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 المقدمة العامة 

تسعى األنظمة العادلية دائما إىل اختاذ التدابًن الكفيلة بتوفًن أحسن الشروط ادلناسبة و ادلالئمة لنمو االقتصاد     
عظم و إذ أصبح ىذا األخًن ديثل اجلزء األ و على وجو العموم و اجلانب ادلايل و ادلصريف على الوجو اخلصوص ،

حتتلو من مكانة خاصة و أهنا تساىم يف عملية استثمار ادلشاريع الكربى ، كما  األنظمة دلاالركيزة األساسية ذلذه 
 يشًن الظروف العادلية إىل بروز أوجو صعبة التسيًن دلوضوع اإلقراض على ادلستوى احمللي و الدويل .

بد من وجود نظام و لتجنب أي خلل يف ىذا النظام الذي سيؤثر بالضرورة على كامل االقتصاد الوطين ال    
بنكي فعال يف مسامهتو لتوفًن ادلوارد ادلالية الالزمة دلواجهة أي عجز أو احتجاج مايل يتطلبو النشاط االقتصادي ، 

 و ذلك نظرا لطبيعة عمل البنك .

ذه إذ يعترب البنك الوسيط بٌن أصحاب الفائض )أي ادلوارد ادلودعة لديو ( و أصحاب العجز ) الطالبٌن ذل        
ادلوارد ( ، وىنا تتجلى األمهية احليوية للبنك يف دفع عجلة التنمية االقتصادية خاصة و أنو مل يعد خيضع للدولة 

و مسامهٌن فعليو إذن ضمان حقوقهم من ادلخاطر ادلختلفة اليت قد تواجهو منها  فقط بل أصبح يتعامل مع شركاء
السوق . و لكي يكون أي قطاع اقتصادي فعال جيب أن يستند  ادلتعلقة بنشاطو و األخرى ادلتعلقة مبنافسة آليات

على نظام قوي خاصة البنوك ، حيث أصبحت دتثل دور ادلقرض و ادلستثمر يف الوقت نفسو لذا وجب علينا 
اعتماد سياسات فعالة يف جلب الودائع و تقدمي القروض ، ويف سبيل احلفاظ على أموال ادلستثمرين من ادلخاطر 

اجهها ، تلجأ البنوك إىل عملية رقابية صارمة دلنح و إدارة القروض و على ىذا فالتدقيق البنكي أصبح اليت قد تو 
أصبح عملو يرتكز لذلك أمرا ال غىن عنو و خاصة أن البنك ذو تعامالت خدمية مع أطراف عديدة و سلتلفة ،

الدراسة البد من دراسة عميقة و جدية على دراسة األخطاء اليت قد تواجهو عند منحو للقروض . و قبل ىذه 
للمقرض و قدرات تسديده للقرض يف الوقت الناسب ، و أثر عدم التسديد ال يقتصر على البنك وحده بل 
ينعكس على كافة االقتصاد الوطين و نظرا الرتباطو باجلهات االقتصادية ادلختلفة و بالتايل حدوث األزمات 

لتدقيق البنكي يف صياغة مسعة ادلؤسسات عامة و البنوك خاصة و استمرار نشاطها االقتصادية و جتنبها بالرقابة و ا
 و قد تعددت ىذه األمهية إىل رسم سياسات العمل و التقليل من سلاطر منح القروض .
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 و توجيها ذلذه الدراسة نطرح اإلشكالية التالية :  

 كيف يساىم التدقيق يف منح و إدارة القروض البنكية ؟ .      

 األسئلة الفرعية :

 ما ادلقصود بالتدقيق يف البنوك ؟ .1
 ىل دتنح البنوك القروض ألي شخص أو ألي مشروع ؟ .2

 الفرضيات :

 لإلجابة على األسئلة الفرعية ننطلق من الفرضيات التالية :  

 يعترب التدقيق مهمة مستقلة دتارس بكل موضوعية و يف مجيع رلاالت و وظائف البنك . .1
 ادلعيار الوحيد الذي يعتمد عليو البنك يف منح القروض . الضمان ، .2

 مبررات و دوافع اختيار البحث :

 ىناك مجلة من األسباب دفعتنا الختيار ىذا ادلوضوع و منها :    

 باعتبار ادلوضوع جديد يستحق البحث . .1
 حب اإلطالع على العمل و الدراسات البنكية يف رلال منح القروض . .2
 ادلوضوع .قيمة و أمهية  .3

 أهداف الدراسة :

 زلاولة إعطاء فكرة مبسطة عن التدقيق يف البنوك . .1
 إبراز مدى أمهية تطبيق التدقيق يف البنوك . .2

 أهمية البحث :

تتمثل أمهية البحث يف زلاولة إبراز الدور الذي يلعبو التدقيق يف البنوك إضافة إىل التعرف على كيفية إدارة القروض 
 ق بٌن اجلانب النظري و التطبيقي عرفة مدى تطابالبنكية و زلاولة م
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 تقسيمات البحث :

نقسم موضوع البحث إىل فصلٌن نظرية و فصل تطبيقي مع احملافظة على التسلسل ادلنطقي و التدرج يف طرح  
 األفكار قدر اإلمكان حيث :

، ادلبحث األول : ماىية  حيث يضم ثالث مباحث الفصل األول : عموميات حول التدقيق و البنوك ،       
 التدقيق و ادلبحث الثاين : أنواع التدقيق و طرقو ، أما ادلبحث الثالث ماىية البنوك .

القروض البنكي ، حيث تضم ثالث مباحث ، ادلبحث األول حيتوي الفصل الثاين : اإلطار النظري إلدارة       
روض ،أما ادلبحث الثالث تقنيات منح القروض على عموميات حول القروض ، ادلبحث الثاين يضم أنواع الق

 البنكية و سلاطرىا .

دراسة حالة لعملية التدقيق البنكي على مستوى يتمثل يف دراسة تطبيقية حناول من خالذلا الفصل الثالث :      
حث كما يضم ثالث مباحث ، ادلبحث األول دراسة بنك التنمية احمللية ، ادلب( BDLبنك التنمية احمللية ) 

 .الثاين اإلجراءات التطبيقية دلنح القروض و أخًنا ادلبحث الثالث دراسة حالة قرض لونساج 

 الدراسات السابقة :

التدقيق يف منح و تسيًن القروض البنكية ، رايس أمال ، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت  أكادديي ،  .1
2112  ،2113 . 

قسمت مذكرهتا إىل ثالثة فصول ، الفصل األول حتدث فيو دتحورت مذكرهتا حول  التدقيق يف البنوك حيث 
عن عموميات حول التدقيق و البنوك ، الفصل الثاين عملية التدقيق البنكي على منح القروض البنكية أما 

 الفصل الثالث و األخًن فهو فصل تطبيقي .

رج لنيل شهادة ماسرت الرقابة و التدقيق ففي منح و تسيًن القروض البنكية ، عياش وفاء ، مذكرة خت .2
 . 2114،  2113أكادديي ، 

دتحورت مذكرهتا حول الرقابة و التدقيق يف البنوك حيث قسمت مذكرهتا إىل ثالثة فصول ، الفصل األول 
حتدث عن مدخل مفاىيمي للرقابة و التدقيق يف البنوك ، الفصل الثاين عملية التدقيق البنكي على منح 

 لثالث و األخًن فهو فصل تطبيقي .القروض البنكية أما الفصل ا
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 حدود البحث :

اقتصرت الدراسة على جانب النظري يف دراسة التدقيق البنكي و الدور الذي يلعبو التدقيق  البعد الموضوعي :
 البنكي يف منح و إدارة القروض البنكية ، أما بالنسبة للجزء التطبيقي حتدد الدراسة يف منح القروض البنكية .

 مت إجراء دراسة احلالة على مستوى مكاتب منح القروض البنكية لوالية مستغاًل .البعد المكاني : 

 امتدت فرتة الدراسة حوايل ثالثة أشهر : لزمانيا البعد

 المنهج المتبع :

انب لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة و الوصول إىل النتائج ادلرجوة اعتمدنا ادلزج بٌن ادلنهج الوصفي يف اجل
 .النظري لصياغة البحث ادلكتيب و ادلنهج التحليلي يف اجلانب التطبيقي 

 صعوبات البحث :

 واجهتنا خالل اجناز ىذا البحث الصعوبات التالية :     

 يف البنوك .قلة ادلراجع ادلتعلقة بالتدقيق  .1
 التطبيقي .قيام البنوك بعملية التدقيق على ادلستوى اجلهوي و ىذا ما صعب اجناز الفصل  .2
 حلساسية موضوع التدقيق البنكي ، إذ تعمل البنوك بسرية مهنية . .3
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 : األولمقدمة الفصل 

النتشار البنوك و املؤسسات املالية على نطاق واسع ، و زيادة حجم  األخريةالتدقيق يف العقود  أمهيةازدادت     
 أماماحلاجة املتزايدة و امللحة  إىل أدىالذي  األمرو ارتفاع درجة املنافسة بينها ،  أعماهلامعامالهتا و تشعب 

و الطريقة اليت تضمن سالمة املركز املايل هلا . و لقد تطور التدقيق بتطور  للبحث عن إليوإدارات ىذه املؤسسات 
 البنوك و املؤسسات املالية .

بتقدمي مفاىيم حول التدقيق ، معايريه ،  األولو سنتناول يف ىذا الفصل ثالث مباحث حبيث انفرد املبحث     
 . أمهيتوو  أىدافو

و  أىدافها،  أنواعهالتدقيق و طرقو ، وسنستعرض يف املبحث الثالث تعريف البنوك ، ا أنواعاما املبحث الثاين 
 وظائفها .
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 : ماىية التدقيق  األولالمبحث 

معظم  إذحساسية  أكثرادلالية  األزمةعديدة و لكن تبقى  بأزماتمر االقتصاد الوطٍت  األخَتةيف السنوات 
ادلؤسسات و على اثر ىذه التحوالت االقتصادية تفرض كل ادلؤسسات االستغالل العقالين و السليم دلواردىا من 

التسيَتية ذلا و اليت يتطلبها اقتصاد السوق لذلك جيب معرفة نقاط القوة و نقاط الضعف  األمناطاجل حتسُت 
 بالتدقيق . إالحىت يتسٌت ذلا حتقيق مردودية و رحبية و ال يتحقق ىذا 

 : تعريف التدقيق  األولالمطلب 

لقرائن ادلرتبطة بالعناصر بان التدقيق عملية منتظمة للحصول على ا األمريكيةجلان مجعية احملاسبة  إحدىعرفتو 
من درجة مسايرة ىذه العناصر  التأكداالقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض  األحداثالدالة على 

 1ادلعنية . األطراف إىلادلوضوعية مث توصيل ذلك 

و الدفاتر اخلاصة بادلؤسسة الرقابة الداخلية و البيانات و ادلستندات و احلسابات  أنظمةالتدقيق ىو فحص    
زلايد على ادلدى داللة القوائم ادلالية عن الوضع ادلايل للمؤسسة يف هناية  برأيفحصا انتقاديا منظما بقصد اخلروج 

 فًتة زمنية معلومة .

و منو فان عملية التدقيق تشمل كل من الفحص ، التحقيق و التقرير و ىي عبارة عن عمليات يقوم هبا ادلدقق  
 : يليكما 

 الفحص : (1

فحص القياس احلسايب  أيصحة و سالمة قياس العمليات اليت مت تسجيلها و حتليلها و تبويبها ،  من التأكد
 2للعمليات ادلالية اخلاصة بالنشاط احملدد للمشروع .

 

 

                                                   
 17، ص  1998،  زلمد مسَت الصبان ، األصول العلمية للمراجعة بُت النظرية و ادلمارسة ، دار النهضة العربية ، لبنان 1 

  2 17، ص  2112خالد أمُت عبد اهلل ، التدقيق و الرقابة يف البنوك ، دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل ، األردن ،  
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 التحقيق : (2

ادلشروع عن فًتة مالية  أعمالاحلكم على صالحية القوائم ادلالية النهائية كتعبَت سليم لنتيجة  إمكانيةيقصد بو 
 معينة و كداللة على وضعو ادلايل يف هناية تلك الفًتة .

كانت   إذافيما  رأيو إبداءو ىكذا فان الفحص و التحقيق وظيفتان مرتبطتان و يقصد هبما دتكُت ادلدقق من 
 1مركزه ادلايل .ادلشروع و  أعمالصورة عادلة لنتيجة  إثبات إىل أفضتعملية القياس للمعامالت ادلالية قد 

 التقرير : (3

عنهما بطريقة فنية زلايدة ، لتوضيح مدة  اإلفصاحيقصد بو بلورة نتائج الفحص و التحقيق و التقييم و      
االقتصادية زلل تدقيق  و ادلركز ادلايل يف هناية فًتة مالية معينة ، للوحدة األعمالو دقة و عدالة نتيجة 

 احلسابات .

 أساسيةعلى اجلهد الذىٍت بصفة  أساساتعتمد يف القيام هبا  أهناو بتتبع عملية تدقيق احلسابات يتضح      
. 

 أوتقدير  أووجهة نظر  إبداءمهٍت و فٍت ، و يقصد هبذه  رأي إبداءفالناتج النهائي لعملية التدقيق ىو      
 ل ذىٍت .يكون اجتاىا ذىنيا يعتمد على عم أنال يعدو  فالرأيتقييم 

عملي عال ، وتدريب مهٍت متخصص  تأىيل إىلعملي تدقيق احلسابات حتتاج مزاولتها  أنوال ديكن قولو 
مل يعد رلرد تدقيق خارجي  إذمن ذوي قبل  أوسعامشل و  أصبحتيف ضوء ادلفهوم احلديث ،  أهناحيث 

مستخدميها حىت  إىلادلعلومات  إليصالوسيلة فعالة  أصبحت، و  اإلدارية أولنظم احملاسبة ادلالية فحسب 
 ديكنهم اختاذ القرارات الرشيدة ادلوضوعية .

 التقييم : (4

و  أدلةو السياسات و  األسسادلايل ، يف ظل و اخلصوم اليت تتضمنها قائمة ادلركز  األصوليقصد بو تقييم 
 1صحة و سالمة عمليات التقييم . إىلادلوثوق فيها ، حىت يطمئن ادلدقق  اإلثباتالقرائن و 

                                                   
.   17خالد أمُت عبد اهلل ،التدقيق و الرقابة يف البنوك ، مرجع سابق، ص   1  
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 المطلب الثاني :معايير التدقيق 

العام الذي يعتمد عليو ادلدقق  اإلطاريرتكز التدقيق على معايَت عامة مقبولة و متعارف عليها و تعترب ىذه ادلعايَت 
ير و ديكننا تلخيص غاية تقدمي التقر  إىل اإلعدادمن  ابتدءالقيامو بعملو و ذلك يف مجيع مراحل عملية التدقيق 

 يلي : ىذه ادلعايَت فيما

 شخصية  أو: معايير عامة  أوال

عليها  أطلقالشخصي دلن سيزاولون مهنة التدقيق ،و من ىنا  أوىي رلموعة من ادلعايَت تتعلق بالتكوين الذايت 
 البعض معايَت شخصية و تتمثل فيما يلي :

التدريب الفٍت ادلالئم و الكفاءة الالزمة يف حائزون على  أشخاص أويقوم بالتدقيق شخص  أنجيب  .1
 تدقيق احلسابات .

ادلهمة ادلنوطة بو  إىلاليت دتت  األموريلتزم دائما باستقالل تفكَته يف مجيع  أنعلى مدقق احلسابات  .2
. 

 يبذل العناية ادلهنية الواجبة يف عملية التدقيق و وضع التقرير . أنعلى مدقق احلسابات  .3

 لعمل الميداني ثانيا : معايير ا

 تنفيذ عملية التدقيق و تتمثل فيما يلي : بإجراءىي رلموعة من ادلعايَت ادلتعلقة 

لالعتماد  أساساتقييم شامل لنظام الضبط الداخلي ادلعمول بو ليكون  إجراءجيب القيام بدراسة وافية و  .1
تقتصر  أنالقيام مبهمة التدقيق ، و ليجري على ضوئو حتديد مدى الفحوصات اليت جيب  أثناءعليو 

 تدقيق احلسابات . أعمالعليها 
بدقة على ادلساعدين الذين قد يستعُت هبم  اإلشرافجيب وضع سلطط واف لعملية التدقيق كما جيب  .2

 2ادلدقق .

 

                                                                                                                                                               
. 19، 18،ص ص  2119حلسابات ، دار كنوز ادلعرفة للنشر ، األردن ، زلمد فضل مسعد ، خالد راغب اخلطيب ، دراسة متعمقة يف تدقيق ا  1  
. 41،  41خالد أمُت عبد اهلل ، التدقيق و الرقابة يف البنوك ،مرجع سبق ذكره ، ص  ص    2  
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الفحص ادلستندي و التدقيق ة جيدة عن طريق بقدر كاف و نوعي إثباتو قرائن  األدلةجيب احلصول على  .3
يو يف رأ إلبداءيعتمد عليو  أساسنتقادي و ادلالحظات و ادلصادقات و االستفسارات لتوفَت و االاحلسايب 

 القوائم ادلالية زلل الفحص .
التقرير إعدادثالثا : معايير   

التقرير النهائي و شروط ذلك التقرير و تتمثل فيما يلي : بإعدادىي رلموعة من ادلعايَت ادلتعلقة   
طبقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها  أعدتكانت القوائم ادلالية قد   إذايبُت التقرير ما  أن. جيب  1

 )ادلقبولة قبوال عاما (.
ا احلساب بنفس كانت ادلبادئ طبقت يف الفًتة احلالية ادلعمولة عنه  إذايبُت التقرير ما  أن. جيب  2

 طريقة الفًتة السابقة .
. تعترب البيانات الواردة بالقوائم ادلالية معربة تعبَتا كافيا عما تكنو ىذه القوائم من معلومات ما مل  3

1يذكر يف التقرير ما يفيد خالف ذلك .  

  أىميتوالتدقيق و  أىدافالمطلب الثالث : 

 التدقيق  أىداف:  أوال

التدقيق وسيلة و ليست غاية ، تقدم خدماهتا للعديد من اجلهات و الفئات ، اليت تشكل قطاعات متنوعة يف 
للمعلومات دلتخذي القرارات سواء داخل الوحدة  إيصالوسيلة  أصبحتاالقتصاد القومي . وخدمات التدقيق 

ن ، العمالء ، البنوك ، جهات التخطيط و اجلهات ادلتعددة خارج الوحدة االقتصادية مثل ادلستثمري أواالقتصادية 
رلرد وسيلة  أهناتدقيق احلسابات قاصرة على  أىداف إىليف الدولة . . . و قدديا كانت النظرة  اإلشراف

زلاوالت التالعب و التزوير يف الدفاتر و السجالت احملاسبية .و لكن ىذا اذلدف  أوالكتشاف الغش و اخلطأ 
فٍت زلايد  رأي إصدارو واجب ادلدقق القيام مبراجعة انتقادية للدفاتر و السجالت ،من  أصبحقد تغَت حيث  أيضا

التقليدية  األىدافحصد  اإلمجاليضمنو يف تقريره الذي يقدمو للمسامهُت عن نتيجة فحصو . وديكن بوجو 
 2للتدقيق يف نواح عدة نذكر :

                                                   
45خالد أمُت عبد اهلل ، التدقيق و الرقابة يف البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
  2 21زلمد فضل مسعد ، خالد راغب اخلطيب ، دراسة متعمقة يف تدقيق احلسابات ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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جالت ادلشروع و تقرير مدى من دقة و صحة البيانات احملاسبية ادلثبتة بدفاتر و س التأكد .1
 االعتماد عليها .

 فٍت زلايد حول مطابقة القوائم ادلالية دلا ىو مقيد بالدفاتر و السجالت . رأياحلصول على  .2
و الغش عن طريق زيارات ادلدقق ادلفاجئة للمشروع و تدعيم  األخطاءتقليل فرص ارتكاب  .3

 الرقابة الداخلية للمشروع . أنظمة

 : أمهها أخرى أغراضو  أىداف إىل األىدافاما اليوم ، فقد تعدت عملية التدقيق ىذه 

 مراقبة اخلطط ادلوضوعية و متابعة تنفيذىا . .1
 ادلرسومة . األىداف إىلادلشروع بالنسبة  أعمالتقييم نتائج  .2
 ادلشروع . يف مجيع نواحي نشاط اإلسرافعن طريق زلو  اإلنتاجيةقدر شلكن من الكفاية  أقصىحتقيق  .3

 التدقيق على اختالف تصنيفاهتا على النحو التايل : أىداف، ديكن حصر  اإلمجالو بوجو 

ادلعنية و مدى توافقها مع القواعد و  األطراففٍت زلايد حول عدالة دتثيل القوائم ادلالية لكافة  رأي إبداء .1
 احملاسبية ادلتعارف عليها . األعراف

 متعمدة . أخطاءو السجالت من اكتشاف ما قد يوجد يف الدفاتر  .2
و الغش لشعور منفذ العمليات بان ما يقوم بو من عمل خاضع للرقابة و  األخطاءتقليل فرص ارتكاب  .3

 التدقيق الالحق .
ادلشروع يف ضوء اخلطط ادلوضوعة  أعمالاخلطط و مراقبة تنفيذىا ، و تقييم نتائج  إعدادادلساعدة على  .4

. 
يف ادلشروع عن طريق حتليل  اإلنتاجيةيف استخدام ادلوارد  اإلسرافادلساعدة يف القضاء على مظاىر  .5

 البيانات ادلالية .
ربح شلكن للمشروع و ىدف حتقيق الرفاىية للمجتمع  أقصىادلساعدة على التوفيق ما بُت ىدف حتقيق  .6

 1الذي يعمل بو .

 
                                                   

( 22،  21خالد أمُت عبد اهلل ، التدقيق و الرقابة يف البنوك ، مرجع سبق ذكره ،  ص ص )  1  
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التدقيق  أىميةثانيا :   

احلكومية االقتصادية ادلعلومات ادلالية اليت تعتمد عليها و  األوساطادلالية و  األوساطىاما يف  يلعب التدقيق دورا
 إعطاءرلتمع و ادلستثمر يتخذ قرارات الشراء و البيع الستثماراتو ، البنوك تتخذ قرارات  لرأيتثق هبا ضرورية 

الضريبة و دخول  و و مبلغ القروض ، و السلطات الضريبية تقوم باحتساب الدخل اخلاضع لضريبة الدخل 
و غَتىا  األموريف حالة الوفاة ، كل ىذه  اإلرثشريك يف شركات التضامن و معرفة مبلغ الًتكات و ضريبة خروج 

ا تتضارب مصاحلها مع مصاحل ، ىذه اجلهات رمب ناآلخريحضرت من قبل  أوتعتمد على معلومات جهزت 
خدمة ادلدقق ادلستقل و احملايد ىذا الشخص  إىلاحلاجة  نشأتاجلهات ادلستفيدة من ىذه ادلعلومات ، وذلذا 

بوضوح ومن مجيع  أوكانت ىذه البيانات و ادلعلومات ادلالية دتثل باعتدال   إن األخرى األطراف بإعالميقوم 
 الفًتة ادلنتهية بذلك التاريخ .  أوىو بتاريخ معُت و النشاط للسنة  جوانبها ادلادية للمركز ادلايل كما

فان ىذا البنك يطلب معلومات الشركات معينة ،  أوقرض لشركة  إعطاءو لتعطى مثال : يف حالة بنك البنوك    
يدة من ادلؤسسة ادلستفيدة و كان ىنالك تضارب مصاحل بُت ىذه اجلهة ادلستف أوالشركة  إدارةزلضرة من قبل 

القرض و اجلهة ادلاضلة و ىي البنك ، و الج الن يعتمد ويثق البنك هبذه ادلعلومات فان على عدالتها و اهنا خلية 
 1اضلرافات مادية من قبل ادلدقق يعطي ىذه ادلعلومات قيمة و قبوال من مجيع اجلهات . أيةمن 

 التدقيق و طرقو  أنواعالمبحث الثاني : 

 : التدقيق الداخلي  األولالمطلب 

ىو وظيفة تقييمية مستقلة تؤسس داخل ادلؤسسة لفحص و تقييم نشاطاتو كخدمة للمؤسسة و التدقيق الداخلي 
ىدفو مساعدة موظفي ادلؤسسة على تنفيذ مسؤولياهتم بفعالية ، حبيث يزودىم التدقيق بالتحليالت و التقييمات 

 2دقيقها .و ادلعلومات اخلاصة بالنشاطات اليت يقوم بت

 :مجاالت التدقيق الداخلي : أوال 

                                                   
. 21، ص  2119، عمان ،  ىادي التميمي ، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية و العلمية ، دار وائل للنشر  1  

Barbier Etienne ; Laudit interne ,pour quoi et comment ? , édition d’organisation , Baris , 1989, 
p 19 2  
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رلاالت معينة داخل ادلؤسسة و يقوم بًتكيز عملو فيها وفق طرق و مناىج زلددة  إىليوجو عمل ادلدقق الداخلي 
 أسلوب إىل إضافةو التدقيق ادلايل  اإلداريقسمُت رئيسيُت مها التدقيق  إىلو ديكن تقسيم عمل ادلدقق الداخلي 

 العمل .

انتشارا تدقيق  أكثرىاو  أبرزىا، و لعل  اإلداريتتعدد التسميات اخلاصة بالتدقيق :  اإلداريالتدقيق  .1
األنشطة و الوظائف و يعرف على انو حتسُت االقتصادية و الكفاءة و الفعالية اليت تؤدي هبا  األداء

مارسات العلمية للجهة و ادل اإلجراءاتفحص و اختبار رلموعة من السياسات و  نوالتنظيمية ، كما أ
كفاءة و فعالية و ىذا النوع من التدقيق يتجاوز دور اقتصادية و   أكثرهبدف تطوير العمليات و جعلها 

 ادلدقق الداخلي من الناحية احملاسبية .
روض لمية و ادلشتقة من ادلفاىيم و القرلموعة من البادئ و السياسات و ادلعايَت العالتدقيق المالي :  .2

التحقق من مدى دقة البيانات  إىلادلنتسقة مع طبيعة العمليات الالزمة للقيام بعملية ادلراجعة ، ويهدف 
 . األصولو مدى االعتماد على ادلعلومات ادلالية و كذلك احملافظة على 

 العمل يف التدقيق الداخلي فيما يلي : أسلوبدينك تلخيص العمل :  أسلوب .3
 ازه و اذلدف منو .معرفة العمل ادلراد اصل 
 . بناء برنامج دقيق يناسب اذلدف ادلوضوع ووضع اخلطط للتنفيذ 
  من سالمة االصلاز . للتأكدفحص عينة 
 . 1مقارنة التنفيذ مع اخلطط النظرية ادلوضوعية 

 التدقيق الداخلي : أداءثانيا :طريقة 

 أداءنشاط ادلؤسسة و نوعية ادلشكالت اليت تؤثر على التدقيق الداخلي تبعا الختالف طبيعة  أداءختتلف طريقة 
 2التدقيق و ىي كما يلي : أداءىناك عناصر مشًتكة يف  أن إال إدارهتاالذي تسَت عليو  اإلداريعملياتو و النظام 

 

                                                   
،  2114، مؤسسة عمان للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ،  IIAخلف عبد اهلل الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق ادلعايَت الدولية الصادرة عن   1

 . 271، ص  249،ص  242ص 
. 191، ص  1998عبد الفتاح الصحن ، زلمد السيد سريا ، الرقابة و ادلراجعة الداخلية على مستوى الكلي و اجلزئي ، الدار اجلامعية ، مصر ،   2  
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من مدى صحة العمليات احملاسبية من حيث الدقة و السالمة التوجيو  التأكد إىليهدف التحقق :  .1
 احملاسيب .

 إجراءاتالرقابة الداخلية و  إجراءاتو  اإلداريةيقصد بو الفحص االنتقادي للسياسات  التحليل : .2
 1احملاسبية .

ادلرسومة و تنفيذ العمليات وفق  اإلداريةىو مدى التزام الفاعلية داخل ادلنشاة بالسياسات  االلتزام : .3
 القرارات ادلتخذة . أوالنظم ادلوضوعة 

 . األىدافءة البيانات و اخلطط يف حتقيق ىو مدى كفا  التقييم : .4
عن ادلالحظات عن النشطات اليت مت تدقيقها و يضم ادلشاكل اليت تواجهها ادلنظمة و  التقرير : .5

 و نقاط الضعف و حىت نقاط القوة . أسباهبا

 التدقيق الداخلي  أىدافثالثا :

 التدقيق الداخلي فيما يلي : أىدافديكن تلخيص 

و  ن من اكتشاف نقاط الضعف يف النظاماخلطط و السياسات ادلرسومة و تقييمها حىت ديكمتابعة تنفيذ  .1
 ادلستعملة بقصد التحسُت و التعديل . اإلجراءات

التحقق من صحة و دقة البيانات احملاسبة و حتليلها و يتطلب من ادلدقق الداخلي القيام بالعمليات  .2
 تدقيق مستمر مستنديا و زلاسبيا .

 و مدى قدرهتم على حتمل مسؤولياهتم و رفع كفاءهتم عن طريق التدريب . األفرادتقييم عمل  .3
 أحكاممن  التأكدو يقضي  األصولو مطابقتها مع الدفاتر و ذلك حلماية  األصولالتحقق من قيم  .4

 2الرقابة و وجود التامُت الالزم .

  

                                                   
 . 191بة و ادلراجعة الداخلية على مستوى الكلي و اجلزئي ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد الفتاح الصحن ، زلمد السيد سريا ، الرقا  1
 . 31، مرجع سبق ذكره ، ص  IIAخالد عبد اهلل الوردات ، دليل التدقيق الداخلي وفق ادلعايَت الدولية الصادرة عن   2
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 المطلب الثاني : التدقيق الخارجي 

فحص انتقادي زلايد للدفاتر و السجالت ادلؤسسة و مستنداهتا بواسطة  بأنوديكن تعريف التدقيق اخلارجي 
الفٍت  الرأي أبداءالفحص ادلطلوب منو ، وذلك هبدف لنوعية  أتعابعنو  شخص خارجي مبوجب عقد يتقاضى

 1احملايد عن صدق و عدالة التقارير ادلالية للمؤسسة خالل فًتة معينة .

 التدقيق الخارجي  إجراءات:  أوال 

 يلي: و تشمل ما

 وضع خطة عامة للتدقيق: .1

 جيب على ادلدقق أن يضع خطة عامة إلصلاز عملو بفعالية و بكفاءة حبيث تتضمن على سبيل ادلثال:

 اإلحاطة بالنظام احملاسيب و سياسات و إجراءات الضبط الداخلي 
  على الضبط الداخلي االعتمادحتديد درجة 
  توقيت إجراءات التدقيق اليت سيتم تنفيذىاجدولة طبيعة و 
 تنسيق العمل الذي سيتم تنفيذه 

 و ديكن للخطة العامة أن تتطور مبا يف ذلك برنامج التدقيق وفقا للتطورات ادلستجدة.

 أىمية التخطيط في التدقيق: .2
  يف ادلواضيع اذلامة للتدقيق االىتمامتوجيو 
 حتديد ادلشاكل ادلتوقعة 
  عة ادلطلوبةإصلاز العمل بالسر 
 من األعمال ادلساعدين و تنسيق العمل مع ادلدققُت االستفادة 
 . 2معرفة أعمال ادلؤسسة ادلراد تدقيقها 

 تطوير الخطة العامة للتدقيق: .3
                                                   

 . 15، ص  2115، عمان ، امحد حلمي مجعة ، مدخل إىل التدقيق احلديث ، دار الصفاء للنشر و التوزيع   1
 ( 639، 638خالد أمُت عبد اهلل، التدقيق و الرقابة يف البنوك، مرجع سبق ذكره، ص)  2
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 و كيفية تنفيذ التدقيق:على ادلدقق مراعاة األمور التالية يف تطوير اخلطة العامة لنطاق 

  التدقيق و أية ادلسؤوليات القانونية اتفاقيةبنود 
 السياسات احملاسبية اليت تطبقها ادلؤسسة و أية تغَتات تطرأ عليو 
 حتديد اجلوانب اذلامة اليت جيب مراعاهتا يف التدقيق 
 طبيعة و كفاية قرائن التدقيق ادلطلوبة 
  يف تدقيق الفروع التابعة للمؤسسة اآلخرينمشاركة ادلدققُت 
 تطويره: برامج التدقيق و .4

يضع التدقيق برنارلا حيدد فيو اإلجراءات الالزمة لتنفيذ خطة التدقيق و اليت تتضمن األىداف ادلرجوة من كل 
موضوع و إجراءات التدقيق و التعليمات الالزمة للمساعدين و طريقة ضبط التنفيذ السليم للعمل، حبيث يعاد 

دقق ألنظمة تصميمها للحصول على النتائج النظر يف خطة و برامج التدقيق أثناء العمل يف ضوء مراجعة ادل
عليها بالتدقيق للحصول على قناعة معقولة  االعتمادالفعلي بإجراءات الضبط الداخلي اليت يتم  بااللتزامادلقبولة 
 و دقة وصحة البيانات اليت يقدمها النظام احملاسيب باكتمال

 المطلب الثالث:طرق التدقيق

 الطرق التالية  على سبيل ادلثال ال احلصر: باستعمالتتضمن عملية التدقيق 

و تطبق يف احلكم على صالحية الطرائق احملاسبية ادلستعملة مبشروع العميل ، ومدى كفاءة نظم  المالحظة:.  1
 . عند القيام بعمليات اجلرد بأصول ادلشروع ادلختلفة استخدامهاالرقابة الداخلية، و عالوة على 

ادلالية و األصول األخرى الشبيهة لتقرير وجودىا الفعلي، كما  االستثماراتو تطبق يف تدقيق . التفتيش:2
تستخدم للحصول على بيانات داعمة لتكاليف األصول و اإلرادات و ادلصارف العادية وما شابو ذلك من 

 1البنود. 

 

                                                   
  1 461، 461ة يف البنوك ، مرجع سبق ذكره، ص ص اهلل، التدقيق و الرقاب خالد أمُت عبد 
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التأكد من صحة األرصدة احلسابات و مبالغ العمليات التجارية مع أطراف خارج ادلشروع،  . التثبت)التعزيز(:3
 و أرصدة األصول ادلوجودة يف عهدة أشخاص خارج ادلشروع كاإلرساليات و بضائع األمانة و غَتىا.

يهة أو شلاثلة خاصة تطبق على أرصدة احلسابات و البيانات ادلالية اجلارية مبقارنتها مع بيانات شب . المقارنة :4
 . بفًتات سابقة أو الحقة ببيان األسباب الكامنة وراء أي تغَتات ىامة

عليها و صالحية نشرىا كمعلومات  االعتمادتطبق على احلسابات و البيانات اجلارية لتقرير مدى  التحليل:. 5
 . عن ادلشروع ادلعٍت

بضاعة أخر ادلدة، أرصدة  الحتسابتطبق على البيانات الرقمية ادلعتمدة ادلقدمة من العميل  :االحتساب. 6
 1العمالء و ادلدفوعات مقدما و ادلستحقات و غَتىا .

 المبحث الثالث: ماىية البنوك

ألساسية لتمويل و ىو مبثابة الركيزة ا االقتصاديإذ تعد شريان النشاط  االقتصاديةالبنوك دورا ىاما يف احلياة تلعب 
 ، فالبنك ادلكان األمُت ألموال الناس و ودائعهم  االقتصاد

 المطلب األول: تعريف البنوك

و كان ،  (Banc)و تعٍت ادلصطبة (Banco)ىي كلمة إيطالية(Bank – Banque)أصل كلمة بنك    
يقصد هبا يف البداية ادلصطبة اليت جيلس عليها الصراف قصد حتويل العمالت، مث تطورت فيما بعد لكي يقصد هبا 

مث أصبحت تعٍت ادلكان الذي توجد فيو (Comptoir)ادلنضدة اليت يتم فوقها عد و تبادل النقود أو العمالت 
 2تلك ادلنضدة و جتري فيها ادلتاجرة بالنقود.

 3ىو مؤسسة تتلقى الودائع وفقا لشروط زلددة ، و دتنح القروض بتكلفة تشكل عائد لرأمساذلا .البنك    

 

                                                   
  1  462اهلل، التدقيق و الرقابة يف البنوك، مرجع سبق ذكره ص  خالد أمُت عبد

24ص، 2118،البنوك ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر اقتصادشاكر القزويٍت، زلاضرات يف   2  
3M LASFER ,LES INSTITUTIONS FINANCIèRES, ISGP , 1990 , P08  
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ووضع حتت  االقتصاديةالبنك منشأة وظيفتها تلقي أموال اجلمهور من مؤسسات و أفراد و القيام بالعمليات 
 1تصرف عمالئها وسائل الدفع.

البنك ىو مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية ديكن تعريفها بالنظر إىل وظائفها ، فهي وسيط مايل بُت ادلقرضُت 
و إجراء و ادلقًتضُت و خيلق االئتمان أو ما يطلق عليو القروض مع القيام مبا يرتبط هبذه األمور من اخلدمات ، 

تخدمها حلسابو اخلاص و حتت مسؤولياهتا يف تسليم العمليات ادلصرفية ، تتمثل يف مجع رؤوس األموال اليت يس
 القروض للزبائن .

استخدام ودائع ادلودعُت و بالتايل فهو حيرك رأمسال و  إعادةفإن البنك يفيد النشاط االقتصادي و ذلك عن طريق 
ف يزيد يف اإلنتاجية ، و يستفيد من خالل حصولو على فوائد وعمالت و خدمات ، و من خالل ىذا التعري

فهو عبارة عن وسيط نقدي ) خلق النقود ادلصرفية عن طريق توزيع القروض بشكل ودائع إضافية ( من جهة و 
تقنيات جديدة لتمويل الودائع اجلارية  ابتكاروسيط مايل  من جهة أخرى ) وضع عدة طرق لتوزيع القروض أي 

 2إىل ادخارات سائلة ( .

 المطلب الثاني : أنواع البنوك 

 اقتضىالبنوك مجيعها بأعمال مصرفية من نوع واحد كما أهنا ليست كلها خاضعة لنظام واحد ، ولقد ال تقوم  
 أن تصنف البنوك إىل األنواع التالية : االختصاصتعدد الفعاليات ادلصرفية من حيث 

 أوال : من حيث طبيعة النشاط 

 وتنقسم إىل :  

و الرقابة على باقي البنوك  اإلشرافيتوىل  ألنويعرف البنك ادلركزي على انو بنك البنوك البنوك المركزية : .1
احتياطات الدولة  إدارةحيث لو سلطة و بنك الدولة نقد الدولة  اإلصدارالن سلطة  اإلصدار،و بنك 

 3و توجيو السياسات النقدية يف الدولة . األجنبيةمن الذىب والعموالت 

                                                   
 1SOPHIE ROCK D’AVEZAC , LE PETITE Bertz de la novelle finance , èdition retz , Paris , 
1990 , P 20  

. 26، ص  2113الطاىر لطرش ، تقنيات البنوك ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية ، اجلزائر ،   2  
18، ص  2111خالد أمُت عبد اهلل ، العمليات ادلصرفية ، الطرق احملاسبية احلديثة ، عمان ، دار وائل للنشر ،   3  
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ادلختلفة سواء كانت حتت  بأنواعهاو اذليئات  األفرادىي البنوك اليت تعتمد على ودائع البنوك التجارية :  .2
ية يسهل تمانيف تسهيالت ائ األجللفًتات قصَتة ىا استثمار  إعادة، و  بإشعار أو ألجل أوالطلب 
ة الداخلية واخلارجية ،و من نقدية حاضرة دون خسائر تذكر وذلك للمسامهة يف دتويل التجاري إىلحتويلها 

 باإلضافةىذا التجارية و التسليف بضماهنا ، األوراقىذه االستثمارات القروض و السلف وخصم  أمثلة
خطابات الضمان و فتح االعتمادات ادلستندية و غَتىا  إصدارادلالية فضال عن  األوراقشراء و بيع  إىل

 من اخلدمات ادلصرفية  .
العديد من التسهيالت ادلباشرة و غَت ادلباشرة تقدمي هتدف بصفة خاصة إىل ىي البنوك الصناعية :  .3

الشركات الصناعية و بذلك  إنشاء،كما تساىم يف  األجلادلنشات الصناعية لفًتات متوسطة و طويلة 
 خاطرة .شلا يزيد من نسبة ادل األجلقصَت  اإلقراضخترج من مفهوم البنوك التجارية اليت تعتمد على 

راء البذور و القطاع الزراعي عن طريق دتويل ش إىلىي البنوك اليت تقدم خدماهتا البنوك الزراعية :  .4
ادلسامهة يف تنمية الثروة احليوية، و مبا أن ىذه اخلدمات  الزراعية اآلالتو استئجار وادلبيدات ،  األمسدة

و مرتبطة بادلواسم  األجلسطة التمويل متو لذلك تكون فًتات الزراعية  تعتمد على دورات مومسية ، 
 الزراعية .

 أنومبا عقارية ،  رىناتسكان مقابل دتويل قطاع البناء واإل إىللبنوك هتدف ىذه االبنوك العقارية : .5
 . أيضا األجلنسبيا نراىا تعتمد على مصادر دتويل طويلة  األمددتويلها لفًتات طويلة  

ىي البنوك والصناديق اليت تقبل ادلدخرات صغَتة احلجم و تقوم مبنح القروض البنوك وصناديق التوفير : .6
 جلمهور ادلتعاملُت معها من صغار ادلدخرين . أيضاالصغَتة 

ادلختلفة :الزراعية  بأنواعهااجلمعيات التعاونية  إىلم خدماهتا ىي البنوك اليت تقدالبنوك التعاونية : .7
 احلرفية و غَتىا .ة ،االستهالكي

ىي البنوك اليت تقدم خدماهتا لغَت مواطٍت البلد الذي تعمل فيو وقد الوحدات المصرفية الخارجية : .8
 قربص و سنغافورا .يف البحرين ، انتشرت مثل ىذه الوحدات 

 ثانيا : من حيث شكل الملكية 

 إىلحيث تعود ملكيتها  األشخاصشركات  أوتأخذ ىذه البنوك شكل ادللكية الفردية البنوك الخاصة :  .1
 رلموعة شركات . أوعائلة واحدة  أوشخص واحد 
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)مسامهة  أموالادلسامهة حيث تكون شركات  ىذه البنوك شكل ادللكية تأخذو البنوك المساىمة :  .2
 ادلالية . األسواقلالكتتاب العام جتري تداوذلا يف  أسهمهاعامة زلدودة ( و تطرح 

 أوعمالية  أواحلرفية  أومجعيات تعاونية ونقابات مهنية  إىلتعود ملكية ىذا النوع البنوك التعاونية :  .3
 غَتىا .

 ثالثا : من حيث عالقتها بالدولة : 

 ما يلي : إىلو تنقسم 

 أنشطتهاو  أعماذلاو تشرف على  رأمساذلاىي البنوك اليت دتتلكها الدولة و دتتلك كامل البنوك العامة :  .1
، البنوك التجارية و البنوك ادلتخصصة مثل البنك الزراعي ، البنك الصناعي و بنك  . كالبنوك ادلركزية

 التسليف .
شؤوهنا  إدارةمعنويُت و يتولوا  أوسواء كانوا طبيعيُت  أشخاص إىلو ىي تعود ملكيتها  البنوك الخاصة : .2

 الدولة . إزاءمسؤولياهتا القانونية و ادلالية و يتحملوا كافة 
اذليئات و لكي  أو األفرادكال من الدولة و   إدارهتاىي اليت تشًتك يف ملكيتها و  المختلطة :البنوك  .3

عليها و  باإلشرافمبا يسمح ذلا  رأمساذلاتقوم بامتالك  فإهناحتافظ الدولة على سيطرهتا على ىذه البنوك 
 1توجيهها مبا يوافق السياسة ادلالية و االقتصادية للدولة .

 

 

 

 

 

 

                                                   
21عبد اهلل ، العمليات ادلصرفية ، مرجع سبق ذكره ، ص  أمُتخالد   1  
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  األموالمن حيث مصادر رابعا : 

و التوجيو و الرقابة على اجلهاز  اإلشرافىو البنك الذي تنشا الدولة ليتوىل عملية البنك المركزي :  .1
السائلة اخلاصة بالدولة كالذىب و العمالت  باألصولالعملة و االحتفاظ  إصدارلو حق  أنادلصريف كما 

 ما ختصصو الدولة لو و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها . رأمسالو، و يكون  األجنبية
ادلملوك للشركاء و   رأمساذلااخلاصة من  أمواذلاىي البنوك اليت تتكون بنوك الودائع )البنك التجاري ( :  .2

 1احلسابات اجلارية . أوو ادلؤسسات لغرض االستثمار  األفرادكذلك من الودائع اليت يقدمها 
 إىل باإلضافةاخلاصة  أمواذلاىي البنوك اليت تعتمد بشكل رئيسي على االستثمار :  أو األعمالبنوك  .3

تقدمي القروض طويلة  األعمالىذه  أىممن اجلها و من  نشأتاليت  باإلعماليف قيامها  ألجلالودائع 
كات شر  بإنشاءاالستثمار ، و القانون مسح ذلذه البنوك  ألغراضادلسامهة فيها  أوللمشاريع  األجل

 2استثمارية .

  أىدافهاالمطلب الثالث : وظائف البنوك و 

  : وظائف البنوك  أوال

 تقوم البنوك بعدة وظائف منها النقدية و غَت النقدية و ديكن تقسيم ىذه الوظائف إىل :   

 الوظائف التقليدية : .1
  االدخار ، ألجل و خاصة الطلب ، فتح احلسابات اجلارية و قبول الودائع على اختالف أنواعها ) حتت

 شعار (و إل
  أشكالتشغيل موارد البناء مع مراعاة مبدأ التوفيق بُت السيولة و الرحبية و الضمان أو األمن و من أىم 

 التشغيل  و االستثمار ما يلي :
 . 3منح الفروض و السلف ادلختلفة و فتح احلسابات اجلارية ادلدينة 

 
                                                   

 Michelle de Marrgues , La monaie : système financier et thèoie monètaire ,3ème èdition 
èconomica , Paris , 2993 , P 1531  
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  التنسيق لضماهنا .حتصيل األوراق التجارية و خصمها و 
  التعاون ب األوراق ادلالية من أسهم و سندات بيعا و شراء حملفظتها أو دلصلحة عمالئها . 
 . دتويل التجارة اخلارجية من خالل فتح اإلعتمادات ادلستندية 
 .تقدمي الكفاالت و خطابات الضمان للعمالء 
  بيعا و شراء و الشبكات السياحية . األجنبيةبالعمالت التعاون 
 صل ، و صرف الشبكات ادلسحوبة عليها .حتصيل الشبكات احمللية عن طريق غرفة ادلفا 
  و سندات شركات ادلسامهة . أسهم إصدارادلسامهة يف 
 1. الثمينة األشياءلعمالئها حلفظ اجملوىرات و ادلستندات و  اآلمنةاخلزائن  تأجَت 

 الوظائف الحديثة  .2
  إدارة األعمال و ادلمتلكات العمالء و تقدمي االستشارات االقتصادية و ادلالية أىم من خالل دائرة

 .Trust Dèpartementمتخصصة ىي 
  العقاري و شلا جيدر ذكره أن لكل بنك سقف زلدد  االقًتاضدتويل اإلسكان الشخصي من خالل

 لإلقراض يف ىذا اجملال جيب أن ال يتجاوزه .
 خطط التنمية االقتصادية و ىذا ال يتجاوز بنك اإلقراض ألجال قصَتة إىل اإلقراض آلجال  ادلسامهة يف

 متوسطة و طويلة األجل نسبيا .

التخطيط ادلركزي  مببدأ تأخذمن الوظائف الرئيسية للمصارف يف اجملتمعات اليت ىاتُت اجملموعتُت  إىلو يضاف 
 :  أمهها أخرىلالقتصاد )االقتصاد ادلوجو (وظائف 

 : و  لإلنتاجالالزمة  األمواليف اجملتمعات ذات التخطيط االقتصادي ادلركزي يتم توزيع كافة وظيفة التوزيع
ادلتولدة من مصادر خارجة عن ادلشروع نفسو عن طريق ادلصرف ،و يتم ذلك عادة بالطرق االئتمانية و 

 غَت ادلصارف نزاول ىذا النشاط يف ظل ذلك النظام . أخرىمؤسسة  أيال توجد 
  األموالتتوىل ادلصارف يف اجملتمعات ذات التخطيط ادلركزي عملية توجيو اإلشراف و الرقابة :وظيفة 

 2ادلتداولة اليت استخدمتها مع متابعة ىذه األموال للتأكد من أهنا تستخدم فيما رصدت لو من أغراض ،

                                                   
  1 11منَت إبراىيم اذلندي ، إدارة األسواق و ادلنشآت ادلالية ، مرجع سبق ذكره ، ص  
36خالد أمُت عبد اهلل ، العمليات ادلصرفية ، مرجع سبق ذكره ، ص   2  
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 1قو استخدامها من أىداف زلددة مسبقا للمشروعات اليت استخدمتها .و للتأكد من مدى ما حق

 ثانيا : أىداف البنوك 

 منها : األىدافعدد من البنك كغَته من منظمات األعمال يسعى إىل حتقيق 

 تتمثل يف :المالية  األىداف .1
 حتقيق و تعظيم الربح . إىلو ىو اذلدف الرئيسي فالبنك يسعى باح األر  استمرار حتقيق 
 . تعظيم معدل العائد على االستثمار 
 ، وزة البنك يكفي دلواجهة وجود وفرة شلكنة من السيولة يف ح أياحملافظة على بنية معقولة من السيولة

 وقات و سلتلف الديون ادلستحقة .التزاماتو اجتاه العمالء يف كل األ
 األىداف اإلنتاجية :  .2

 ادلصرفية  حتسُت اخلدمات. 
  الضائع .تقليل الوقت 
 . تنويع و تطوير اخلدمات ادلصرفية دلواجهة متطلبات مجهور العمالء 
 . حتقيق تكاليف لتقدمي اخلدمات ادلصرفية 

 :الخاصة بالبقاء و االستمرار وتجنب األخطاء األىداف .3

 األىدافأي ىدف احلصة السوقية و اليت دتثل نصيب البنك من حاجة السوق ادلصريف فال ديكن اصلاز 
فعالة للسوق يستطيع البنك من خالذلا مواجهة ادلنافسة القائمة يف  إسًتاتيجيةللبنك دون  اإلسًتاتيجية

 السوق و تدعيم السوقية .

 الخاصة بالنمو و االستمرار و المحافظة على موارده المالية و البشرية و حمايتها :  األىداف .4

 2جبهد ائتماين و مكثف يراعي  تولد و يتحقق ذلكحيث يتبُت ىدف النمو من خالل تعظيم نشاط اإلقراض ادل

 

                                                   
36عمليات ادلصرفية ، مرجع سبق ذكره ، ص خالد أمُت عبد اهلل ، ال  1  
371، ص  1991لبنوك التجارية ، مكتب هنضة الشرق ، أبو جعفر ، اإلدارة احلديثة يف اعبد السالم   2  
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 شروط القرض اجليد و استقطاب عمالء متميزين و التقييم ادلستمر لألداء و لسياسات البنوك ادلنافسة يف السوق 

 االجتماعية و البيئية : األىداف .5

 التعامل الداخلي و اخلارجي . ألطرافمن العوائد أو اخلدمات مثل حتقيق مستويات مرضية 

 ىدف السمعة :  .6

 بنك هتمو مسعتو  فأي

 ىدف االبتكار : .7

 اخلدمات . ألداءو يشمل رلاالت حتديد اخلدمات ادلصرفية اجلديدة اليت سيقدمها البنك و الطرق اجلديدة 

 ىدف االئتمان : .8

تقصف  أودث عارضة قد هتدد و جتنب البنك أية حوا أمنةو ىذا يكون من خالل تطبيق شلارسات و سياسات 
ال بد للبنك  أي، اإلداريمبركزه ادلايل و يتحقق كمدخلة طبيعية لتحقيق ىدف السيولة و كفاءة و فعالية اجلهاز 

دلتغَتة يف ادلستقبل و تسيَتىم استيعاهبم للظروف ا إلمكانيةعن كفاءة ادلديرين و ادلوظفُت و ىذا  أىدافايضع  أن
 1.تويات العمل بالبنك حمل

                                                   
371عبد السالم أبو جعفر ، اإلدارة احلديثة يف البنوك التجارية ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
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 خاتمة الفصل األول

 معايريه.نا تعريف حول التدقيق بصفة عامة مع توضيح أىدافو و أمهيتو و من خالل ىذا الفصل قدم     

الداخلي و اخلارجي و طرقو و الذي تطرقنا أليو ألن البنك يعتمد على كلتا  وقد استعرضنا أنواع التدقيق    
 ادلايل.على سالمة ادلركز النوعني من التدقيق ألمهيتو يف احلفاظ 

و األخري تطرقنا إىل ماىية البنوك و أنواعها و أىدافها من خالل كوهنا مؤسسة مالية تتعاطى اإلقراض و من     
 حديثة.خالل وظائفها اليت طورت إىل وظائف 
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 مقدمة الفصل الثاني

مع ىذه األخرية ، و لتجنب أي التطورات و التغريات اليت تواجو االقتصاد الوطين جعلت البنك يتالءم         
خطأ أو خلل يف النظام البنكي ، البد من وجود تقنيات دلنح القروض ، و يعتمد عليها البنك مع دراسة ادلخاطر 

 ىذه القروض .و وسائل احلد منها و الرقابة على 

سنتطرق يف ىذا الفصل إىل ثالث مباحث حبيث ادلبحث األول يتناول عموميات حول القروض لذلك        
( ، أما ادلبحث الثاين  والعوامل ادلؤثرة يف عملية القرض )تعريف القروض ، أمهيتو ، وظائفو و سياسات اإلقراض

تثمار و قروض  لتمويل التجارة اخلارجية ، أما ادلبحث يتناول أنواع القروض أي قروض االستغالل ، قروض االس
تقنيات منح القروض البنكية ، خماطر منح القروض الثالث و األخري تقنيات منح القروض البنكية و خماطرىا أي 

 و وسائل احلد من ادلخاطر و اإلجراءات التمهيدية و األعمال التفصيلية لعملية التدقيق .
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 المبحث األول : عموميات حول القروض 

 األخرتقدديها للبعض  وإعادة إليهم إعادهتامن البعض بشرط  األموالل فعاليات البنك ىو قبو إن جوىر      
و وظائفو  أمهيتوتعريف القرض و  إىلفبا جيدر بنا التطرق  )االئتمان( يف اؼبيعاد إليو إعادهتاستفادة منها بشرط لال

 و العوامل اؼبؤثرة يف عملية القرض اإلقراضو سياسة 

 .تعريف القروض.األولالمطلب 

اليت تزود  األساسيللبنك التجاري يف الوقت اغباضر لكوهنا العنصر  األموالمصادر  أىمالقروض ىي من  إن
 البنك بالعوائد.

 هناك عدة تعاريف مختلفة للقروض أنكما 

يف اللغة الالتينية وىي تركيبة اصطالحُت  credoوىو ناشئ عن عبارة  créditالقرض باللغة االقبليزية يعٍت 

cred  ."ويعٍت باللغة السنسكريتية"ثقةdo "أضعويفهم باللغة الالتينية" . 

 1. ثقة"  أضعوعليو فاؼبصطلح معناه "

و اؼبؤسسات يف  األفرادتلك اػبدمات اؼبقدمة للعمالء و اليت دبقتضاىا يتم تزويد  بأهناوتعرف القروض البنكية 

ه العملية بضمانات تكفل فوائدىا ، وتدعم ىذو  األمواليتعهد اؼبدين بسداد  أنالالزمة كما  باألموالاجملتمع 

 2يف حالة توقيف العميل عن السداد. أموالوللبنك اسًتداد 

                                                   
  1 . 19، ص  9777عبد اؼبعطي رضا رشيد ، ؿبفوظ أضبد ، جودة إدارة االئتمان ، دار النشر للطبعة ، األردن ، الطبعة األوىل ،  

 . 103، ص  0222عبد اغبميد عبد اؼبطلب ، البنوك الشاملة عملياهتا و إدارهتا ، الدار اعبامعية ، مصر ،   2
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 األخريتنازل احد الطرفُت مؤقتا للطرف  أن أيدفع(مقبل ،  أواضر بوعد وفاء)تسديد القرض ىو"مبادلة مال ح

 1. ىي الثقة" إمناا ىذ إىلاستعادتو فيما بعد و الذي يدعو  أمل.على عن اؼبال

واؼبؤسسات و  األفراددبقتضاىا تزويد القرض ىو االئتمان و اؼبقصود بو تلك اػبدمات اؼبقدمة للعمالء و اليت يتم 
و فوائدىا و العمالت اؼبستحقة  األمواليتعهد اؼبدين بسداد تلك  أنالالزمة على  باألموالاؼبنشات يف اجملتمع 

 أييف حالة توقف العميل عن السداد بدون  أمواؽباعلى البنك اسًتداد  أوعليو و اؼبصاريف دفعة واحدة 
 2خسارة.

ا صلها ىي الكلمة créditفان كلمة اؼبقابلة لكلمة قرض ىي روبيةو األباللغات القرض اصطالحا 8 
 ".crédere"اؼبشتقة من الفعل الالتيٍت" créditumالالتينية"

 و االستهالك فهو مرتبط دبيعاد استحقاق ؿبدد مسبقا. اإلنتاجاؼبال لتثمَته يف اما اقتصاديا فالقرض يعٍت تسليم 

نفسو  رأظبالمع التزام باسًتداده اما  رأظبايلالقرض ىو وضع ربت تصرف الغَت pleroy"  8و حسب تعريف "
 ما يعادلو. أو

كتابو حول ـباطر القروض البنكية ، "منح البنك يعٍت منح الثقة ،   يف"petit duit Aulis" G  8وكما يقول "
 .ما يعادلو  أولك اؼبال نفسو ال حقيقي مقابل الوعد بالتسديد لذيف محرية التصرف  إعطاء

 8عمليات االقًتاض تعتمد على ثالثة عناصر  إنه التعاريف و نستنتج من ىذ

 . يقدم للمصرف ضمانات قيمتها اؼبالية تفوق قيمة القرض أنلكي يتحقق عامل الثقة على العميل الثقة : 

 .ه اؼبدة بعد توقيع اتفاقية القرض اؼبقرضة و تتحدد ىذ باألموالقًتض ي يستفيد منو اؼبالذ األجلىي المدة : 

 3. الفائدة إليوما اقًتضو مضافا  بإرجاعالوفاء الوفاء بالتسديد : 

                                                   
. 15، ص  0222عبد اغبق بوعًتوس ، الوجيز يف البنوك التجارية ، جامعة اؼبنتوري ، قسنطينة ،   1  
. 922عبد اغبميد عبد اؼبطلب ، البنوك الشاملة و عمليات إدارهتا ، مرجع سبق ذكره ، ص   2  
. 72، ص  0222 شاكر القزويٍت ، ؿباضرات يف اقتصاد البنوك ، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ،  3  
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 المطلب الثاني : أهمية القروض و وظائفها 

 أوال : أهمية القروض 

جانب دوره يف خلق النقود وىو دبثابة  إىليعترب الوسيلة للسياسة ب القرض دورا حاظبا يف االزدىار ، يلع       
النقاط  إىلوزيع،و لتسهيل فهم دور القرض نتعرض والت اجاإلنتيف  األموالاستغالل  أداةوساطة للتبادل التجاري و 

 8 التالية األساسية

 حيث سبثل اعبانب إيرادهالذي يعتمد عليو البنك للحصول على  األساسيعترب القروض اؼبصرفية اؼبورد ت،
 إىلمن استخداماتو،وتويل البنوك التجارية القروض اؼبصرفية عناية خاصة حيث ترتفع نسبتها  األكرب

 .إليراداهتا أخراليت سبثل مصدر الت و الفوائد و العم إىل إضافةيها ميزان
 .تعد القروض اؼبصرفية اليت تعطيها البنوك التجاري من العوامل اؽبامة لعملية خلق االئتمان 
 فتستخدم يف ىاما يف سبويل حاجة الصناعة و التجارة و الصناعة و اػبدمات تلعب القروض دورا،

 و التوزيع و االستهالك. اإلنتاجعمليات 
  العقود و الوعد و الوفاء. أساستقوم على  أصبحتتسهيل اؼبعامالت اليت 
 .اؼبسامهة يف النمو و االزدىار االقتصادي للبالد 
  رأظبال إنتاجيةواسطة لزيادة  أي ألخرمن شخص  رأظبالوسيلة مناسبة لتحويل. 
  اؼبقرض بالنسبة للبنك. رأظبالاحملافظة على قيمة 
  القضاء على التضخم و ذلك من خالل امتصاص الزيادة يف القدرة الشرائية اؼبختصة لالستهالك،فهي

 فعالة لذلك. أداة
 (مقابل اليت تطلب ال األطرافاغبصول على فوائد للبنك اثر ربويل سيولة الزبائن)ضمانات يف  إيداعقرض

 ميعاد استحقاق حيدده.

 الودائع و اؼبدخرين8 أصحاب أمام رأظبالوعن القروض فالبنك مسؤول  ألمهيةو نظرا 

  1.األسواقالقروض اؼبقدمة من البنوك ربتوي على فوائد اكرب فبا عليو يف 
 استعمال ىذه القروض تكون جراء عملية التفاوض على عكس قروض السوق.  إن 

                                                   
. 923عبد اغبميد عبد اؼبطلب ، البنوك الشاملة و عمليات إدارهتا ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
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 وظائف القروضثانيا : 

ه ىذ أثاردولة وذلك من خالل وظائفها اؼبختلفة ، حيث تنعكس  أيبالغة يف اقتصاد  أمهيةتكتسي القروض 
 اإلنتاجاالقتصاد الوطٍت كالدخل القومي ،  يف األساسيةعلى النشاط االقتصادي و على اؼبتغَتات  األخَتة

 8ه الوظائف قبد واالستثمار ، ومن بُت ىذ

اؼبختلفة و اليت تستوجب  اإلنتاجييف االقتصاد اغبديث تزايدت احتياجات االستثمار : اإلنتاجوظيفة  .9
روريا ض أمرااؼبصارف  إىلاللجوء  أصبحاػباصة لذلك  أوالفردية  األموالتوفَت قدر كبَت من رؤوس 

 إصدارىمكن للمستثمرين اغبصول على القروض عن طريق مويل العمليات االستثمارية،كما ديلت
اؼبشًتية،و ىذه الوساطة تساعد على  األطرافلدى  اإلدخاالتالسندات و بيعها فبا يزيد من حجم 

للقروض اؼبباشرة ىذا فضال عن تقدمي البنوك  ، تسهيل وتسريع زيادة حجم االستثمار يف االقتصاد الوطٍت
  دبا ىو متوفر لديها من ودائع اؼبدخرين.

 وظيفة تمويل االستهالك: .0

 األفرادقد يعجز  إذ ، ألشباهنا أجالاؼبقصود هبا حصول اؼبستهلكُت على السلع االستهالكية اغباضرة بدفع         
بواسطة  عليهاكنهم اغبصول لذا دي ، بواسطة دخلهم اعباري اآلنيةعلى توفَت القدر اؼبطلوب من ىذه السلع 

ىذه السلع بفًتات مستقبلية فبا يساعدىم على توزيع  أشباناالئتمان الذي تقدمو ؽبم ىيئات ـبتلفة و دفع 
على تنشيط جانب الطلب على السلع و  أيضااالئتمان االستهالكي  و يساعد ، االستهالكي عرب الزمن أنفاقهم

 و االستثمار. اإلنتاجاػبدمات و من شبة يساىم يف زيادة 

 وظيفة تسوية المبادالت: .1

كمية   أومن خالل مكونات عرض النقد  أمهيتهاالذمم تظهر  إبرامقيام االئتمان بوظيفة تسوية اؼببادالت  إن
 إصبايل مكونات عرض النقد يعٍت استخدامالنسبية لنقود الودائع من  األمهيةفزيادة  ، وسائل الدفع يف اجملتمع

ورة واسعة يف تسوية اؼببادالت و إبراء الذمم ، و ديكن مالحظة ىذا التعامل و االستخدام للنقود االئتمان  بص
   1اؼبصرفية  
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فالتعامل يف تسوية اؼببادالت يتم بواسطة الشيكات مع اعتماد اقل على النقود  ، يف اجملتمعات اؼبتقدمة اقتصاديا
 اغباضرة بسبب تقدم العادات اؼبصرفية يف اجملتمع.

قيام اؼبصارف التجارية خبلق الودائع و استخدام أدوات االئتمان األخرى من أوراق مالية و كمياالت  إنكما 
 1ساعد على تسهيل عمليات اؼببادلة و توسيع حجمها.

 المطلب الثالث : سياسات اإلقراض 

 أوال : تعريف سياسة اإلقراض 

تزود هبا  اإلرشاديةضمن ؾبموعة من اؼبعايَت و الشروط يت إطارعبارة عن  بأهنا اإلقراضديكن تعريف سياسة    
كضمان اؼبعاعبة اؼبوحدة للموضوع الواحد و توفَت عامل الثقة   أغراضمنح االئتمان اؼبختصة دبا حيقق عدة  إدارة

 سرعة أيو توفَت اؼبرونة الكافية  اػبطأدبا ديكنهم من العمل دون اػبوف من الوقوع يف  باإلدارةلدى العاملُت 
 2.إليهمذلك نطاق السلطة اؼبفوضة  أناؼبستويات العليا و وفقا للموقف طاؼبا  إىلالتصرف دون الرجوع 

و التدابَت اؼبتعلقة بتحديد حجم و مواصفات القروض وتلك  اإلجراءاتؾبموعة القواعد و بأهنا وديكن تعريفها 
يف البنك  اإلقراضاليت ربدد ضوابط منح ىذه القروض و متابعتها و ربصيلها و بناء على ذلك فان سياسة 

تكون ىذه القواعد مرنة و  إندبراحلها اؼبختلفة،و  اإلقراضيشمل القواعد اليت ربكم عمليات  أنالتجاري جيب 
 .اإلقراضاؼبعنية بنشاط  اإلداريةصبيع اؼبستويات  إىلمبلغة 

 تتمثل يف8:اإلقراضثانيا:مكونات سياسة 

للعميل  أوالقروض اليت دينحها البنك لعمالئها ككل  إصبايلو يقصد بو   تحديد حجم القروض: .9
 3الواحد و عادة ما تتقيد ىذه البنوك بالتعليمات اليت يضعها البنك اؼبركزي يف ىذا اجملال.

 

 

                                                   
924ه ، عبد اغبميد عبد اؼبطلب ، البنوك الشاملة و عمليات إدارهتا ، مرجع سبق ذكر   1  
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ربتوي سياسة القروض على بعض اؼبعلومات عن تشكيلة القروض  أنال بد تحديد تشكيلة القروض: .0
يقدمها البنك،و حجم كل نوع من ىذه التشكيلة و ذلك على ضوء حجم الطلب على  أناليت ديكن 

بصدد  القيود اليت تفرض على البنوك أنكما  ، البنك و حجمها إدارةكذلك خربة  ، االئتمان يف اجملتمع
 اإلقراضو منو يؤثر على تشكيلة القروض  أنئتمان الذي دينح للعميل الواحد ديكن لال األقصىاغبد 

 بالنسبة ؽبذه البنوك. األجلطويلة 
يف البنك تبعا  اإلقراضيتوقف على حجم الذي يغطيو نشاط  ك :تحديد المنطقة التي يخدمها البن .1

جملموعة من العوامل يف مقدمها حجم اؼبوارد اؼبناخية و اؼبنافسة اليت يتلقاىا البنك يف مناطق ـبتلفة و 
القروض و  إدارةالبنك على التحكم يف ذلك مدى قدرة  إىلالقروض و يضاف  إىلحاجة كل منها 

 الرقابة عليها.
يتم  أخرىمن القروض و بعبارة  األحجام أيربديد مسؤولية منح  أي تحديد سلطات منح القروض: .2

سلطة اؼبوافقة عليها عند  اإلقراضوضع حد معُت من اؼببالغ اليت يكون لكل من اؼبسؤولُت عن 
 1لفة.اؼبخت اإلداريةاؼبستويات 

كبَتة   أمهيةللبنك و بالتايل خيطى ربديده  األساسييعترب سعر الفائدة الدخل  تحديد سعر الفائدة: .3
درجة اؼبنافسة بُت البنوك،حجم الطلب  ، الفائدة السائدة يف السوق أسعاربعوامل كثَتة مثل8 يتأثرحبيث 

الفائدة على الودائع و  أسعارالقروض، إدارةتكلفة  ، اؼبتاحة لدى البنوك األموالعلى القروض و حجم 
اؼبخاطرة اليت يتضمنها اؼبركز اؼبايل للعميل اؼبقًتض درجة  ، زيكسعر اػبصم الذي حيدده البنك اؼبر 
 2بدون ضمان. أوكان القرض بضمان   إذاو ما  القرض،حجم القرض،اجل القرض

 

 

 

                                                   
. 902رهتا ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد اغبميد عبد اؼبطلب ، البنوك الشاملة و وعمليات إدا  1  
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 الفصل الثاني :اإلطار النظري إلدارة القروض البنكيت 

 

35 
 

البنك اؼبركزي،و خيتلف سعر  يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة يف مدى معُت اسًتشادا بسعر اػبصم الذي حيدده
 نوعية العميل اؼبقًتض. أوالفائدة طبقا لنوعية القرض 

من قروض و اليت يقوم البنك بتحديد اآلجال اؼبختلفة ؼبا ديكن أن دينحو لقروض :تحديد استحقاق ا .4
قد تًتاوح من ليلة واحدة إىل عدة سنوات و ىذا كلما زاد أجل استحقاق القرض كلما زادت اؼبخاطر 

 1مع العلم أن مدة منح القروض تؤثر على سياسة السيولة و الرحبية يف البنوك .احمليطة بسداده 
يشَت إىل حجم الودائع بدون فائدة اليت جيب على اؼبقًتض أن يضعها يف البنك  الرصيد المعوض : .5

كشرط للحصول على القرض ، و اإلدارة ىي اليت ربدد نسبة الرصيد اؼبعوض و أنواع القروض اؼبرتبطة 
و اإلجراء هبا وإمكانية تغَت آجال استحقاقها و إذا كان ىناك خسائر يف بعض أنواع القروض و ما ى

 الذي ستتخذه .
و ىذا من حيث  اإلقراضو يعترب ىذا العنصر من أىم عناصر سياسة معايير أهلية العميل لالقتراض : .6

إمكانية البنك من اسًتجاع أموالو أوال أي قدرة العميل على اسداد القرض و فوائده من إيرادات نشاط 
 قًتاض كالتايل 8 ، و القواعد اليت تقيم أىلية اؼبقًتض لال اإلقراضىذا 

 . ظبعة العميل 
 . مدى مكانة مركزه اؼبايل 
 . 2مدى كفاية إراداتو لسداد القرض و فوائده 

 

 

 

 

 

                                                   
 . 920عبد الغفار حنفي ، عبد السالم أبو قحف  ، اإلدارة اغبديثة يف البنوك التجارية ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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يف اؼبطلوب االحتفاظ هبا مثل طلب القرض ، مذكرة  اإلقراضحيث توضح سياسة سجالت القروض : .7
االستعالم عن العميل ، ميزانيات العمالء و اغبسابات اػبتامية و عدد السنوات ، تقارير اؼبراجع اػبارجي 

 ، أجل تارخيي لنمط العميل يف تسديد القروض يف اؼباضي و مناذج متابعة القروض .
ءات اقراض اإلجر دد سياسة اإلربقروض المتعثرة :نظام متابعة القروض و كيفية معالجة ال .92

الواجب إتباعها ليس فقط يف منح القروض ، و لكن أيضا يف متابعة ربصيلو و ربديد أيام تأخَت 
اؼبسموح هبا لقبول األقساط و اغباالت اليت جيب التفاوض فيها مع العميل اؼبتأخر و اغباالت الواجب 

 .عرض و تبويب القروض اؼبتعثرة على اإلدارة العليا  اؼبوضوع للقضايا و التقاضي و كيفية

 و هتدف سياسة اإلقراض إىل ربقيق أغراض يف مقدمتها .   

 . سالمة القروض اليت دينحها البنك 
  البنك و ربقيق عائد مرضي . أنشطةتنمية 
  تأمُت الرقابة اؼبستمرة على عملية اإلقراض يف كافة مراحلها. 

دون خوف و يفضل أن تكون سياسة اإلقراض مكتوبة من اجل ضمان اؼبعاعبة ؼبوحدة لكافة األمور    
 1.طر اػبمن وقوعهم يف 
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  اإلقراضثالثا : العوامل المؤثرة في سياسات 

 و من أمهها 8 اإلقراضتتعدد العوامل اؼبؤثرة يف صياغة سياسة 

 : االقتصادية األوضاعالظروف و  .9

القروض اؼبصرفية بشكل مباشر بدورة النشاط االقتصادي يف  أنواعالطلب على معظم  يتأثرحيث       
 تبدأ إذعادة قبل دورة النشاط االقتصادي  تبدأدورة نشاط البنك  أنبعُت االعتبار  األخذاجملتمع مع 

 تأثرشهرين.كما  أوبشهر  اؼبوسمكما تنتهي الدورة بعد   اإلقراضللقروض فبل موسم  اإلعداد إجراءات
على  اإلقراضو  اإليداعدالة الرواج و الكساد و بشكل مباشر على حجم النشاط اؼبصريف يف ؾباالت 

 السواء.

 موقع البنك: .0

 حيث حيدد موقع البنك لدرجة كبَتة نوعية و حجم الطلب على القروض اؼبمنوحة.      

 :االئتمانتحليل التكلفة و المخاطر لعملية  .1

اؼبمنوح من البنوك دالة لقدرتو على توفَت اؼبواد الالزمة فكلما كرب حجم  اإلقراضتعترب حجم        
و تقوم  ، من البنوك الصغَتة أفضلمرونة اكرب يف توظيف اؼبوارد بصورة  اإلدارةالبنك كلما زادت لدى 

خ االستحقاق لوضع صورة متكاملة بُت حجم و تكلفة و تواري األصولالبنوك باستخدام فكرة زبصيص 
 إطارتعترب دبثابة  أهنااالعتماد على ىذه الفكرة يف  أمهيةو ترجع  ، بالنسبة الستخدامات ـبتلفة اؼبوارد

 أنواعو بالتايل حيدد البنك معدل اؼبخاطر لكل نوع من  . اؼبوارد اؼبتاحة أوجولتقييم الرحبية ؼبختلف 
الرئيسي  اإلطارة لصياغة قارنا باؼبخاطر اؼبنتظر االعتماد على معدل الفائدة م لإلدارةالنشاط،و ديكن 

 1. للقرارات اؼبتعلقة دبنح القروض
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 القروض: أنواعالمبحث الثاني:

  و، اؼبقدمة تفيها، الضمانااليت تستخدم  ض، األغرازبتلف القروض حسب آجاؽبا و تبعا للمقًتضُت
 تصنف القروض وفقا ألسس ـبتلفة و من أمهها8 ك، لذلكذا اعبهة الطالبة للقرض

 المطلب األول:قروض االستغالل:

تسمح دبواجهة طرف مؤقت،تًتاوح مدة ىذا النوع  األجلقروض االستغالل عبارة عن قروض قصَتة  إن
 أنبضعة شهور وال تتجاوز السنة الواحدة،تلجا اؼبؤسسة ؽبذا النوع  إىل أياممن القروض من بضعة 

 تأخذذبارية يف زمن ؿبدود،كما مواجهة عملية  أرادت إذاالتغطية النية االحتياجات خزينتها.و  أرادت
 عديدة نذكر منها8 أشكاالقروض االستغالل 

 القروض العامة::  أوال

 8إىلاؼبتداولة بصفة عامة و تنقسم  األصولظبيت بالقروض العامة لكوهنا موجهة لتمويل    

 تسهيالت الصندوق: .9

تتمثل تسهيالت الصندوق يف مسامهة البنك لسد العجز يف الفًتة الفاصلة بُت النفقات و الواردات       
)هناية كل شهر (،يهدف و قابلة للتجديد عرب فقرات (األيام)بعض  مدة ىذا القرض قصَتة جدا إنللزبون،

البنك مقابل الوعود للسيولة من طرف  اآلنيةتغذية صندوق الزبون و تلبية االحتياجات  إىلىذا القرض 
 العمال. أجوربالتسديد مع فائدة،يستعمل ىذا النوع من القروض يف حالة دفع 

 السحب على المكشوف: .0

 رأظبالعبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا يف اػبزينة الناجم عن عدم كفاية        
 أطولترك حساب الزبون لكي يكون مدينا يف حدود مبلغ معُت و لفًتة  إمكانيةو يتجسد ماديا يف  ، العامل

 1قد 
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و اليت يطلق عليها دبدة  و يقوم البنك بفرض فائدة على العميل خالل ىذه الفًتة ، سنة كاملة إىلتصل 
اؼبكشوف و دبجرد عودة الرصيد الدائن يوقف البنك فرض فائدة و اؽبدف اؼبكشوف ىو االستفادة من 

 اليت يتيحها السوق. الفرص

 القروض الموسمية: .1

و  ، زبائنو ألحدىي نوع خاص من القروض البنكية تنشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موظبي      
البنك ال  أن إليو اإلشارةيستعمل ؼبواجهة حاجيات اػبزينة الناصبة عن ىذا النشاط اؼبوظبي للزبون و فبا جيدر 

سبنح القروض  أنديول جزءا من التكاليف،و ديكن  إمناط و يقوم بتمويل كل التكاليف الناصبة عن النشا
 .أشهرية تسعة غا إىلاؼبوظبية ؼبدة عادة تصل 

 وىي8 أشكالالقرض اؼبوظبي ثالثة  يأخذو 

 عن طريق الصندوق و يكون عن طريق اغبساب اعباري.  القرض اؼبوظبي 
  التجارية. األوراقحسم  أيعن طريق سند  اؼبوظبيالقرض 
 استعماال. األكثرعن طريق سند الرىن و ىي  القرض اؼبوظبي 
 قروض الربط : .2

قروض سبنح ؼبواجهة اغباجة إىل السيولة اؼبطلوبة لتمويل عملية مالية يف الغالب ربققها شبو ىي عبارة عن 
نح ىذه القروض عندما يكون ىناك شبو تأكد من مؤكد ولكنو مؤجل ألسباب خارجية ، و يقرر البنك م

 1ربقق العملية ؿبل التمويل ولكن ىناك أسباب أخرى ربققها.
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 ثانيا : القروض الخاصة 

 و ىي موجهة لتمويل أصل معُت بُت ىذه األصول و توجد ثالثة أنواع 8  

 التسبيقات على البضاعة :  .1

عبارة عن قرض يقدم إىل الزبون لتمويل ـبزون معُت و اغبصول مقابل ذلك على بضاعة كضمان 
للمقرض ، و ينبغي على البنك أثناء ىذه العملية ، التأكد من وجود البضاعة و طبيعتها و مواصفاهتا و 

 اؼبواد األساسية  مبلغها إىل غَت ذلك من اػبصائص اؼبرتبطة هبا ، و يف الوقع فإن ىذه سبنح خاصة لتمويل

 تسبيقات على الصفقات العمومية :  .2

أو عبارة عن اتفاقية للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطة العمومية ، اؼبمثلة يف اإلدارة اؼبركزية     
اعبماعات احمللية أو اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري من جهة و اؼبقاولُت أو اؼبوردين من جهة 

لطبيعة األعمال و اؼبشاريع اليت يقوم هبا السلطة العمومية حبيث تتميز بكرب حجمها و أخرى ، نظرا 
زيادة تكلفتها ، و ىنا فيضطر اؼبقاول اللجوء إىل البنك للحصول على سبويل إلقباز ىذه اؼبشاريع ، و 

السلطة ظبيت بتسبيقات على الصفقات العمومية ألهنا عبارة عن قروض موجهة لتمويل مشاريع لفائدة 
 العامة .

 الخصم التجاري : .3

شكل من أشكال القروض اليت دينحها البنك للزبون ، و يتمثل يف قيام البنك بشراء الورقة التجارية     
من حاملها قبل تاريخ استحقاقها ، و حيل ؿبل الشخص يف الدائنية إىل غاية ىذا التاريخ ، فالبنك يقوم 

اػبصم قرض باعتبار أن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن حيُت أجل تسديدىا . و تعترب عملية 
إىل حاملها و ينتظر االستحقاق لتحصيل الدين و يستفيد مقابل ذلك من شبن يسمى البنك يعطي ماال 

 1سعر اػبصم .
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 ثالثا : قروض االلتزام

يتجسد ىذا النوع من القروض يف منح البنك توقيعا وثقة بدال من إعطاء األموال للزبون و ذلك مقابل 
 يف األشكال التالية 8الضمان اؼبقدم و تتمثل 

 8 االحتياطيالضمان -1

عبارة عن التزام مقدم من طرف البنك لصاحل الزبون و يعتمد البنك ىنا بالتسديد يف ميعاد استحقاق 
ة التجارية اػباصة باؼبدين لصاحل دائنو و يكون على شكل توقيع منظم على الورقة التجارية على الورق
 نفسها.

 الكفالة :-2

يقوم البنك بتوقيع كفالة تضمن تنفيذ كل االلتزامات اػباصة بزبونو لغَته يتعهد البنك بتسديد اؼببلغ الذي 
األشكال التالية 8الكفاالت  نو و تأخذئىو على عاتق زبونو يف حالة عجز ىذا األخَت عن الدفع لدا

  اعبمروكية ،الكفاالت اعببائية ،الكفاالت اػباصة باألسواق العمومية .

 8القبول-1

 يف ىذا النوع من القروض يلتزم البنك بتسديد للدائن و ليس لزبونو ،و ديكن التمييز بُت عدة أشكال منها 8

  الذي يعفيو من تقدمي الضمانات .مالئمة الزبون لألمر القبول اؼبمنوح لضمان 
 . القبول اؼبقدم هبدف تعبئة الورقة التجارية 
  أجل مساعدتو للحصول على مساعدة اػبزينة القبول اؼبمنوح للزبون من 
  1.القبول اؼبقدم التجارة اػبارجية 
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 8 رابعا القروض المقدمة لألفراد

ىي ذات طابع شخصي بشكل عام ،و ىدفها سبويل نفقات  آخربإمكان البنك أن دينح قروض من نوع 
اػباصة باألفراد و من بُت ىذه القروض ،بطاقات القرض ،القروض اؼبقدمة عادة األشخاص ذوي  االستهالك
 1الثابتة .الدخول 

 . االستثمارالمطلب الثاني :قروض 

يكون مؤكد إال عن طريق األرباح  لتمويل احملجوزات و وسائل اإلنتاج و التسديد ال االستثمارتوجو قروض 
 اليت تكون ؿبصورة وبصفة عامة ديكننا أن نصنف ىذه القروض إىل صنفُت رئيسيُت مها 8

 8 االستثماراتعمليات القرض الكالسيكية لتمويل 8أوال

 و ىي نوعان من القروض متوسطة األجل و قروض طويلة األجل إذ يرتبط كل منهما بطبيعة االستثمار .

 ض متوسطة األجل :القرو -1

معدالت و أدوات ،وذبهيزات اليت ال تتجاوز مدهتا سبع سنوات مثل  االستثماراتتوجد ىذه القروض لتمويل 
 اإلنتاج و غَتىا و تنقسم إىل 8

 : أويعٍت أن البنك اؼبقرض ديكنو إعادة خصم ىذه القروض لدى مؤسسة مالية  القروض القابلة للتعبئة 
دون انتظار اجل استحقاق  إليهاالبنك اؼبركزي ، فبا يسمح لو اغبصول على سيولة يف حالة اغباجة 

 القرض الذي منحو .
 : خصم ىذه القروض لدى مؤسسة مالية  إعادةالبنك ال ديكنو  إنيعٍت  القروض غير القابلة للتعبئة

 2ض ؽبذا القرض .فهو ؾبرب على انتظار سداد اؼبقًت  إذنالبنك اؼبركزي ،  أو أخرى
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 روض طويلة األجل :قال-0

الالزمة لتمويل  األموالربت تصرفها تعترب القروض طويلة األجل من اؼبصادر الثابتة اليت تسمح للمؤسسة بوضع 
 اؼبتمثلة يف بناء اؼبصانع ، اغبصول على ذبهيزات تقنية . . . اخل . األجلمشاريعها طويلة 

، و مرحلة التعويض ىذه االستثمارات تكون طويلة و يستفيد من  أحياناتزيد مدة ىذه القروض عن سبع سنوات 
ؼبؤسسات متخصصة لقاء ضمانات تكافلية ،  األحيانىذا القرض اؼبؤسسات العامة و اػباصة و سبنح يف غالب 

ؾبملة البنوك التجارية سبنح ىذا  أصبحتاليت مست اعبهاز اؼبصريف  اإلصالحاتو عادة لقاء رىن عقاري ، مع 
 النوع من القروض .

 ثانيا : االئتمان االيجاري 

و معدات  آالتمؤىلة قانونا لذلك ، بوضع  تأجَتشركة  أومؤسسة مالية  أوبنكا عبارة عن عملية يقوم دبوجبها 
لتنازل عنها يف هناية الفًتة ا إمكانيةو مع  اإلجيارحبوزة مؤسسة مستعملة على سبيل  أخرىمادية  أصول أية أو

و يف هناية فًتة العقد ، تتاح اؼبؤسسة  اإلجيارتسمى شبن  بشأهنايتفق  أقساطاؼبتعاقد عليها ، و يتم التسديد على 
 ثالثة خيارات 8  اؼبستأجرة

  اإلجيارطلب ذبديد عقد . 
  بالقيمة اؼبتبقية . األصلشراء هنائيا ىذا 
 اؼبؤسسة اؼبؤجرة  إىل األصل إرجاع. 

 8 إىلكما قبد ىذا النوع مقسم 

 عملي . إجياريمايل و قرض  إجياريقرض  إىلو بدوره ينقسم  القرض االيجاري حسب طبيعة العقد : .9
اؼبنقولة و قرض  لألصول إجياريقرض  إىلو ينقسم القرض االيجاري حسب طبيعة موضوع التمويل :  .0

 1غَت اؼبنقولة . لألصول إجياري

 

                                                   
. 53،  52الطاىر لطرش ، تقنيات البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص ص    1  



 الفصل الثاني :اإلطار النظري إلدارة القروض البنكيت 

 

44 
 

 المطلب الثالث : قروض تمويل التجارة الخارجية 

تعلق  إن أمهية األمربلد،و يزداد  أي دية يفو الصناعية من اعقد اؼبشكالت اليت تواجهها التنمية االقتصايعترب 
 )صفقات التجارة اػبارجية(و ديكن سبويلها كالتايل8بتمويل مشاريع التجارة اػبارجية األمر

 المستندي:االعتماد :  أوال

قرضا معتمدا يف ىذا اجملال ربدده كونو   إىل إضافةتعترب االعتماد اؼبستندي صيغة تسوية خاصة بالتجارة اػبارجية،
 نشرة غرفة التجارة الدولية بباريس. أطراف

 أويتم فتح االعتماد بُت كل من البنك و العميل بعقد يربم بينهما دبقتضاه البنك بان يضع ربت تصرف عميلو 
 1حيدده ىذا العميل مبلغا من النقود خالل مدة معينة. أخرص شخ

حيث ينشئ عالقة مباشرة بُت اؼبصارف لصاحل البائع اؼبصدر و اؼبشًتي اؼبستورد،و و قد يكون االعتماد بسيطا 
منها البنك و يثبت مطابقتها لرغبة فاتح االعتماد بواسطة وثائق و  يتأكدقد يكون لقاء شروط ؿبددة 

 2و عندئذ يسمى اعتمادا مستنديا.مستندات،

 قرض المورد:ثانيا : 

بالنسبة للقروض سنوات  5 إىلبينما يصل  األجلشهرا بالنسبة للقروض قصَتة  96ىو قرض ال يتجاوز مدة  
طبسة عشر سنة ، و تتغَت  أوعشرة  إىلفقد تصل مدتو  األجلللقروض طويلة   ، اما  بالنسبة  األجلمتوسطة 

 مدة ىذا القرض حسب نوعية اؼبعدات و التجهيزات و اؼبواد االستهالكية ؿبل التوريد .

خصم  إمكانية حيث دينح دبوجبها مهلة للتسديد معىذا النوع من القروض شكل عملية اػبصم ،  يأخذو قد   
 3لصاحل البنك . الورقة التجارية اػباصة هبذه العملية من طرف اؼبورد بتظهَتىا
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على ذبميع و هتيئة سلعة و منتجاتو اؼبراد  إعانتويقدم للمورد قصد  أويلىذا القرض شكل سبويل  يأخذكما     
الشكلُت السابقُت قد يقدم ىذا النوع من القرض لغرض تعبئة اغبقوق الناشئة عند اؼبشًتي  إىل إضافةتصديرىا ، 

 يف اػبارج ) بعد تسليم البضاعة ( .

 قرض المشتري :ثالثا: 

، الشيء الذي يسمح ؽبم بتسوية  األجانبمباشرة مع اؼبشًتين  إقراضالبنوك لعقود  إبراميتمثل قرض اؼبشًتي يف 
ذباري بُت البائع و  األولعملياهتم التجارية مع موردىم على الفوز ، و يتكون ىذا القرض عن عقدين اثنُت ، 

 اؼبشًتي و الثاين مايل بُت اؼبشًتي و البنك .

 أنعليها يف العقد التجاري فانو من اؼبمكن  انو مهما كان نوع العملة اؼبتفق ىنا ىو إليو اإلشارةو ما ديكن     
 1. اإلنتاج تبعا لوتَتة أواػبدمات  أداءتتم التسوية بعمالت ـبتلفة ، و يكون التسديد عند االنتهاء من 

 المبحث الثالث : تقنيات منح القروض البنكية و مخاطرها 

 اإلداريةمن تقنيات رفيعة التحكم باؼبعلومات احملاسبية و  إليوو ما توصلت  أمهيتهااؼبؤسسات اؼبصرفية رغم  إن   
اليومية قد تواجو  أنشطتهاانو من خالل مزاولة  إالاغبديثة يف منح القروض ،  اآلليات، و مع استعماؽبا لبعض 

 بعض اؼبخاطر اليت هتدد مصاغبها و مصاحل زبائنها .

 : تقنيات منح القروض البنكية  األولالمطلب 

 مراحل منح القروض:  أوال

 ىناك عدة خطوات تتبع ؼبنح القرض و ىي كما يلي 8

 البحث عن القرض و جذب العمالء : .1

 2تكون اؼببادرة من البنك يف جذب العمالء و البحث عن القرض لتسويق القروض . أنحيث انو من اؼبتوقع 
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 تقديم طلبات االقتراض : .2

لتكوين بنك  اآليلاغباسب  إلدخالتكون صاغبة  أنو تقدم على النماذج و الطلبات اؼبعدة لذلك ، و جيب 
 اؼبعلومات .

 الفرز و التصويب المبدئي : .3

 الطلبات التقنية اؼببدئية للطلبات اؼبقبولة و اؼبستوفاة البيانات ، حيث يتطلب عملية الفرز فور تقدمي تبدأو 
 االستعالم يف ضوء سياسة البنك و سياسة الدولة . إجراءعملية التحليل االئتماين و  تبدأاستكمال اؼبستندات و 

 التقييم السابق : .4

و تتم فيها وضع نتائج التحليل و االستعالم و عمل تقدير على اؼبنافع و التكاليف من منطق معايَت التقييم 
عن الشخص الذي قام  اإلداريالبنك و الذي يقوم بالتقييم الشخصي على اؼبستوى  إدارةاؼبعًتف هبا من 

 بالتحليل .

 التفاوض : .5

"  أساسو ليس على  تكسب " أنتاكسب و  أنا"  أساسيتم على  أنالبدائل ىي ؿبدد التفاوض اليت جيب  إن
 زبسر " . أنتاكسب و  أنا

 اتخاذ القرار و التعاقد : .6

التعاقد دون وضع شروط جديدة ،و يكون اؼبستشار القانوين جاىزا بالعقد و التوقيع  إجراءات تبدأبعد التفاوض 
. 

 سحب القرض و تنفيذ االلتزام التمويلي و المتابعة : .7

على دفعات ، ويتم تنفيذ االلتزام التحويلي مع متابعة القرض  أوعملية سحب القرض دفعة واحدة  تبدأحيث 
 1بضمان التزام العميل بالشروط اؼبوضوعية ، و جيب على البنك وضع نظام للمتابعة الدورية .
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 استرداد األموال : .8

 يتم ربصيل القرض  األقساطو  األصلعند استحقاق 

 الالحق :التقييم  .9

 ها مستقبال .اؼبوضوعية قد ربققت و معرفة نقاط الضعف لتفادي األىدافكانت   إذاو التقييم ىنا ؼبعرفة ما 

 بنك المعلومات : .11

 اآليلوضعها يف اغباسب  أوتلك اؼبعلومات يف بنك اؼبعلومات يف اؼبلفات و السجالت  إدخالو من الواجب 
 . األولوياتوىل اليت يتم رسم فيها السياسات و وضع اؼبلفات و الستدعائها و العودة يف البداية األ

 تركيب ودراسة ملف القرض :ثانيا : 

يتضمن ملفو كل الوثائق و اؼبعلومات الضرورية حىت يتسٌت للمصرف اخذ نظرة عن ىذا  أنجيب على كل طالب 
انو جيب  إالمقدرتو على الدفع ،  أي ، فرغم تقدمي الضمانات و دراسة تعكس قدرتو على الوفاء بالتزاماتو األخَت

 يقوم بدراسة دقيقة ؽبذا اؼبلف . أن

 الشروط العامة لمنح القرض  .1

 تتمثل الشروط فيما يلي 8

 معنوي يرغب يف  أويستفيد من التمويل اؼبصريف كل شخص طبيعي  أنديكن د من القرض : يالمستف
 1خدماتية . آو إنتاجيةمؤسسة  إنشاء

 : أوالقروض اؼبمنوحة زبتلف نسبتها حسب نوع القرض ، فهي موجهة للتمويل الكلي  موضوع القرض 
 اعبزئي .

  : 2. األجلطويل  أو األجلمتوسط  أو األجلربدد مدة القرض وفقا لنوعو اما قرض قصَت مدة القرض 

                                                   
. 77ؿبمد خليل اغبمزاوي ، اقتصاديات االئتمان اؼبصريف ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
جامعة عبد عباسة ناصر ، دور التدقيق يف اؼبنح و اغبسابات القروض البنكية ، مذكرة ماسًت أكادديي ، زبصص التدقيق احملاسيب و مراقبة التسيَت ،  

. 50،  59، ص ص  0293،  0292، مستغاًل ،  اغبميد ابن باديس 2  
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 : سنويا . أوسداسيا  أوثالثيا  أويكون تسديد القرض اما شهريا  تسديد القرض 
  معدل الفائدة اؼبتفق عليو يف عقد القرض ، و  أياؼبقروضة  األموالوسبثل العائد من  :تكاليف القرض

 . اإلداريةتتمثل بتكاليف القرض يف العموالت الناذبة عن اؼبعدالت 
 : اؼبصرف يف حالة عدم التزام العميل . إليوالوحيد الذي يلجا  اؼبلجأتعترب الضمانات  الضمانات 
 القرض:الوثائق الالزمة في ملف  .2

 يتضمن العناصر التالية8 أنجيب 
 :حيدد يف طلب القرض طبيعة القرض،مبلغو،مدتو،غرضو و الضمانات الطلب الشكلي للقرض

 يكون ىذا الطلب موقع من طرف مسَت اؼبؤسسة. أناؼبقًتحة،و جيب 
  تتضمن8ىذه الوثائق تسمح بتعريف اؼبؤسسة الطالبة للقرض و اليت :اإلداريةالوثائق القانونية و 
  من السجل التجاري. األصلنسخة طبق 
  ُت.األشخاص اؼبعتوقللوائح مصادق عليها  األصلنسخة طبق 
 :و تتمثل يف8الوثائق المحاسبة و الجبائية 
  األخَتةاؼبيزانيات احملاسبية وجدول حساب النتائج ثالث سنوات. 
 .اؼبيزانيات احملاسبية وجدول حساب النتائج ثالث سنوات اؼبتوقعة 
 .شهادة عدم اػبضوع للضرائب لتاريخ حديث 
 .شهادة دفع صبيع حقوق التامُت لتاريخ حديث 
 :الملفات االقتصادية و المالية 
 .دراسة تقنية اقتصادية للمشروع 
  العقد التجاري. أوالفاتورة الشكلية 
  تبُت النفقات على اؼبشروع. أوكل الوثائق اليت تربر 
 :الملفات التقنية 
  للمشاريع اعبديدة.رخصة البناء 
 .1البنية اؼبالية و بنية التكاليف 
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 .اؼبخطط اؽبندسي و اؽبيكلي للمشاريع اعبديدة 
 المطلب الثاني:مخاطر منح القروض و وسائل الحد من المخاطر:

 :مخاطر منح القروض:أوال
 8إىلديكن تقسيم اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا القروض 

 االئتمان و نوعيته:مخاطر تغير القوانين المنظمة لحجم  .9
  لتضييق  أواالئتمان  إعطاءيف  أكثرفقد تتغَت ىذه القوانُت و التشريعات لتعطي اجملال للبنوك للتوسع

غَت ذلك من النسب  أوالودائع  إىلتشددا كنسبة التسهيالت االئتمانية  أكثراجملال فتفرض نسبا 
 اؼبشاهبة.

 خطر عدم التسديد: .0

 أن،كما ديكن للبنك أخر أوخطر بالنسبة للبنك،فاؼبقًتض ال يسدد ما عليو من دين لسبب  أىمىو  و   
 أحياناضمانات القروض مهما كان نوعها و حجمها فهي غَت كافية  أنطاؼبا  أموالويعجز على ربصيل 

لغَت يف شكل اؼبقرضة فبلوكة ل األموالحدة ىذا اػبطر تزداد شدهتا كلما كانت  أنلتغطية قيم القروض كلها،
ودائع لدى البنك اعتمد عليها يف تقدمي القروض،حبيث يف ىذه اغبالة يتحمل البنك تكاليف مضاعفة ناذبة 

)الفوائد(و الوفاء عند حلول اإليداعالقرض و فوائده،فضال عن ربملو نفقات عمليات  أصلعن عدم تسديد 
 وء ظبعة البنك و هتتز ثقة زبائنو.،و بالتايل تساإلفالسحالة  إىل،و ىذا ما يؤدي البنك أجاؽبا

 :األموالخطر تجميد  .1

ؾبمدة لدى الغَت تبعا لتواريخ استحقاقها،و وضعياهتا  أموالوىو اػبطر الذي دبقتضاه جيد البنك  و   
 التالية. األسباب ألحدخصمو  إلعادةالقرض اؼبمنوح للعميل عادة ما يكون غَت قابلة  أناؼبختلفة،كما 

  الغرض من القرض ذاتو. أوموضوع القرض 
 .نقص ملف طلب القرض 
 1احملددة. أجالويف تسديد القرض عن  تأخر 

                                                   
، زبصص التدقيق احملاسيب و مراقبة التسيَت ، جامعة عبد  األكاددييو التدقيق على منح و تسيَت القروض البنكية ، مذكرة ماسًت  عياش وفاء ، الرقابة  1
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 .األموالالبنك فضال عن ربملو نفقات تلك  ألموالفبا يًتتب عنو ذبميد 
 خطر السيولة: .2

سيولة و يًتتب عليو عدم قدرتو  أزمةيقع البنك يف  أنو ىي نقص يف اؼبوارد اؼبالية لدى البنك،حبيث ديكن   
على الوفاء بالتزاماتو اؼبستحقة،وكل ذلك بسبب سوء السياسة االئتمانية اؼبتبعة لتسيَت اؼبوارد اؼبتوفرة 

بشكل عام يقوم بتوظيف  أواستحقاق الودائع لدى البنك، آجاللديو،حبيث حيدث عدم توافق زمٍت بُت 
سيولة مطلقة،و يف نفس الوقت يكلف  إىلمنية طويلة كي تتحول ثابتة،حبيث تتطلب فًتة ز  أصوليف  أموالو

على الودائع لكسب اؼبزيد من اؼبتعاملُت،فضال عن عدم سبكنو البنك نفسو بتقدمي فوائد و دبعدالت مرتفعة 
 اؼبايل عند اغباجة لذلك. أوالكافية من السوق النقدي  األموالمن تدبَت 

 خطر معدل الفائدة: .3

 يتعاقد البنك على قبول أناؼبالية،فقد حيدث  األسواقسعر الفائدة يف  بتقلبات تبطىذا اػبطر مر  إن  
اؼبالية مستقبال و ذلك مع التغَتات و تقلبات  اتالتوظيفدبعدالت فائدة ثابتة قد تفوق معدالت الفائدة على 

،فبا قد تكلف البنك األموالتفاعل قوى الطلب و العرض على الفائدة اليت ربدد يف السوق بناءا على  أسعار
 .اآلنية بإرباحوخسائر قد تكون فوق طاقتو اؼبالية حبيث ال ديكنو تعويضها او تغطيتها 

 و المحاسبي: اإلداريالخطر  .4

وىو مرتبط مدى كفاءة موظفي البنك و مدى تتبعهم للتكنولوجيا اغبديثة يف اجملال اؼبصريف،و قدرتو على   
اؼبعلوماتية يف ؾبال متابعة و تسيَت  لألجهزة إدخالوو و احملاسبية، اإلدارية التسيَتخلق و تطوير تقنيات 

وىذا يؤثر  ةوقراطيبي إجراءات أويف تنفيذ العمليات  تأخر إىل،فبا قد يؤدي األساسيةاستخدامات موارد البنك 
 .ساساأعلى ظبعة البنك سلبا وخاصة على نشاطو اؼبستقبلي و وضعيتو اؼبالية 

 ى المكشوف:خطر السحب عل .5
اجملمدة ، و حبيث  األموالو ىو يؤثر مباشرة على خزينة البنك مرتبط حبجم و مدة ديثل خطر ؾبحف 

 1. اإلنتاجاعتبار ؼبدى ارتباطو بقضايا  أييتم تقدمي ىذا النوع من القروض ) خاصة يف اعبزائر ( دون 
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  اإلقراضثانيا : وسائل الحد من مخاطر 
و  األخطارو لذلك البنوك تبذل جهدىا هبدف ربديد ىذه  اإلقراضتتنوع اؼبخاطر اؼبرتبطة بعملية 

 البنك و حقوقو عن طريق 8 أموالو ذلك بوضع الضوابط اليت ربمي  اإلمكانقدر  أثارىامن التخفيف 
 :العمل  أنظمةدعم  .1

و مقدرتو على الوفاء و الغرض من التمويل و  عملية منح القروض تتطلب تقييم اؼبركز اؼبايل للمقًتض
 تأيتيف ربليل اؼبخاطر و ؿباولة السيطرة عليها . حيث  األساسمصادر سداده و الضمانات اؼبقدمة ىي 

عملية متابعة القرض حىت سبام السداد هبدف اغبفاظ على حقوق البنك و للحفاظ على قباح البنك و 
و مرتبط  أوالالعاملُت سواء كانت مقصودة  أخطاءو تفادي  قرارات سليمة على كبو مرض إىلالوصول 
 كل ىذا دبراعاة ما يلي 8  إىلالعمل و دبدى كفاية الرقابة الداخلية و الوصول  أنظمةبسالمة 
 . ربديد اختصاصات اعتماد التسهيالت االئتمانية بدقة 
 لقاهتا يف يد شخص ذبزئة العمل على مراحل و عدم تركيز مسؤوليتو القباز العملية بكفاءة ح

 واحد .
  تالعب بطريقة تلقائية . أوخطا  أيوضع التنظيم الداخلي على كبو سهل معو اكتشاف 

 الحد من التوسع االئتماني : .2
ـباطر التضحية بالسيولة الواجب  إىلربقيق اؼبزيد من الربح و ىذا ما يؤدي  إىليسعى التوسع االئتماين 

لقروضو ؿبفظة  أقصىيضع حدا  أنتوفرىا ، وعدم تعويض البنك ؼبخاطر السيولة . لذا جيب على البنك 
 استحقاق . بأجللتخفيض من اؼبخاطر اليت ترتبط  األجلو متوسطة  األجلالقروض بُت قصَتة 

 الحصول على الضمانات : .3
دعيم مركزه اؼبايل فقد يرى انو بالرغم من قدرة اؼبؤسسة على ربقيق يطلب البنك من اؼبقًتض ضمانات لت

الربح و قباحها يف أعماؽبا إال أن رأظباؽبا غَت مناسب مع حجم نشاطها ، و من مث يشًتط البنك أن 
يقدم للعميل ضمانا مناسبا حىت يكون جديرا بالقرض ، وتكون ىذه الضمانات إما عينية كالرىن 

 1مانات و الكفاالت الشخصية ككفالة أحد الشركاء .العقاري أو من الض
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 التأمين على الضمانات : .4
األخطار اليت قد تتعرض ؽبا الضمانات اؼبقدمة من اؼبقًتضُت ، ولذلك تطلب البنوك تفادي رباول البنوك 

بالتأمُت من اؼبقًتضُت التأمُت على ىذه الضمانات و يكون اؼبستفيد ىو البنك ، أو يقوم البنك بنفسو 
 على ىذه الضمانات و ربميل اؼبقًتض قيمة األقساط .

 التأمين على االئتمان : .5
 و يأخذ عدة صور منها 8

 . التأمُت ضد إعسار اؼبدينُت 
 تالتأمُت على الكمبياال . 
 . التأمُت على ائتمان التصدير 

 نظام تجميع مخاطر االئتمان : .6
قد تقدم البنوك تسهيالت ائتمانية لبعض العمالء دبا يتجاوز مقدرهتم اؼبالية و ذلك لعدم معرفة ىذه 

العمالء ذباه البنوك األخرى ، لذلك اذبهت النظم اؼبصرفية يف كثَت من الدول إىل البنوك التزامات ىؤالء 
تجميع التسهيالت اليت حيصل عليها إجياد نوع من التعاون بُت البنوك يتمثل يف إنشاء ىيئة مركزية تقوم ب

 كل مقًتض من اعبهاز اؼبصريف و موافاة باقي البنوك هبذه اؼبعلومات .
 اقتسام المخاطر مع الغير :  .7

و ذلك دبسامهة حبصص مناسبة يف عدد كبَت من القروض بالتعاون مع البنوك و اؼبؤسسات اؼبالية األخرى 
بدال من ربملها دبفرده يف حالة عجز اؼبقًتض عن الوفاء و من مث يتقاسم البنك ـباطر القروض معها 

 بالتزاماتو .
 تدريب موظفي االئتمان : .8

يؤدي إىل إعطاء إن قلة خربة موظفي االئتمان و عدم تدريبهم و توجيههم التوجيو الصحيح قد 
ارتفاع  تسهيالت ائتمانية بدون إجراء دراسة كاملة و صحيحة عن أوضاع اغباصلُت عليها فبا ينتج عنو

يف القروض اؽبالكة يف البنك ، وحىت يتجنب البنك يقوم بدراسة مالية دقيقة و أكرب قدر من اؼبعلومات 
 1الدقيقة و يف الوقت اؼبناسب .
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 المطلب الثالث : اإلجراءات التمهيدية و األعمال التفصيلية لعملية التدقيق 
قبل الشروع يف  االعتبارجب أخذىا بعُت سبهيدية من الوا إجراءاتتسبق عملية التدقيق يف البنوك 

 األعمال التفصيلية ؽبذه العملية .
 التمهيدية : اإلجراءاتأوال:

 بشكل عام فيما يلي 8 اإلجراءاتتتمثل ىذه 
 اؼبلف الدائم للبنك و الذي حيتوي على البيانات و اؼبستندات التالية 8 إجراءات .9

  البنك  إنشاءعقد. 
  النظام السياسي للبنك. 
 . دليل العمل اػباص بإدارات البنك و فروعو 
 .اؽبيكل التنظيمي للبنك و فروعو 
 . قائمة أعضاء اإلدارة و اإلدارة العليا و اختصاصهم 
 8 بيان ينظم الرقابة الداخلية اؼبطبقة بالبنك مع الًتكيز على ما يلي 

  األقسامالدورة اؼبستندية و دورة العمل لكل قسم من . 
  نظام ضبط حسابات الفروع مع اؼبراسلُت و البنوك التجارية. 
 . نظام ضبط حسابات الفروع فيما بينهم 
  ميزانية معتمدة . أخردليل حسابات البنك صور من 
 . صور القرارات و احملاضر 
 . صور احملاضر عبمعيات العامة العادية و غَت العادية 

مدى سالمة ىذه النظم و فعلية نظام التدقيق الداخلي و  تقييم نظم الرقابة الداخلية اؼبطبقة و تقرير .0
 درجة االعتماد عليو .

من مدى كفايتها لتحقيق  التأكدالبنك و فروعو بدليل العمل و تعليماتو و  إدارةالتحقق مدى التزام  .1
  1و التصرفات . األعمالبة على كافة الرقا
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و اؼبعايَت احملاسبية  لألصولالنظم و السياسات احملاسبية اؼبطبقة و التحقق من مدى مسايرهتا  دراسة .2
 اؼبتعارف عليها و تعليمات البنك اؼبركزي .

 دراسة برامج و تقارير التفتيش الداخلي على إدارات البنك و فروعو يف السنتُت األخَتتُت . .3
 ثانيا :األعمال التفصيلية :

 اؼبدقق لإلجراءات التمهيدية يقوم باألعمال التفصيلية التالية 8بعد إكمال 
ربديد فروع البنك اليت سيتم القيام بعملية التدقيق فيها على أن ربدد ىذه الفروع على أساس أكرب  .9

 الفروع من حيث رقم األعمال  .
بالربنامج اعتماد أسلوب اؼبصادقات اليت تتحقق من صحة األرصدة اؼبدنية و الدائنة ،و يوضح  .0

مصادقات عنها و التاريخ الذي سيتخذ أساسا ؽبذه اؼبصادقات و أن  إرسالاغبسابات اليت سيتم 
 يصدرىا ربت إشرافو و مسؤولياتو .   و يراجعها اؼبدقق الذي اؼبصادقات بواسطة البنك تعد 

و التأكد من أن كل اؼبستحقات و اؼبقدمات أخذت بعُت التحقق من صحة صبيع عمليات اعبرد   .1
 ، و أن كافة مصروفات السنة اؼبالية اعتمدت على حساب األرباح و اػبسائر . االعتبار

 أنو مت تكوين مؤونات كافية لتغطية صبيع األعباء و اػبسائر احملتملة . .2
و القوانُت و  لألحكامابقتها اليت أبرمها البنك و التأكد من مط االتفاقياتفحص صبيع العقود و  .3

 اللوائح و التعليمات و القواعد النقدية و البنكية اؼبتبعة .
اغباسبية اؼبتعارف عليها و تعليمات  األسسوفقا للمبادئ   أعدتالقوائم اؼبالية  أنالتحقق من  .4

 البنك اؼبركزي و معايَت احملاسبة الدولية .
و التزامات البنك و بذلك  األصولالتفصيلية يتفحص و يقيم كل من  باألعمالو من خالل قيام اؼبدقق 

 1يقيم القروض اؼبقدمة للزبائن .
 
 
 
 
 

                                                   
 . 920بد الفتاح صحن ، ؿبمود ناجي درويش ، اؼبراجعة بُت النظرية و التطبيق ، مرجع سبق ذكره ، ص ع  1
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 ثالثا : تدقيق القروض المقدمة للزبائن و البنوك 
 و تتمثل ىذه القروض يف 8

 تجارية مخصومة :  أوراق .1
اليت قام البنك خبصمها و تسليم الزبون قيمتها اغباضرة بعد اػبصم الالزم و ىو الفرق بُت  األوراقىي 

التجارية اؼبخصومة بالقيمة االظبية و حيتسب  األوراقالقيمة االظبية و القيمة اغباضرة للورقة وتثبت 
و تظهر باؼبيزانية  ىأخر دائنة ، و التزامات  أرصدةاػبصم غَت اؼبكتسب يف تاريخ اؼبيزانية و يدرج ضمن 

 التجارية اؼبخصومة بقيمتها الصافية بعد استبعاد اػبصم غَت اؼبكتسب . األوراق
 قروض الزبائن : .2

حسابات جارية مدينة  أوتتمثل يف اؼببالغ اليت منحت كقروض لزبائن البنك سواء يف صورة قروض 
الضمانات  أن أومن انتظام سدادىا  للتأكدىذه القروض  أرصدةبدوهنا ، و جيب فحص  أوبضمانات 

سيولة بسرعة ، يقوم اؼبدقق  إىلالضمانات قوية و قابلة للتحويل  أناؼبقدمة تغطي سداد ىذه القروض و 
بفحص ؿبفظة القروض و للزبائن و ربديد اؼبرونة الالزمة تكوينها ، و قد تقوم عبنة مشكلة من كافة 

و تقدمي مالحظتو عنها ، ويقوم اؼبدقق من جانبو بفحص  البنك اؼبعينة بدراسة ىذه القروض إدارات
الالزمة ؼبقابلة ـباطر  اؼبئونةمن سالمة النتائج اؼبتواصل عليها حىت يتم تكوين  التأكدتقرير ىذه اللجنة و 

 عدم تسديد القروض و تتم الدراسة بفحص ما يلي 8
  دراسة سابقة . ألخرعينة من القروض اؼبنتظمة وفقا 
 قروض اليت مت منحها خالل الفًتة ؿبل الفحص .عينة من ال 
  دراسة سابقة . ألخركافة القروض غَت منتظمة وفقا 

 8 كاأليتفحص مركز الزبون   الدراسةتتضمن  أنجيب 
 ضد الزبون . األخرىالبنوك  أوالقانونية اؼبتخذة من قبل البنك  اإلجراءات 
 اعبدولة . أقساطاالنتظام يف تسديد  مدى التزام الزبون بالتسويات اؼبربمة مع البنك و مدى 
  1وجد يف حسابات العميل عن اغبدود اؼبصرح هبا. أنمدى التجاوز و مدتو 

 

                                                   
 . 021، ص  9776،  األردنعبد اهلل ، التدقيق و اؼبراقبة يف البنوك ، دار وائل للنشر ،  أمُتخالد   1
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  ربليل اؼبركز اؼبايل للزبون طبق ؼبا تعكسو القوائم اؼبالية واالستعالمات عن مدى مالئمة و سالمة
 معامالتو مع البنك. وو قدر التدفقات النقدية غبساب الزبون عن موارده الذاتية  إعمالو

  قصَتة و مدى توافر التامُت  آجالسيولة يف  إىلنوعية الضمانات و مدى قابليتها للتحويل
 اؼبديونية للقيمة التسليفية للضمانات. أرصدةلصاحل البنك على الضمانات و مدى ذباوز 

 ثالثة فئات8 إىلبعد الدراسة يتم تصنيف القروض غَت اؼبنتظمة 
ظمة ىي اليت يسًت فحصها عن وجود صعوبات تواجو الزبون من ناحية القدرة على القروض غَت اؼبنت

كليهما،و ال يوجد ربت يد البنك ضمانات كافية عالية اعبودة و قابلة   أوفوائده  أوالدين  أصلسداد 
 قصَتة. أجالسيولة يف  إىلللتحويل 

 القروض دون المستوى:
بعض اؼبعايَت اليت قد تعرض سدادىا للخطر و  إىل هبامن البيانات اؼبتعلقة ىي تلك القروض اليت تشَت 

ندعو إىل اغبيطة و من ذلك عدم كفاية النفقات النقدية لنشاط الزبون لسداد التزاماتو للبنك يف مواعيد 
نات تسيَت الضما قد يضطر البنك إىلاستحقاقها ، أو أن يكون ىناك خلل يف اؼبركز اؼبايل للزبون الذي 

 الستيفاء حقوقو .
 القروض المشكوك في تحصيلها:

ىي اليت تنقسم باؼبظاىر اليت تتصف هبا الديون دون مستوى ، و لكن ذات درجة عالية من اػبطورة ،فبا 
 جيعل ربصيل كامل الديون ؿبل الشك و بالتايل يرفع احتمال اػبسارة .

 القروض الرديئة :
السابقة فضال أن اؼبنتظر اسًتداده معدوم أو ضئيل القيمة حبيث يصبح اليت تنقسم باؼبظاىر ىي القروض 

 1من غَت اؼبقبول االعتماد عليها كأصول مصرفية .
 
 

 

      
                                                   

 . 022عبد اهلل ، التدقيق و اؼبراقبة يف البنوك ، مرجع سبق ذكره ، ص  أمُتخالد   1
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 خاتمة الفصل الثاني

ترتكز املهمة األساسية للبنك يف جذب و استقطاب العمالء و املودعني و املقرتضني ، و هذا ما جعل        

عملية التدقيق لتفادي املخاطر ، إذ يقوم املدقق بفحص الوثائق و األرصدة و إجياد التربيرات و دراسة األخطار و 

ل احلد منها و يبقى دور إدارة البنك هو أكثر فعالية مدى تلبية رغبة العمالء ، حيث قمنا بعرض املخاطر و وسائ

 يف تطبيق التعليمات و العمل بصفة قانونية .
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 مقدمة الفصل الثالث

دارت الدراسة النظرية اليت حول كيفية التدقيق يف منح و إدارة القروض البنكية استخلصنا من خالهلا الدور     
الكبري للبنوك يف متويل النشاطات االقتصادية . و كذا ضرورة وجود التدقيق على ىذه القروض لذلك سنتناول يف 

لك باختبار أبرز البنوك و أال و ىو بنك التنمية احمللية ىذا الفصل التطبيقي التدقيق يف منح القروض البنكية و ذ
 )مديرية جممع االستغالل ( .

لية و مديرية ول بنك التنمية احملة مباحث ، حيث ندرس يف املبحث األحيث سنتطرق يف ىذا الفصل إىل ثالث   
وض من وثائق و شروط منح ما املبحث الثاين سنتناول فيو اإلجراءات التطبيقية ملنح القر جممع االستغالل ، أ

قيق وثائق الالزمة ملنح القرض و التدالقروض أما املبحث الثالث فندرس فيو قرض لونساج من خالل الشروط و ال
 عليو .  
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 : دراسة بنك التنمية المحلية  المبحث األول

  : لمحة تاريخية لبنك التنمية المحلية  األولالمطلب 

 : تعريف ببنك التنمية المحلية  أوال

بنك التنمية احمللية ىو أحدث البنوؾ يف اجلزائر ،ك انبثق من القرض الشعيب اجلزائرم ك قد تأسس دبوجب ادلرسـو 
  دينار جزائرم مقره الرئيي  ساا كايبرأس ماؿ قدره سبعة ماليني 1985/ 30/04ادلؤرخ يف  85/185رقم 

 .كالية تيبازة 

،يقـو بكل العمليات العمليات ادلألوفة ك يعترب بنك الودائع ىو بنك ملك للدكلة خاضع للقانوف التجارم ك يتوىل 
ركض قصرية ،متوساة ك طويلة حليابات جارية ، توفري قركض صفقات ،ك خدمات متفرقة ، يقـو بتقدًن ق

ذلذا القااع ك ىو بنك حيث يوجد بنك خاص  الفالح األجل لكل القااعات االقتصادية باستثناء القااع 
   :الفالحة التنمية الريفية ك اختصار ك كظائفو فيما يل

 القياـ بالعمليات ادلألوفة . .1
 االستثمار اإلنتاج  ادلخاط يف طرؽ اجلماعات احمللية .سبويل  .2
 سبويل عمليات الرىن .  .3
 سبويل عمليات االسترياد ك التصدير . .4
 سبويل القركض العقارية . .5

ككالة موزعة على  148حيتوم على  إذيعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين 
 شخصا . 9603أكثر من مديرية مجهورية ك يشغل  15

 شلا ديكنو من القياـ بالعمليات ادلذكورة أعاله . دج 15.800.000.000نك يبلغ رأس ادلاؿ االجتماع  للب
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 مهام بنك التنمية المحلية :ثانيا : 

 التنمية احمللية عدة مهاـ منها :لبنك 

 . تعبئة االدخار )مجع الودائع ( .1
 . توزيع القركض )ادليامهة يف عملية التمويل ( .2
 . مجع ادلوجودات اخلاصة بادلؤسيات الصغرية .3
 سبويل االستغالؿ ك االستثمار ،إضافة إىل سبويل ادلؤسيات الصغرية. .4
 ك اجلماعات احمللية .ضماف التنفيذ اجليد لاللتزامات الناذبة عن أسواؽ الدكلة  .5
 مراقبة التدفقات ادلالية للتجارة اخلارجية ك ادليامهة يف مؤسياتو . .6
 فتح حياب بالدينار ك العملة الصعبة . .7
 خرل .التجارية مع الدكؿ األير الصفقات تاو  .8
 إنشاء مصلحة مركزية للمعلومات التجارية يف اخلارج . .9

ك إخضاعها الشركط ادلديرية يف حالة القركض ذات دراسة القركض البنكية ادلمنوحة للعمالء  .10
 ادلبالغ ادلرتفعة .

 .إبراـ اتفاقيات القركض مع البنوؾ اخلارجية   .11
 ردين ك ادلصدرين .إعااء الضماف االحتياط  لكل ادليتو  .12
 ربديد القركض ادلمنوحة ك الضمانات الواجبة دلتابعة ربقيق ادلشاريع . .13

 للنقد ك القرض أصبح بنك شامل خيتص بالتمويل . 10/  90ك بصدد قانوف 
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 ثالثا : نشاطات بنك التنمية المحلية 

يقـو بنك التنمية احمللية دبعاجلة كل العمليات اليت يقـو هبا من صرؼ ك قركض يف إطار تشريع قوانني ك قواعد     
 البنوؾ ، ديكن أف يقـو بوظائف ك نشاطات منها :

بعدما كاف من  BDLيقـو بنك التنمية احمللية بتمويل البناء ) القرض العقارم ( ك ىو من اختصاص  .1
 اختصاص الصندكؽ الوطين للتوفري ك االحتياط .

 . توزيع القركض االستهالكية 
 . تغاية االستثمارات يف الشركات احمللية ك الدكلية خاصة البنوؾ الدكلية 
  التحرؾ بصفة مباشرة أك غري مباشرة حليابو ، ك التحقيق يف اجلزائر ك يف اخلارج ربت بعض

 ت العمليات داخلة يف ىدؼ .األشكاؿ حىت ك لو كان
  تنشأ ك تضع ربت تصرؼ كل ادلؤسيات ادلهنية مصلحة خدمة مركز للمعلومات التجارية عن

 اخلارج ك مصلحة ترقية العمليات مع اخلارج .
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 رابعا: الهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية 

 التنظيمي الوطني لبنك التنمية المحلية( : الهيكل  1-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BDLالمصدر : بنك التنمية المحلية 

رئيس مدير عام 
PDG 

ملحق بالمديرية  مستشار
 العامة

 المراقبة المفتشية العامة

مشروع تابع رئيس 
 مدير عام

مديرية الشؤون 
 القانونية و المنازعات

قسم التنظيم و 
 األنظمة اإلعالمية

 سكريتا ريا

قسم التعهدات و 
 العالقات الخارجية

مديرية القروض 
الموجهة و الصناعة 

 و الخدمات

مدير تمويل 
 القروض و السكن

قسم االستغالل و 
 التنشيط التجاري

قسم تسيير الوسائل و 
 الموارد البشرية

مديرية الوسائل و 
 العتاد

مديرية شبكة 
 مدير اإلعالم اآللي االستغالل 

مديرية العالقات 
الخارجية  التجارة 

 الخارجية

مديرية مراقبة 
 التعهدات و التسديد

مديرية التنظيم و 
 المراقبة و التسيير

مديرية األسواق و 
 الموارد البشريةمديرية  رؤوس األموال

مديرية المحاسبة 
مديرية مجمع  العامة

مديرية تطور اإلعالم  االستغالل
 اآللي و النقد

 مديرية التكوين

مديرية حماية التراث و 
 تسيير األرشيف

 المفتشية الجهوية
 وكاالت
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 المطلب الثاني : لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل 

 أوال : تعريف بنك التنمية المحلية الجهوية لوالية مستغانم 

نذاؾ ككالة رمسية دبيتغامن"بن ك كاف يشمل آ ، 1985-07-01أنشأ بنك التنمية احمللية لوالية ميتغامن يف   
 سيدم عل . مازكنة ك كاد رىيو، ، تيارت ، ككالة غليزاف أيضاسليماف" ك 

مراكز جديدة لفوج االستغالؿ دبيتغامن ككالة الظهرة ك  1998-11-12يف الشبكة بفتح يف برز ىذا التقدـ 
اية سنة كاليات إىل هن 3ككالة مقيمة على  11بعني تادلس،قصر الشاللة ك زمورة ك ما ديثل  أخرلعدة ككاالت 

2003. 

 ثانيا:مخطط مديرية مجمع االستغالل:

 ( : مخطط مديرية مجمع االستغالل 2 – 3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BDLالمصدر : بنك التنمية المحلية 

 مدير مجمع االستغالل 

 سكريتا ريا المدير

قسم المراقبة من الدرجة 
 األولى

قسم الشؤون اإلدارية 
 الميزانية -القانونية 

قسم قروض و 
 التنشيط التجاري

 مصلحة الشؤون القانونية
مصلحة دراسة 

 القرض

مصلحة التنشيط 
 التجاري 

مصلحة تسيير 
 المستخدمين

مصلحة اإلدارة و 
 الوسائل

مصلحة المراقبة و 
 المحاسبة

خلية المراقبة و من 
 الدرجة األولى

مصلحة األمانة و 
 التعهدات



 الفصل الثالث : دراسة عملية التدقيق لدى بنك التنمية المحلية 
 

66 
 

 المطلب الثالث:مهام مديرية مجمع االستغالل:

 التجاري::قسم القرض و التنشيط أوال

 ىذا الفرع خيتص يف ذبميع ادلوارد ك ادلراحل التجارية اخلاصة بالوكاالت ك مراقبة ادلشاريع حىت ربقيقها:

 .متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا ك يف رلاؿ القانوف 
 .هتيئة ادلشركع الينوم اخلاص بوظائف ككاالت رلموعة االستغالؿ ك متابعة ربقيقها 
 الوعد للقرض من خالؿ الوكالة.راقبة استعماؿ ضماف م 
  من طرؼ  األمافضماف مراقبة احًتاـ كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية ك اخلارجية فيما خيص قواعد

 الوكاالت.
  ألجلهتيئة الدراسات االقتصادية ك االجتماعية لبناء ككاالت جديدة دبا انو ميؤكؿ عن اجلانب التجارم 

 تقرير دلدير االستغالؿ العاـ عن نتائج نشاطو. إعااءية اخلاصة ك الارؼ ادليؤكؿ عن العالقات التفتيش
 .كما يعمل ضماف انتشار ادلعلومة 
 اخلاص بالقركض. اإلدارممن التييري  التأكد 
 رلموعة االستغالؿ. إىليوميا تقارير خاصة بكل النشاطات  إرساؿ 
 ضماف التييري ادلاي ادلرتبط دبجموعة االستغالؿ. 
 بادلركز. اخلاصة ادلهمات تامني 
 تقارير يوميا ك على طلباهتم. إعاائهماحلاالت ادلالوبة من طرؼ ادلديرية الرئييية للقركض ك  إرساؿ 
 مصلحة دراسة القروض: .1

دكرىا دراسة ك مراقبة ملفات الضرائب ك التامني ك مدل ميامهة القرض يف تنمية ك تاوير ادلشركع اك ذبديده ك 
 ة ك ادليدانية.دراستو من الناحية احملاسبي

 ىذا ادلكتب مكلف دبا يل : و التعهدات: األمانةمصلحة  .2
  ر ك مراقبة مصداقية ادلفاكضات مع ازباذ احلذمراقبة مصداقية التصاريح ادلتعلقة بالقركض يف رلاؿ

 استعماؿ القرض مع احًتاـ شكلو ك مضمونو ك ضماناتو.
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  مديرية رلموعة االستغالؿ عن كل ذباكز  إبالغتييري ملفات الوافدين على طلب القركض ك الوكاالت ك
 يف رلاؿ توزيع القركض.

  اليت مل يتم احملاسبة عليها من طرؼ الوكاالت. األكراؽزبزين ك تييري زلفظة فعاليات 
  ادلصلحة  إبالغنقص جيب  أممن خالؿ التحاليل اليومية اخلاصة بازباذ قواعد احلذر عند مالحظة

 القانونية.
  يتم الدفع ذلم بالتعاكف مع ادلصلحة الرئييية للمخاطرة دبديرية مراقبة التعاقد.ميك ملف الذين 
 موعة رلموعة االستغالؿ)مديرية شبكة رلسيس ك نقل تقرير النشاطات فصليا ادلرتكزة على تعاقدات تأ

 مديريات القرض. إىل باإلضافةاالستغالؿ(ك مديرية رلموعة االستغالؿ 
 ىذه ادلصلحة مكلفة دبا يل :ك  مصلحة التنشيط التجاري: .3
  االستغالؿ يف رلاؿ البنوؾ ك ذبميع ادلوارد ك توثيق القركض. أىداؼمياعدة الوكاالت لتحقيق 
 لتحقيقو.كاالت يرية رلمع االستغالؿ ك مياعدة الو دبد ربقيق مشركع ادلعامالت التجارية اخلاصة 
 الوكاالت.ن الوكاالت ك توطيد العالقات بني تييري ملف زبائ 

 القضائية: األعمالالميزانية و  إدارةثانيا:قسم 

تقـو ىذه ادلصلحة بدراسة ادليزانية بشكل دقيق ك متابعة القركض من الناحية القانونية ك القضائية يف حالة بعض 
 ادلشاكل ك نظم ادلصاحل التالية.

 مصلحة الشؤون: .1

ظركؼ لدل ادلقًتض ك بالتاي يكوف  أك أسبابالديوف يف حالة كجود تتمثل مهامها يف حل النزاعات ك اسًتجاع 
 لإلقراضالديوف عن طريق االتصاؿ بادلقًتض ىناؾ حصر ادلقًتض  يف كضع قانوين ك متابعة من ضماف تيديد 

 :أكؿشعار كتنبيو  بإرساؿ)تيديد القرض كقت استحقاقو(ك ىذا عن طريق تنبيو 

  القانوين حلل ادلشاكل االجتماعية كانتهاؾ بعض احلقوؽ ك مشاكل مالية   اإلطارمياعدة الوكاالت يف
 كالدفاع عن حقوؽ البنك يف حالة كجودىا.

 ادلوثق...ك ىذا يف حالة القياـ ببيع الضمانات الرمسية بادلزاد ادلتابعة بالعالقات مع احملامني إىل باإلضافة،
 ثني.ادلوجودة بالبنك على ادلور  األمواؿالعلين ك توزيع 
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 و الوسائل: اإلدارةمصلحة  .2

ك الوسائل الضركرية فه  تقـو بدراسة ادليزانية ك كل ما يتعلق هبا ك  اإلداريةهتتم ىذه ادلصلحة بتقدًن اخلدمات 
 بدراسة اليومية ك توفري مجيع الوسائل الضركرية.

 مصلحة تسيير المستخدمين: .3

ك اجليد ك ىذا كل ما خيص  األحينهتتم ىذه ادلصلحة بكل ما ىو شخص فه  تعوؿ على القياـ بالتييري 
 األخالقيةالعماؿ ك ىذا من خالؿ قيامها بدراسات متعددة تتمثل فيما يل :الشخصية الذاتية للعماؿ ك مسعتهم 

 ...لإلطاراتوين اجليد بادلراقبة ك منح التقاعد،التك أيضامشوارىم ادلهين كما هتتم  إطاريف 

 :األولىثالثا:قسم المراقبة من الدرجة 

 مهامو ىو مكلف دبا يل : إطارهيف 

 .ربقيق ادلراقبة ك احملاسبة يف مديرية االستغالؿ ك ككاالهتا 
  من الوكاالت ك احلاالت اليومية من مديرية احملاسبة  اآلنيةاحملاسبة  أياـمراقبة ك متابعة متوسط

 وجو احلين لكل ككالة.ك مصداقية الكتابات ك ال احلاالت( ، األرقاـ ، العامة)ادليزانية
  مديرية احملاسبة العامة. إىلنقل كل حاالت التواصل ك حاالت الوكاالت 
  ن احًتاـ تابيق التعليمات ك القواعد باريقة ىامة م التأكدمراقبة فًتات  التعهدات دبختلف طبيعتها

 الداخلية ك اخلارجية للمعاملة البنكية.
 مصلحة المراقبة العامة: .1

 ى  مكلفة دبا يل :

 .ضماف ادلراقبة احملاسبية للوكاالت التابعة ذلا 
 الوكاالت ادلرتباة هبا تقـو بتقنية ملفات التجارة اخلارجية تبعا لتواريخ زلددة لقاعدة  أفمن  التأكد

 التبادالت.
 بكل خلل داخل اليلم اذلرم . اإلشعار 
 .تؤمن زيارات ادلراسل احملل  دلديرية فرع االستغالؿ حيث يقدـ ذلا تقرير متواصل 
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 كؿ من طرؼ مديرية فرع االستغالؿ.ج من خالؿ جدمالقياـ دبهاـ ادلراقبة ك التفتيش ادلرب 

 :األولىخلية المراقبة من الدرجة 

 مكلفة دبا يل :

  ادلعنيني هبا. إىلربرير ادلهمات ك تقدديها 
  اليلم ادلرم  ادلتخصص يف ىذه ادلادة  إرشاداتمتابعة تابيق 

 التطبيقية لمنح قرض  اإلجراءاتثاني :المبحث ال

 ترض   :الشروط الالزمة توفرها في المق األولالمطلب 

 تتوفر  الشركط التالية يف طالب القرض  أفجيب 

 التاجر  صفة. 
  ليس لو سوابق عدلية يف اجلانب التجارم. 
 س هبا بأ لو قابلية التيديد ال.  
 ، شبو اجلبائية كالتقنية الالزمة لدراسة طلب القرض  اجلبائية ، ادلالية ، تقدًن لو الوثائق احملاسبية. 

 استغاللالوثائق الالزمة لمنح قرض  المطلب الثاني :

 طلب قرض مفصل يوضح فيو أنواع القركض ادلالوبة ك كذا مبالغتها 

  :الوثائق اإلدارية و القانونيةأوال : 

  نيخة مصادؽ عليها من اليجل التجارم 
  نيخة مصادؽ عليها من القانوف األساس  لألشخاص ادلعنويني 
 حيات ادلمنوحة للميري أك ادلدير العاـ للمؤسية ك زلضر اجلمعية العامة للميامهني الذم حيدد صال

 اخلاصة بالب القركض إذا كاف ىذا اإلجراء غري منصوص عليو يف القانوف التػأسيي  للشركة 
  لإلعالناتنيخة مصادؽ عليها من النشرة الرمسية  ( الشرعيةB . O . A .L  ) 
 نيخة مصادؽ عليها من عقد ادللكية أك عقد اإلجيار لألماكن اخلاصة دبمارسة النشاط.  
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   :الوثائق المحاسبية و المالية ثانيا : 

  شلضاة من ادليزانية اخلتامية لثالث سنوات األخرية ك ادللحقات إذا تعلق األمر بأكؿ طلب قرض ،تكوف
مهني )فيما ادلياك زلضر اجتماع  تطرؼ ادلؤسية ك احملاسب ادلعتمد مرفقة بتقدير بعده زلافظ احليابا

 (.SARLاحملدكدة  ك الشركات ذات ادليؤكلية SPAخيص الشركة ذات أسهم 
 ثالث سنوات(كىذا بالنيبة لالبات ذبديد  ألخرك ادللحقات  الوضعية احملاسبة للينة اجلارية)ادليزانية

 القرض.
  حيابات ادلؤسية بالنيبة للمؤسية اجلديدة. إقفاؿادليزانية االفتتاحية ك توقعات 
 .سلاط اخلزينة للينة احلالية 
  جدكؿ الصفات بالنيبة للمؤسسBTPH  
 فقة بااقة بيانية لكل صBTPH 
  لكل الصفقات بالنيبة للمؤسية  إمجايسلاط سبويل لكل صفقة مرفوؽ دبخاطBTPH 
  األشغاؿبياف تقدـBTPH 
 شهادة الكفاءة ك التصنيف ادلهنيةBTPH 
 .ترخيص باالطالع على مركز االخاار 
 .تالب ىذه الوثيقة من ادلتعامل عند تقدًن اكؿ ملف قرض 

 الجبائية:ثالثا:الوثائق الجبائية و شبه 

  (.أشهركشف ادلخالصة الضريبية)اقل من ثالثة 
  (.أشهرشهادة سلالصة شبو جبائية)اقل من ثالثة 
  االجتماعية احملدد من طرؼ اذليئة ادلعنية يف حالة كجود  أكجدكؿ دفع ميتحقات الديوف اجلبائية

 .متأخرات
 .شهادة عدـ اخلضوع للضريبة بالنيبة للمؤسيات اجلديدة 
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 الثالث:الوثائق الالزمة لمنح قرض االستثمار.المطلب 

 :طلب قرض استثماري:أوال

حيدد فيو مبلغ القرض ك مدة القرض ادلالوب ك كذلك قيمة ادلبلغ  الذم يشارؾ بو يف  أفىذا الالب جيب 
 ادلشركع مع الضمانات ادلقًتحة.

 ؤسية.القرارات باسم ادل ألخذيكوف شلض  من طرؼ الشخص ادلؤىل قانونيا  أفجيب 

 :اإلداريةثانيا:الوثائق القانونية و 

 .نيخة من سجل التجارم مصادؽ عليها 
  ني.ويادلعن لألشخاصيبة بالن األساس نيخة ماابق للقانوف 
 ادلدير العاـ للمؤسية ك  أك الذم حيدد الصالحيات ادلمنوحة للميري نيزلضر اجلمعية العامة للميامه

 للشركة. التأسيي غري منصوص عليو يف القانوف  األجراءت ىذا نكا  إذااخلاصة بالب القركض 
 (نيخة مصادؽ عليها ا لقرار منح االمتيازات من طرؼ الوكالة الوطنية لتاوير االستثمارAndi) 
  لإلعالناتنيخة مصادؽ عليها من النشرة الرمسية (الشرعيةBoal.) 
  ادلشركع. ستأكم اليت األرضلقاعة  اإلجيارعقد  أكنيخة مصادؽ عليها لعقد ملكية 

 ثالثا:الوثائق المحاسبية و الجبائية:

  الدراسة التقنية االقتصادية ك ادلالية للمشركع)تقدًن ادلشركع،دراسة اليوؽ،ادليزانية ك جدكؿ حياب
 النتائج التقديرية(.

 أشهرمن ثالثة  ألقلالوضعية اجلبائية ك شبو اجلبائية  إثبات. 
  التجديد. أكمع ادللحقات ك ىذا يف حالة التوسع  األخريةميزانيات الينوات الثالث 
  عقد شراء التجهيزات. أكالفاتورة الشكلية 
  ادلتعلقة بالبناء ك اذلندسة ادلدنية. لألعماؿكشف كصف  ك تقديرم 
  ادلعدات ادلكتيبة. أكادلنجزة  لإلعماؿكثيقة تربيرية  أكتقرير اخلربة 
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 رابعا:الوثائق التقنية:

  رخصة البناء 
  .سلاط البناء 
 . ترخيص ك دراسة جيولوجية 
 . رخصة اإلطالع على مركز األخاار لبنك اجلزائر 
 . إذا تعلق األمر بادلرة األكىل اليت يالب فيها القرض 

 المبحث الثالث : دراسة حالة قرض لونساج

 المطلب األول : قرض لونساج

من إنشاء  1996م تشغيل الشباب يف سنة من أجل مشاريع الشباب ك تشجيعها أنشأت الوكالة الوطنية لدع
 سنوات . 8مؤسيات للشباب ك تقليص نيبة الباالة حبيث تصل مدة ىذا القرض إىل 

  أوال : شروط الحصول على قرض لونساج 

 جيب توفر الشركط التالية يف الشباب ادليتثمر من أجل االستفادة من القرض :

( سنة  40ك ديدد بالنيبة دليري ادلؤسية شرط بلوغ األربعني ) ( سنة 35( ك )  19.أف يًتاكح الين بني  ) 1
 يف احلالة اليت خيلق فيها االستثمار ثالثة مناصب شغل دبا يف ذلك الشباب ادلشًتكوف يف ادلؤسية .

 .التمتع بتأىيل مهين ك اكتياب كفاءة معًتؼ هبا ك مربرة بشهادة عمل أك شهادة تكوين .2

 ة عند تقدًن طلب إعادة الدكلة ..عدـ شغل أم كظيفة مأجور 3

 .أف يكوف ميجل لدل مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل كاالب عمل .4

 .حيازة ميامهة شخصية على شكل مبلغ ماي صايف .5
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 ثانيا : امتيازات قرض لونساج

من الينة ادلابقة من البنك لالستثمارات ادلنجزة يف قااعات الفالحة ، الصيد ، البناء  % 80ب  االستفادة.1
 ، األشغاؿ العمومية ك الصناعات التحويلية .

 من النيبة ادلابقة من البنك لالستثمارات ادلنجزة يف بقية قااعات النشاط األخرل .  % 60.االستفادة ب 2

ادلشار إليو أعاله جدة يف كاليات اجلنوب ك اذلضاب العليا التخفيضات .عندما تكوف استثمارات الشباب متوا3
 من النيبة ادلابقة من طرؼ البنك . % 80ك  % 95تصبح كما يل  على التواي 

ماليني  5من مبلغ االستثمار عندما يتجاكز  % 1.زبفيض حصة ادليامهة الشخصية يف سبويل االستثمار إىل 4
 مليوف دينار . 10ستثمار عندما يتجاكز من مبلغ اال % 2دينار ، ك 

.سبديد فًتة اليماح إىل سنة كاحدة بالنيبة للفوائد ادلؤجلة ك ثالث سنوات بالنيبة ألصل القرض الرئيي  ) أم 5
 سنوات لونياج ( 5سنوات للبنك ك  7دلدة 

باين ادليتخدمة دج موجو الستئجار ادل 500.000، إذا لـز األمر ، بدكف فائدة دببلغ .منح قرض إضايف 6
للنشاط ، أك القتناء كرشة سيارات رلهزة ) ميكانيك  على سبيل ادلثاؿ ، اليباكني ك الكهربائيني ... ( عندما 

 يتعلق األمر خبرجي  التكوين ادلهين .

دج موجو الستئجار زلل مجاع  لألطباء ، 1.000.000.منع قرض إضايف ، إذ لـز األمر ، بدكف فائدة دببلغ 7
 ( من خرجي  اجلامعات .2احملاميني ك ادلهندسني ادلعماريني مع أدىن من اثنني )
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 المطلب الثاني : الوثائق الالزمة لملف قرض لونساج 

 ت ملف قرض لونساج أوال : مكونا

لدل بنك  ANSIJمن طرؼ ادلرافق داعو ثالث نيخ كاحدة منها أصلية يتم ا ملف طلب القرض مكونات من
 تكوف ادللف من الوثائق التالية :التمويل ي

 طلب سبويل موجو إىل البنك . .1
 . 12شهادة ادليالد رقم  .2
 بااقة اإلقامة . .3
 شهادة تكوين أك كفاءة أك قدرة . .4
 نيخ مصادؽ عليها من بااقة التعريف الوطنية . .5
 . ANSEJشهادة القبوؿ ك التمويل ادلقدمة من طرؼ  .6
 للتجديد .نيخة من عقد الكراء دلدة سنتني قابلة  .7
 نيخة من سلاط األعماؿ مصحوبة بفاتورات ميبقة أك بفاتورات تقديرية ألشغاؿ التهيئة ادلنتظر اصلازىا  .8
 نيخة من اليجل التجارم أك أية كثيقة ربمل رقم تيجيل رخصة ادلقاعد باقية حريف . .9

 نيخة من القانوف األساس  للمؤسية يف حالة الشخصية ادلعنوية . .10
 اكلة النشاط أك بااقة الًتقيم اجلبائ  .نيخة من شهادة مز  .11
الصاحل لكل األجزاء ما عدا  ANSEJ زلضر زيارة احملل الذم يأكم النشاط ادلنجز من طرؼ  .12

 األنشاة .
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 ثانيا : هيكل تمويل قرض لونساج

 ( : هيكل تمويل قرض لونساج 1ــــ  3جدول رقم )

 تكلفة المشروع المساهمة الشخصية  القروض غير المأجورة  القرض البنكي 
           

% 70 
 

% 29 
 

 
% 01 

المبلغ اإلجمالي لالستثمار 
 55الذي هو أقل أو يساوي 

 مليون دينار 
 

% 70 
 

% 28 
 

% 02 
المبلغ اإلجمالي لالستثمار 

مليون دينار و  55الذي يفوق  
 مليون دينار  15يقل أو يساوي 

 ثالثا : تنفيذ القرض البنكي 

 بعد دراسة ك قبوؿ ادللف سبنح ادلوافقة النهائية ك تبلغ . ييتكمل ادللف بالوثائق التالية :

 ( صب القركض غري ادلأجورةPNR . ) 
 . دفع مبلغ ادليامهة الشخصية 
 . عقد االخنراط يف صندكؽ الضماف دلدة القرض البنك  كلها 
  أمر بيحب الصكوؾ صادر عن ككالة تشغيل الشبابANSEJ . 
 مصادؽ عليها من قرار منح االمتيازات دلرحلة االصلاز للتأسيس أك التوسيع . نيخة 
 . نيخة مصادؽ عليها من دفًت الشركط 

 المطلب الثالث : التدقيق على قرض لونساج 

 التعريف بالزبون  .1

 14/  00.2148145/ 11ك اليجل التجارم ربت رقم  38663الييد " ؼ . ع " ربت رقم ادللف 
 1976/  03/  08ادلولود يف  10279519اليياقة ذات األصناؼ ) ب ، ج ، ق ( برقم احلامل لرخصة 

 بتيارت

 



 الفصل الثالث : دراسة عملية التدقيق لدى بنك التنمية المحلية 
 

76 
 

 موضوع القرض : .2

للحصوؿ على القرض من أجل شراء شاحنة لنقل البضاعة ) اخلضر ك الفواكو ( سواء  ييعى الييد " ؼ . ع "
 للقااع العاـ أك اخلاص .

 التدقيق في الطلب : .3

كامل ك ادلعلومات حوؿ الزبوف ك يكوف شلض  من طرؼ الييد " ؼ . ع " ك االطالع تيجيل االسم ك اللقب  
ض ، ك يف ىذه احلالة مجيع ادلعلومات ادلقدمة توافق على تاريخ الالب ك موضوعو إذا يتوافق مع موضوع القر 

 طلب القرض ك شركطو .

 التدقيق في الوثائق الضريبة و شبه الضريبة : .4
تتمثل الوثائق الشبو الضريبية يف عدـ اخنراط " ؼ . ع " يف الضماف االجتماع  لغري األجراء ك أف يكوف ميجل 

/  12/  25على ميتول الضماف االجتماع  للعماؿ األجراء بصفة ادلؤمن لو اجتماعيا خالؿ سنة كاحدة من 
ـ خضوع " ؼ . ع " للضريبة حبيث تبني ، أما الوثائق الضريبية ادلتمثلة يف عد 2002/  01/  24إىل  2001

ىذه الوثيقة كضعية الشخص أماـ مصلحة الضرائب ، حبيث ال ديكن للبنك منح قرض يف حالة كجود ديوف على 
 عاتق طالب القرض لدل مصلحة الضرائب .
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 التدقيق في الدراسة التقنية و االقتصادية للمشروع : .5

 سنوات كالتاي : 8ؿ  حبيث تكوف أرقاـ العمل التقديرية

 ( :أرقام األعمال التقديرية  52- 53جدول رقم )

 المبالغ  السنوات 
 5545536.55 السنة األولى 
 5544589.65 السنة الثانية 
 6599548.56 السنة الثالثة 
 6758953.42 السنة الرابعة 

 7379848.76 السنة الخامسة
 8117833.63 السنة السادسة
 8929617.55 السنة السابعة 
 9822578.75 السنة الثامنة

 

 التدقيق في هيكل التمويل  .6

 ( : هيكل التمويل  53- 53جدول رقم ) 

  نسبة النشاط الهيكل النهائي  الهيكل الحقيقي 
84 .878 139 
82 .353 958 1 
55 .759 895 4 

64 .789 137 
95 .185 929 1 
85 .952 822 4 

%2 
%28 
%70 

 المساهمة الشخصية 
 القروض غير المأجورة 

  القرض البنكي
 المجموع %100 6 889 931. 85 6 993 942. 21
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 التدقيق في جدول إهتالك القرض .7

 ( :معلومات حول القرض 54-53جدول رقم )

 4 895 759. 55 مبلغ القرض
 سنوات 8 مدة القرض

 7% معدل الفائدة البنكي 
 80% معدل الميسر 

 1.4% الفائدة الحقيقي معدل
 154 515. 41 القسط السنوي

 التدقيق على الميزانية التقديرية .8

 سنوات اليت يتحصل عليها : 8حبيث تكوف النتائج التقديرية ؿ 

  ( : النتائج التقديرية 5-3رقم ) جدول

 المبالغ السنوات
 59 .819 258 السنة األولى
 23 .554 651 السنة الثانية 
 48 .206 069 1 السنة الثالثة 
 69 .066 533 1 السنة الرابعة 

  32 .811 065 2 السنة الخامسة
  00 . 648 267 3 السنة السادسة
  66. 182 098 2 السنة السابعة
 66 .182 098 2 السنة الثامنة
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يقـو البنك بالتحقق من أف ادللف يشمل على مجيع الوثائق ادلذكورة سابقا ، حبيث يشمل التدقيق على          
الوثائق ك مدل صحة الوثائق ادلقدمة من طرؼ الييد " ؼ . ع " ك ذلك بدراسة كل كثيقة على حدل ك بياف 

 الوضعية ادلالية التقديرية .

االقتصادية نالحظ أف أرقاـ األعماؿ التقديرية أكرب من مبلغ القرض  –التقنية فمن خالؿ معاينة الدراسة          
دج حبيث أف مبلغ القرض             5 040 536. 00ادلالوب مثال يف الينة األكىل رقم أعماؿ كصل إىل 

 دج . 4.  895. 759.   55ب 

مجاي نفقاتو ك بالتاي بينهما موجب لذلك ك كذلك صلد أف الييد " ؼ . ع " إمجاي إيراداتو أكرب من إ        
دج حبيث ىذه النتيجة تزيد من سنة إىل األخرل ،  258. 819. 59ربصلنا على النتيجة مثال يف الينة األكىل 

ك من خالؿ ىذه التحليالت ك الدراسات اليت قمنا هبا نيتايع القوؿ بأف ىذا ادلشركع مربح ك أنو ال يوجد خار 
 على البنك .
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 خاتمة الفصل الثالث 

 يلي:و حتليلنا للمعطيات املقدمة و كذا تقييم نظام الرقابة نستنتج ما  بعد الدراسة التطبيقية       

حيتوي قرار منح القرض املعلومات مهمة يف ملف القرض كطبيعة و نوعية القرض و كذلك تاريخ       
 القرض.االستحقاق و شروط 

خيضع كل ملفات الزبائن إىل دراسة كاملة و معمقة قبل منح القرض و ىذا يسمح بتقييم املخاطر و تقييم       
 املشروع من حيث املردودية أي مدى رحبية املشروع و منو القدرة على التسديد .

امللف كدليل حيث  وفرة العقود األصلية لدى البنك نظرا ألمهيتها يف مواجهة أي وضع طارئ باعتبار ىذا      
 أنو حيتوي على معلومات مهمة بالنسبة للبنك عند مواجهة أي نزاع مع الزبون .

ديكننا القول على نظام التدقيق أنو ال بأس بو حيث يستطيع البنك مواجهة املخاطر يف منح القروض و        
 ألن البنك ىو أساس اقتصاد الدول .لكن جيب من تطويره أكثر فأكثر 
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احمللي و العادلي ، فهو اجلهاز العصيب ألي نظام يلعب القطاع البنكي دورا حيويا يف النشاط االقتصادي       
اقتصادي ، حبيث جند أن البنوك التجارية ذلا ميزة خاصة هبا ، ليس لكوهنا إحدى األوعية االدخارية أو 

األساسي لعجلة التنمية االقتصادية و ىذا من  االستثمارية اذلامة للنشاط االقتصادي فقط ، بل بصفتها الدافع
خالل نشاطاهتا اليت مل تعد حمصورة يف نطاق ضيق من ادلتعاملني بل أصبحت عملية يومية تشمل قطاعا واسعا 

 من األفراد و ادلؤسسات و ادلنظمات .

خاصة و ىي وسط ىذا و لتحقيق أكرب مردودية أو رحبية البد من التسيري احملكم للموارد و االستخدامات      
احمليط ادلايل ادلتغري إذ البد من ادلتابعة الدقيقة دلختلف العمليات و ذلك باعتماد تقنيات مساعدة منها التدقيق مما 

 يضمن السري القانوين من جهة و حفظ و محاية أمالك البنك و نشاطاتو من ادلخاطر من جهة أخرى .

يف البنوك باعتبارىا الوظيفة األساسية اليت هتدف األمهية البالغة للتدقيق و من خالل دراستنا ىذه حاولنا إبراز     
إىل مساعدة اإلدارة يف القيام بوظائفها على أكمل وجو ، لذلك قمنا بإعطاء عموميات حول التدقيق و البنوك 

لتعزيز ىذه  بذكر ماىية البنوك و ماىية التدقيق مع تقدمي حملة حول القروض البنكية و إجراءات منحها ، و
الدراسة أتبعنا الفصل الثالث خاص بدراسة تطبيقية لبنك التنمية احمللية مبستغاًل ، و اقتصرت دراستنا التطبيقية 

على عملية التدقيق دللف قرض استثماري " لونساج " و الذي يدخل ضمن مشاريع دعم الشباب و ىذا كلو من 
 أجل تقليص نسبة البطالة يف اجلزائر .

تساعد عملية التدقيق يف البنك ، ادلسريين على االستعمال العقالين للموارد ادلالية ادلتوفرة يف البنك و  كما     
ذلك دلعرفة الفجوات و أسباهبا مث األخذ بالنتائج و التوصيات ادلقرتحة حلماية حقوق الغري و حتسني األداء 

مديرية التدقيق مستقلة و تابعة مباشرة بادلديرية  لتحقيق األىداف ، و عليو فإن ادلالحظة واردة الذكر ىي أن :
 العامة .

 و عليو فإن النتائج ادلتوصل إليها من خالل ىذه الدراسة ادلتمثلة :     

 نظريا :

وجود البنك أمر ضروري لتسيري ادلعامالت االقتصادية و ذلك للدور اذلام و الكبري الذي تلعبو ىذه  .1
 االقتصادي .البنوك يف تنمية النشاط 

 البنك عبارة عن وسيط بني ادلقرتضني من خالل عملية اإلقرتاض . .2
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تعد النشاطات للبنك و اختالفها يؤدي إىل وجود ادلخاطرة مما استدعى وجود رقابة و تدقيق على ىذه  .3
 النشاطات .

 ميدانيا :

قرار األمثل ، و اعتماد البنك طرق كالسيكية يف دراسة ملف القرض مما يصعب الوصول إىل اختاذ ال .1
 قلة اعتماد ادلؤشرات االقتصادية اليت تضمن عدم مواجهة األخطار .

 اختاذ قرار التمويل ال يكون إال بعد دراسة البنك للمشروع و تقييمو . .2
 انعدام ثقافة الرقابة يف البنك إذ يعتربىا ادلوظفون عقابا . .3

 و منو مت حتقيق الفرضيات التالية :

 من خالل وجود مصلحة الرقابة يف البنك . الفرضية األوىلتتحقق  .1
 مل تتحقق الفرضية الثانية كون أن الضمان ليس ادلعيار الوحيد ادلعتمد يف عملية منح القرض . .2

 : االقتراحات و التوصيات  

 وضع نظام معلومايت حديث الختاذ القرار األمثل و مواجهة ادلخاطر . .1
 األجنبية من أجل تبادل اخلربات و الكفاءات .تطور العالقات بني البنوك الوطنية و  .2
 اجلدد على حقوقو .تباع سياسة أكثر صرامة مع الزبائن على البنك إ .3
 جيب أن تكون ىناك مصلحة خاصة بالتدقيق يف كل وكالة من أجل التقليل من ادلخاطر . .4

 آفاق الدراسة :

احلساسية و رغبة منا يف إثراء البحث نقرتح نأمل أننا قد أحطنا و لو جبزء بسيط هبذا ادلوضوع الذي يتميز ب
 ادلوضوع التايل :

 دور الرقابة و التدقيق يف البنوك اإلسالمية .     
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 26 األولخاتمة الفصل 

 27 النظري إلدارة القروض البنكية  اإلطارالفصل الثاني : 
 28 مقدمة الفصل الثاني

 29 المبحث األول : عموميات حول القروض 
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 29 المطلب األول  : تعريف القروض 
 31 المطلب الثاني : أهمية القروض و وظائفها 

 33 المطلب الثالث : سياسات اإلقراض 
 38 المبحث الثاني : أنواع القروض 

 38 المطلب األول : قروض االستغالل 
 42 المطلب الثاني : قروض االستثمار 

 44 المطلب الثالث : قروض التمويل التجارة الخارجية 
 45 تقنيات منح القروض البنكية و مخاطرها المبحث الثالث : 
 45 تقنيات منح القروض البنكية المطلب األول : 
 49 مخاطر منح و أهم اإلجراءات الوقاية منها المطلب الثاني :

 53 اإلجراءات التمهيدية و األعمال التفصيلية لعملية التدقيقالثالث :المطلب 
 57 خاتمة الفصل الثاني 

 58 الجانب التطبيقي
 59 الفصل الثالث : دراسة عملية التدقيق لدى بنك التنمية المحلية

 61 مقدمة الفصل األول 
 61 دراسة بنك التنمية المحلية  األول:لمبحث ا

 61 لمحة تاريخية لبنك التنمية المحلية  :ول المطلب األ
 65 لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل :ني المطلب الثا

 66 مهام مديرية مجمع االستغالل المطلب الثالث:
 69 اإلجراءات التطبيقية لمنح القرض المبحث الثاني:
 69 الشروط الالزمة توفرها في المقترض  المطلب األول:

 69 الوثائق الالزمة لمنح قروض االستغالل  الثاني:المطلب 
 71 قرار منح القرض و الضمانات المطلب الثالث:

 72 دراسة قرض لونساج المبحث الثالث :
 72 قرض لونساج المطلب األول :
 74 ئق الالزمة لمنح قرض لونساج الوثاالمطلب الثاني :
 75 التدقيق على قرض لونساج المطلب الثالث :



 

87 
 

 81 ثالثخاتمة الفصل ال
 82ـ  81 الخاتمة العامة 

 83 المراجع 
 85 قائمة المحتويات

 88 المالحق
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