املؼلب الثالث: حعريف البىك الىػني الجسائري 

هظا البىَ بػض  بوشاءجم  SOCIETE PAR ACTIONS ؤؾهمالبىَ الىػني الجؼاثغي هى غباعة غً شغيت 

ًاهذ في الجؼاثغ بىىى  13/06/1966الىظام البىٍي الجؼاثغي و بالظبؽ في  جإمُم خُث اهه في غهض الاؾخػماع 

ًاهذ وشاػها في الجؼاثغ وهي: ؤحىبُت  التي 

  الهغض الصىاعي و الخجاعيCIC . 

  ـ و الضُو الهىلىضًت  . BPPBبىَ باَع

  َمً احل الصىاغت و الخجاعة في الجؼاثغ  الىػنيالبىBNCIA . 

 لهغض الجؼاثغي الخىوس ي اCFAT . 

ًهىم  ؤًظا( و  BANQUE DE DEPORًهىم بيشاػاث غضًضة لٍىهه بىَ للىصٌػت )  BNAالبىَ  بن

ػاث و  بػاع بػملُاث الخباصُ و الهغوض في  مىصىص غليها يظلَ ًهىم باؾخهباُ وصاجؼ وعئوؽ  ؤهظمتحشَغ

و للبىَ حؿمُت زاصت وهي البىَ الىػني الجؼاثغي والظي جم يخابخه في شٍل  ألاقغاصمهضمت مً ػغف  ؤمىاُ

ًالىؾاثل و الكىاجير  ؤن( خُث BNAج( )-و-مبؿؽ ) ب هظه الدؿمُت جخىاحض في حمُؼ الىزاثو اإلاخػلهت بالبىَ 

ت بـ وخضصث مضة خُاة اإلااؾؿ  SOCIETE PAR ACTION ؤؾهمهظه الدؿمُت جدبػها شغيت  ؤنيما  ؤلاغالهاثو 

ؾىت وهي زابخت و لُبضؤ الحؿاب بضاًت مً الُىم الظي جم الحصىُ قُه غلى عنم زاص بالسجل الخجاعي  99

ملُىن صًىاع حؼاثغي خالُا وهى هاجج غً نغاع اإلاجلـ الىػني  600ملُاع و  14ماُ البىَ بـ  عؤؽو ًهضع ب 

 (. CONSEIL NATIONAL DE PLANIFICATIONللخسؼُؽ )
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 لبىك الىػني الجسائري.و الهيكل الخىظيمي لاملبحث الثاوي: مهام و اهداف 

 املؼلب الاول: مهام و اهداف البىك الىػني الجسائري.

 : مهام وشاغ البىك.الفرع الاول 

 :ؤهمهاالبىَ الىػني الجؼاثغي ًهىم بيشاػاث مخػضصة    

 ههضا بماالبىَ ٌؿمذ بدؿضًض  ؤنما ي ألاشخاصمً ػغف  بغئوؽ ألامىاُاؾخهباُ الىصاجؼ اإلاخػلهت  (1

غىض خلىُ آحاُ الاؾخدهام و يظلَ ًصضع وصىالث اؾخدهام و ؾىضاث ) وجخم غملُاث  ؤي ألحل ؤو

 الانتراض مً احل حؿؼُت الحاحُاث التي ًخؼلبها وشاغ مػين(.

و الشَُ و اإلاخػلهت بػملُاث الخىػُض  ؤو اؾخهباُ غملُاث الضقؼ التي جخم ههضا  (2 غً ػٍغ

domiciliation  و الخدصُلle virement  .َو عؾالت الهغض و حمُؼ غملُاث البى 

ًاهذ نغوض  ؤشٍالهاًمىذ نغوض بجمُؼ  (3 حؿبُهاث بضون طماهاث و طلَ مً احل جدهُو  ؤو ؾىاء 

 وشاػاث مػُىت.

 ًظمً حمُؼ الػملُاث اإلاخػلهت بالهغوض و طلَ لحؿاب ماؾؿاث مالُت او لحؿاب الضولت. (4

 و مغانبت اؾخػمالها. لؤلقغاص ألامىاُجىػَؼ عئوؽ  (5

هاًت حُضة لػملُت الخىاُػ غً طمان هاجج غً جدهُو نبضون  ؤو يلي ؾىاء بظمان  ؤو ايدؿاب حؼجي  (6

 حمُؼ الضًىن والتي جخم صقػها مباشغة مً ػغف اإلاضًً.

ت/ وصىالث ) ؤوعامًهىم بجمؼ الػملُاث اإلاخػلهت بااليخخاب الخصم/ شغاء  (7  ( الضقػاثBONججاٍع

ىت الػامت  ًاء الػمىمُين  ؤو اإلابالـ اإلاصضعة مً ػغف الخٍؼ   LES COLLECTIVITES PUBLIQUEالشغ

ت و  ؤمغ هاجج غً الػملُاث بلىالالتزام غىض خلىُ مىغض الاؾخدهام والظي ًدىُ  الصىاغُت و الخجاٍع

و هُئاث و الؼعاغُت  ض في وطؼ بػع غامت جخكاو  بصاعاثو اإلاالُت و يظلَ الػملُاث التي جخم غً ػٍغ

 زصم الهُم. بغاصةو  ألابػاص

 .ألازغي ًهىم بضوع البىَ اإلاغاؾل مؼ البىىى  (8

ل بشتى ػغم غملُاث الخجاعة الخاعحُت: (9  الخمٍى

  اؾخهباُ في شٍل وصٌػت مبالـ الؿىضاثLES TITRES . 

  ُوزاثو  ؤو ،شَُ،قىاجير،ألامغهاججت غً غملُاث الضقؼ و الخاصت بالؿكخجت، ؾىض  ؤمىاُاؾخهبا

ت ومالُت( ؤزغي   ججاٍع

، الؿىضاث، و ًاألؾهمالػامت  ألاوعامًلػب صوع الىؾاػت في غملُاث الشغاء او البُؼ و يظلَ  (10

 زصىصا الهُم اإلاىهىلت.

ًاهذ ههضا او آلحل يظلَ غملُاث حػانض مً احل  (11 و  ؤلانغاضًهىم بجمُؼ غملُاث الخباصُ ؾىاء 

 الانتراض.

بخظهير الاغخماصاث اإلاؿدىضًت، طمان جىكُظ حُض للػهض نهاًت حُضة نبىُ حمُؼ الػملُاث اإلاخػلهت  (12

و اإلاخػلهت  ألازغي مً البضاًت، ًامً زضماث اإلااؾؿاث  ثالػملُالػملُت الدؿضًض، مغانبت حمُؼ 

 بالهغض.
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و حمُؼ الػملُاث اإلاىهىلت و الؿير اإلاىهىلت التي  ؤلاًجاع مً الػملُاث الخالُت: البُؼ،  ؤمىاُايدؿاب  (13

 اإلاخػاملين مػه. ؤو وشاغ البىَ  جسصص

ًان شٍلها والتي لها قىاثض مخػلهت باإلااؾؿاث او  (14 البىَ الىػني الجؼاثغي ًهىم بجمُؼ اإلاهام مهما 

ًاهذ  ت  ًاث حؼاثٍغ غ  ؤهضاقهجدهُو  بلىوحؿعى  ؤحىبُت ؤوشغ  الخاصت به. ألاغماُوجؼٍى

ٌػمل غلى حؿُير ؤغماله بصكت مباشغة  ؤو ؾير مباشغة لحؿابه ؤو BNAالبىَ الىػني الجؼاثغي  (15

ًاثه في حمُؼ ألاغماُ التي جضزل في جدهُو ؤهضاقه لظلَ ًهىم  ؤو لىخضة  ؤػغاقهلحؿاب  مؼ شغ

 باهجاػ  ألاغماُ اإلاغجبؼت بإهضاقه في بػاع  جىظُمي باإلطاقت بلى غضة زضماث ؤزغي مخػضصة ألاهىاع:

 لشٍُاث.يكخذ الحؿاباث ومىذ ا 

 .زضمت الخػهضاث ؤو الاجكانُاث 

 .جإحير الخؼاثً الحضًضًت 

 .ػلب مػلىماث انخصاصًت مً البىىى 

 البىك الىػني الجسائري  أهدافالثاوي: الفرع 

 للبىَ الىػني الجؼاثغي حملت مً ألاهضاف ؤهمها ما ًلي:

 .ًاالث في ًل الىالًاث الىػىُت ض مً الى  مداولت الخىؾؼ بكخذ اإلاٍؼ

  ُجهىُاث ووؾاثل خضًثت إلاىايبت الخهضم الخٌىىلىجي في ظل ؤلاصالخاث الىهضًت.بصزا 

 .جغنُت الػملُاث اإلاصغقُت اإلاسخلكت، يمىذ الهغوض و حظب الىصاجؼ ... الخ 

 .اخخالُ مٍاهت بؾتراجُجُت طمً الجهاػ اإلاصغفي 

 .لػب صوع قػاُ في بخضار الخىمُت الانخصاصًت 

 ي للبىك الىػني الجسائري : الهيكل الخىظيم الثاوياملؼلب 

 جخمثل هظه الهُئاث الػلُا و الػملُت ػبها للخىظُم الضازلي للبىَ و جمثل بالشٍل الخالي:
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: ًمثل الهيئاث العليا و العمليت في البىك مأدىذة مً الهيكل الخىظيمي للبىك الىػني (III-1ركم )الشكل 

 .الجسائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيس المدير العام

 م . المنازعات القضائية المفتشية العامة األمانة العامة

قسم 

 االلتزامات

مديرية 

المؤسسات 

 الكبرى

مديرية 

المؤسسات 

الصغرى و 

 المتوسطة

قسم التنظيم و 

 أنظمة اإلعالم

 مديرية التنظيم

مديرية 

 المحاسبة

مديرية 

 اإلعالم

مديرية وسائل 

االلكترونيالدفع   

 القسم الدولي

مديرية 

 العالقات

مديرية العمليات 

 المستندية

مديرية العمليات 

 المالية مع الخارج

قسم االستغالل و 

 الترقية التجارية

م. متابعة  

االلتزامات و 

 تغطية الحقوق

مديرية المالية و 

 الخزينة

مديرية التسويق و 

 االتصال

 قسم تسيير

الوسائل و 

 الموارد البشرية

م.المستخدمين و 

 العالقات

 م. الوسائل العامة

م.المحافظة على 

 الوسائل العامة

مديرية التطوير 

 الشبكية

 مديرية التكوين

 مديرية شبكة االستغالل

 وكالة رئيسية وكالة أ وكالة ب وكالة ج
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 191(:مذؼؽ الهيكل الخىظيمي لشبكت الاسخغالل ملسخغاهم III-2الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؼلب الثالث: أوشؼت البىك الىػني الجسائري 

ًالخالي:    ًاالث البىَ الىػني الجؼاثغي   جخىػع الػملُاث في و

ًالت، بدُث جظم: اإلاضًغ،هاثب اإلاضًغ، ألاماهت الػامت. :إلاداريتالخليت  (1  وهي الخلُت اإلاؿيرة للى

o :ًالت خُث ٌشغف غلى حمُؼ اإلاصالح اإلاىحىصة في الشٍل الخىظُمي. ومً املدًر وهى ؤغلى حهاػ في الى

 مهامه: ؤهم

Directeur régional 

Secrétaire 

DPT Crédit DPT Contrôle  
DPT Gestion 

administrative et 

budget 

DPT promotion 

et animation 

commercial 

AGENCES 

MASCARA TIARET MOSTAGANEM SAIDA SIDI BEL ABESS 

877.920.921 540.545.548 871.878.876 724 773 
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  غلى جؼبُو الهىاهين و مماعؾت الغنابت غلى اإلاىظكين. الؿهغ 

  ًالت و ت. بغضاصًهىم بىطؼ الؿُاؾاث الخاصت بالػمل صازل الى  اإلايزاهُت الؿىٍى

  غلى الىزاثو اإلاهمت، اؾخهباُ شٍاوي الؼباثً ...الخ. يةمظاءيما ًهىم اإلاهام الُىمُت اإلاخضاولت 

o هىم بـ: ؤو وهى ًسلل مٍان اإلاضًغ في خالت الؿُاب  : هائب املدًر  خالت مهام زاعج البىَ، ٍو

 .حؿُير اإلاؿخسضمين و جىقير الىؾاثل الػامت مً مؼبىغاث الىزاثو 

  ت ألاغماًُهىم بجمُؼ باإلاىاػاة مؼ اإلاضًغ يما ًمثل يػظى اؾدشاعي في قدص الهغوض  ؤلاصاٍع

 اإلاهضمت.

o ًالت، يما حػمل غلى:جخٌكل هظه اإلاصلالعامت:  ألاماهت  حت باالجصاُ صازل و زاعج الى

 .بًصاُ اإلاػلىماث مً اإلاضًغ بلى اإلاصالح 

 .جدضًض مىاغُض لهاءاث اإلاضًغ و حمؼ الىزاثو التي جدخاج بلى بمظاءاث 

 .اؾخهباُ الؼباثً الهاصمين لالؾخػالم 

الث: مصلحت الصىدوق: (2  حػمل هظه اإلاصلحت غلى مهام الصىضوم و الخدٍى

o  :وهى بضوعه ًىهؿم بلى نؿمين: صىضوم عثِس ي و آزغ زاهىي، بدُث ؤن الغثِس ي ٌؿخهبل الصىدوق

الىصاجؼ و غملُاث السحب و الضقؼ بالػملت الىػىُت و بمبالـ يبيرة. وهظا ما ًجغي الػٌـ في 

ًهىم مً احلها  ؤؾاؾِخينالصىضوم له غملُخين  ؤنالصىضوم الثاهىي. ومً زالُ هظا مؿخسلص 

 وهي:

ًان لحؿاب زاص إلاًداع:  -  للؿير. ؤو وهى بطاقت مبلـ مػين ؾىاء 

 ؤو بضقتر الشٍُاث  ؤماًخم بؼلب مً الؼبىن و طلَ بانخؼاع مبلـ مػين مً خؿابه بخهضًمه السحب:  -

 صقتر الاصزاع. ؤو شَُ الشباى 

 :ه في خؿاب جخمثل هظه الػملُت في انخؼاع مبلـ مػين مً خؿاب الؼبىن )آلامغ( و بًضاغالخحىيالث

 لصخص آزغ )اإلاؿخكُض(. و حؿير هظه الػملُت بىاءا غلى ػلب الؼبىن قهؽ.

مصالح في مجاُ الهغوض وهي  5حػمل هظه الخلُت مً زالُ مصلحت اللروض و الالتزاماث: (3

مصلحت الضعاؾاث، مصلحت الهغوض اإلاصؿغة، مصلحت نغوض الهغض اإلااؾؿاث اإلاصؿغة، نغوض 

حت الهاعي+ؤؾغجَ، ؤما مصلحت الالتزاماث تهخم بثالزت مصالح " الهؼاع الػام و الخاص، مصل

ت، مصلحت الشاون الهاهىهُت و اإلاىاػغاث، نؿم اليشاغ الخجاعي.  اإلاخابػت الاصاٍع

 :وهي بضوعها جظم اإلاصالح الخالُت:  مصلحت اللروض 

o :مهمتها جخمثل في صعاؾت ملكاث الهغوض وهظا مً زالُ : مصلحت الدراساث 

  ُػلباث الهغوض و الؿهغ غلى مغانبت الىزاثو اإلاٍىهت للملل.اؾخهبا 

 .انتراح ووطؼ الهغوض مؼ جدضًض اإلاضة، اإلابلـ الدؿضًض، مىانشت الظماهاث 

o :وهي زلُت مٍلكت بمىذ نغوض لصالح حشؿُل الشباب ومخسصصت  مصلحت اللروض املصغرة

ًالحغقُين. ؼ صؿيرة   إلاشاَع

o :حشؿُلمىذ نغوض لصالح  ؤؾاؽغلى  ؤًظاجهىم وهي مصلحت  مصلحت املؤسساث املصغرة 

 .CNACوقغع   ANSEJقغغين: قغع  ىبل الشباب لٌنها جخكغع 
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o  :بدُث ؤن:كروض كؼاع العام و الخاص 

 :ججاع،خغقُين...الخ. و ػلب الهغض ًخم مباشغة الى هظا  الخاص ،ً ًهىم بمىذ نغوض اإلاؿدثمٍغ

ًاالث الدشؿُل. بلىاإلاٌخب صوم اللجىء   و

 :ًالؿبايت و اليؿُج. العام ت اإلاىحهت للهؼاع الصىاعي  ؼ الاؾدثماٍع  تهخم باإلاشاَع

o  أسرجككرض العلاري و مشروع: 

 :وػمل هظه اإلاصلحت غلى اإلاؿاهمت بهغوض يم احل شغاء او اهجاػ  مصلحت اللرض العلاري

 مؿايً قغصًت.

  مهابل  ؤؾغةبغهامج مً احل خاؾىب لٍل  بػاع وهي مصلحت حػمل في : أسرجكمصلحت مشروع

 انخؼاع شهغي مً صزل اإلاؿخكُض مً هظا اإلاشغوع.

 :حػمل هظه الخلُت في شٍل ججاوـ مصلحخين: مصلحت الالتزاماث 

 :يهخم هظا اإلاٌخب بالشاون الهاهىهُت و اإلاىاػغاث التي جدل  مصلحت الشؤون اللاهىهيت و املىازعاث

 غلى البىَ، يما جهىم بخجمُض ؤعصضة في البىَ في خالت غضم حؿضًض صًىنهم.

 : ًهىم هظا اإلاٌخب بمخابػت ملكاث و غملُاث و حؿضًض الهغوض، يما حػمل مصلحت املخابعت الاداريت

 غلى ججضًض غهىص الخإمين غىض خلىُ اهتهائها.

 ًخٌكل هظا الهؿم بكخذ خؿاب اإلاىظكين و الخجاع و اصحاب الػملت سم الخيشيؽ الخجاري: ك

 الصػبت يما حػمل غلى:

  قخذ خؿاب الىصاجؼ لآلحل: بدُث ًخػهض الؼبىن بترى مبلـ مً اإلااُ جدذ جصغف البىَ و غضم

ش الاؾخدهام اإلادضص مً ػغقه، و ٌشترغ للؼبىن ؤن ًكخذ خؿاب جابؼ  اإلاؼالبت ب هاال غىض جاٍع

ًالت بمبلـ ؤصهاه غلُه ؤن ًخجاوػ   صج. 10000للى

  ل مىطىغت جدذ جصغف البىَ و هي  بصضاع آطهاث الصىضوم: و هي غباعة غً ؾىضاث نابلت للخدٍى

 .ؾىىاث 10 ؤشهغ بلى 3جمثل نُمت اإلاػىُت مً الىهىص اإلاىطىغت إلاضة مػُىت جتراوح بين 

 ًاألمىاُ اإلاىصغت في خؿاب حاعي قخذ وصاجؼ لالػالع : بدُث ًمًٌ ألصحابه ا اإلاؼالبت بها في ؤي ونذ 

 وخؿاب صٍىى و خؿاب صقتر الاصزاع. 

و هي اإلاصلحت التي جهىم ؤؾاؾا غلى شغاء و بُؼ الػمالث و اإلاؿدىضاث مصلحت الخعامالث الخارحيت:  (4

 زاعج الىػً، بدُث ًمًٌ جهؿُم هظه اإلاصلحت بلى نؿمين: بلى

مهابل غملت وػىُت و طلَ ػبها لؿػغ  ألاحىبُتًسخص هظه الهؿم بشغاء ؤو بُؼ الػملت  كسم الصرف:-

 الصغف الغؾمي، ًدضص ؾػغ الصغف مً ػغف البىَ اإلاغيؼي ؤؾبىغُا.

 يهخم بٍل مً الاغخماص و الدؿلُم اإلاؿدىضي:كسم الخجارة الخارحيت: -

ىب مً ػغف البىَ و ًؼلب مً اإلاشتري ) آلامغ الاغخماص اإلاؿدىضي: ٌػغف خؿب ناهىن البىٍي اهه حػهض مٌخ -

بالضقؼ( الدؿضًض للباجؼ ) اإلاؿخكُض( في آحاُ مدضصة مهابل حؿلُم وزاثو جثبذ حؿلُم ؾلػت مدضصة جبػا 

 لؼغف الخىكُظ اإلاخكو غليها.
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 الدؿلُم اإلاؿدىضي: هى غملُت حؿؼُت ًخضزل قيها البىَ ًىيُل اإلاصضع لهبع مبلـ الؿلػت التي ًضقػها -

 1اإلاشتري مهابل حؿلُم الىزاثو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 وزاثو مً البىَ. 1
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 املبحث الثالث: الركابت الدادليت للبىك الىػني الجسائري 

حػٍغل البىَ  الىػني الجؼاثغي و ؤوشؼت التي ًهىم بها ،ؾيخؼغم في هظا اإلابدث  بلىبػضما ما جؼغنىا 

 بلى الغنابت الضازلُت لبىَ الىػني الجؼاثغي :

 في سير العملياث البىكيت الركابتو عىاصر  إحراءاث: ألاول املؼلب 

 الفرع الاول: احراءاث الركابت

 ألاوشؼتو اإلاػاًير  اإلاىضمجت غبر مسخلل   ؤلاحغاءاثهظام الغنابت الضازلُت ًمثل مجمل  بن

مخابػت غً نغب لػُىت مً هظه  غانبًخؼلب مً اإلا ؤلاحغاءاثالخؼبُهاث البىٌُت، لهظا قان جهُُم هظه و 

بدُث جٌشل له خهُهت ؾير الػملُاث في البىَ. ؤطل بلى طلَ البض مً جضغُم البدث  ،ألاوشؼت

باؾخجىاباث الغنابت الضازلُت و مسؼؼاث جضقو اإلاػلىماث التي بطا ما جم جدظيرها ٌشٍل صحُذ، جىحه 

ىَ، والتي حؿخضعي مما ًاصي بلى وحىص عنابت صاثمت خخما اإلاغانب بلى الػملُاث التي حشٍل ؤيثر زؼىعة غلى الب

 غلى ؤصاء البىَ.

ًاإلاغاحػت الضازلُت، في البىَ ٌؿاهم بهضع  لئلشاعة قً الخهُُم اإلاؿخمغ الظي جهىم به زلُت مؿخهلت 

يبير غلى يشل الاهدغاقاث و ألازؼاء في الىنذ اإلاىاؾب، يما ٌؿاغض اإلاؿاولين في جدضًض ؤهم اإلاساػغ 

 البىٌُت.

 عىاصر الركابت في سير العملياث البىكيتالفرع الثاوي:

اإلاىخظغة مً الغنابت الضازلُت لهظه  ألاهضافغىاصغ الكدص للػملُاث البىٌُت و يظا  ؤهمهظه 

 الػملُاث:

 أوال : جىظيم املراكبت:

 BNAللبىك الىػني الجسائري   : جىظيم املراكبت (III-1ركم ) حدول 

 ألاهداف املىخظرة مً املراكبت املراكبتعىاصر  مىطىع الدراست

 الصىدوق 

Caisse 

  الخحصيلEncaisse 

 *بالضًىاع الجؼاثغي.          

 .ألاحىبُت*بالػملت           

ً الصىضوم -  جمٍى

ل  -  .ألامىاُجدٍى

  حساباث الخسيىتC/Trésorerie 

ىت الػمىمُت، بىىى،- ،بىَ CCPالخٍؼ

 الجؼاثغ.

 الخػبئت و الخجىُض. -

 عملياث الشبانOp/Guichet  

 الخباصُ الُضوي.-

 الضقؼ و السحب.-

ل.-  الخدٍى

 

 

 

 مؼابهت الػض الىهضي بالغصُض.-

 ججىب قهضان الؿُىلت.-

 .ألامىاُججىب العجؼ في حػبئت -

خصغ الكغص اإلاكهىصة و مداولت مػغقت -

 .ألاؾباب

 جإمين اإلابالـ اإلاالُت.-

 صحت و ؾالمت جىكُظ الػملُاث.-

ش الهُمت.-  جؼبُو صحُذ لخىاٍع

 انخؼاع و مغانبت غمىالث البىَ.-

للمبالـ الؿير  صالاؾخيراالخسكُع مً -

 مضقىغت.
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 وطؼ جدذ الخصغف.-

ل غً بػض ) بؿُؼت -  صاثم( ؤو الخدٍى

 بصضاع الصٍىى البىٌُت.-

 حؿلُم الصٍىى للهبع ؤو للخصم.-

  إلاًراداثكسمPoste de 

recette 

خؿاب زاص بدؿلُم الصٍىى في اإلاٍان -

 زاعج اإلاٍان. ؤو 

 ؾغقت اإلاهاصت. خؿاب-

 الهبع. ؤوعامخؿاب -

 ؾير مضقىغت غىض الاػالع. ؤوعام-

 IARخؿاب ؾير مضقىع للدؿضًض -

 خؿاب شَُ للضقؼ.-

ًالت.-  خؿاب الخدصُل للى

ًالت.-  خؿاب الهبع للى

 .ألمغمػالجت الحؿاباث -

 خؿاباث مخىىغت.-

ت الػملُاث مؼ الخهُض و الؿغغت غىض مػالج-

 بىىى ػمُلت.

جإحُل غملُاث  ؤؾبابالخسكُع و مخابػت -

ًاالث.  ما بين الى

 ؾلىى و نابلُت حؿضًض الؼباثً.-

 

 غض و خؿاب الكىاثض.-

 الحؿاباث. ؤعصضةالخصضًو غلى -

ذ بـ- ويظا غً الحؿاباث  D.SERCلـ IARجصٍغ

الؿير مضقىغت التي جصغح لضي مغيؼ الؿير 

 .C-Impayésمضقىغاث 

 اخترام آحاُ الاػالع.-

ً مسصصاث للمئىهت.-  جٍٍى

 انخؼاع الػمىالث و الغؾىم.

 بصضاع شهاصة"غضم الضقؼ".-

 حػبئت الحهىم.-

اخترام آلاحاُ اإلادضصة في الػهىص اإلابرمت قيها -

 بين البىىى.

جىظُم و جدمُل الػملُاث في الحؿاباث -

 اإلاىاؾبت.

بي.-  مخابػت صاعمت لحؿاباث طاث ػابؼ طٍغ

  أماهت الالتزاماث

Secrétariat 

Engagement 

 

 

 الخجارة الخارحيت

Commerce 

Extérieure 

 

 

 

الالتزاماث الخجاريت 

Engagement 

Commerciaux  

 .نؿم اإلاىاػغاث 

 .نؿم اإلاالُت 

  الظماهاث نؿم الٌكاالث و

 الاخخُاػُت.

 

 بًغاصاثو اؾترحاع  بوشاء. 

 .اإلاسصصاث و انخؼاع الظمان 

 

 ( انخؼاع الػمىالث EPS.) 

 .الخباصُ الُضوي وخؿاباث الػملت 

  (.ؤهىاغهاشٍل الظماهاث )بٍل 

 .الضًىن الؿير اإلاىخظمت 

 .الخىظُم 

  البىَ و اإلاداقظت غلى مصالح

 الؼباثً:

 جدضًض و جسكُع اإلاساػغ.-

 مخابػت اإلالكاث اإلاخىاػع قيها.-

 الغقؼ في اإلاغصوصًت.-
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الىسائل و الخكىيً 

Moyens et 

Formation 

 

 الؿير  الكصل بين الىظاثل

 مخجاوؿت.

 .جىػَؼ اإلاهام 

 .مغانبت ومخابػت غملُاث الجغص 

 ً  بغهامج الخٍٍى

 

 

 اؾخػماُ غهالوي للىؾاثل. -

الدسىيم في البىك 

Marketing et 

image de marque 

de la banque  

  الاؾخهباُ و الخٌكل بؼلباث

 الؼباثً.

 .ت ًاالث الجهٍى  الى

  الخجاعي.الخيشُؽ 

  هُئت وؾلىى اإلاؿاولين و

 .ألاغىان

  الخدؿين مً هىغُت جهضًم

الخضماث ويظا الاجصاُ بؿغض 

 اإلاداقظت غلى صىعة البىَ.

مصالح املدًريت 

 Servicesالجهىيت 

DRE  

 D.G.A.B 

ت.-  جىػَؼ واؾخػماُ اإلايزاهُت الخهضًٍغ

ت.-  اؾخؿالُ امثل للمىاعص اإلااصًت والبشٍغ

 .ألامًاإلاداقظت غلى -

 D.P.A.C 

اإلاخسظة لخدؿين البدث و  ؤلاحغاءاث-

ًاالث.  الترنُت و الخيشُؽ الخجاعي للى

 كسم اللروض 

 الؿغغت في مػالجت ملكاث الهغض.-

 مؿَ ومخابػت ملكاث الهغض.-

الخٌكل بمؼالب واغتراطاث الؼباثً -

 بسصىص الهغض

  ؤنؿامالؿير الحؿً إلاصالح و 

ت، مؼ طمان جإػير  اث الجهٍى اإلاضًٍغ

 حُض للشبٌت .

الجاهب املحاسبي 

الظريبي و 

  Services DREاملالي

 .ًاالث  مؿَ مداؾبت الى

  اغضاص ومغاحػت الُىمُت

 اإلاداؾبُت.

 .جؼهير الحؿاباث 

 .بُت داث و الهىاثم الظٍغ  الخصٍغ

  مػالجت الحاالث الؿير غاصًت و

 اإلاسالكاث اإلاداؾبُت.

  مصضانُت الحؿاباث صحت  و

 اإلاالُت.

 .ججىب الخٍالُل الػالُت 

 .جدهُو اإلاغصوصًت 

مخابعت اثر جلارير 

 املراكبت و املراحعت

  آلازظ باإلاالخظاث و الخىصُاث

 اإلاهضمت مً نبل:

  جدؿين مً الدؿُير الُىمي

ًاالث.  للى
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 مداقظي الحؿاباث.-

ت اإلاداؾبت.-  مضًٍغ

 اإلاكدشُت الػامت.-

 هُئاث اإلاغاحػت الخاعحُت.

 .اخترام الهىاهين اإلاػخمضة 

  صحت و مصضانُت هظام اإلاػلىماث

 اإلاؿخسضم.

 

 191الدادليت لفرع مسخغاهم الركابت : دليت املؼلب الثاوي

ت  ت حهٍى جبػا للخػلُمت الضازلُت للبىَ الىػني الجؼاثغي، التي جىص غلى اهه:" ًخم جإؾِـ في ًل مضًٍغ

ًاالث و اإلاصالح الخابػت لها".نؿم مٍلل بالغنابت مً الضعحت   الاولى غلى حمُؼ الى

ت مؿخؿاهم      غلى: 198و بىاءا غلى طلَ جدىي مضًٍغ

 191(: املذؼؽ الهيكلي للسم املراكبت لبىك الىػني الجسائري III-3الشكل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًمخثل نؿم اإلاغانبت للخػلُماث و الاحغاءاث الهاهىهُت و الهىاغض الضازلُت، جدذ مؿاولُت مباشغة          

ت الكغع.  إلاضًٍغ

 اوال: مجال الخددل

ت الكغع      وطلَ غلى مؿخىي: – DRE–جدبؼ زلُت اإلاغانبت بغامج صوعٍت او مهام زاصت مٍلكت مً مضًٍغ

ت الكغع. - ًاالث الخابػت إلاضًٍغ  الى

خم طلَ ؾالبا في خاالث اؾخثىاثُت. - ت، بدض طاتها، ٍو  مصالح و انؿام اإلاضًٍغ

 و ًسظؼ اإلاغانبين لشغوغ مػُىت، قمثال ًمىؼ غلى اإلاغانب ماًلي:

ًاالث او الانؿام التي جضزل طمً  خيز اإلاغانبت و  – Intérimaire–خٌكل يىاثب مكىض ال - الخضي الى

 الخضنُو.

ًان نض جٌكل نبل حػُِىه للمغانبت. - ًاالث   جىكُظ مهام الغنابت في و

 ثاهيا: ػبيعت ومدة الخددالث

المراقبة  قسم

Contrôle 1er degré
 

 uneخلية خارجية 

cellule itinérante 

مراقبين 2  contrôle 

sur place 

 uneخلية داخلية 

cellule sédentaire 

مراقبين  2 contrôle 

a distance 
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ًالخالي: ؤو غً بػض  بماًخم جىكُظ غملُاث اإلاغانبت      مُضاهُا، 

  عً بعداملراكبت 

ت الخاصت باإلاهام في اإلاُضان، التي جخؼلب الخدظير نبل الشغوع في  - حمؼ و مػالجت اإلاػلىماث الظغوٍع

 جىكُظها.

ت اإلاداؾبت، ناثمت  - مخابػت الهىاثم الضوعٍت اإلاغؾلت مً مسخلل هُاًل البىَ: يةخصاثُاث مضًٍغ

للبىَ التي ٌػضها الهؿم اإلاٍلل خؿاباث الشَُ اإلاضًىت، الجضاُو اإلاخػلهت بااللتزاماث اإلاالُت 

 بالهغوض.

ت الكغع  - غ اإلاغانبت و حؿلُمها للهُاًل اإلاػىُت: مضًٍغ غ جهاٍع ، اإلاكدشُت الػامت و  DREبغضاص و جدٍغ

ت...الخ.  الجهٍى

غ التي حػضها هُئاث اإلاغاحػت الخاعحُت و مداولت الاؾخكاصة منها. -  الاػالع غلى الخهاٍع

 ٍل ؤشٍاله.اإلاداقظت غلى مظاهغ  ألامً ب -

 :ًاآلحي:املراكبت امليداهيت  و جخم 

ًىم، مؼ  15للمغانبت، بدُث ال جخػضي مضة اإلاهمت   ؤيثر ؤوُاع مىطىع خو جخمثل في از مهمت دوريت: -

غ اإلاغانبت. بغضاصطغوعة   جهٍغ

اإلاغانبت،  ؤحهؼةوهي زاصت بمخابػت جؼبُو الخىصُاث و الحلىُ اإلاهترخت مً مسخلل مهمت املخابعت:  -

 .ؤًام 5طيغ الحىاحؼ التي مىػذ جىكُظها. وال جخػضي هظه اإلاهمت مؼ 

لػضم وحىصها طمً البرهامج الؿىىي للمغانبت، ا  بمازاصت  ؤنهاوههىُ غً اإلاغانبت املهام الخاص:  -

 وان غملُاث بىٌُت حؿكغ غً وحىص زلل ػاعت، قمثال:

 .ؤزؼاء الصىضوم 

 .غملُاث ؾير غاصًت 

  الىزاثو البىٌُت ؤو في خالت قهضانها ) ؾغنت، ازخكاء(اخخُاُ ونصىع غىض بغضاص 

 .حػغض البىَ لشٍاوي مً الػمالء 

 ثالثا: إعداد الخلرير

غ اإلاكدشُت الػامت، خُث ًدخىي غلى  غ خؿب همىطج زاص بالبىَ و اإلاؼابو لخهٍغ حػض الخهاٍع

 اإلاػلىماث الخالُت:

ًالت التي جم مغانبتها. -  اإلاهغ ؤو الى

 اإلاهمت.ػبُػت و هضف  -

 ألاؾماء و ألالهاب و يظا اإلااهالث ألشخاص اإلاغانبين. -

 مضة الخضزل. -

غ بلى  غ. ؤطل بلى طلَ البض مً بعؾاُ ًل الخهاٍع غاث و الىزاثو اإلاضغمت للخهٍغ مؼ طغوعة بلحام الخبًر

ت الكغع، التي جخٌكل باؾخؿاللها ووطؼ الاخخُاػاث ويظا مخابػت الخىصُاث و الحلىُ اإلاهترخت.  مضًٍغ
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 بالىكالت املؼلب الثالث: الركابت على اللروض

ًالت             مً احل صعاؾت صوع الغنابت الضازلُت في آلُاث مىذ الهغوض البىٌُت في البىَ الىػني الجؼاثغي و

، نمىا بخدبؼ غملُت الغنابت الضازلُت إلاىذ نغض بىٍي إلالكين بىٌُين: اإلالل ألاُو نغض 198مؿخؿاهم 

 اؾدثماعي مخىؾؽ اإلاضي، زاوي ملل نغض اؾخؿالُ نصير اإلاضي.

 ألاول: مراحل ركابت كرض بىكي بالىكالت الفرع

حؿخضعي الغنابت في مىذ الهغوض البىٌُت مخابػت ؾير هظه الػملُت مً جهضم الػمُل بؼلب الهغض            

ت اإلاسخصت بالهبىُ ؤو الغقع،  البىٍي و ًخم طلَ في مصلحت الهغض بلى ؾاًت بصضاع الهغاع مً ػغف اإلاضًٍغ

ت هظا الهغض بلى ؾاًت ؾضاصه مً ػغف مصلحت اإلاخابػت في البىَ، و جهىم وفي خالت الهبىُ ًخم مخابػ

ت بةعؾاُ لجىت إلاغانبت مصلحت و طلَ باػالع غلى بػع اإلالكاث البىٌُ  غشىاثُا. تاإلاضًٍغ

ًالت مؿخؿاهم وهي مصلحت          ولظلَ نمىا بالخهغب بلى اإلاصلحت اإلاسخصت في صعاؾت الهغوض البىٌُت بى

 غملُت مىذ نغض إلالل بىٍي.الهغوض وجدبؼ 

 الخكاوض بين اإلاهترض و البىَ. ( ؤ

 بػض نبىُ اإلاهترض لشغوغ البىَ ًهىم بخهضًم اإلالل للبىَ. ( ب

ًهىم اإلاٍلل بالضعاؾاث في البىَ مً مغانبت الىزاثو اإلاهضمت مً ػغف اإلاهترض خُث ًخدهو مً:  ( ث

ًامل مىاقو لهىاهين الضازلُت للبىَ، وما مضي مصضانُت و صال   .خُت هظه الىزاثو اإلالل 

 ًهىم اإلاٍلل بالضعاؾاث بخدلُل اإلاالي للملل و اؾخسغاج اإلااشغاث اإلاالُت و جدلُلها. ( ر

اعة اإلاُضاهُت و طلَ مً احل الخإيض مً صحت اإلاػلىماث  ( ج ًهىم اإلاٍلل باإلاخابػت الهظاثُت و اإلاضًغ بالٍؼ

اعة. غ خىُ الٍؼ  الىاعصة في اإلالل، و ًخم يخابت الخهٍغ

ًالت  غغض اإلالل و  ( ح الضعاؾت التي نام بها اإلاٍلل بالضعاؾاث غلى لجىت الهغض غلى مؿخىي لجىت الى

اعاث  غ الٍؼ جم ًغؾل ملل الضعاؾت ) ملل مغقو بالضعاؾت اإلاالُت، جدلُل اإلااشغاث اإلاالُت، جهٍغ

ًالت  ت بمؿخؿاهم للضعاؾت و ببضاء عؤي ومً جم ب 198اإلاُضاهُت، نغاع لجىت الى لى ( بلى اإلاضًغ الجهٍى

ت الػامت للكصل في الهغاع النهاجي، ؤما بالهبىُ ؤو بالغقع وهظا في ؤحاُ  ؤشهغ مً  3ًىم بلى  15اإلاضًٍغ

 بضاًت جهضًم الؼلب خُث جسخلل اإلاضة خؿب هىع الهغض و نُمخه.

ًغقع الؼلب لػضة ؤؾباب: الؿمػت الؿِئت،غضم صضم الهىاثم اإلاالُت، الظماهاث  حالت الرفع: -1

ههص الشغوغ الالػمت و الخاصت بما باإلاصلحت البىَ ؤو الخاصت باالنخصاص يٍل وفي الؿير الٍاقُت، 

ًالت اإلاهضم بليها ػلب الهغض،  هظه الحالت ًدو لؼالب الهغض ؤن ًخهضم بالؼػً مغجين: مغة ؤما الى

ت الػامت.  مغة ؤزغي غلى مؿخىي اإلاضًٍغ

ت وسخت مً اإلاىاقهت البىٌُت بلىحالت اللبىل:  -2 ًالت بىاءا غلى طلَ ًخم اؾخضغاء  جغؾل اإلاضًٍغ الى

ػالب الهغض مً ػغف البىَ مً احل بغالمه بالهغاع النهاجي للهغض و شغوغ اؾخؿالله جم ًباشغ 

 في:
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 . فخح حساب حاري لدي البىك داص بمساهمخه الشخصيت 

 ( ًهىم بخهضًم الظماهاث الػُيُت ؤو الصخصُت جكاصًا لخؼغ غضم الؿضاص، ؤو زؼغ مػضُ الكاثضة 

الؿُىلت( ، ؤو زؼغ غضم نابلُت الظماهاث للخدىٍل)الهُمت، الىنذ( و ًخم عهنها لصالح البىَ زالُ 

 مضة الهغض.

 .ًهىم الػمُل باإلمظاء غلى اجكانُت البىٌُت و ؾىض ألمغ و حمُؼ الىزاثو الالػمت 

  ض في خؿاب بػض جإيض البىَ بان ًل شغوغ اإلاىاقهت البىٌُت النهاثُت نض جدههذ، ًىكظ البىَ الهغ

 الػمُل.

  وفي الُىم اإلاىالي ٌسحب اإلاهترض الهغض بىاؾؼت شٍُاث بىٌُت بػض جىنُؼ الؿىضاث لؤلمغ حضُو

اهخالى الهغض و ؤزض وسخت مىه، ًسخلل خؿاب ؤنؿاغ الدؿضًض مً نغض بلى ؤزغ خؿب هىع 

 الهغض وهىع الكاثضة بؿُؼت ؤو مغيبت.

ً بن جىكُظ الهغض جم خؿب اإلاىاقهت النهاثُت و طلَ مً جهىم مصلحت اإلاغانبت في البىَ بالخإيض م -خ

زالُ مغانبت الشٍُاث البىٌُت و خغيت زغوج ألامىاُ مً خؿاب الػمُل بدُث جٍىن هظه اإلاغاحػت 

ًالت الجساط ؤلاحغاءاث الالػمت  ًىمُت، وفي خالت وحىص ؤي زلل ًخصل بمصلحت الهغوض و ٌػلم مضًغ الى

ؤًام نبل وصىُ  8هظاثُت غىض وصىُ الضقػت ألاولى للؿضاص بةغالم اإلاهترض ًهىم اإلاٍلل باإلاخابػت ال -ص

و بشػاع  زالزت ؤًام ًغؾل له البىَ بهظاعا،  03، قةطا لم ٌؿضص ما غلُه زالُ مُػاص الدؿضًض غً ػٍغ

قُلؼم الػمُل بدؿضًض نُمت الضقػت+ غمىلت الخإزير مؼ بظهاع ؤؾباب الخإزير، قةطا لم ًلتزم الػمُل ولم 

جبر  غلى حؿضًض نُمت الضقػاث مغة واخضة  ٌؿضص ًهىم البىَ بةلؿاء حضُو الاهخالى الخاص بالػمُل ٍو

+ الكىاثض و غمىالث الخإزير يما بن البىَ ًىنل حمُؼ الخػامل مػه مؿخهبال لٍىهه لِـ مدل زهت ؤما 

لبىَ نبل اللجىء بلى جهضم بمبرعاث جإزيره بىزاثو عؾمُت ًٍىن ؤمام خالت بغاصة الجضولت التي ًلجإ ا

 الهظاء.

 الفرع الثاوي: الركابت الدادليت ملىح اللروض البىكيت:

ًالت مؿخؿاهم           جخمثل اإلاهمت ألاؾاؾُت للمغانبت الضازلُت إلاىذ الهغض في البىَ الىػني الجؼاثغي و

الهغض للػمُل،  مً مؿاغضة اإلاؿاولين الػملُين و ؤلاصاعة الػامت غلى اجساط نغاعاث ؾلُمت إلاىذ 198

بػت جىكُظ نغاع الهغض إلاىؼ ججاوػاث ابؿغض جدهُو ؤهضاف يمُت وهىغُت، يما ًهىم اإلاغانب الضازلي بمخ

 مبالـ اإلادضصة ة ازخالؾاث البىٌُت.

ؾىداُو مً زالُ هظا الكغع بن ههىم بػغض يُكُت اإلاغانبت الضازلُت إلالكين بىٌُين، بضءا           

بسؼىاث مىذ الهغض الى ؾاًت ؤلاحغاءاث اإلاخسضة لخدصُله ومً بين اإلالكاث اإلاهضمت جم ازخُاع اإلالكين 

:  الخالُين اإلاىضحين في الجضُو
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  : ًىضح عرض امللفان(III-2) حدول ركم

 امللف الثاوي امللف ألاول  البياهاث

 نغض لالؾخؿالُ نغض اؾدثماعي  هىع اللرض

 شغيت طاث الصخص الىخُض شغيت طاث مؿاولُت مدضوصة صفت اللاهىهيت للمؤسست

اص الخجهيزاث، اإلاىاص، اؾخير  وشاغ املؤسست

شؿاُ ألا واإلاػضاث بهؼاع البىاء و 

 الػمىمُت

ماؾؿت ألاشؿاُ الػمىمُت بمسخلل 

 مغاخلها

نغض مخىؾؽ ألاحل الانخىاء  مىطىع ػلب اللرض

 CMT Equipementمػضاث 

زالر مالًين صًىاع  3بهُمت 

 حؼاثغي 

إلابلـ  découvertالسحب غلى اإلاٌشىف 

 مالًين صًىاع حؼاثغي  5

 MDAPحؿبُهاث غلى وطػُت ألاشؿاُ 

  غشغون ملُىن صًىاع حؼاثغي 20إلابلـ 

يكاالث غلى الصكهاث الػمىمُت 

caution sur matché  ملُىن  100إلابلـ

 صًىاع حؼاثغي 

الظماهاث امللترحت مً 

 ػرف العميل

 الغهً الػخاص ػُلت مضة الهغض -

 طماهاث شخصُت-

 ملَ للماؾؿت  وغهاع  عهً ألعض-

 عهً للمػضاث ألاصواث-

 مً بغضاص الؼالبت اغخماصا غلى وزاثو اإلااؾؿت.املصدر:     

 بالخدهُو في اإلالكين و طلَ لخهلُل مً اإلاساػغ اإلاصغقُت مً زالُ:إلاىذ الهغض نام البىَ 

جدهو اإلاٍلل بالضعاؾاث مً بن : الؼلب الخؼي ماعر وهىنؼ مخظمىا نُمت الهغض. وحىص دراست امللف: .1

، شهاصة ؤلازظاع  ANDIناهىن الخإؾِس ي للماؾؿت، شهاصة مىذ جؼىٍغ الاؾدثماع باليؿبت لهغض الاؾدثماعي 

بُ للظغاثب ت اإلاكػىُ زالُت مً الضًىن الظٍغ ، شهاصة الاهدؿاب بلى الصىضوم الىػني تو الغؾىم ؾاٍع

ش  ميزاهُاثحضًض مىاقهت لؼلب اإلااؾؿت، وحىص  للظمان الاحخماعي مىحىصة، قىاجير شٍلُت مدلُت بخىاٍع

ً السجل الخجاعي، ؾىىاث ألازيرة بهُم مػهىلت وؾير مبالـ قيها، وحىص وسخت م3+حضاُو خؿاباث الىخاثج لـ 

الضعاؾت الخهىُت و الانخصاصًت للمشغوع مػضة مً ػغف مداؾب مػخمض، وحىص وزاثو جثبذ الخبرة اإلاهىُت 

ل وألاغماُ لؿىت الحالُت في خالت نغض اؾتهالًي. ىت و الخمٍى  إلاؿير الشغيت، وحىص مسؼؽ الخٍؼ

 اثص في انغب ونذ.في خالت وحىص ؤي ًخم بغالم الػمُل يخابُا ؤو شكهُا إليماُ الىه

 جخم الضعاؾت ألاولُت لصاخب اإلاشغوع وطلَ مً زالُ: .دراست ملف اللرض:2

  ًالبىَ اإلاغيؼي و البىىى ألازغي بان ماؾؿت لِـ لها صًىن في الاؾخػالم غىه مً ؤػغاف مخػضصة 

 ماؾؿاث بىٌُت ؤزغي.
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  ًالت التي جإزظ بػين الاغخباع ًل الجىاهب اإلاشغوع، جخظمً الضعاؾت الخدلُلُت للملل غلى مؿخىي الى

هظه الضعاؾت جدلُل مسخلل الىزاثو الانخصاصًت و الخهىُت التي ًدخىي غليها اإلالل " اإلايزاهُاث 

 اإلاداؾبُت، الهىاثم اإلاالُت...الخ.

  غىض الاهتهاء مً هظه الضعاؾت ًخم جهضًم مسؼؽ صعاؾت ػلب الهغض غلى لجىت الهغض والظي ًٍىن

ًالت.مصاصم غلُه مً نبل الها  ثم بالضعاؾت غلى مؿخىي الى

ًالت، بهضف بصضاع نغاع بمىذ  جىػهض لجىت الهغض التي جخٍىن غاصة مً زالر ؤغظاء غلى عؤؾهم: مضًغ الى

الهغض بطا لم بخجاوػ مبلـ الهغض خض مػين، ؤو ببضاء عؤي اللجىت في خالت ما بطا ججاوػ مبلـ الهغض هظا 

 الحض.

دظغ لجىت الهغض، خُث جظمً هظا اإلادظغ باإلطاقت بلى بػع اإلاػلىماث اهتهذ اللجىت بلى الخىنُؼ غلى م

اإلاخػلهت بالؼبىن الشغوغ ألاولُت التي ًجب بن ًىقغها الؼبىن ) شهاصة جإمين طض اإلاساػغ، التزام بالغهً 

 للػخاص اإلامىُ، اإلاؿاهمت الصخصُت ومؿاهمت، يكالت الظمان الصخص ي لؤلر(. 

والظي جمثل في انتراح اإلاىاقهت غلى مىذ الهغض وجدبؼ هظه الخؼىة الضعاؾت  يما جظمً اإلادظغ عؤي اللجىت

ت لالؾخؿالُ ًٍىن الهضف منها جثبُذ الجىاهب  ت الجهٍى الخهُمُت للملل والتي جخم غلى مؿخىي اإلاضًٍغ

ًالت.  الاًجابُت او الؿلبُت غً الضعاؾت الخدلُلُت للملل غلى مؿخىي الى

ت بغثاؾت اإلاضًغ مً احل اغؼاء الهغاع النهاجي باإلاىاقهت او عقع بػضها جىػهض لجىت الهغض غلى  مؿخىي اإلاضًٍغ

مىذ الهغض بىاءا غلى هخاثج الضعاؾاث الؿابهت، في هظه الحالت جمذ اإلاىاقهت غلى مىذ الهغض بمىده نغض 

 يما ًلي:
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 ًبين كرار مىح اللرض للعملين: (III-3)حدول ركم

 امللف الثاوي امللف ألاول  البياهاث

نغض مخىؾؽ ألاحل الانخىاء مػضاث  الهغض اإلامىىح

CMT Equipement  زالزت مالًين صًىاع

 حؼاثغي.

إلابلـ  découvert السحب غلى اإلاٌشىف

 ازىان ملُىن صًىاع حؼاثغي.

إلابلـ  MDAPحؿبُهاث غلى وطػُت ألاشؿاُ 

 غشغون ملُىن صًىاع حؼاثغي.

 Cautionيكاالث غلى الصكهاث الػمىمُت 

sur marché  إلابلـ ماثت ملُىن صًىاع حؼاثغي

مً يكالت خؿً الخىكُظ،   %25) وطؼ 

 وبضون وطؼ باليؿبت لٌكالت الصكهت(

بًضاع اإلاؿاهمت الصخصُت في الحؿاب  الشغوغ الىاحب

 الجاعي بالبىَ.

بًضاع اإلاؿاهمت الصخصُت في الحؿاب 

 الجاعي بالبىَ.

خؿً مً نُمت الٌكالت  %25جىقغ مبلـ 

 الخىكُظ.

ًالت.  جمغيؼ عنم ألاغماُ لضي الى

عهً الػخاص اإلاىزو لصالح البىَ ػُلت  الظماهاث

مضة الهغض خُث جخإيض البىَ مً مضي 

صالخُت هظه الىزُهت بةعؾالها بلى 

اإلاجمىغت الاؾخؿالُ بمؿخؿاهم لخصاصم 

 غلى صالخُتها.

 وزُهت جإمين مخػضصة اإلاساػغ.-

ىَ ػُلت مضة عهً غهاعي مىزو لصالح الب

الهغض خُث جخإيض البىَ مً مضي 

صالخُت هظه الىزُهت بةعؾالها بلى اإلاجمىغت 

بمؿخؿاهم لخصاصم غلى  ُالاؾخؿال

 صالخُتها.

 الخإمين الشامل للػهاع-

َ الىخُض  يكالت جظامىُت للشٍغ

 الغهً غلى الصكهاث الػمىمُت

 ؾىت واخضة زمـ ؾىىاث وؾخت ؤشهغ ؾماح اإلاضة

 وزاثو اإلااؾؿت. ىمً بغضاص الؼالبت اغخماصا غل املصدر:

ذ بمىذ الهغض اإلاؼلىب ًالت بالهغاع و بعؾاُ جصٍغ  وفي اإلاغخلت الخالُت ًخم ببالؽ الى

ًالت بةغالم الؼبىن باإلاىاقهت غلى مىذ الهغض مؼ بغالمه ؤًظا بمسخلل مميزاث الهغض)  وجهىم مً حهتها الى

 ويظا مجمىغت مً الىزاثو والشغوغ وفي هظه الحالت جمثلذ قُما ًلي: اإلابلـ، اإلاضة، وؿبت الكاثضة... الخ(
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بػض جدهُو الشغوغ اإلابيُت ؾابها ٌؿخضعي الؼبىن للخىنُؼ غلى اجكانُت الهغض،وؤزيرا ًخدصل الؼبىن غلى -

 الهغض اإلاؼلىب بىاؾؼت شٍُاث بىٌُت مً خؿابه الخاص البىٍي.

بىطؼ مبلـ اإلاغزص في خؿاب الػمُل في الُىم اإلاىلي  غىض جىكُظ الهغض مً ػغف مصلحت الهغوض وطلَ-

جظهغ هظه الػملُت في الجغاثض الُىمُت للبىَ وهظا ما ٌؿخضعي مصلحت اإلاغانبت بالخإيض مً ؾالمت هظه 

 الػملُت وطلَ باالػالع غلى اإلاىاقهت النهاثُت.

، بػض زمـ ؾىىاث مً مىذ الهغض ؤههى الػمُل بؿضًض ًل- اؾخدهاناجه اججاه البىَ  باليؿبت للملل ألاُو

 في الىنذ اإلامىىخت جىاقو لجضُو اهخالى الهغض.

 ؤما باليؿبت للملل الثاوي، قهض ػلب الػمُل بخىؾػت الهغض و جمضًضه لػضم ايخماُ ؤشؿاله.-

 الفرع الثاوي: جحليل ومىاكشت هخائج الدراست الخؼبيليت

 أوال: جحليل الىخائج

غ الؿىىاث الؿابهت اإلادغعة مً ػغف مغانبين بػض مغاحػت اإلالكين الؿاب         هين، وبػض جؼغنىا بلى جهاٍع

 الضازلُين جىصلىا بلى اؾخسغاج و اؾخسالص ما ًلي:

 امللف ألاول:-1

جم مىذ هكـ اإلابلـ الظي ػلبه الػمُل ألاُو و ؾضصه في آلاحاُ اإلاىاؾبت هظا ما ًضُ غلى صنت الضعاؾت التي -

 نامذ بها البىَ.

 غلى الػمُل جامين الػخاص ػُلت مضة الهغض للظمان في خالت خضور زؼغ.شغغ البىَ -

 شغغ البىَ غلى الػمُل طمان شخص ي لؤلر في خالت غضم حؿضًضه للهغض.-

-.ً  ًاهذ مضة مىذ الهغض مىض وطػه للملل خىالي شهٍغ

 امللف الثاوي:-2

نغض السحب غلى اإلاٌشىف بهُمت لم ًىاقو البىَ غلى ػلب الػمُل صاخب اإلالل الثاوي باليؿبت لؼلب  -

 زمؿت مالًين وواقو غلى نُمت ملُىهين قهؽ و طلَ بىاء غلى ماشغ عنم الاغماُ.

شغغ البىَ غلى الػمُل وزُهت جإمين مخػضصة اإلاساػغ عغً غهاعي مىزو لصالح البىَ ػُلت مضة الهغض، -

َ الىخُض، الغهً غلى ال صكهاث الػمىمُت و طلَ لظمان الخامين الشامل للػهاع، يكالت جظامىُت للشٍغ

 ؤمىاله في خالت غضم الدؿضًض.

ت. -  ػىُ مضة صعاؾت الهغض ؤن نغاع عاحؼ بلى اإلاضًٍغ
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ؤما غمىما هالخظ ؤن ملل مىذ الهغض البىٍي ًمغ غلى غضة مغاخل وغضة ؤشخاص، اإلاٍلل          

ت الػام ت هظا ما ًاصي بلى صنت اجساط نغاع بالضعاؾاث لجىت الهغض جم مجمىغت الاؾخؿالُ وفي ألازير اإلاضًٍغ

مىذ الهغض البىٍي وزاصت في اإلابالـ الٌبيرة و طلَ للخهلُل مً اإلاساػغ البىٌُت، و ٌشترغ مجمىغت مً 

 الظماهاث لخؼغ غضم الدؿضًض.

 ثاهيا: مىاكشت الىخائج

 املالحظاث:-1

ًالىظاقت و اإلاػضاث اإلاٌخب ال- ًالت  الػمت مما ٌؿاغض غلى الترييز ؤزىاء جىقغ الجى اإلاالثم للػماُ صازل الى

 الػمل.

 الجى ألازىي ٌؿىص بين الػماُ و الدشاوع قُما بُنهم باإلطاقت بلى اإلاغانبت الضاثمت و اإلاؿخمغ للمضًغ.-

 خؿً الخػامل مؼ الؼباثً و جهضًم الىصاثذ و ؤلاعشاصاث الالػمت-

 الىلائص:-2

بهماُ مخؼلباث الهغض زاصت في اإلابالـ الظئُلت و نغض غضم ايخماُ بػع اإلالكاث الهغوض، وهظا عاحؼ -

ًاملت زاصت مً  صغم حشؿُل الشباب، قؿالبا ما هجض بن ملكاث هظه الهغوض )نغوض مخىؾؼت الاحل( ؾير 

 هاخُت الظماهاث و الخإمُىاث ونض ٌػىص بلى غضم وعي الػمُل بةحغاءاث البىٌُت.

ػؼي الصىعة الصاصنت لىطػُخه اإلاالُت هظا ما ٌػغنل اجساط الىزاثو اإلاالُت اإلاهضمت مً ػغف الػمُل ال ح-

 نغاعاث صاثبت في مىذ الهغوض.

ومً الػىاثو التي جىاحه اإلاغانب الضازلي زالُ غملُت اإلاغانبت هجض الكىض ى في اإلالكاث، عؾم ؤن البىَ -

غ الىؾاثل البىٌُت.  الىػني الجؼاثغي ًىكها ؤمىالا ػاثلت لخدضًث وجؼٍى

 ٍان امً الحكظ الظماهاث اإلادصلت.غضم جسصُص م-

ت الػامت.- ت في غملُت اجساط الهغاعاث خُث اي نغاع ًغحؼ بلى اإلاضًٍغ  ػىُ مضة صعاؾت اإلالكاث بؿبب اإلاغيٍؼ

ًالت بػملُت مىذ الهغوض لٍىهه ًهىم باإلاغانبت البػضًت لخىكُظ الهغوض.-  غضم جمًٌ مصلحت اإلاغانبت في الى

 الاكتراحاث:-3

 غلى ايخماُ اإلالكاث و الاهخمام بٍل ملل صوم اؾخصؿاع اي منها.الحغص الشضًض  -

طغوعة جىقغ ًل الىزاثو اإلاالُت التي جبين الىطػُت اإلاالُت الحهُهُت للػمُل،وهظا ٌؿاغض في اجساط  -

 الهغاعاث في مىذ الهغوض و الخهلُل مً مساػغ غضة الدؿضًض.
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ت الؾخػماُ الىؾاثل اإلاىاؾبت مً احل اخترام ؤحاُ مػالجت الهغوض غلى البىَ ؤن ٌػؼي ألاهمُ -

ػت لػملُاث الهغض مً الؿهغ غلى اخترام الضنُو في نىاغض الخهضًم و الؿُؼغة غلى  اإلاػالجت الؿَغ

 ألازؼاع.

 جغجِب اإلالكاث ووطػها في ؤمايً زاصت بها وهظا ٌؿهل غملُت اإلاغانبت. -

غ البرهامج آلالي الخاص باإلاػالجت ؤو خكظ غملُاث الهغوض. -  جؼٍى

 بغالم مصلحت اإلاغانبت بٍل نىاهين الهغوض و بحغاء صوعاث حػلُمُت لهم. -

 الحغص غلى جىظُم اإلالكاث البىٌُت لدؿهُل غملُت اإلاغانبت. -

لها الى الجهت اإلاسخصت مً احل اإلاصاصنت غليها. -  جسصُص مٍان امً جدكظ قُه الظماهاث جدٍى

ٌؿاغض اإلاغانب غلى جإصًت غمله بضنت  حمؼ ًل الىصىص الهاهىهُت في يخاب واخض بدُث هظا الٌخِب -

 و طلَ مً احل ألازؼاء اإلاغجٌبت.
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 دالصت: 

البىَ و يؿيره مً اإلااؾؿاث اإلاالُت ًهىم  ؤنمً زالُ صعاؾدىا للبىَ الىػني الجؼاثغي وؿخسلص 

البىَ الىػني الجؼاثغي ًكُض و ٌؿخكُض، ًكُض غىض اؾخسضام  ؤنبمجمىغت مً الىظاثل و اليشاػاث، خُث 

 وصاجؼ اإلاىصغين قهى ٌؿاهم بشٍل يبير في الخىمُت و ًضقؼ بعجلت الانخصاص الىػني هدى الخؼىع.

و جبِىا لىا مً زالُ هظه الضعاؾت الخؼبُهُت ان الغنابت الضازلُت إلاىذ الهغوض البىٌُت ٌػخبر مً ؤهم 

ىَ والتي حؿخػمل لخهلُل مً زؼغ غضم الؿضاص وزؼغ الازخالؾاث و الخجاوػاث البىٌُت آلالُاث باإلاؿبت للب

وطلَ مً زالُ وحىص هظام عنابي قػاُ مً شاهه ايدشاف الازخالالث و الىهاثع في اإلالكاث البىٌُت ومً جما 

ذ بها إلاخسظي الهغاع لخكاصي غضم الىنىع قيها.  الخصٍغ
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غلمي و جخػامل في مافت وطائل الدفؼ الىقدًت و املاليت  بأطلىبالبىو باغخبازه مؤطظت ماليت التي جداز 

، إلاقساعاملدددة مظبقا، له طياطاث مطسفيت خاضت به لظياطت الظيىلت،  ألاهدافلخدقيق حملت مً 

 الاطدثماز.

لً الهدف  إلاقساعالقسازاث التي ًىاحهها املطدز في غمله هي جلو املخػلقت بػمليت  أضػبمً 

والري ًسجبـ بالخىظيف املظخقبلي خيث ًىجس غً هره الػمليت ما  ألازباحقسع هى جدقيق  ألي ألاطاس ي

 جقدًس هرا ًقىم البىو بقياض و  ألحلاملخاؾس  أضػبٌػسف بخؿس البىهي لخؿس غدم الدظدًد وهى مً 

خدور الخؿس لرا ٌظخػمل البىو  إلىاملخاؾس الائخماهيت ليخيبأ بها قبل خدوثها و جددًد مل املػؿياث املؤدًت 

 .ملىاحهت مخاؾس غدم الدظدًد إحساءاثفي ذلو غدة 

ت هامت ًيبغي القيام بها في مافت مجاالث اليشاؽ  أنو مً هىا جبين لىا  السقابت بمثابت وظيفت حظييًر

الػملي مً خيث اغخبازها هظاما لػبـ ألاداء و غماها لخدقيق ألاهداف املخؿؿت، إن هظام السقابت الداخليت 

خليت الجيد والفػاى هى  غىىان وهدف مل مؤطظت ماليت خاضت البىىك، خيث ًخهىن هظام السقابت الدا

ت و زقابت مداطبيت بما فيه مً حاهب مالي لأهظمت فسغيت له، لهرا فان السقابت  الشامل مً هىغين زقابت إداٍز

 الداخليت لها أهميت لبيرة في حظيير أداء البىىك.

املالي  أو املداطبي  أو  إلادازي بىو طىاء في الجاهب  أليفدظ و جقييم هظام السقابت الداخليت  إن

الخػسف غلى هظام السقابت الداخليت، مً خالى حمؼ مخخلف املػلىماث  أولهااث، ًخػمً خمظت خؿى 

داخل  إلاحساءاثن مل لد باالجصئيت السقابيت، جلحها خؿىة اخخبازاث الفهم و الخؿابق للخأ باألهظمتالخاضت 

خساج هقاؽ القىة باالغخماد غلى الخؿىجين الظابقخين باطخ ألاوليالخقييم  إلىالبىو مىحىدة ومفهىمت، جم همس 

ت بهدف الخألد مً أن هقاؽ القىة ، مسوزا الػػفو  إلى الخؿىة السابػت و املخمثلت في اخخبازاث الاطخمساٍز

ت أًً ًمنً جقدًم خىضلت في وزيقت شاملت  املخىضل إلحها في الخقييم الجهائي باالغخماد غلى اخخبازاث الاطخمساٍز

س الخاص بىظام السقابت جبين مدة قىة و غػف الىظام غلى املػلىما ث املاليت و هره الىزيقت جمثل الخقٍس

ه مً مػلىماث حػمل غلى غمان جمثيلها للمسلص املالي الخقيقي  الداخليت الطيما ووان القىائم املاليت وما جدخٍى

ت وجىظيميت مالهيه إلىللبىو،ولقد جم الخػسع  ل مقىماث هظام السقابت الداخليت و جبين أن له مقىماث إداٍز

الخىظيمي النفء، الظياطاث و إلاحساءاث الطادزة لخماًت ألاضىى، ومً خيث املقىماث املداطبيت و املاليت 

ت الطخػمالها غىد  مالنشىفاث و الدفاجس املداطبيت و املاليت التي جدخفظ بها مل حهت مً الجهاث إلاداٍز

 الخاحت.

ملداطبت املؿلىبت إال أن الػػف الري فػلى املظخىي املداطبي فالىظام ًخػؼ ملىاهج الخقييم و ا

قت مىده للقسوع دون غماهاث وهى ما ملفه مبالغ ضخمت.  ًؤخر غليه مً خالى ؾٍس

أما غلى املظخىي املالي الري ًبين في الخقيقت مدي الػػف و الهشاشت في جطميم هظام السقابت     

الىخائج باإلغافت إلى أهظمت املساقبت و  الداخليت للبىو و ذلو هديجت لػػف اهظمت قياض و جقدًس املخاؾس و 

 الخدنم في املخاؾس.



 الخاثمة العامة            

81 

ت، مً  قت مسلٍص ت ًخم حشغيلها بؿٍس أما غلى  املظخىي إلادازي جبين أن الجىاهب الخىظيميت و الدظييًر

خالى إدازحي املساحػت و الخفخيش مما حػلها جهىن زقابت بػدًت في مجملها و ذلو مً خالى املقس السئيس ي 

 ذلو فالبىو ًخمخؼ بهيهل جىظيمي مالئم وميسجم إلى خد بػيد و ًخىفس غلى إمهاهياث مادًت هائلت. للبىو،ومؼ

 :نتائج الفرضيات 

ت  أهمفهي صخيدت ،  القسوع هي  :ألاولىباليظبت للفسغيت  - وهى ٌظاغد في مىزد للبىىك الخجاٍز

سه.  جفػيل وشاؾها و جؿٍى

خالى جدليل وػم ًىحد مػاًير التي ًدبػها البىو مً احل مىذ القسوع مً باليظبت للفسغيت الثاهيت:  -

 . cs fiveاو cs of créditمجمىغت مً املػاًير املػسوفت بىظام 

مً الىقىع فحها  جفاديباليظبت للفسغيت الثالثت: هىاك مخاؾس غلى القسوع املطسفيت و ملػالجتها و  -

وهي أًػا غبازة غً جأمين ملىاحهت مخخلف املخاؾس املسجبؿت بالقسع،  أدواثوطائل و  إجباعًجب 

 غد ألاخؿاز املدخملت فيما ًخػلق بالػملياث إلاقساع للمطسف و جمنيىه مً اطترحاع قسغه

السابػت: ٌػني هظام السقابت الداخليت هى حميؼ الظياطاث و إلاحساءاث و القىاهين  تباليظبت للفسغي -

اخليت غسوزة خخميت ت لخدقيق أغساغها، لرا ًمنً القىى أن هظام السقابت الدالتي جخبىاها املؤطظ

 اث املاليتفي حميؼ املؤطظ

يهدف هظام السقابت الداخليت إلى الخدنم في مخاؾس البىنيت لظىء باليظبت للفسغيت الخامظت: -

جقظيم و حغؿيت املخاؾس، ومىذ القسوع غير املسخظ بها، وغدم لفاًت الػماهاث املمىىخت إلى 

إقساع  تطياطحاهب طىء مخابػت ملفاث القسوع، لرلو جسمي إحساءاث السقابت الداخليت إلى وغؼ 

دقت الدسجيالث املداطبيت و الترجيب الظليم للقسوع و جقييم واضخت، وصخت أزضدة الػمالء و 

 .دقيق للمؤوهاث

 لما ًمنً الخىضل مً خالى هرا البدث مجمىغت مً الاقتراخاث مجها:

قياض و جقدًس املخاؾس و  أهظمتاملالي مً خالى جفػيل الػمل غلى زفؼ مظخىي هظام السقابت الداخليت  -1

 املساقبت و الخدنم في املخاؾس. أهظمتالىخائج و 

 دون حظسع للخطىى غلى املػلىماث الهافيت مً احل السقابت. ألاغماىأخد الىقذ الهافي الهجاش بػؼ  -2

غلى البىو الىؾني الجصائسي الخنيف مؼ الخؿىزاث الخاضلت في املجاى املطسفي الخاص في هظم  -3

س أهظمت السقابت  الداخليت و الىضىى إلى جدقيق غاًاتها مً املػلىماث، الن ذلو ٌظاغدها غلى جؿٍى

 وزاء جطميم هرا الىظام.

ًجب غلى إلادازة الػامت وغؼ الػدًد مً اللىائذ و إلاحساءاث الخاضت بىظامها السقابي ختى ًهىن  -4

ت، و الترليز غلى الخقييم اليىمي ألدائهم ختى حػالج  اث إلاداٍز مػلىم لدي حميؼ مىظفحها في مل املظخٍى

 ث في الىقذ املىاطب.الاخخالال 

الػمل غلى حػل هظام السقابت الداخليت للبىو الىؾني الجصائسي ألثر جهامال و اوسجاما مً خالى  -5

ت، املداطبيت، واملاليت وحػلها مخماشيت مؼ  س أهظمخه الفسغيت ألاطاطيت املخػلقت بالجىاهب إلاداٍز جؿٍى

ت.   ؾبيػت وشاؾه و حجمه و إمهاهياتها املادًت و البشٍس
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 :أفاق البحث 

ال شو اهه زغم الجهد املبروى في إجمام هرا البدث، فان هرا ألاخير له خدود الدزاطت، ًمنً ان  

ًهىن حظسا  ًسبـ بين بدىر طبقذ فأغيف إلحها بػؼ املظخجداث، إلزسائها و بػثها مً حدًد، وبدىر 

 مقبلت لخمهيد ملىاغيؼ ًمنجها أن جهىن إشهاليت ألبدار أخسي هرلس مجها:

 هظام السقابت املاليت ودوزه في جقيين أداء املالي في البىىك. -

 هظام السقابت الداخليت و أزسه غلى الهيهل الخىظيمي. -

 دوز أهظمت السقابت في الخدنم باملخاؾس. -

ت غلى املؤطظاث املاليت. -  فػاليت السقابت املداطبيت و إلاداٍز
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