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 إلهــــــذاء              ا
 

 :ىدي ثمرة جيدي إلىأ

         مف بسط الرحمف تحت قدمييا الجناف، وىي أغمى مف الصحة وأعز مف 
إلى مف خطوت أوؿ الدافئ وفيض اآلماف، غمرتني بحبيا وحنانيا الحياة، والتي 

 .ةالحنوفأمــي خطوة أماـ ناظرىا، حبيبتي غاليتي أطاؿ اهلل في عمرىا، 
 

لى أغمى شخص وىبني إياه اهلل قني قطرة حبليسإلى مف جرع الكأس فارغا      ليقدـ لنا  وا 
 الغالي أطاؿ أبــي، وىو واقؼ بجانبي دوما ومشجعي عمى االستمرار في النجاح، لحظة سعادة
 .اهلل في عمره

نادية وحياة أطاؿ اهلل في عمرىما، إلى : إلى مف يمؤل أوقاتي فرح وسرور شقيقتاي   
 عائمتي مف قريب أو بعيد

 جزاه اهلل عني كؿ خير، الذي ساندني في مسعودي عبد لكريـإلى أستاذي المشرؼ 
 إنجاز ىذا العمؿ المتواضع

لى جميع األص     لى كؿ مف يكنوف لي المحبة دقاءوا   والرفقاء بدوف استثناء وا 
 ....والتقدير

 

 فاطمة                                 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -إلهــــــذاءا                  -
 

 

أىدي ىذا العمؿ إلى مف بمَّغ الرسالة وأدَّى األمانة ونصح األمة،      
 .إلى ُمعمـ البشرية ومنبع العمـ نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ

إلى معنى الحب والحناف، إلى مف كاف ... إلى مبلكي في الحياة
 .(أمي الحبيبة)دعائيا سر نجاحي وتوفيقي في دراستي 

إلى مف عممني العطاء دوف انتظار، إلى مف ... إلى رمز التضحية
 .(أبي الغالي)حصد األشواؾ عف دربي ليميد لي طريؽ العمـ 

 إلى مف نما غصني بينيـ أشقائي ... إلى رياحيف حياتي
محمد،  عبد الباري، عبد الجميؿ،  عبد الغفور،عزيزة، رقية، : وشقيقاتي

 نورة
لى كؿ عائمتو وخاصة البرعـ الصغير محمد الفاتح  .إلى عمي وا 

لى أجدادي  لى كؿ أقاربي مف قريب أو بعيد ...وا   .وا 
أنعـ اهلل عميو مف فضمو، " مسعودي عبد الكريـ"إلى أستاذي المشرؼ 

 .الذي ساعدنا كثيرا في انجاز ىذا العمؿ
 .وعائمتو" سالـ"وأىدي ىذا العمؿ إلى مف سيكوف رفيؽ العمر

كما أىدي ىذا العمؿ إلى مف شاركتني في انجاز ىذا العمؿ، وأخص 
".فاطمة"بالذكر زميمتي وصديقتي   

لى مف كاف لي معيـ حسف العشرة والرفقة الطيبة كؿ أصدقائي  .....وا 
.مف المرحمة االبتدائية إلى الجامعية  

 مهيكة                    
 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 -تشكــرات-
 

 
 

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي وعمى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخمني  ) 
 صدق اهلل العظيم-  من سورة النمل 19اآلية  (برحمتك في عبادك الصالحين

 

  أوال نشكر المولى عز وجؿ الذي رزقنا العقؿ وحسف التوكؿ عميو سبحانو وتعالى، 
 .فالحمد هلل والشكر هلل عمى كؿ حاؿ..... وعمى نعمو الكثيرة التي رزقنا إياىا 

وعميو نتقدـ " مف لـ يشكر الناس لـ يشكره اهلل:" وعمبل بقولو صمى اهلل عميو وسمـ
بخالص تشكرانا إلى كؿ مف قدـ لنا العوف مف قريب أو بعيد في إتماـ ىذا العمؿ، 

  الدكتور مسعودي عبد لكريموبصدؽ الوفاء واإلخبلص نتقدـ إلى مشرفنا األستاذ 
 .شكميا النيائي عمى نصائحو القيمة التي مكنتنا مف إخراج ىذه المذكرة  في 

طارات بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار وباألخص مجبري لى كؿ عماؿ وا   وا 
عبد القادر، وميموني بمقاسـ ، الذيف أفادونا كثيرًا بتقديـ معمومات  حوؿ موضوعنا 

 ىذا، كما
  ال يفوتنا أف نتقدـ لممسادة أعضاء لجنة المناقشة عمى قبوليـ مناقشة ىذه المذكرة

 .وصرفيـ جزء مف وقتيـ الثميف ألجؿ قراءتيا وتصويبيا
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  المقــذمــــة

     الـعـــامــــة
 



 مقذمة عامة 
 

 
 أ

 :تمييد_ 
لقد عرؼ العالـ تطوًرا كبيرًا في المجاؿ االقتصادي خاصة بعد التحوالت السياسية واالقتصادية التي      

حيث أنيا مست حجـ ، مباشرة عمى المحيط االقتصادي رثاآشيدىا القرف الماضي، فكانت ليذه التحوالت 
لعؿ ىذا مف أىـ األسباب التي المؤسسات التي أصبحت تتميز بكبر حجميا وتعقد وظائفيا وتشابكيا، و

أدت لبلىتماـ بأنظمة الرقابة الداخمية التي تعمؿ عمى ضبط العمؿ وكفاءة العامميف مف جية، وسرعة 
 .إنجاز األعماؿ الخارجية المتعمقة بالمؤسسة مثؿ تدقيؽ الحسابات

لنظاـ الرقابة الداخمية نوعيف مف المقومات وىي اإلدارية والمحاسبية وتختمؼ مف وحدة اقتصادية إف     
نظاـ فعاؿ ىذا حيث يستوجب ، إلى أخرى، وخاصة إذا كاف األمر يتعمؽ بالمؤسسات المصرفية والمالية

.  وسميـ في الجوانب اإلدارية والمحاسبية والمالية
ويعتبر النظاـ المصرفي في الوقت الحاضر مف أىـ القطاعات لما لو مف أىمية كبيرة  مف خبلؿ       

فيو المحرؾ األساسي القتصاد كؿ دولة  لما يتمتع بو مف موارد ، قدمو مف خدمات لدى المصارؼيُ ما 
إال أف المشكؿ الذي ُيعانيو النظاـ المصرفي الجزائري حاليًا ىو التأخر  مالية كبيرة وانتشار واضح لفروعو،

حيث أف ، الممحوظ في مواكبة التطورات العالمية في العمؿ المصرفي، مما أثر سمبا عمى فعالية أدائو
قياـ لؿ التفكير  إلى الجزائرفي تمويؿ النشاط االقتصادي ييدؼ إلى تطويره وتنشيطو مما أدى بالسمطات 

. بإصبلحات عمى الجياز المصرفي
صبلحات والتعديبلت التي عرفيا القطاع المصرفي في الجزائر خبلؿ اإل  ىذه رغـ مفاؿب    و 

 التي يمعبيا بانتقالو مف مرحمة إلى أخرى، ومسار التغيرات االقتصادية التي ةىمياأل وبحكـ ؛ اتفالثماني
 المتعمؽ 1990 أفريؿ 19المؤرخ في  10-90عرفتيا الجزائر في شتى المجاالت منذ صدور قانوف 

، إال أف القطاع المصرفي ال يزاؿ يعاني مف بعض اإلختبلالت والمشاكؿ، وأصبح عرضة بالنقد والقرض
لبعض المخاطر المالية التي تؤثر عمى ربحية المؤسسات المصرفية المكونة لو؛ خصوصًا في ظؿ 

 .األزمات المالية التي تعصؼ باالقتصاد الجزائري في ظؿ انييار أسعار البتروؿ
بالعديد مف العوامؿ سواء تعمؽ األمر تتأثر ربحية في المؤسسات المصرفية اؿف فإ      ومف ىذا المنطمؽ

 وبالتالي يجب دراسة ىذه العوامؿ ،بالمصارؼ أو غيرىا، حيث تختمؼ العوامؿ مف خبلؿ درجة تأثيرىا
مساعدة عمى وضع السياسات اؿالمؤثرة عمى الربحية وتحديد أىمية كؿ عامؿ ومدى تأثيره، بيدؼ 

ي، وانطبلقا مف تعزيز نظاـ الرقابة الداخمية والتشريعات المناسبة لتحسيف ربحيتيا وتفعيؿ نشاطيا المصرؼ
  . عمى مستوى المؤسسات المصرفية

 :اإلشكالية_ 
 :  بناءًا عمى ما تقدـ تبرز معالـ اإلشكالية مف خبلؿ طرح التساؤؿ الرئيسي التالي
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مؤسسات المصرفية؟  الرقابة الداخمية عمى ربحية ال نظام       ما مدى تأثير
 

 :األسئمة الفرعية_ 
 : يتفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية

 ما ىي مقومات نظاـ الرقابة الداخمية الفعاؿ؟ 
  ؟مؤسسات المصرفيةطرؽ قياس الربحية في اؿما ىي 
 ؟ بأدراربنؾ الفبلحة والتنمية الريفيةرقابة الداخمية المطبقة في  اؿة آليتتمثؿما في 

 :الفرضيات_ 
 :بناءًا عمى ما تـ طرحو مف أسئمة حوؿ موضوع الدراسة، يمكف أف نصيغ الفرضيات التالية

 يرتكز نظاـ الرقابة الداخمية عمى مقومات أساسية تشمؿ المقومات اإلدارية والمحاسبية. 
  تستخدـ المؤسسات المصرفية مؤشرات قياس الربحية في تحديد مدى ربحيتيا مقارنة بالسنوات

 .السابقة
 عمى آلية الرقابة  يتبنى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار في تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية

 .لمعمميات المحاسبية
 :اليدف  _

 :نسعى مف خبلؿ البحث في ىذا الموضوع الوصوؿ إلى األىداؼ التالية
 معرفة أىداؼ ومكونات نظاـ الرقابة الداخمية. 
 مؤسسات المصرفيةاؿ فيلربحية معرفة كيفية قياس ا. 
  بأدرار آليات نظاـ الرقابة الداخمية في بنؾ الفبلحة والتنمية الريفيةتوضيح. 
 نوفمبر 28 المؤرخ في 08-11نظاـ اؿتقييـ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية وفؽ تحميؿ و 

 . عمى مستوى المؤسسات المصرفية في الجزائر2011
  الخروج بمجموعة مف التوصيات الكفيمة بتحسيف الربحية عمى مستوى المؤسسات

 .المصرفية
 :أسباب اختيار الموضوع_  

 :    تعود أسباب اختيار الموضوع محؿ الدراسة إلى دوافع ذاتية وموضوعية نوجزىا فيما يمي
 في مجاؿ الرقابة الداخميةنارؼار معي في تطونا ورغبتنايندرج الموضوع ضمف مجاؿ تخصص . 
  االىتماـ المتزايد بموضوع تطبيؽ أنظمة الرقابة عمى مستوى المؤسسات المصرفية في ظؿ

 .األزمات المالية الحالية
  يعتبر موضوع ربحية  المؤسسات المصرفية مف أىـ المواضيع في المجاؿ البنكي ومتطمبًا أساسيًا

 .خاصة في ظؿ الظروؼ االقتصادية الراىنة
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 :منيجال_ 
 :، قمنا باستخداـ    قصد اإللماـ بمختمؼ جوانب الموضوع واإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة

 ،المنيج الوصفي لدراسة الجانب النظري والمتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية والربحية في المصارؼ 
 واستعراض ووصؼ مختمؼ الجوانب المتعمقة بالموضوع

  بناءًا عمى اختيارنا بنؾ في الجانب التطبيقيوتـ استخدامو دراسة حالة أسموب ،BADR - مجمع
 . كمؤسسة محؿ الدراسة001الجيوي لبلستغبلؿ 

 :اإلطار الزماني والمكاني_ 
  الحدود المكانية

وذلؾ مف أجؿ دراسة إشكالية بأدرار، بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية BADR كانت الدراسة بمؤسسة    
". أثر أنظمة الرقابة الداخمية في ربحية المؤسسات المصرفية" :البحث المتمثمة في

  الحدود الزمنية
    في الجانب النظري كانت لنا محاولة في الحصوؿ عمى معطيات والمعمومات واإلحصائيات المرتبطة 

 .2010بموضوع الدراسة في أغمب األحياف منذ االستقبلؿ إلى غاية سنة 
 .2017 إلى غاية 2015فحددت فترة الدراسة مف سنة : في الجانب التطبيقي

 :دراسات السابقةال_ 
 :مف الدراسات التي تمكنَّنا عف اإلطبلع عمييا، وتتقاطع مع الموضوع محؿ الدراسة كما يمي

 مساىمة الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي في :" عمي شيتور، بعنواف:  مذكرة ماستر، ؿ
جامعة خيضر،  بسكرة، ، "دراسة حالة مؤسسة التسيير السياحي بسكرة- المؤسسة االقتصادية

2013-2014. 
تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مساىمة الرقابة الداخمية في تحسيف األداء المالي في المؤسسة 

االقتصادية، وقد قاـ الباحث بدراسة حالة في مؤسسة التسيير السياحي لمعرفة مدى تطبيؽ الرقابة 
 .الداخمية وطريقة مساىمتيا في تحسيف األداء المالي في المؤسسة

 دراسة - تقييم األداء المالي لممؤسسة المصرفية" :أوكادي خضرة، بعنواف: مذكرة ماستر، ؿ
 .2016-2015 جامعة أحمد دراية، أدرار، حالة الصندوق الوطني لمتوفير واالحتياط،

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تقييـ األداء المالي لممؤسسة المصرفية، وليذا قامت الباحثة بدراسة 
 .في الصندوؽ الوطني لمتوفير واالحتياط لمعرفة طريقة األداء المالي في المؤسسة مصرفية وكيفية عممو

 دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخمية في  ": بعنوافبوطورة فضيمة،: مذكرة ماجستير، ؿ
جامعة ، "2007-2006بنك، - الوطني لمتعاون الفالحي دراسة حالة الصندوق-  البنوك

 . 2007-2006محمد بوضباؼ، مسيمة، 
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باختيار  قامت الباحثة قددراسة وتقييـ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في البنوؾ، وؿ سعت ىذه المذكرة
وتوصمت إلى أف الرقابة الداخمية ضرورية في الصندوؽ الوطني لمتعاوف الفبلحي كمؤسسة لدراسة حالة، 
 .البنوؾ وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى تحقيؽ أفضؿ النتائج

 القدرة التنافسية  اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة": بعنوافكرغمي أسماء،: مذكرة ماجستير، ؿ
 ".2014-2013 جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس، لمبنوك،

اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية لمبنوؾ، وذلؾ مف خبلؿ عمى معرفة  لؿتيدؼ ىذه الدراسة
أف تعمؿ بمعزؿ  ال يمكف لبنوؾخمصت إلى أف او في المؤسسات البنكية، تكنولوجيإبراز أىمية التطور اؿ

 .عف المعمومات مف أجؿ اكتشاؼ قدرات التنافسية بيف البنوؾ
 آليات رقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية:" حورية حمني، بعنواف: مذكرة ماجستير، ؿ 

 .2006-2005جامعة منتوري، قسنطينة، " وفعاليتيا
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آليات رقابة بنؾ اإلصدار عمى البنوؾ األخرى، ومدى تأثيرىا عمى 

 . المؤسسات المصرفية في ظؿ التطورات النظاـ المصرفي
 :  الصعوبات_ 

    يمكف اإلشارة إلى الصعوبات التي اعترضت مسيرتنا عند إعداد ىذه المذكرة، والتي نبرزىا في ما 
 :يمي

  صعوبة الحصوؿ عمى المعمومة مف المؤسسة محؿ الدراسة ونقص الشفافية عند تقديـ
 .اإلحصائيات والمعطيات الخاصة بالموضوع

  :المحتوى_ 
األوؿ والثاني استخدمنا الفصؿ و، تقسيـ البحث إلى ثبلثة فصوؿبقمنا       قصد معالجة إشكالية البحث 

. دراسة الميدانيةلؿأما الفصؿ الثالث فخصصناه ، لدراسة الجانب النظري
 عنوف المبحث حيثتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف وكؿ مبحث يضـ ثبلث مطالب، : الفصل األول

 .مقومات نظاـ الرقابة الداخميةاألوؿ بمدخؿ عاـ لنظاـ الرقابة الداخمية، أما المبحث الثاني موسـو ب
 تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف وكؿ مبحث يضـ ثبلث مطالب، حيث تطرقنا في :الفصل الثاني

عوامؿ ، أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة مؤسسات المصرفيةاؿالرقابة الداخمية في المبحث األوؿ إلى 
 .ومؤشرات الربحية في المؤسسات المصرفية

إلى قمنا بتقسيمو  وBADRدراسة ميدانية لبنؾ الفبلحة والتنمية الريفيةى يحتوي عؿ: الفصل الثالث
ي  أما المبحث الثاف،المبحث األوؿ تقديـ عاـ حوؿ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفيةيتمثؿ مبحثيف، حيث 
   .ربحية بنؾ الفبلحة والتنمية الريفيةوأثره عمى  دراسة نظاـ الرقابة الداخمية فتطرقنا فيو إلى 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمقذمــة

 

 

 

 

 :لالفصل األو
 

اإلطار المفاهيمي 

لنظــام الرقــابة 

 الـذاخليـة
 

 مدخل عام لنظام الرقابة الداخمية: المبحث األول*

 مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخمية: المبحث الثاني*
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 :تمييد
 

نشأ مع كؿ تنظيـ إداري، وقد تطورت فكرة الرقابة مع تطور  وظيفة ضرورية تُ       ُتعتبر الرقابة
المؤسسات والوظائؼ اإلدارية بيا، مما أدى ىذا إلى االىتماـ بنظاـ الرقابة الداخمية وذلؾ نظرًا لدورىا 

نظاـ الرقابة لتعزيز دور الياـ في كشؼ ومنع الغش وحماية موارد المؤسسة سواء المادية أو المعنوية، و
معرفة اإلجراءات واألساليب المقررة مع التحقيؽ بدرجة معقولة مف أف ىذه اإلجراءات ذلؾ الداخمية يتطمب 

.    واألساليب مطبقة فعبل وحسب الخطة المرسومة ليا
       إف تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية المعتمد في المؤسسة ُيعتبر مف أىـ خطوات المراجعة، وذلؾ بغية 

 مواطف القوة، وُيعبر النظاـ عف الخطة تطويراكتشاؼ مواطف الضعؼ فيو وتبسيط عممية المراجعة و
ع اإلجراءات والمقاييس المتبناة مف قبؿ المؤسسة مف أجؿ ضماف السير الحسف يجـالتي تشمؿ التنظيمية 

. لجميع الوظائؼ وضماف صحة ومصداقية المعمومات الناتجة عف األنظمة المعموماتية في المؤسسة
       وانطبلقا مما سبؽ تـ تخصيص ىذا الفصؿ لتناوؿ اإلطار النظري لنظاـ الرقابة الداخمية، حيث تـ 

: تقسيمو إلى مبحثيف وىما
 مدخؿ عاـ لنظاـ الرقابة الداخمية: المبحث األوؿ. 
 مقومات نظاـ الرقابة الداخميةمكونات و: المبحث الثاني. 
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مدخل عام لنظام الرقابة الداخمية : المبحث األول
 ات       ُيعتبر نظاـ الرقابة الداخمية مف أىـ األنظمة في أي مؤسسة، وذلؾ بغرض تقديـ ضماف

عطي تبريرًا لصحة السجبلت المحاسبية ومدى يُ الكتشاؼ األخطاء لدرجة معقولة مف السرعة، وأيضا 
االعتماد عمييا، ومف أجؿ إعطاء نظرة واضحة حوؿ نظاـ الرقابة الداخمية، سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى 

. مختمؼ المفاىيـ الخاصة بالموضوع
نبذة تاريخية عن نظام الرقابة الداخمية : المطمب األول
حجـ  كبر وكذا التسيير، عف الممكية انفصاؿ في الداخمية الرقابة نظاـ لظيور الرئيسي السبب       ُيعتبر
 أمًرا حتمًيا أصبح كما الداخمية، الرقابة بنظاـ االىتماـ زيادة إلى أدى الذي الشيء ا،وتعقده المؤسسات

 دوراً  الداخمية الرقابة أىدافيا، كما تمعب وتحقيؽ المتاحة الموارد عمى لممحافظة الحديثة اإلدارة تقتضيو
 الرقابة عممية عف الصادرة المعمومات إيصاؿ يتـ بحيث المخاطر، إلدارة المرتدة التغذية حمقة في ىاًما

 مف وذلؾ ت،القرارا اتخاذ عممية تحسيف عمى الداخمية الرقابة آليات وَتعمؿ اإلدارة، مجمس إلى الداخمية
رساؿ اكتماؿ دقة عمى التأكيد خبلؿ  مف اإلدارة مجمس مف ُكبلً  يتمكف لكي حينيا في المعمومات تمؾ وا 

 بإدارة الداخمي ضبطيا آليات بربط المؤسسة إذا قامت لذلؾ ورودىا، عند الضبط لشؤوف الفورية المعالجة
عبلـ اإلدارة بيا المتبقية المخاطر تحديد الداخمية الرقابة بإمكاف يصبح المخاطر،  1.وا 

      وتطورت الرقابة الداخمية تاريخًيا لُتساير التطور الكبير في النشاط االقتصادي والتجاري وما رافقو 
 ،مف نمو في حجـ المشروعات والوحدات االقتصادية واتساع نطاقيا، تماشًيا مع التطورات في عمـ اإلدارة

 2:وبصورة عامة يمكف تمخيص المراحؿ التي مرت بيا الرقابة الداخمية كاآلتي
 ميالدية1500قبل : المرحمة األولى 

 كانت األحداث المالية تسجؿ في سجميف منفصميف بواسطة أشخاص مستقميف، حيث يتولى كؿ    
شخص منيـ التسجيؿ لنفس العمميات ويكوف مستقبًل عف اآلخر وىذا لغرض إجراء المقارنة بينيما مف 

. خبلؿ السجميف، وبالتالي يمنع التبلعب واالختبلس
 م1750إلى سنة م 1500من سنة : المرحمة الثانية 

اتسع استخداـ الرقابة لتشمؿ النشاط الصناعي الذي ظير بوجود الثورة الصناعية وظمت الرقابة تعنى     
باكتشاؼ االختبلسات والتبلعبات، وازدادت أىمية ذلؾ بسبب انفصاؿ ممكية رأس الماؿ عف اإلدارة، 

  في وكانت الرقابة المالية تتركز عمى فحص مفصؿ لؤلحداث المالية، إال أف ىناؾ تغيرات جوىرية
اتجاىات الرقابة وأدواتيا التي تحققت خبلؿ ىذه المرحمة، حيث كاف ىناؾ اعتراؼ عاـ بضرورة وجود 

 .نظاـ محاسبي منتظـ لغرض الدقة في التقرير ومنع التبلعب واالختبلس
                                                           

1
  دور المراجعة الداخمية كآلية لتقديـ نظـ الرقابة الداخمية في ظؿ تطبيؽ حوكمة الشركات- سامح رفعت أبو حجر، إيماف أحمد محمد رويحة-  

، 2014 سبتمبر 28-27 المنعقد يومي  محاسبة في مواجية التغيرات االقتصادية والسياسية المعاصرة،ال: المؤتمر السنوي حول - في مصر
. 9ص جامعة القاىرة، ،

 .9، ص 1998 ،مصر  ، الدار الجامعية،الرقابة والمراجعة الداخمية عمى المستوى الجزئي والكميعبد الفتاح الصحف، محمد السيد السرايا، -  2
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 الوقت الحاليى م إل1750من : المرحمة الثالثة 
 الحجـ وبروز شركات ةكبيرشاريع كانت ىنالؾ تغيرات اقتصادية ىامة التي أدت إلى ظيور ـ     

، مف األفراد إلى المينييف وأصبح أصحاب رأس الماؿ غائبوف عف اإلدارة، المساىمة وانتقمت اإلدارة
وبالتالي أنصب اىتماميـ عمى المحافظة عمى رأس الماؿ وظيرت مينة المراجعة كرقابة خارجية محايدة، 

.     عتراؼ بالرقابة الداخمية كنظاـ ضروري ألي تنظيـ محاسبياالو
تعريف نظام الرقابة الداخمية : المطمب الثاني

 : ىنالؾ عدة تعاريؼ نوجزىا فيما يمي
ىو مجموعة اإلجراءات والوسائؿ التي تتبناىا إدارة المؤسسة في وضع الخطة "  :التعريف األول       

التنظيمية لغرض حماية الموجودات، واالطمئناف إلى دقة البيانات المحاسبية اإلحصائية، ولتحقيؽ الكفاءة 
  3.اإلنتاجية القصوى، ولضماف تمسؾ الموظفيف بالسياسات والخطط اإلدارية المرسومة

ر التي وضعت المعايي *IFAC عرفت الييئة الدولية لتطبيؽ معايير المراجعة  :التعريف الثاني      
نظاـ يحتوي عمى خطة تنظيمية ومجموعة مف الطرؽ واإلجراءات المطبقة مف "  :الدولية لمتدقيؽ عمى أنو

طرؼ المديرية بغية دعـ األىداؼ المرسومة، لضماف إمكانية التسيير المنظـ والفعاؿ لؤلعماؿ، وىذه 
األىداؼ تشتمؿ عمى احتراـ السياسة اإلدارية، وحماية األصوؿ، واكتشاؼ الغش واألخطاء، وتحديد مدى 

                                      4.كماؿ الدفاتر المحاسبية، وكذلؾ الوقت المستغرؽ في إعداد المعمومات المحاسبية ذات المصداقية
حسب منظمة الخبراء المحاسبيف والمحاسبيف المعتمديف الفرنسييف فإف نظاـ الرقابة : تعريف الثالث      ال

مجموعة مف الضمانات التي تساعد عمى التحكـ في المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ "  :الداخمية ىو
المتعمؽ بضماف الحماية عمى أصوؿ ونوعية المعمومات وتطبيؽ تعميمات المديرية وتحسيف النجاعة، 
جراءات نشاطات المؤسسة مف أجؿ اإلبقاء عمى دواـ العناصر  ويبرز ذلؾ بالتنظيـ وتطبيؽ طرؽ وا 

 5".السابقة
خطة لمتنظيـ " : الرقابة الداخمية بأنياGAO عرؼ مكتب المحاسبة العاـ األمريكي :التعريف الرابع       

وكؿ الطرؽ الخاصة باستعماؿ األصوؿ التي تممكيا الوحدة والمحافظة عمييا، ومراجعة مدى دقة وتوثيؽ 
البيانات المحاسبية وتحسيف الييكؿ التنظيمي والعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الخطة اإلنتاجية، البرمجة، 

 6".الكفاءة واالقتصاد، الفاعمية، وتشجيع التعاوف بيف العامميف واتخاذ السياسات اإلدارية المناسبة

                                                           
3
 .247، ص 2014، دار المناىج، األردف ،إدارة البنوك محمد عبد الفتاح الصيرفي،-  

. 61، ص 2009 مطبعة سخري، الجزائر، ،المراجعة الداخمية وتكنولوجيا المعموماتزيف يونس، عوادي مصطفى، -  4
*IFAC:  2.5 دولة يمثموف أكثر مف 118عضو ومنظمة في 158، وتضـ في عضويتيا1977ىي منظمة عالمية لمينة المحاسبة تأسست عاـ 

 .مميوف محاسب
 ديواف المطبوعات الجامعية ، ،المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقية محمد التيامي طواىر، مسعود صديقي،-  5

 .85 ص 2005الجزائر،
. 229، ص 2006، مكتب الجامعة الحديث، مصر، دراسات في المحاسبة والمراجعةكماؿ الديف مصطفى الدىراوي، محمد سيد سرايا، -  6
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لمنبثقة مف المعيد األمريكي لممحاسبيف ا (CAP)ؽ عرفت لجنة طرائؽ التدقي :التعريف الخامس      
المتبعة في المشروع  تشمؿ الخطة التنظيمية والمقاييس: " الرقابة الداخمية عمى أنياAICPAالقانونييف 

المحاسبية والتأكد مف دقتيا ومدى االعتماد عمييا وزيادة  بيدؼ حماية أصولو وضبط و مراجعة البيانات
 7".الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العامميف عمى التمسؾ بالسياسات اإلدارية الموضوعة

:  التالي      مف خبلؿ التعاريؼ السابقة لنظاـ الرقابة الداخمية يمكف الوصوؿ إلى تعريؼ الشامؿ
يتضمف الخطة التنظيمية، واإلجراءات واألساليب التي توضع لسير العمؿ والمقاييس المتناسقة التي  "

تتبناىا المؤسسة لحماية أصوليا، أو منع اختبلسيا، ويوفر مثؿ ىذا النظاـ الضمانات الكافية بأف البيانات 
". المحاسبية المستخدمة في اتخاذ القرارات في بيانات يمكف االعتماد عمييا

. أىداف نظام الرقابة الداخمية: المطمب الثالث
 ف اليدؼ األساسي مف أي نظاـ لمرقابة الداخمية ىو اطمئناف أصحاب المؤسسة عمى أمواليـ،إ       

واإلقبلؿ مف وقوع الغش واألخطاء، وقد تتعدى أىداؼ الرقابة الداخمية وتتزايد  والتأكد مف سبلمة العمؿ،
 8:يؼإال أنو يمكف تحديد األىداؼ األساسية لمرقابة الداخمية ؛ بزيادة حجـ وطبيعة النشاط

المؤسسة التي تسعى مف بيف األىداؼ يعتبر التحكـ في أىداؼ المؤسسة : التحكم في المؤسسة .1
مجمس اإلدارة والمسؤوليف التنفيذييف، ويحدث ىذا عف طريؽ التنفيذ الصاـر قبؿ لتحقيقيا مف 

والدقيؽ لمختمؼ التعميمات وعميو فإف تصنيؼ وتطبيؽ نظاـ رقابي ىو مف مسؤولية اإلدارة 
 .والمسيريف

 ونجد في ؛ يقصد بيا حماية المؤسسة ألصوليا وسجبلتيا حماية فعمية:حماية أصول المؤسسة .2
األولى مادية ويقصد بيا حماية األصوؿ مف األخطار التي يمكف أف  ىذا المجاؿ حمايتيف،

 لـ تحفظ في مخازف مييأة خصيصًا ا جراء العوامؿ الخارجية مف السرقة أو التمؼ إذاتتعرض لو
لذلؾ؛ أما الثانية محاسبية ويقصد بيا ارتباط التسجيبلت بالحركات الفعمية لؤلصوؿ وتتضمف 

دخاليا لممخزف وعممية االستثمار اجميع تحركاتيا التي يمكف متابعتيا بدقة مثؿ استبلـ الموارد و
 .وغيرىا مف الحاالت

 تتضمف الرقابة الداخمية دقة ونوعية المعمومات المقدمة :ضمان الدقة وجودة المعمومات .3
والتي البد أف تستند إلى مبادئ أساسية تتمثؿ في مبلئمة استعماليا ، والمتصمة بالوثائؽ المحاسبية

وموضوعيتيا عند اتخاذ القرارات اإلدارية، أيضًا فالمعمومات التي تعطييا المؤسسة لمحيطيا 
الخارجي تعكس وتبيف وضعيتيا وصورتيا أمامو، حيث أنيا تتعمؽ بأنشطتيا ونتائجيا، إذف فعمى 

                                                           
 .229-228، ص 2004دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف، الطبعة الثانية، ، عمم تدقيق الحسابات الناحية النظريةخالد أميف عبد اهلل، - 7

. 153 -152، ص  2013لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ؿ دار ىومة  ،مرام والمراجعة الداخمية لممؤسسةرضا خبلصي، -  8
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الرقابة الداخمية أف تتأكد مف أف سمسمة المعمومات المتعمقة بنشاط المؤسسة ككؿ، تتمتع 
 9:بالخصائص التالية وىي

 أف تكوف المعمومات صادقة وحقيقية؛ 
 أف تكوف المعمومات مفيومة وواضحة حتى نتمكف مف استيعابيا؛ 
 أف تكوف المعمومات تتبلءـ مع نشاط المؤسسة. 

مف أجؿ أف تحسف المؤسسة في أدائيا يجب أف تمجأ : تحسين األداء وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية .4
إلى االستخداـ األمثؿ لمموارد االقتصادية، وبالتالي تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية، أي تحقيؽ أىدافيا 

 .المحددة بأقؿ تكاليؼ ممكنة
        وَتمعب الرقابة الداخمية دوًرا ىاًما في مجاؿ تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف 
خبلؿ أداء الرقابة الداخمية لدورىا بالنسبة لكؿ مرحمة مف مراحؿ العممية اإلنتاجية، وفي ما يمي بعض 

 10:العوامؿ التي تدؿ عمى تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية
  تخفيض الكمية المستخدمة ألقؿ حد ممكف مف المدخبلت مع الثبات أو الزيادة في

 المخرجات؛
 تخفيض الوقت الضائع والتحكـ في تكمفة الفرصة البديمة؛ 
 تخفيض معدالت األعطاؿ بالنسبة لآلالت المنتجة إلى أقؿ حد ممكف. 

جراء التعديبلت البلزمة : بيان مقدرة المؤسسة عمى البقاء واالستمرار .5 يتـ تقديـ التوصيات وا 
وذالؾ عف طريؽ المراجعة والتقييـ المستمر بيدؼ معرفة مقدرة المؤسسة ؛ بمختمؼ أوجو النشاط

عداد  عمى التطور واالستمرار، وفي سبيؿ ذلؾ يتيح النظاـ السميـ لرقابة الداخمية إجراء مقارنات وا 
 .التحميبلت المالية والمحاسبية المناسبة

 وتحدد عف األنشطة واألعماؿ المطموبة لتحقيؽ األىداؼ مف :تحديد المسؤولية اإلدارية .6
 أىمية نظاـ الرقابة الداخمية، حيث تيدؼ إليضاح العبلقات بيف مختمؼ  تبرزالموضوعات التي

تحقيؽ األىداؼ، مما يؤدي إلى تضافر مجموعة مف األنشطة ما تعمؽ باألنشطة خصوًصا 
 11:والوظائؼ المتشابكة والمتصمة مما يترتب عمى ذلؾ اإلجابة عمى التساؤالت التالية

 ما الذي يدخؿ في نطاؽ كؿ نشاط ؟ 
 ما ىي طبيعة العبلقات بيف األنشطة المختمفة ؟ 
 مف المسؤوؿ عف كؿ نشاط ؟ وما ىي حدود مسؤولياتو ؟ 
  ما ىي طبيعة المسؤولية المحددة ؟

                                                           
 .43، ص1998 اتحاد المصارؼ العربية، لبناف، التدقيق واألمان والوقاية في ظل استخدام الحاسبات اإللكترونية،عبد اهلل أميف، -  9

10
 .144، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحف، محمد السيد السرايا، -  

 .162، ص مرجع سبق ذكرهرضا خبلصي، -  11
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: يمكف تمثيؿ أىداؼ نظاـ الرقابة الداخمية في الشكؿ التالي
 

أىداف نظام الرقابة الداخمية  : (01-01 )الشكل رقم                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تينمن إعداد الطالب: المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف نظام الرقابة الداخلٌة
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 المؤسسة
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ضمان الدقة  المؤسسة

وجودة 

 المعلومات

بٌان مقدرة المؤسسة 

 على البقاء واالستمرار

تحسٌن األداء وتحقٌق 

 الكفاءة اإلنتاجٌة
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 مكونات ومقومات نظام الرقابة الداخمية : المبحث الثاني
       في ىذا المبحث سوؼ نتطرؽ إلى معايير ومقومات وآليات نظاـ الرقابة الداخمية التي تعتبر وسيمة 

.  مؤسساتاؿلضماف تنسيؽ بيف مختمؼ األشخاص والعمميات داخؿ كؿ 
مكونات نظام الرقابة الداخمية : المطمب األول

 12: عمى خمسة عناصر وىي *COSOتتضمف مكونات الرقابة الداخمية طبقا لتقرير لجنة      
 ُتعد وتييأ االتجاه العاـ لمرقابة في المؤسسة وليا تأثير عمى شعور ووعي الموظفيف :بيئة الرقابة .1

بالرقابة وىي األساس لجميع أنواع الرقابة الداخمية، كما توضح فمسفة اإلدارة وخطوط السمطة 
 :والمسؤولية وىي تضـ مجموعة مف العوامؿ أىميا

  وىي تضـ مجموعة مف السياسات والتعميمات والمعايير اإلدارية )سبلمة واستقامة القيـ
 ؛(التي تؤثر عمى سموؾ العامميف داخؿ المؤسسة 

 مشاركة أعضاء مجمس اإلدارة ولجاف المراجعة؛ 
  فمسفة اإلدارة ونظـ المعمومات؛  
 ىيكؿ المؤسسة؛ 
  تحديد السمطة والمسؤولية؛ 
 مصادر العمالة. 

 تواجو المؤسسة مخاطر مختمفة مف مصادر داخمية وخارجية ويجب تحديد ىذه :تقييم المخاطر  .2
المخاطر وتحميميا ومعرفة األساس البلـز إلدارتيا والتنبؤ بأي مخاطر أخرى ناتجة عف التغير في 

 :لظروؼ التاليةؿبيئة األعماؿ، وتختمؼ المخاطر وتتنوع تبعًا 
 وبالتالي ينتج عنو ،أي تغير في بيئة العمؿ يمكف أف ينتج عنو تغيير في المنافسة 

 مخاطر مختمفة؛ 
  يتولى مسؤولية أشخاص جدد ليـ وجية نظر مختمفة وفيـ مختمؼ لطبيعة الرقابة

 الداخمية؛ 
 تغيير أو تبني نظـ أو مبادئ محاسبية جديدة بما يؤثر عمى الخطر بالقوائـ المالية . 

 تشمؿ أنشطة الرقابة عمى اإلجراءات والسياسات والقواعد التي توفر تأكيد مناسب :أنشطة الرقابة  .3
نو قد تـ تحقيؽ أىداؼ الرقابة الداخمية، وأنو قد تـ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمواجية المخاطر عمى أ

  13.التي قد تتعرض ليا المؤسسة

                                                           
. 39-38، ص 2009، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردف، لجودة الشاممة وتحقيق الرقابة في البنوك التجاريةامحمد سمير أحمد، -  12
 في إطار الرقابة الداخمية المتكاممة، وتعتبر 1985مجموعة قطاع الخاص مكونة مف خمس منظمات، وتأسست في عاـىي :  cosoلجنة* 

 .مرجعا مقبوال بشكؿ واسع حوؿ الرقابة الداخمية
 . 28، ص2008، الدار الجامعية، مصر، المراجعة التشغيمية والرقابة الداخميةعبد الفتاح صحف وآخروف، -  13
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وبرامج  عناصر مادية وأجيزة حاسب) يتكوف نظاـ المعمومات مف بنية تحتية :االتصاالت والمعمومات .4
جراءات وبياناتاؿ مج  الحاسب غير موجودة، أو  ا البنية التحتية وبرنجد أف، و(حاسب وأشخاص وا 

ذات أىمية أقؿ في األنظمة التي ىي بشكؿ كمي أو رئيسي، والعديد مف نظـ المعمومات تحقؽ 
عداد لى إ نظاـ المعمومات إىدؼاستفادة عمى نطاؽ واسع  مف استخداـ تكنولوجيا المعمومات، كما ي

 .الخ.....التقارير المالية التي تشمؿ نظاـ إعداد التقارير حوؿ معامبلت المؤسسة
معالجة ؿ اإلجراءات المستخدمة لتحويؿ المعمومات مف األنظمة تماد       يجب عمى المدقؽ اع

المعامبلت إلى األستاذ العاـ أو أنظمة إعداد التقارير المالية، ولمحصوؿ عمى فيـ أفضؿ عمى المدقؽ 
 14:مراعاة ما يمي

  اعتبار مخاطر األخطار الجوىرية المرتبطة مع التجاوز غير المناسب لمرقابة عمى
 القيود اليومية والرقابة المحيطة بالقيود اليومية غير العادية؛

 أف يفيـ كيؼ أف المعالجة غير الصحيحة لممعامبلت يمكف حميا؛ 
  الحصوؿ عمى فيـ نظاـ معمومات المؤسسة الخاص بإعداد التقارير المالية بأسموب

مناسب لظروؼ المؤسسة، ويشمؿ ذلؾ الحصوؿ عمى فيـ لكيفية نشوء المعامبلت 
 ضمف العمميات التجارية لممؤسسة؛

  فيـ كيؼ تُبمغ المؤسسة أدوار ومسؤوليات إعداد التقارير المالية واألمور الخاصة 
. المتعمقة بإعداد التقارير المالية

       كما أف قنوات االتصاؿ المفتوحة تساعد عمى ضماف اإلببلغ عف االستثناءات ويتـ التصرؼ 
بشأنيا، ويشمؿ المدقؽ لبلببلغ بأمور إعداد التقارير المالية وبشكؿ خاص لجنة التدقيؽ واالتصاالت 
الخارجية مثؿ االتصاالت مع السمطات التنظيمية، مع األخذ بعيف االعتبار أنو يمكف إجراء االتصاؿ 

. يةلكتروني أو شفوي أو مف خبلؿ إجراءات إدارا
 وىي عممية تقييـ جودة أداء نظاـ الرقابة الداخمية وتتـ بصورة دورية أو مستمرة وتيدؼ إلى :المراقبة .5

نظرًا ر، تحديد ما إذا كانت نظـ وأنشطة الرقابة تتـ وفؽ لما ىو مخطط أو أنيا في حاجة إلى تغي
لتغير في الظروؼ المحيطة مف خبلؿ دراسة نظـ الرقابة الموجودة حاليا، وتقارير المراجع الداخمي ؿ

الموجية إلى اإلدارة العميا، ولجنة المراجعة وتقارير الجيات الخارجية مثؿ المراجع  الخارجي، وأيضًا 
 15. مف خبلؿ التغذية العكسية لعمميات المراجعة
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 .203-201، ص2009صفاء لمنشر والتوزيع، األردف، اؿ، دار المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديثأحمد حممي جمعة، -  
 .44-43، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمير أحمد، -  15
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مقومات نظام الرقابة الداخمية : المطمب الثاني
. ُيجمع الباحثوف في التدقيؽ عمى أنو البد مف توفر المقومات الرئيسية في نظاـ الرقابة الداخمية السميـ   
المقومات اإلدارية والتنظيمية لنظام الرقابة الداخمية :  أوالً 

 16: وتنقسـ إلى ما يمي
يراعي في وضعو تسمسؿ االختصاصات، وتوضح اإلدارات : الييكل التنظيمي اإلداري .1

 الرئيسية مع تحديد السمطات والمسؤوليات ليذه اإلدارات بدقة تامة والييكؿ التنظيمي ال بد
 في المشروعات الكبيرة التي تتعذر إدارتيا عف طريؽ االتصاؿ الشخصي، بؿ وصامنو خص

ال بد مف وجود إدارات فرعية متعددة تتولى إدارة المشروع ضمف صبلحيات ومسؤوليات 
 .معينة

 ال عالية، وكفاءات قدرات وذات مدربة وعمالة كؼء ىيكؿ وجود إف :سميمة أداء معايير .2
 مقارنة محاولة مف خبلؿ وذلؾ العامميف، ىؤالء أداء لقياس معايير توافر عف التخمي يعني
لتصحيح  اتخاذىا الواجب واإلجراءات االنحرافات وتحديد الفعمي األداء مع المخطط األداء

 17.ىذه اإلنحرفات
 إف العمؿ التسمسمي لموظائؼ المختمفة داخؿ المؤسسة :اإلجراءات التفصيمية لتنفيذ الواجبات .3

يدع إدارة ىذه األخيرة إلى طرح إجراءات تفصيمية لتنفيذ الواجبات عمى مستوى المديريات 
المختمفة، بحيث ال يقـو شخص واحد بالترخيص لمعمؿ واالحتفاظ باألصؿ ومسؾ السجبلت، 

خرىا، وفي ىذا اإلطار ينبغي عمى اإلدارة تحديد نوع آأي أنو ال يقـو بالعممية مف أوليا إلى 
وكيفية القياـ بالعممية داخؿ كؿ مديرية مما يسمح بعدـ تداخؿ المياـ وخمؽ رقابة ذاتية أو 

تمقائية أثناء تنفيذ العممية وذلؾ بواسطة ما يحققو موظؼ مف رقابة عمى موظؼ آخر، إذ أف 
ىذا المقوـ يسمح مف تقميؿ فرص التبلعب والغش والخطأ وُيمّكف نظاـ الرقابة الداخمية مف 

  18.تحقيؽ أىدافو
ذلؾ توظيؼ دقيؽ لوظائؼ يتضمف  :اختيار الموظفين األكفاء ووضعيم في مراكز مناسبة .4

المشروع المختمفة، وبرنامج مرسـو لتدريب العامميف في المشروع بما يضمف حسف اختيارىـ 
ووضع كؿ موظؼ أو عامؿ في المكاف المناسب لو حتى يمكف االستفادة مف الكفاءات 

 19.المختمفة

                                                           
 .169، ص مرجع سبق ذكره أميف عبد اهلل، الدخ-  16
17

مذكرة   ،بنك- الوطني لمتعاون الفالحي الصندوق: دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخمية في البنوك دراسة حالةبوطورة فضيمة، -  
 .24، ص2007-2006جامعة محمد بوضباؼ، المسيمة، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، اؿ عمـو التسيير،  في ماجستير

 ،دراسة حالة مؤسسة التسيير السياحي يسكرة- مساىمة الرقابة الداخمية في تحسين األداء المالي في المؤسسة االقتصاديةعمي شيتور،- 18
 .19، ص 2014-2013مذكرة ماستر في العمـو المالية والمحاسبة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 .170، ص مرجع سبق ذكرهلد أميف عبد اهلل، اخ-  19



 اإلطار انمفاهيمي  ننظاو انرقابة انذاخهية:                                              انفصم األول 
 

 
15 

 مف متطمبات نظاـ الرقابة الداخمية الجيد وجود قسـ مراجعة داخمية، :الداخمية المراجعة قسم .5
ميمتو التأكد مف تطبيؽ كافة السياسات واإلجراءات والموائح الموضوعة مف طرؼ اإلدارة، 

  20.نجاز ميمات نظاـ الرقابة الداخميةواوالتأكد مف تطبيؽ 
المقومات المحاسبية  : ثانياً 

 21:مقومات إلى ما يمياؿوتنقسـ ىذه 
 وبداية يجب الوفاء بالمتطمبات القانونية في المجموعة الدفترية مف حيث :وجود دفاتر مناسبة .1

إمساؾ دفتر اليومية ودفتر الجرد عمى األقؿ كحد أدنى لمدفاتر، مع إمساؾ أي عدد أخر مف 
 : طبيعة نشاط المشروع وتظير الحاجة إليو، وأىـ ىذه الدفاترىاتتطمبالتي الدفاتر 

 دفتر اليومية العامة ؛ 
 دفتر األستاذ العاـ ؛ 
 دفتر األستاذ المساعدة؛ 
 دفتر الجرد إلثبات المخزوف في نياية الفترة ؛ 
  دفتر الصنؼ إلثبات حركة الوارد والصادر مف البضاعة. 

  وينطوي ذلؾ عمى وضع تبويب لمحسابات يظير فيو الحسابات الرئيسية:الدليل المحاسبي .2
ويجب أف يتضمف الدليؿ المحاسبي ، والحسابات المساعدة والحسابات الفرعية التي تندرج تحتيا

 فخريطة الحسابات تمثؿ إطارًا لمنظاـ ؛خريطة لمحسابات الفرعية ودليؿ لئلجراءات المحاسبية
ميزانية العمومية وقائمة اؿالمحاسبي بالكامؿ بحيث يشمؿ تبويب العمميات داخؿ حسابات 

الدخؿ، وبطريقة تسيؿ جمع وتبويب المعامبلت المختمفة، كما توضح طريقة أداء العمؿ 
.  المحاسبي في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة

لوحدات الفردية مف االموازنة خطة كمية ومالية لممشروع ككؿ، و  تعتبر:التخطيطية الموازنة .3
خبلؿ فترة زمنية معينة، ويمكف القوؿ أف الموازنة ماىي إال تعبير مالي عف خطة معينة، 
فالموازنة باإلضافة إلى دورىا التخطيطي ليا أيضًا دور رقابي مف خبلؿ إجراء مقارنة بيف 

األداء الفعمي وما تشممو الموازنة مف البيانات التقديرية والموضوعة مسبقا، ثـ تحديد اإلنحرفات 
  22.وتحميميا وتحديد المسؤوؿ عنيا

 مثؿ اآلالت الحاسبة وآالت تسجيؿ النقدية واستخداـ الحاسب اآللي :استخدام الوسائل اآللية .4
 23.في معالجة البيانات والذي يترتب عميو إحكاـ عممية الرقابة فضبًل عف دقة وسرعة اإلنجاز

                                                           
 .17، ص 2003دار الجامعية، مصر،اؿ، دراسات في الرقابة والمراجعة الداخميةفتحي رزؽ السوافيري، أحمد عبد المالؾ محمد، -  20
 ،  2010، دار التعميـ الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر،أصول المراجعة الداخمية مدخل عممي تطبيقي، وجدى حامد حجازي-  21
 .98-97ص 

 .193، ص 2004، الدار الجامعية، مصر، الرقابة والمراجعة الداخميةعبد الفتاح صحف، فتحي رزؽ السوافيري، -  22
 .98 ص،مرجع سبق ذكره وجدى حامد حجازي، -  23
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خارج  مف المعمومات أو البيانات وترجمة نقؿ وظيفة المستندات تؤدي :المستندية الدورة  .5
.  اإلثبات وأدلة لمقيد األساسي المصدر باعتبارىا داخميا مف أو المؤسسة

و  المادي، بالوجود تتميز المؤسسة، تمتمكيا التي األصوؿ  جؿ:للألصو األصمي الجرد  .6
 الجرد فعممية المحاسبي، بالجرد ومقارنتو األصوؿ، ليذه الفعمي بالجرد القياـ بالتالي يجب

 24.المؤسسة ألصوؿ والناجعة الفعالة تسمح بالرقابة والمقارنة
 :ويمكف تمثيؿ مقومات نظاـ الرقابة الداخمية في الشكؿ التالي

 مقومات نظام الرقابة الداخمية: (02-01)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تينمن إعداد الطالب: المصدر
 
 
 
 
 

                                                           
مطبوعة دروس مقدمة لطمبة السنة األولى ماستر تخصصي تدقيؽ ومراقبة التسيير وجباية المؤسسة، ، التدقيق المالي والمحاسبيأقاسـ عمر، -  24

 .48 ، ص2012جامعة أحمد دراية أدرار،

 مقومات نظام الرقابة الداخلٌة

 المقومات اإلدارٌة
 المقومات المحاسبٌة

 .الهٌكل التنظٌمً اإلداري_  

 .معاٌٌر األداء السلٌمة_   

اإلجراءات التنظٌمٌة لتنفٌذ _  

 .الواجبات

اختٌار الموظفٌن األكفاء  _  

 .ووضعهم فً مراكز مناسبة

 .قسم المراجعة الداخلٌة_  

 وجود دفاتر مناسبة_ 

 .الدلٌل المحاسبً_ 

 .الموازنة التخطٌطٌة_ 

 .الدورة المستندٌة_ 

 .استخدام الوسائل اآللٌة_ 

 .الجرد األصلً لألصول_ 
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إجراءات تطبيق نظام الرقابة الداخمية : المطمب الثالث
حكاـ العمؿ المحاسبي وتحقيؽ األىداؼ إستعمؿ نظاـ الرقابة الداخمية وسائؿ متعددة بغية يَ        

المتوخاة وجعؿ نظاـ المعمومات المحاسبية يستجيب لؤلطراؼ المستعممة لممعمومات مف خبلؿ توفير 
ـ سف إجراءات امعمومات ذات مصداقية وتعبر عف الوضعية الحقيقية لممؤسسة، مما وجب عمى ىذا النظ

 :ـ المقومات الرئيسية ، وتعتبر بمثابة حجر األساس لممبنى وىي كتاليدعمف شأنيا أف ت
اإلجراءات التنظيمية واإلدارية : أوالً 
وتخص ىذه أوجو النشاط داخؿ المؤسسة فنجد إجراءات تخص األداء اإلداري مف خبلؿ تحديد       

االختصاصات بما يضمف فرص الرقابة عمى كؿ شخص داخميا، وتحديد المسؤوليات بما يتيح معرفة 
جراءات مف ىذه اإلحدود النشاط لكؿ مسئوؿ ومدى التزامو بالمسؤوليات الموكمة إليو، لذالؾ سنتطرؽ إلى 

 25:خبلؿ النقاط التالية
 إف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة االقتصادية، االجتماعية والتكنولوجيا :تحديد االختصاصات .1

 .يكوف عبر تضافر الجيود داخؿ أجزائيا كؿ حسب اختصاصو
ف التقسيـ المبلئـ لمعمؿ يدعـ تحديد االختصاصات داخؿ المؤسسة يمنعو إ :تقسيم العمل .2

مف تضاربيا أو تداخميا، كما أنو يقمؿ بدرجة كبيرة مف احتماؿ وقوع األخطاء، السرقة 
 .المبلئـ لمعمؿىو والتبلعب، كوف ىذا التقسيـ 

 أي يوضح تحديد المسؤوليات لمموظفيف إذ يمكف تحديد تبعية اإلىماؿ :توزيع المسؤوليات .3
أو الخطأ، لذلؾ وجب تحديد المديريات واألشخاص في ذات الوقت والمسؤوليف عف 

المحافظة عمى الممتمكات وعمميات المؤسسة وعمى تسجيؿ ىذه الممتمكات وعمى التقارير 
مكف كؿ موظؼ مف معرفة حدود يُ يبدو أف تحديد المسؤوليات وبالعمميات والموافقة عمييا، 

 .تو والتزامو تجاىيااعممو ومسؤولي
عادة ما يمثؿ الجانب التنظيمي لممؤسسة، لذلؾ ينبغي أف تكوف : إعطاء تعميمات صريحة .4

 .التعميمات صريحة مف المسؤوؿ داخؿ المديرية أو الدائرة أو المصمحة إلى المنفذيف ليا
 ويكوف مف صمب إجراءات نظاـ الرقابة الداخمية، كوف :إجراء حركة التنقالت بين العاممين .5

أف ىذه اإلجراء يمكف مف كشؼ األخطاء والتبلعبات التي ارتكبيا الموظؼ خبلؿ العمميات 
 .التي تدخؿ ضمف اختصاصو وتحت مسؤولياتو

 
 
 

 
                                                           

25
 .123- 105، ص مرجع سبق ذكرهمحمد التيامي طواىر، مسعود صديقي، -  
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اإلجراءات المحاسبية : ثانياً 
  26:وتضـ النواحي التالية

إصدار التعميمات بوجوب إثبات العمميات بالدفاتر فور حدوثيا ألف ىذا يقمؿ مف فرص الغش  .1
 واالحتياؿ، ويساعد إدارة المشروع عمى الحصوؿ عمى ما تريد مف عمميات بسرعة؛

إصدار التعميمات بعدـ إثبات أي مستند ما لـ يكف معتمًدا مف الموظفيف والمسؤوليف، ومرفقة بو  .2
 الوثائؽ المؤيدة األخرى؛

 جعة عمؿ قاـ بو، بؿ يجب أف يراجعو موظؼ أخر؛اعدـ اشتراؾ أي موظؼ في مر .3
استعماؿ اآلالت المحاسبية مما يسيؿ الضبط الحسابي ويقمؿ مف احتماالت الخطأ ويقود إلى سرعة  .4

 إنجاز العمؿ؛
 استخداـ وسائؿ التوازف المحاسبي الدوري مثؿ موازيف المراجعة العامة وحسابات المراقبة اإلجمالية؛ .5
إجراءات مطابقات دورية بيف الكشوؼ الواردة مف الخارج واألرصدة في الدفاتر والسجبلت كما في حالة  .6

 الخ؛.......البنوؾ والمورديف ومصادقات العمبلء 
 .جرد المفاجئ دوريا لمنقدية والبضاعة واالستثمارات ومطابقة ذلؾ مع األرصدة الدفتريةاؿالقياـ ب .7
اإلجراءات العامة : ثالثاً 

:  وتضـ النواحي التالية
 التأميف عمى ممتمكات المشروع ضد جميع األخطار التي قد تتعرض ليا حسب طبيعتيا؛ .1
أو بضائع أو أوراؽ مالية أو تجارية أو غيرىا نقود التأميف عمى الموظفيف الذيف بحوزتيـ  .2

 ضد خيانة األمانة؛
 وضع نظاـ رقابي سميـ لمراقبة البريد الوارد والصادر؛ .3
استخداـ وسيمة الرقابة الحدية، بجعؿ سمطات االعتماد متمشية مع المسؤوليات، فقد  .4

يختص رئيس القسـ مثبل باعتماد الصرؼ في حدود عشرة دنانير بما يختص رئيس الدائرة 
 باعتماد الصرؼ في حدود مائتي دينار وىكذا؛

استخداـ وسائؿ الرقابة المزدوجة فيما يتعمؽ بالعمميات اليامة في المشروع كتوقيع  .5
 الخ؛........الشيكات، وعيدة الخزائف النقدية 

استخداـ نظاـ تفتيش بمعرفة قسـ خاص بالمشروع في الحاالت التي تستدعييا طبيعة  .6
. لتبلعب واالختبلسؿاألصوؿ بحيث تكوف عرضة 

 
 

                                                           
،  2004  األردف،، دار وائؿ لنشر والتوزيع الطبعة الثانية، ، الناحية النظرية والعممية-عمم تدقيق الحساباتخالد أميف عبد اهلل، -  26
. 236-235ص  



 اإلطار انمفاهيمي  ننظاو انرقابة انذاخهية:                                              انفصم األول 
 

 
19 

 :  الفصلخالصة
 

لُتساير التطور شيد تطورًا ممحوظًا عبر العصور سبؽ نستنتج أف نظاـ الرقابة الداخمية مف خبلؿ ما      
الكبير في النشاط االقتصادي والتجاري وما رافقو مف نمو في حجـ المشروعات والوحدات االقتصادية 

 .واتساع نطاقيا، تماشًيا مع التطورات في عمـ اإلدارة
عبارة عف مجموعة مف الوسائؿ المحاسبية واإلدارية التي تيدؼ إلى  وخمصنا إلى أف الرقابة الداخمية 

الحفاظ عمى أمواؿ المؤسسة، ولقد وصؼ بأنو استعماؿ نظريات محاسبية وتطبيقاتيا بطرؽ مختمفة 
. لمحصوؿ عمى المعمومات الدقيقة

      فالرقابة الداخمية تتأثر بالسياسات واإلجراءات المعموؿ بيا ، كما تتأثر بمجموعة مف األفراد مثؿ؛ 
. مجمس اإلدارة والعامميف بالمؤسسة الذيف يمتزموف بتنفيذ الرقابة الداخمية لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة

     ولخمؽ نظاـ رقابة داخمية ناجح وفعاؿ في المؤسسة ال بد عمييا مف توفر مجموعة مف الخصائص 
، حيث تمثمت ىذه المقومات في والمقومات األساسية والبلزمة وكذلؾ معرفة مستوى األداء داخؿ المؤسسة

. المحاسبية المقومات اإلدارية والمقومات
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المؤسسات 

 المصرفية 
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 :تمييد
 

     ظيرت المؤسسات المصرفية خبلؿ القرف السابع عشر وارتبطت نشأتيا بالديف العاـ، حيث أف ىذه 
 أساسًا عمى حشد بنىالمصارؼ تمعب دورًا ميمًا في الوساطة المالية وفي خدمة االقتصاد الذي ي

.  المدخرات الوطنية وتوجيييا إلى االستثمار
صبلحات بعد االستقبلؿ  ساىمت في     أما النظاـ المصرفي في الجزائر شيد عدة تغيرات وتطورات وا 

 ولو قابمية الحاجة إلى رقابة ، في الخدمات المصرفية المقدمة لمعمبلءمتنوعتكويف نظاـ مصرفي مستقؿ و
دائمة ومستمرة عمى األمواؿ التي تحتوييا المصارؼ وطريقة تحركيا، حيث أصبحت أماـ منافسة قوية 
 ،تفرض وجودىا وذلؾ مف خبلؿ تحسيف أدائيا بوضع نظاـ رقابة داخمية لمتقميؿ مف األخطاء والمخالفات

البنوؾ نفسيا باعتبارىا كيانات تنظيمية اقتصادية تيدؼ مستمدة مف ويستمد نظاـ الرقابة الداخمية أىمية 
.  في دوؿ اقتصاد السوؽخصوصًا مف األرباح  عالي مستوى تحقيؽ إلى 

الربحية مصدر الثقة بيف وتعتبر إلى تحقيؽ األرباح بغية البقاء واالستمرار، المصارؼ       حيث تسعى 
 عدة ا، ونجد أف ليا مفاىيـ واسعة ولولممصارؼأىـ المواضيع اليامة بالنسبة  حدأالمتعامميف، وىي 

 إلىمجاالت وأف قياسيا يعتبر مف بيف األمور الدقيقة، إال أف المصارؼ والمؤسسات المالية تتعرض 
. مشاكؿ االقتصادية التي تؤثر عمى ربحيتيااؿالعديد مف 

وبناءًا مما سبؽ تـ تخصيص ىذا الفصؿ لتناوؿ اإلطار النظري لربحية المؤسسات المصرفية، حيث تـ    
: تقسيمو منيجيا إلى مبحثيف وىما

 مؤسسات المصرفيةاؿالرقابة الداخمية في : المبحث األوؿ .
 عوامؿ ومؤشرات الربحية في المؤسسات المصرفية: المبحث الثاني. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مذخم نربحية انمؤسسات انمصرفية :                                                    انفصم انثاني
 

 
22 

الرقابة الداخمية في المؤسسات المصرفية : المبحث األول
 اقتصاد الدوؿ، والتي تقـو بدور  تطورساىـ فيت التي الية       تعتبر المصارؼ مف أىـ المؤسسات الـ

الوساطة قصد تحقيؽ أىدافيا األساسية، حيث يعتبر الجياز المصرفي المحرؾ األساسي في كؿ بمد، فبل 
معرفة طريقة إضافة إلى ، ًا متطوراً يمكف ألي نظاـ أف ينمو ويزدىر مف دوف أف يكوف بو جيازًا مصرفي

. عمؿ نظاـ الرقابة الداخمية في ىذه المصارؼ
 مدخل عام لممؤسسات المصرفية: المطمب األول

ماىية المؤسسات المصرفية :  أوالً 
  مفيوم المؤسسات المصرفية .1

:   نذكر منيامصارؼتوجد عدة تعاريؼ لؿ
كيانات  مصرفية  تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويؿ وتعبئة أكبر قدر مف " : تعرؼ عمى أنيا       

المدخرات مف كافة القطاعات وتوظؼ مواردىا وتفتح وتمنح االئتماف المصرفي بجميع القطاعات كما 
 27".تعمؿ عمى تقديـ كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد ال تستند إلى رصيد مصرفي

 المؤسسة التي تقبؿ ديونيا المتمثمة في الودائع المودعة في تسوية الديوف : "ويعرفيا البعض بأنيا       
 28".والمؤسسات أي تتمتع ودائعيا بقبوؿ عاـ في الوفاء بيف األفراد

 تعمؿ مصارؼبمعنى أف اؿ مكاف التقاء عرض األمواؿ بالطمب عمييا،" : وتعرؼ أيضًا بأنيا       
فادة وكأ عية تتجمع فييا األمواؿ والمدخرات ليعاد إقراضيا إلى مف يستطيع ويرغب في االستفادة وا 

 ومؤسسات أخرى مثؿ مصرؼرؾ مع اؿتالمجتمع منيا عف طريؽ استثمارىا، ولكف ىذا التعريؼ يش
 29".ميف وصناديؽ التوفير البريديأشركات الت

بوؿ الودائع مف ؽشخص اعتباري يكوف عممو الرئيسي " : بأنوالمصرؼ عرفت بعض التشريعات و       
 30.(عرض األمواؿ، مع الطمب عمييا)أنو مكاف التقاء األمواؿأي الجميور، 

 فييا عرض النقود والطمب عمييا، كونيا مؤسسة ىيمتؽ التي ماليةاؿمؤسسات اؿ كما يعبر عف كؿ       
 تقبؿ النقود كودائع وتحتـر اتىدفيا الرئيسي قبوؿ الودائع واالقتراض وتقديـ خدمات أخرى، أو أنيا مؤسس

   31".طمبات مودعييا في سحبيا، وتمنح القروض أو استثمار الودائع الزائدة

                                                           
 2010 األردف، صفاء لمنشر والتوزيع،اؿ، دار (آليات تطوير عممياتيا) الخدمات في المصارف اإلسالميةعبد اهلل إبراىيـ نزاؿ، محمود حسبف الوادي، -  27

. 24،ص 
دارة المؤسسات المالية،عبد الوىاب يوسؼ أحمد ، -  28  .148-147،  ص2008 دار حامد ، التمويل وا 
 .3، ص 1996دار المسيرة، األردف، الطبعة الثانية، ، إدارة البنوكزياد سميـ رمضاف، محفوظ أحمد جودة، -  29
 .4، ص2004ة،  الجامعة اإلسبلمية، غز ،محاسبة العمميات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالميةعمي عبد اهلل شاىيف، -  30
 .17، ص 1997، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، األردف، إدارة البنوكسميماف أحمد  الموزي وآخروف، -  31
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 : التاليتعريؼ الشامؿاؿلمؤسسات المصرفية يمكف الوصوؿ إلى ؿمف خبلؿ التعاريؼ السابقة        
أصحاب الفائض المالي و أصحاب : عف مؤسسات مالية تمارس نشاطيا مف خبلؿ طرفيف وىماعبارة "

. "العجز المالي، حيث تتمثؿ ميمتيا األساسية في الحصوؿ عمى أمواؿ في شكؿ ودائع
 :وظائف المصارف.   2

 الربح والربحية، وبالتالي ال تعمؿ كما ىو الحاؿ في دأ       قامت فكرة العمؿ المصرفي عمى مب
نشر فكرة معينة مف الخدمات، وبالتالي فإف عمى   تعمؿالجمعيات الخيرية، أو المؤسسات الدولية التي

أنشطتيا التجارية سواء كانت المحمية أو الخارجية تخدـ ىدفيا األساسي الذي قامت مف أجمو أال وىو 
. الربح

 يعد قبوؿ الودائع في المصارؼ مف أقدـ الوظائؼ التي تقـو بيا المصارؼ، وكانت : قبول الودائع1.2 
 حيث قامت الصيرفة األولى عمى إيداع األمواؿ مقابؿ عمولة ،السبب في نشوء وَتطور العمؿ المصرفي

معينة، تـ تطورت إلى أشكاؿ متعددة، ويعني بيا أف يتمقى المصرؼ مبمغا مف الماؿ مقابؿ التزامو برد 
ىذا المبمغ عندما يطمب صاحبو رده، وتمثؿ تعيدا مف المصرؼ لصاحب الوديعة بأف يدفع لو في حدود 

 32: إلى قسميفودائعقد قسمت اؿو ،المبمغ المودع
 الودائع تحت الطمب أو حسابات جارية؛ 
 الودائع اآلجمة وىي تودع لفترات محدودة. 
تقـو البنوؾ التجارية بمنح القروض لمزبائف مف مواردىا الخاصة أو المجمعة عمى :  منح القروض2.2

شكؿ نقود وىذا مف أجؿ تمويؿ نشاطاتيـ االقتصادية ومواصمة أعماليـ، وعمييـ بجرد ىذه المبالغ عند 
 33:حموؿ األجؿ المتفؽ عميو مع تسديد الفوائد المترتبة عمييا، حيث تنقسـ عممية القروض إلى نوعيف

 القروض المباشرة؛ 
 القروض غير مباشرة .   
 البيع اآلجؿ نظرًا لعدـ قدرة تاجر الجممة أو ةً  يبلحظ في السوؽ انتشار عاد: خصم األوراق التجارية3.2

تاجر المشتري بتحرير كمبياالت أو سندات الجممة اؿالتجزئة عمى دفع أثماف البضائع بالكامؿ، فيقـو 
لمتاجر البائع ُتستحؽ الدفع بعد ثبلثة أشير أو أحيانًا ستة أشير، ونظرًا لحاجة التاجر لؤلمواؿ فإنو قد ال 
ينتظر ىذه الفترة حتى يحصؿ عمى األمواؿ، لذلؾ يذىب إلى المصرؼ لبلستفادة مف ىذه الخدمة، فيقـو 

 أي عندما يحيف ،المصرؼ بدفع قيمة السند لمتاجر مقابؿ فائدة محددة، ويصبح الدائف ىو المصرؼ
نما لممصرؼ الذي يبمغو بأنو أصبح  األجؿ عمى التاجر المديف أف يسدد قيمة السند ليس لمتاجر البائع وا 

. الدائف بدال مف التاجر، وتسمى ىذه العممية بخصـ األوراؽ التجارية

                                                           
32

 .142، ص 2012لبناني لمنشر والتوزيع، بيروت، ا دار المنيج النقود والصيرفة والسياسة النقدية،عمي كنعاف، -  
 .277، ص 1985، الدار الجامعية ، بيروت، االقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شيمة، -   33
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عتبر نشاط خصـ األوراؽ التجارية مف أكثر األنشطة المصرفية ربحية نظرًا النخفاض فترة يُ حيث       
تحصيؿ ىذه السندات ولضمانيا مف قبؿ محررىا، وعادة ما يكوف أصحابيا مف ذوي  والسمعة الحسنة، 

وبالمقابؿ عند حاجة المصرؼ لؤلمواؿ ، أي ال يخصـ المصرؼ سندات ال توفر لمحررييا المبلءة البلزمة
يقوـ بخصميا لدى المصرؼ المركزي أو أف يبيعيا في سوؽ األوراؽ المالية ألنيا أدوات ديف قصيرة 

 34.األجؿ ويزداد الطمب عمييا
 ىذه الخدمات تتمثؿ أساسًا في التحويبلت النقدية التي تقوـ بيا البنوؾ مع مختمؼ : خدمات الزبائن4.2

العمبلء، باإلضافة إلى عمميات تحصيؿ الشيكات والكمبياالت لمزبائف وسداد ديونيـ نيابة عنيـ، إضافة 
 35.إلى ذلؾ بعض الخدمات األخرى كتأجير المخازف لمعمبلء

 تقـو المصارؼ بكافة خدمات الوساطة المالية سواء كانت في مجاؿ البورصات : الوساطة المالية5.2
أوفي مجاؿ العمؿ التجاري أو الصناعي، فيي كما ىو متعارؼ عمييا خدمة مصرفية جديدة في أعماؿ 

الوساطة والزبائف في العمؿ المالي، حوؿ شركات  المضاربة في البورصة أو بيف الزبائف أنفسيـ أو بيف
 36:وتنقسـ خدمات الوساطة المالية المصرفية إلى

 تقدـ المصارؼ دراسات االستثمارات لمف يرغب في المضاربة :خدمات المضاربة في البورصة 
 الخ، باإلضافة إلى تكويف محفظة مالية؛.....ؼ بشركة المساىمة واألسيـيتعراؿمف خبلؿ 

 في حاؿ ،الخ... تقدـ المصارؼ شرحًا مفصبًل عف العمؿ التأميني مف األخطار:خدمات الزبائن 
 حدوثيا،

 وذلؾ لُتعرؼ الزبائف بكافة الخدمات المالية :تأسيس شركة وساطة مالية تابعة لممصرف نفسو 
الخ، بحيث تنمي البوادر اإليجابية وتنصح الشركات بتجاوز ........في البورصات والشركات

 السمبيات؛
 إرشاد الزبائف عند قياميـ بيذا العمؿ إلى اآللية :المصرف االستثمار بالعمالت األجنبية لصالح 

 .الصحيحة التي تحقؽ ليـ األرباح وتبعدىـ عف الخسارة
 ىو مؤسسة وأنظمة وقوانيف تتألؼ منيا وتعمؿ في ظميا جميع :الجياز المصرفيتعريف  .3

: ويتكوف مف ما يمي 37،المصارؼ في ذلؾ البمد
 المؤسسة النقدية التي تقع عمى قمة اليـر المصرفي في " : ُيعرؼ عمى أنو: البنك المركزي1.3

الدولة، يقـو بميمة إصدار النقود وممارسة السياسات النقدية بغرض المحافظة عمى االستقرار 
دارة تبادؿ النقود عف طريؽ التحكـ في احتياطات القطاع المصرفي  النقدي، وثبات األسعار وا 

                                                           
34

 .143 ص مرجع سبق ذكره،عمي كنعاف، -  
 .278، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى رشدي شيمة، -  35
 .144ص مرجع سبق ذكره، عمي كنعاف، -  36
 .110، ص 2012، دار البداية والمستقبؿ لمنشر والتوزيع، األردف، النقود والبنوك بين النظرية والتطبيقأنس البكري، وليد صافي، -  37
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ونوعية ومقدار حجـ االئتماف، إضافة إلى اإلشراؼ الفني عمى المصارؼ التجارية العاممة في 
    38. "الببلد
 :منو 114مادة في الجزائر في اؿ ُيعرفيا قانوف النقد والقرض  : البنوك التجارية2.3
-110أشخاص معنوية ميمتيا العادية والرئيسية إجراء العمميات الموصوفة في المواد مف  " 

وبالرجوع إلى ىذه المواد نجد أف البنوؾ التجارية ىي تمؾ المؤسسات ، " مف ىذا القانوف113
جمع الودائع مف الجميور، منح القروض، توفير وسائؿ الدفع : التي تقـو بالعمميات التالية

 39.البلزمة ووضعيا تحت تصرؼ الزبائف والسير عمى إدارتيا
 لجياز المصرفي في الجزائر نشأة ا: ثانًيا

:  نوجزىا فيما يميمر النظاـ المصرفي في الجزائر بمراحؿ   
 كاف بالجزائر إباف االحتبلؿ الفرنسي شبكة واسعة مف :النظام المصرفي في عيد االستعمار .1

 (مصارؼ تجارية، مصارؼ أعماؿ ومؤسسات مالية)المصارؼ والمؤسسات المالية العامة والخاصة 
وكذلؾ مصرؼ إصدار دوف أف تكوف لو كؿ الحقوؽ التي لمثمو في الدوؿ ذات السيادة، والتي كانت في 
الحقيقة امتداد لمنظاـ المصرفي الفرنسي، وعميو فقد كانت في كثير مف األحياف نقمة عمى الجزائرييف 

نظًرا الرتفاع معدالت الفوائد عمى القروض الممنوحة لمفبلحيف الجزائرييف، الشيء الذي أدى في األخير 
بالكثير منيـ إلى فقداف أراضييـ لعجزىـ عمى سداد أقساط الديوف وفوائدىا، ورغـ تناقضات وسمبيات 

  40. بو بقية المستعمرات الفرنسية األخرىىالجياز المصرفي آنذاؾ؛ إال أنو يعتبر بمثابة مكسب لـ تحظ
مف مدينة " Tricou"  "تريكو"قاـ بيا أحد رجاؿ األعماؿ ويسمى ـ 1836في سنة كانت ىناؾ مبادرة 

، وتمخصت ىذه المبادرة في إنشاء بنؾ الجزائر؛ غير أف مشروعو ىذا اصطدـ  "Bordeaux" "بوردو"
، أيف لبت الحكومة الفرنسية آنذاؾ 1849سنة حتى 13بعدة عراقيؿ، إال أنو أصر عمى مبادرتو لمدة 

بالجزائر، ويقتصر "المصرؼ الوطني لمخصـ"طمبو بضرورة إنشاء بنؾ في الجزائر، حيث تـ إنشاء 
بموجب " بنؾ الجزائر"نشاطو عمى االئتماف، غير أنو لـ ينجح نظرًا لنقص اإليداعات، بعد ذلؾ تـ إنشاء 

، كما تـ بموجب ىذا 1851نوفمبر 1، وباشر عممياتو بتاريخ 1851 أوت 04القانوف الصادر بتاريخ 
جانفي  08في " Beylical" القانوف السماح لبنؾ الجزائر بإنشاء وكاالت في الجزائر، وبموجب مرسوـ

      41."بنؾ الجزائر وتونس"تـ السماح لبنؾ الجزائر بالعمؿ في تونس، وبيذا تـ إنشاء  1904

                                                           
 .   140، ص2010 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،  األردف، ،النقود والبنوك والمصارف المركزيةسعيد سامي الحبلؽ، محمد محمود العجموني، -  38
. 202، ص 2005، مؤسسة شباب الجامعية، مصر، اقتصاديات أسواق المالضياء مجيد، -  39
، 30، مجمة العمـو اإلنسانية، العددةالجياز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية لمرقابة المصرفيبوراس أحمد، عياش زبير، -  40

 .216،  الجزائر، ص 2008المجمد ب، ديسمبر
-2005، مذكرة ماجستير في العمـو االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، آليات رقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية وفعاليتياحورية حمني، -  41

.  12-11، ص 2006
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لتنمية ؿبعد االستقبلؿ، انتيجت الجزائر النموذج المخطط : النظام المصرفي بعد االستقالل.2       
 وقد عرفت ىذه المرحمة تأميـ المؤسسات المالية والنقدية األجنبية الموجودة في الجزائر، ،االقتصادية
، وفي ىذه المرحمة كاف 1986 إلى 1970لنظاـ المصرفي مفؿمركزي اؿداري واإل التسييرإضافة إلى 

النظاـ المصرفي مرتبط بالسياسة المالية واالقتصادية لمدولة، فتحولت البنوؾ إلى حمقة مف حمقات الجياز 
ذلؾ كاف توزيع القروض يخضع ؿ ،االقتصادي المخطط ميمتيا الوحيدة تمويؿ المشاريع المخططة مركزياً 

لمراسيـ إدارية دوف األخذ بعيف االعتبار مردودية المؤسسة فأصبحت البنوؾ مجرد صناديؽ ممزمة بتغذية 
لنقود ا مكاف إصدار  ىومصدر ىذه الموارد غالباً ، والمؤسسات العمومية بالموارد النقدية حسب احتياجاتيا
 عمى مشاكؿ نقدية كبيرة وبنوؾ تجيؿ 1986مف طرؼ البنؾ المركزي؛ فاستيقظت الجزائر في سنة 

 بداية إصبلحات اقتصادية بصدور ثبلثة نصوص أساسية تميد 1986 ويمكف اعتبار ،وظيفتيا األصمية
 42: وتقود التحوؿ إلى اقتصاد السوؽ وىي

  المتعمؽ بنظاـ القروض والبنوؾ؛1986-08-19 المؤرخ في 12-86قانوف  
  المتعمؽ باستقبللية المؤسسات؛1988-01-12 المؤرخ في 12-88قانوف  
  المتعمؽ بالنقد والقرض1990-04-14 المؤرخ في 10-90قانوف . 

لنظاـ المصرفي لوظيفتو وتنظيمو تعمؿ عمى جمع الموارد االدخارية ا       روح ىذه القوانيف ىي إعادة 
وتقديـ قروض عمى أساس المردودية أي استرجاع مبمغ القرض مع الفوائد، كؿ ىذا تحت السمطة النقدية 

 .قمة اليـر المصرفي؛ البنؾ المركزي الذي استرجع في ظؿ ىذا القانوف استقبلليتو
.  وسنفصؿ في اإلصبلحات التي عرفيا الجياز المصرفي في المطمب الموالي     

إصالحات الجياز المصرفي في الجزائر : المطمب الثاني
 1971-1986اإلصالح المالي والنقدي خالل الفترة  : أوالً 

المتعمؽ بنظاـ  البنوؾ والقروض  1986-08-19المؤرخ في 12-86       تـ بموجب القانوف رقـ 
تحقيؽ جممة مف اإلصبلحات، أىميا استعادة البنؾ الجزائري لمدور التقميدي الذي تضطمع بو البنوؾ 

ي ظمت تسيطر عميو الخزينة العمومية، كما تـ تحديد ذإلصدار النقدي، واؿؿالمركزية، كبنؾ وكمعيد 
خضع الُمشرع الجزائري كؿ المؤسسات التي تعمؿ  في تمقي أ لمنشاط  البنكي، بأف يوتوحيد اإلطار القانوف

مختمفة، بعضيا متعارضة اؿتشريعات لؿالودائع ومنح القروض ألحكاـ ىذا القانوف بعد أف كانت تخضع 
وغير متجانسة وأخرى قد تجاوزتيا التحوالت التي مست نشاطيا؛ وبموجب ىذا القانوف أيضًا استعادت 

البنوؾ دورىا التقميدي في متابعة استخداـ القروض التي تمنحيا ومتابعة الوضعية المالية في المؤسسات، 
واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمتقميؿ مف خطر عدـ رد القرض، في حيف كانت في النظاـ السابؽ 

لصدوره تقدـ قرضًا بناء عمى قرارات إدارية وخطط لدراسة المشروع تتخذه في مكاف آخر غير البنوؾ، ولـ 
يكف ليا الحؽ في متابعة كيفية استخداـ ىذا القروض، كما لـ يكف ييـ البنؾ قدرة المؤسسة عمى إرجاع 

                                                           
 .75-70، ص 2008الجزائر، ، ديواف المطبوعات الجامعية، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي  بخراز يعدؿ فريدة،-  42
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ف  القروض ألنو يستطيع الرجوع إلى خزينة الدولة لمحصوؿ عمى األمواؿ في حالة عجز ىذه المؤسسة؛ وا 
 كونيا ىاكانت ىذه اإلصبلحات قد تعرضت لمنقد مف طرؼ العديد مف االقتصادييف فإنو ال يمكف تجاىؿ

مخطط إلى مرحمة اقتصادية جديدة تحاوؿ تخطي المشاكؿ قتصاد اؿ ساىمت في انتقاؿ الجزائر مف االقد
  43.االقتصادية ومواكبة المتطمبات الجديدة لمسوؽ الدولية

بيدؼ إزالة  (1973-1970)       وقد جاءت ىذه اإلصبلحات في إطار المخطط الرباعي األوؿ 
االختبلؿ وتخفيؼ الضغط عمى الخزينة في تمويميا لبلستثمارات، كما أجبر قانوف المالية المؤسسات 
العمومية العامة عمى مركزه حساباتيا الجارية وكؿ عممياتيا االستغبللية عمى مستوى بنؾ واحد تحدده 

الدولة حسب اختصاص البنؾ في القطاع، ىذا اإلجراء الذي اتخذتو وزارة المالية يبيف بطريقة غير مباشرة 
. دور البنؾ المتمثؿ في إعطائو إمكانية تسيير ومراقبة حسابات المؤسسة التي تفتح لديو حساباتيا

 إف اإلصبلح الذي أدخمتو الدولة عمى النظاـ المصرفي سواء تعمؽ األمر بتمويؿ االستثمارات    
المخططة أو إنشاء الييئة لممؤسسات المصرفية والييئة العامة النقد والقرض أو إلغاء الصندوؽ الجزائري 
لمتنمية وتعويضو بالبنؾ الجزائري لمتنمية، كؿ ىذه اإلجراءات كانت تيدؼ إلى ضرورة ضماف المساىمة 

أو  (1973-70)الفعمية لكؿ موارد الدولة لتمويؿ االستثمارات المبرمجة سواء مف المخطط الرباعي األوؿ 
 44(.1977-74)الرباعي الثاني

أعيد النظر في دور الخزينة العمومية، حيث تـ إلغاء  1979-1978       ولئلشارة فإنو في المرحمة 
تمويؿ المؤسسات عف طريؽ القروض طويمة األجؿ، وحمت الخزينة العمومية محؿ البنوؾ في تمويؿ 
االستثمارات المخططة عف طريؽ القروض طويمة األجؿ، وبالتالي أصبح دور البنوؾ في ىذه المرحمة 

   45.عبارة عف قناة تمر مف خبلليا األمواؿ مف الخزينة إلى المؤسسات العمومية
 1988قانون المالية لسنة : ثانًيا
 والقروض شرعت الجزائر منذ  البنوؾ المتعمؽ بنظاـ12-86بعد أقؿ مف سنتيف مف صدور قانوف رقـ    

 في تطبيؽ برنامج إصبلحي واسع مس مجموع  القطاعات االقتصادية، خاصة المؤسسات 1988
لممؤسسات العمومية االقتصادية  1988يناير12 المؤرخ في *01-88العمومية، منح القانوف رقـ 

استقبللية قرار حقيقية بشكؿ جمي مفيومي الفائدة والمردودية بغرض إعادة االعتبار لممؤسسات، وأكد 
 و 01-88القانوف عمى الطابع التجاري لممؤسسات العمومية االقتصادية، وشكمت المصادقة عمى القانوف 

 بالنسبة لبنوؾ الجزائرية مرحمة أساسية نظرًا لكوف بعضيا  تابع لمقطاع العمومي، وانتقاليا إلى 88-04
االستقبللية يمنحيا بالفعؿ القدرة والتدخؿ في السوؽ طبقا لقواعد المتاجرة، ويذكر ىذا القانوف أف مؤسسات 

طويمة األجؿ في اؿمتوسطة واؿالقرض ىي مؤسسات عمومية اقتصادية ويسمح ليا بالمجوء إلى القروض 
                                                           

43
 .33- 32ص  ،2013 دار ىومة، الجزائر، ،وقاية النظام البنكي الجزائري من تبيض األموالفضيمة ممياؽ، -  

 .175-174، ص   2004،، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعيةمحاضرات في النظريات والسياسات النقديةبمعزوز بف عمي، -  44
. 6، ص2017-2016الجزائر، مسيمة، اؿعمـو االقتصادية، جامعة اؿقسـ  مطبوعة النظام المصرفي الجزائري،كماؿ زيتوني، -  45
 . 1988 يناير 13المؤرخة في ، 02العددالجريدة الرسمية، ، المتعمق بالقانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، 01-88قانون رقم * 
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السوؽ الداخمية والخارجية، ليذا يمكف أف نقوؿ أف استقبللية البنوؾ بصفتيا مؤسسات عمومية اقتصادية 
 47: وأىـ النقاط التي تطرؽ إلييا ىذا القانوف ما يمي1988،46قد تمت فعبل سنة 

 وتخضع لمبدأ االستقبللية المالية والتوازف  ماؿيعتبر البنؾ كشخصية معنوية تجارية ذات رأس ،
 المحاسبي؛

  تعزيز ودعـ دور البنؾ المركزي الجزائري في تسيير وسائؿ السياسة النقدية، خاصة ما يتعمؽ
بتحديد شروط البنوؾ والتي تتضمف وضع سقوؼ إلعادة الخصـ المفتوحة لمؤسسات القرض، 

 وىذا دائما في إطار المبادئ المسطرة مف قبؿ المجمس الوطني لمقرض؛
  فتح المجاؿ لممؤسسات المالية غير البنكية في الحصوؿ عمى أسيـ وسندات و سندات مساىمة

 في العوائد الصادرة عف مؤسسات تعمؿ في الداخؿ والخارج؛
  السماح لمؤسسات القرض والمؤسسات المالية األخرى بالمجوء إلى الجميور لغرض االقتراض، أو

 . طمب ديوف خارجية في الحدود القانونية
 1990 لسنة قانون النقد والقرض: ثالثًا

منعرجًا ىامًا وحاسمًا في مسار اإلصبلحات المالية والنقدية في الجزائر، والتي  1990       تعتبر سنة 
، والذي حاولت مف 1990أفريؿ 14الصادر في * 10-90صادفت صدور قانوف النقد والقرض رقـ 

اإلصبلحات السابقة، وتماشيًا مع سياسة التحوؿ في خبللو السمطات الجزائرية تفادي القصور الذي وقع 
أىـ ما تضمنو ىذا القانوف تعزيز أكبر الستقبللية البنؾ المركزي والذي مف  ؛إلى اقتصاد السوؽ الحر

، وتعديؿ مياـ البنوؾ لزيادة فعاليتيا في النشاط االقتصادي بعد منحيا "بنؾ الجزائر"أصبح يسمى 
الشمولية في العمؿ المصرفي، وكذا فتح االستثمار في السوؽ المصرفية الجزائرية أماـ القطاع الخاص 

 48.واألجنبي
 49:ومف أىداؼ قانوف النقد والقرض تحقيؽ ما يمي

 وضع حد لكؿ تدخؿ إداري في القطاع المالي والمصرفي؛ 
 ،رد االعتبار لدور البنؾ المركزي في تسيير شؤوف النقد والقرض 
 إعادة تقييـ العممة الوطنية؛ 
 تشجيع االستثمارات األجنبية والسماح بإنشاء مصارؼ وطنية خاصة أو أجنبية؛ 
 تطيير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العاـ. 

                                                           
 .141-138، ص 1996، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل لمتحميل النقديمحمود حميدات، -   46
 .34، ص مرجع سبق ذكرهفضيمة ممياؽ، -  47
 المجمة الجزائرية لمتنمية ،تأىيل النظام المصرفي في ظل التطورات العالمية الراىنة، أي دور لبنك الجزائر؟، سميماف ناصر، آدـ حديدي-  48

. 14، ص 2015، جواف 2العدد الجزائر،االقتصادية،
 .1990 أفريؿ 18، المؤرخة في 16، الجريدة الرسمية ، العدد ضالمتعمق بالنقد والقر،10-90قانون * 
، الممتقى الدولي حوؿ السياسات  عمى السياسات النقديةاالقتصادية اإلصالحات انعكاسدراسة لتقييم بمعزوز بف عمي، كتوش عاشور، -     49

 .8، ص 30/10/2004-29الواقع واآلفاؽ، جامعة تممساف، أياـ : االقتصادية في الجزائر
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 إلغاء مبدأ تخصيص البنوؾ وتحديد وتوضيح النشاطات المنوطة بالبنوؾ والييئات المالية؛ 
 بالنسبة لممؤسسات عف طريؽ إنشاء اً تنويع مصادر التمويؿ لممتعامميف االقتصادييف، خصوص 

.  السوؽ المالي، وبورصة القيـ المنقولة
   2010إلى  2001 تعديالت قانون النقد والقرض من فترة: رابًعا

والعمؿ  10-90       وعرؼ النظاـ المصرفي الجزائري بعد عدة سنوات مف صدور قانوف النقد والقرض 
: بو، تعديبلت نتيجة التغيرات التي مست المحيط االقتصادي الجزائري أىميا

 :2001 قانون النقد والقرض لسنة  .1
* 01/01مف خبلؿ األمر  2001      إف التعديبلت التي أدخمت عمى قانوف النقد والقرض خبلؿ سنة 

 50: وييدؼ أساًسا إلى تقسيـ مجمس النقد والقرض إلى جيازيف2001 فيفري27الصادر في
 يتكوف مف مجمس اإلدارة الذي يشرؼ عمى إدارة وتسيير شؤوف البنؾ المركزي :األوؿ 

 ضمف الحدود المنصوص عمييا في القانوف؛
 يتكوف مف مجمس النقد والقرض وىو مكمؼ بأداء دور السمطة والتخمي عف دوره :الثاني 

 .كمجمس إدارة لبنؾ الجزائر
أحكاـ ، بحيث عدلت مف قانوف النقد والقرض23تعدؿ المادة : 01/01من األمر 03 المادة وجاءت   

خضع وظائؼ المحافظ ونواب المحافظ تَ  ال االتي تنص عمى أنو 23الفقرتيف األولى والثانية مف المادة 
 ومما ؛إلى قواعد الوظيؼ العمومي وتتنافى مع كؿ نيابة تشريعية أو ميمة حكومية أو وظيفة عمومية

ح ادـ السـنص بع مف قانوف النقد والقرض، وت23ألغى الفقرة الثالثة مف المادة  2001 يبلحظ فإف تعديؿ
تراب اؿلممحافظ ونوابو باالقتراض مف أي مؤسسة كانت وال تقبؿ تعيدات صادرة مف محفظة البنؾ عبر 

محافظ ونوابو يتحصؿ عمى قروض وتمويبلت سواء اؿ فإف 2001الوطني، وبزواؿ ىذا القيد وفؽ التعديؿ
. مف مؤسسات أجنبية أو جزائرية

 :2003 قانون النقد والقرض الجديد لسنة  .2
بعد إفبلس وانييار بنؾ الخميفة والبنؾ التجاري والصناعي الجزائري، لجأت السمطات العمومية إلى    

 والمتعمؽ بالنقد 2003 أوت 26الصادر في * 11-03 باألمر رقـ 10-90إعادة صياغة القانوف 
ىذا النص الجديد والمشرع لمنشاط  يحؿ محمو و10-90يمغي القانوف والقرض، حيث جاء ىذا األمر 

 51:المصرفي والمالي يستجيب لثبلثة أىداؼ وىي
 تمكيف بنؾ الجزائر مف ممارسة صبلحياتو بشكؿ أفضؿ؛ 

                                                           
أطروحة لنيؿ شيادة دكتورة دولة في العمـو  إصالحات النظام المصرفي الجزائري وأثارىا عمى تعبئة المدخرات وتمويل التنمية،بطاىر عمي، -  50

 .50-49، ص  2006-2005االقتصادية، جامعة الجزائر، 
 .2001 فيفري 28، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية، العدد المتعمق بالنقد والقرض، 01-01األمر رقم *
.  9، ص مرجع سبق ذكره ،كماؿ زينوني- 51
 .2003أوت  27في مؤرخة ، اؿ52، الجريد الرسمية، العدد المتعمق  بالنقد والقرض، 11-03األمر رقم * 
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 تعزيز التشاور بيف بنؾ الجزائر والحكومة في المجاؿ المالي؛ 
 الجميور تييئة الظروؼ مف أجؿ حماية أفضؿ لممصارؼ وادخار. 

  :2009قانون النقد والقرض  .3
 المتعمؽ 11-03 النقائص التي ظيرت في األمر ة صدر لتكمؿ2009إف قانوف النقد والقرض      

، حيث برزت اختبلالت في السياسة النقدية المتبعة وفي مراجعة 2003بقانوف النقد والقرض 
المصاريؼ المالية، باإلضافة إلى تغير نمط التسجيؿ المحاسبي والرغبة في تحديث الخدمات 

المصرفية لمبنوؾ لمتكيؼ مع البيئة الدولية، كؿ ىذه األسباب دعت إلى إصدار ىذا التعديؿ والذي 
 52:ييدؼ إلى

 حصوؿ تعديبلت عمى مستوى القواعد العامة المتعمقة بنشاط البنوؾ؛ 
 إجراء تعديبلت خاصة بييكؿ الجياز المصرفي  .

 :2010قرض لسنة نقد والقانون ال .4
المتعمؽ 11-03بيدؼ تعديؿ وتتميـ األمر رقـ  2010أوت  26المؤرخ في * 04-10اء األمر ج   

 53:بالنقد والقرض، وتتمثؿ أىـ النقاط التي تطرؽ إلييا فيما يمي
 مف رأس الماؿ بالنسبة   % 51كة بما ال يقؿ عف ااشتراط نسبة المساىمة الوطنية في إطار الشر

 يحكميا القانوف الجزائري؛التي لمترخيص بالمساىمات الخارجية في البنوؾ والمؤسسات المالية 
 تعزيز الرقابة الداخمية مف خبلؿ وضع جياز رقابة داخمي فعاؿ. 

  11/08رقم فعالية الرقابة الداخمية في المؤسسات المصرفية في ظل النظام  :المطمب الثالث
 فعالية تقييم الرقابة الداخمية:  أوالً 

 الحكومات عمى وضع نظـ لمرقابة المصرفية واإلشراؼ عمى البنوؾ بيدؼ تحقيؽ رص       تح
االستقرار في النظاـ المالي وضماف كفاءة النظاـ المصرفي وحماية المودعيف بما يتواءـ مع التطورات 

والتحوالت والمستجدات العالمية التي جعمت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحمية لتصبح معايير دولية 
:  مما أدى إلى تقسيميا لعدة أنواع مف أجؿ تقييميا وىي 54؛تسعى كافة دوؿ العالـ لمتواـؤ معيا

 :الرقابة الداخمية في المصارف .1
          وتتولى ىذه الرقابة األجيزة الفنية التابعة لئلدارة العميا لمبنؾ، وتشمؿ الرقابة الداخمية لمييكؿ 

التنظيمي لمبنؾ وجميع اإلجراءات والمقاييس المتبعة لمتأكد مف صحة الحسابية لما ىو مدوف في الدفاتر 
والسجبلت، وحماية أصوؿ البنوؾ مف السرقة أو التمؼ أو الضياع، ورفع الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف 

                                                           
كمية العمـو االقتصادية عمـو التسيير، اؿ،  مذكرة ماجستير في دور الجياز المصرفي في تدعيم وتنشيط برنامج الخصخصةصوفاف العيد، -   52

 .20-19، ص 2011-2010جامعة قسنطينة، والتجارية وعمـو التسيير، 
. 15، ص مرجع سبق ذكرهسميماف ناصر، آدـ حديدي، -  53
 .2010 سبتمبر 01، المؤرخة في 50، الجريدة الرسمية، العددالمتعمق بالنقد والقرض، 04-10قانون * 
54

 .55، ص 2010  األردف،، دار زمـز لمنشر والتوزيع، الجامعة األردنية،الرقابة المصرفيةمحمد أحمد عبد النبي، -  
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وتشجيعيـ عمى التمسؾ بالسياسات اإلدارية المرسومة أو الموضوعة، أما نتيجة أعماؿ ىذه األجيزة فيتـ 
رفعيا في شكؿ تقارير مكتوبة إلى رئيس مجمس اإلدارة أو المدير العاـ وفؽ الترتيب المعموؿ بو في البنؾ 

  55. المعني، ومف ثـ متابعة ىذه التقارير حيث تدعو الحاجة إلى ذلؾ
       ويقصد بالرقابة الداخمية في المصرؼ مجموعة مف الوسائؿ واإلجراءات المتبعة داخؿ المصرؼ 

بيدؼ المحافظة عمى أصولو وموجوداتو، واالطمئناف إلى دقة بياناتو المحاسبية، واكتشاؼ األخطاء 
والغش، وكذلؾ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الكفاية اإلنتاجية، وتشجيع دقة تنفيذ السياسات اإلدارية 

 56.الموضوعة
 :الرقابة عمى الودائع المصرفية . 2
ويرتبط تحديد أىداؼ الرقابة عمى الودائع  ،  مف مفيـو الوديعة القانونية وأىداؼ ىذه الرقابةتنبثؽ      

بطبيعة أعماؿ البنوؾ وباإلطار القانوني الذي يعمؿ في ظمو البنوؾ بجميع أنواعيا، فيمكف تعريؼ الرقابة 
مجموعة األساليب واألدوات التي يستخدميا البنؾ المركزي ضمف اإلطار ": عمى الودائع المصرفية بأنيا

عادتيا إلى أصحابيا عند الطمب أو  القانوني المعموؿ بو لضماف سبلمة ودائع الجميور لدى البنوؾ وا 
 57". حسب الوديعة

 :الرقابة عمى القروض. 3
       تعتبر الرقابة عمى القروض إحدى أىـ وظائؼ المصرؼ في العصر الحديث، نظًرا ألىمية 

رقابة القروض  السياسة النقدية في التأثير عمى النشاط االقتصادي، سيما في العالـ النامي، ويمكف تقسيـ
الرقابة الكمية عمى القروض، الرقابة النوعية عمى القروض،اإلقناع )لممصرؼ إلى ثبلثة أنواع مف الرقابة 

وينتمي كؿ نوع منيا إلى عدد مف األساليب أو السياسات التي يختمؼ مدى اعتماد المصرؼ  (األدبي
عمييا باختبلؼ اليياكؿ االقتصادية التي تزاوؿ فيو، وتغير ظروؼ االقتصاد بيف االستقرار أو الكساد أو 

  58. التضخـ
 نظام رقابة الداخمية في البنوك الجزائرية: ثانياً 

 والمتعمؽ بالرقابة 2011 نوفمبر 28 المؤرخ في 08-11    يتضمف نظاـ الرقابة الداخمية وفؽ النظاـ 
: الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية ما يمي

نظام الرقابة عمى العمميات واإلجراءات الداخمية  .1
 المتعمؽ بنظاـ الرقابة 08-11 مف نظاـ 7       يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية طبقا لمادة 

جب أف يكوف  ىناؾ يالداخمية عمى البنوؾ والمؤسسات المالية، ولضماف نظاـ رقابة داخمية سميـ وجيد 
جيازيف أوليما جياز الرقابة الدائمة وتكوف منتظمة وسميمة وتستعمؿ بصفة مستمرة في الوحدات 

                                                           
 .388، ص2009، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، األردف، العمميات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثةخالد أميف عبد اهلل، -  55
دارة وحوكمة المخاطر المصرفية اإللكترونيةصبلح حسيف، -  56  .83، ص 2011 دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، مصر،،تحميل وا 
 .80، ص مرجع سبق ذكرهمحمد أحمد عبد النبي، -  57
58

 .193، ص 2010ألردف،  ا، دار الفكر لمنشر والتوزيع،إدارة العمميات المصرفية والرقابة عمييا، أحمد صبحي العيادي-  
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العممياتية لتحقيؽ األمف والمصادقة عمى العمميات المحققة، واحتراـ التوجييات والتعميمات واإلجراءات 
وغيرىا، خصوًصا المتعمقة بمراقبة المخاطر المرتبطة بالعمميات؛ أما الثاني فيو جياز الرقابة الدورية 
والمتمثؿ في المراجعة الداخمية الذي ييدؼ إلى مراقبة واحتراـ العمميات واإلجراءات الداخمية وفعاليتيا 

 . وذلؾ خبلؿ فترات دورية مناسبة
       وييدؼ نظاـ الرقابة عمى العمميات واإلجراءات الداخمية إلى تحسيف ظروؼ األمف والموثوقية 

 59:والتقصي، خصوصًا  ما يمي
  التأكد مف مطابقة العمميات المنجزة واإلجراءات الداخمية المستعممة لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية

 ؛والمعايير واألعراؼ المينية واألخبلقية وكذا لتوجييات ىيئة المداولة وتعميمات الجياز التنفيذي
  التأكد مف االحتراـ الصاـر لئلجراءات الداخمية المتبعة في اتخاذ القرار وفي  اتخاذ المخاطر ميما 

 كانت طبيعتيا، وكذا تطبيؽ معايير التسيير المحددة في الجياز التنفيذي؛ 
  التأكد مف نوعية المعمومات المحاسبية والمالية، وتسجيميا وحفظيا وتوفرىا، خصوًصا مع ضماف

 سير التدقيؽ؛
 التأكد مف نوعية أنظمة اإلعبلـ واالتصاؿ؛ 
 الػتأكد مف تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المقررة في آجاؿ معقولة. 
التنظيم المحاسبي ومعالجة المعمومات  .2

 المتعمؽ بالرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية فإنو ييدؼ إلى دراستو مف 08-11       وفؽ نظاـ 
تجارية داخؿ البنوؾ والمؤسسات المالية اؿأجؿ معرفة الرقابة الداخمية عمى العمميات المحاسبية والمالية و

:  وينقسـ إلى
 يجب أف تحتـر البنوؾ والمؤسسات المالية األحكاـ التشريعية والتنظيمية :التنظيم المحاسبي .2-1

المتعمقة بالنظاـ المحاسبي المالي ال سيما أنظمة مجمس النقد والقرض وتعميمات بنؾ الجزائر، 
  60:وىي تنقسـ إلى ما يمي

  المعمومات في الحسابات والبيانات المالية، والتي تسمح بإعادة تشكيؿ العمميات حسب التسمسؿ
ثبات كؿ  معمومات بواسطة وثيقة أصمية والعكس صحيح، وأيضا إثبات أرصدة اؿالزمني وا 

حسابات عند تواريخ إقفاليا عف طريؽ البيانات المناسبة وتفسير تطور ىذه األرصدة المحاسبية، اؿ
 وأف تكوف ىذه األرصدة موصولة ؛حتفاظ بالحركات التي أثرت عمى البنود المحاسبيةالوذلؾ با

توصيؿ عف طريؽ تجزئة واثبات احتراـ القواعد اؿبطريقة مباشرة أو مف خبلؿ التجميع، ويمكف 

                                                           
وت أ 29، الصادر في 47الجريدة الرسمية، العدد  ،عمق بنظام الرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات الماليةالمت، 08-11 نظاـ ،6المادة -  59

2012. 
60

 .المتضمف الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، 08-11نظاـ اؿ ،31المادة -  
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 المعني قادر عمى وصؼ أسموب مصرؼأو اؿالمؤسسة المبلئمة لؤلمف والرقابة وتكوف 
 المستعمؿ؛

  يجب أف تكوف المعمومات المحاسبية قادرة عمى إظيار وثائؽ وتقارير دورية موجية إلى بنؾ أو
ثبات بوثائؽ أصمية ومبالغ مقدمة وقابمة اإلالمجنة المصرفية، بما فييا المستندات وقادر عمى 

 .لمرقابة وتكوف في شكؿ إحصائيات
    تتأكد مف شمولية ونوعية وموثوقية المعمومات وكذا تقييـ وتسجيؿ محاسبي ال سيما في رقابة دورية 

لى مطابقتيا لقواعد التسجيؿ اؿلمبلئمة المخططات  محاسبية بالنظر إلى األىداؼ العامة لؤلمف والحذر وا 
المحاسبي المعموؿ بو، ورقابة توافؽ المناىج والمقاييس  المتخذة لتقييـ العمميات في أنظمة التسيير، 

تعرض إلى مخاطر السوؽ، يجب القياـ بمقاربة شيرية بيف النتائج التي تـ توبالنسبة لمعمميات التي 
 61قابمة لمتعرؼ عمييا وتحميميا،اؿحسابيا والنتائج المدرجة في الحسابات مع احتراـ القواعد، والفوارؽ 

ويجب أف تخضع األرصدة التي بحوزة البنوؾ لحساب الغير وغير مدرجة في البيانات المالية، لقيد 
 62.محاسبي أو لمتابعة تسيير مادي تسرد فيو العمميات المحاسبية

 تحدد البنوؾ والمؤسسات المالية مستوى األمف الذي تراه مناسبًا في ميداف :معالجة المعمومات.  2-2   
المعموماتية بالنسبة لمتطمبات مينيا، وتتأكد بأف أنظمة المعمومات الخاصة بيا تحتوي باستمرار عمى ىذا 

 ومنو فإف البنوؾ والمؤسسات المالية يجب أف تسمح برقابة أنظمة 63الحد األدنى مف األمف المتخذ،
 64:المعمومات، السيما بالتأكد مف ما يمي

  أف تقييـ مستوى أمف أنظمة المعمومات يتـ بشكؿ دوري، وعند االقتضاء تجرى التصحيحات
 الخاصة بيذه األنظمة؛

  ُتوفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعموماتية في إطار مخطط استمرارية النشاط قصد ضماف
 متابعة االستغبلؿ؛

 الحفاظ عمى سرية ونزاىة المعمومات  . 
       تمتد رقابة في أنظمة المعمومات إلى الحفاظ عمى المعمومات والوثائؽ الخاصة بالتحميؿ والبرمجة 

. وبتنفيذ المعالجات
 
 
 
 

                                                           
 . المتضمف الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية،08-11نظاـ ، اؿ33المادة -  61
 .المتضمف الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، 08-11نظاـ اؿ ،34المادة -  62
63

 . المتضمف الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية،،08-11نظاـ اؿ ،35المادة -  
 .المتضمف الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية، 08-11نظاـ اؿ ،36المادة -  64
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  : أنظمة قياس المخاطر والنتائج .3
 أنظمة قياس وتحميؿ المخاطر وتكيفيا مع طبيعة ع       بجب أف تقـو البنوؾ والمؤسسات المالية بوض

مخاطر السيولة، مخاطر : وحجـ عممياتيا بغرض تفادي مختمؼ أنواع المخاطر التي تتعرض ليا، منيا
  65. تحميؿ وقياس المخاطر بطريقة عرضية ومستشرقة والخ، وتسمح بتقدير.....القرض والتركيز
محاسبية، التي يأخذىا تقييـ مخاطر القروض بيف اؿخذ بعيف االعتبار العمميات المالية واأل       يجب 

 وأف منح 66المؤسسات المصرفية والمستفيدوف مف ىذه القروض، مف أجؿ استثمارىا في مجاالت مختمفة،
القروض أو االلتزامات بالتوقيع تنظـ مف خبلؿ تحديد التفويضات، وتتكيؼ مع مميزات البنؾ والمؤسسة 

يجب عمى البنوؾ والمؤسسات المالية أف تضع جياز كما  67المالية مع حجـ وتنظيمييا وطبيعة نشاطيا،
نظاـ و ويتكوف مف مجموعة مف الحدود ،قتراضيا ما بيف البنوؾا قروضيا وةلتحديد وقياس وتوزيع قائـ

يسمح بتجميع القروض الممنوحة واالفتراضات المتحصؿ عمييا حيث معالجة المعمومات، وتسجيؿ 
جراءات     68.متابعة ورقابة الحدود الموضوعةاؿوا 

 : أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر.4
الخ، ....لتحكـ في مخاطر القروضؿ       يجب أف تضع البنوؾ والمؤسسات المالية أنظمة مراقبة 

الناجمة عف عمميات ما بيف البنوؾ والمخاطر مع إظيار الحدود الداخمية والظروؼ التي يتـ احتراميا، 
وعمى جياز حدود شاممة داخمية عند االقتضاء عمى حدود العممياتية عمى مستوى كيانات وتكوف مختمفة 
ومتناسقة فيما بينيا، وكذا أنظمة قياس المخاطر الموجودة، حيث يمكف النظر إلييا مرة واحدة عمى األقؿ 

في السنة مف طرؼ الجياز التنفيذي أو ىيئة المداولة مع مراعاة األمواؿ الخاصة لمبنؾ أو لممؤسسة 
 69.المالية المعنية

       ومنو فإف البنوؾ والمؤسسات المالية يجب أف تتزود بأجيزة تسمح التأكد مف استمرار واحتراـ 
ببلغ الكيانات أو األشخاص الذيف تـ تعينيـ ليذا الغرض بمخاطر تجاوز  اإلجراءات والحدود المعنية، وا 
الحدود وبالتجاوزات الفعمية والعمميات التصحيحية المقترحة أو المباشرة فييا، وُيبمغ كما ىو وفي أقرب 

اآلجاؿ إلى مستوى ىرمي وكذا إلى مستوى جياز الرقابة الداخمية المذيف لدييما السمطة الضرورية لتقييـ 
  70.مداىا، وأيضا القياـ بتحميؿ أسباب عدـ االحتراـ المحتمؿ لئلجراءات والحدود
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  نظام حفظ الوثائق واألرشيف.5
ة المداولة لمبنوؾ والمؤسسات المالية مرتيف في السنة عمى األقؿ بفحص نشاط ونتائج جياز ئ تقـو ىي   

الرقابة مف خبلؿ المعمومات المقدمة مف الجياز التنفيذي، أما في حالة وجود لجنة التدقيؽ فتكوف عممية 
  71.الفحص مرة واحدة في السنة

    وتقـو البنوؾ والمؤسسات المالية بإعداد دالئؿ اإلجراءات المتعمقة بنشاطاتيا المختمفة، ويجب أف 
تحدد ىذه الدالئؿ عمى األقؿ كيفيات التسجيؿ، المعالجة واسترداد المعمومات، الخطط المحاسبية 

   72واإلجراءات مباشرة العمميات
 نوفمبر 14 الموافؽ 1423 رمضاف عاـ 9 المؤرخ في 03-02 حيث ألغيت أحكاـ النظاـ رقـ     

 وحرر مكانو نظاـ آخر في الجريدة 73 والمتضمف المراقبة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية،2002
 والمتضمف نظاـ 2011 نوفمبر 28الموافؽ 1433 محـر 3 المؤرخ في 08-11الرسمية وىو نظاـ 

 74.الرقابة الداخمية عمى البنوؾ والمؤسسات المالية والمعموؿ بو في الوقت الحاضر
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 عوامل ومؤشرات الربحية في المؤسسات المصرفية: المبحث الثاني
     إف الربحية تعد مف بيف األىداؼ األساسية التي تسعى المؤسسات المصرفية لتحقيقيا، وتتأثر بعدة 

.   يتـ قياسيا باستعماؿ عدة مؤشرات،عوامؿ
ماىية الربحية وأىميتيا في المؤسسات المصرفية : المطمب األول

 تعريف الربحية: أوالً 
: يمكف أف نوجزىا فيما يميالتي  و،  تتنوع التعاريؼ الخاصة بالربحية

 مفيوـ عاـ يطمؽ عمى كؿ نشاط مفيد وبالتالي ينُجـ عف ىذا النشاط ربح " :تعرؼ عمى أنيا
 75".معيف

 76".عبارة عف معدؿ العائد الذي ُيذره أي أصؿ خبلؿ فترة زمنية معينة، عادة سنة"  :وتعبر عف 
 العبلقة بيف األرباح التي تحققيا المنشأة واالستثمارات التي أسيمت في تحقيؽ ىذه " :كما تشمؿ 

ما مف خبلؿ العبلقة بيف  األرباح، وتقاس الربحية إما مف خبلؿ العبلقة بيف األرباح والمبيعات، وا 
 77". األرباح واالستثمارات التي أسيمت في تحقيقيا

 تعبير اقتصادي يعبر عف كفاءة اإلدارة المصرفية في استثمار " :في حيف يعرفيا البعض عمى أنيا
اإلمكانيات المتاحة مف السيولة والخدمات واألعماؿ التجارية وعادة ما ينسب الربح ألصوؿ أو 

 78". الموجودات أو أحيانا رأس الماؿ وتارة إلى حقوؽ الممكية
عبارة عف النتيجة النيائية لعدد مف " عمى أنيا:       ومما سبؽ يمكف أف نقدـ تعريًفا شامبًل لمربحية

عف العبلقة بيف األرباح التي تحققيا البنوؾ ر عبتتخذىا المدير المالي، ويالسياسات والقرارات التي 
. "واالستثمارات التي سعت في تحقيقيا

 وسائل تعظيم الربحية في المؤسسات المصرفية: ثانًيا
 79:ىناؾ عدة وسائؿ يعتمدىا البنؾ قصد تعظيـ الربحية مف بينيا

البحث عف فرص جديدة وخدمات جديدة يقدميا المصرؼ في القطاعات وأنشطة جديدة، أو  .1
 .في مناطؽ جغرافية أو لعمبلء جدد أو خدمات جديدة لمعمبلء الحالييف

المصرفية بزيادتيا، فمف المعروؼ أف القوانيف رفع أسعار بعض الخدمات التي تسمح بيا  .2
 لزيادة سعوفمعظـ الفوائد والعموالت موحدة بيف المصارؼ، إال أف الممارسيف غالبا ما ي

                                                           
75

 .161، ص 2009، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، محاسبة الجودة مدخل تحميميناظـ حسيف عبد السيد، -  
 .10، ص 2000، الوجيز في البنوك التجاريةعبد الحؽ بوعتروس، -  76
 مجمة الجزائرية لبلقتصاد ،2011 -2005العوامل المؤثرة عمى ربحية البنوك التجارية العاممة في الجزائرشروقي زيف الديف، تيناف موارد، -  77

 .33، ص 2014 ، أفريؿ 1والمالية، العدد 
 .   191ص، مرجع سبق ذكرهعمي كنعاف، -  78
. 123-122، ص مرجع سبق ذكرهسميماف أحمد الموزي وآخروف، -  79
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 والسيما أف أسعار الفائدة مثبل ليا حد أدنى وحد أعمى ويتوقؼ ،اإليرادات مف ىذا المدخؿ
 .السعر عمى ظروؼ العميؿ والعممية

 ألّف بعض الميتميف ،  االنتفاع الكامؿ باألمواؿ واألصوؿ المتاحة تحت تصرؼ المْصِرؼ .3
لى ترشيد االنفاؽ، ولكننا نوجو االنتباه إلى أف عبتحسيف الربحية غالًبا ما يركزوف فقط 

كزيادة الفرص الجديدة وزيادة فئات : تحسيف الربحية يمكف أف يتـ مف خبلؿ عدة مداخؿ
 .الفوائد والعموالت، واستخداـ األصوؿ المتوفرة أفضؿ استخداـ

  الضغط عمى النفقات في أي مجاؿ مف المجاالت وال سيما في مجاؿ المصروفات العامة  .4
 . وىي التي تكوف مجاال لئلنفاؽ دوف رقابة

أىمية الربحية في المؤسسات المصرفية  :ثالثًا
 80:  يمكف لنا أف نشير إلى أىمية الربحية عمى مستوى المؤسسات المصرفية مف خبلؿ العناصر التالية

يسعى المصرؼ لتحقيؽ ىدؼ زيادة قيمة ثروة مالكيو عف طريؽ تحقيؽ أرباح مبلئمة، أي ال  .1
تقؿ عمى تمؾ التي تحققيا المشاريع األخرى والتي تتعرض لنفس درجة المخاطرة، وتوزيعيا 

عمييـ بعد االحتفاظ بجزء منيا عمى شكؿ احتياطيات إجبارية واختيارية ومخصصات متنوعة 
 .وأرباح غير معدة لمتنويع

 .  ييدؼ إلى تقميؿ النفقات مف ناحية وتحقيؽ أكبر إيرادات إجمالي ممكف مف ناحية أخرى .2
 ييدؼ ألف تكوف كؿ عممية يقدميا تنطوي عمى عائد، إال أف المصرؼ عند تقديره ليذا العائد  .3

 فيقدـ لو بعض  ،لمتعامؿؿقد ينظر إلى المدى البعيد أو إلى جميع العمميات التي يقدميا 
التسييبلت التي قد ال تنطوي  عمى ربح أمبًل في تشجيعو عمى استخداـ المصرؼ في عمميات 

 .تعود عمى المصرؼ بالربح في المدى البعيد
 المصرؼ ليس لو منطمؽ الحرية في تحديد حجـ أرباحو فقد تقـو الدولة ممثمة بالمصرؼ  .4

المركزي بوضع شروط خاصة باإلئتماف وخاصة في الدوؿ التي تتبع االئتماف الموجو وتستعمؿ 
ىذه الشروط كأداة مف أدوات السياسات النقدية لتوجيو النشاط االقتصادي إلى جيات معينة، 
وذلؾ بوضع معدالت تشجيع أو تعرقؿ إمكانية الحصوؿ عمى ىذه القروض ليذه الغاية أو 

.   تمؾ
 مؤسسات المصرفيةالالعوامل المؤثرة في ربحية : المطمب الثاني

 ، نبينيا فيما يمي   ربحية المؤسسات المصرفيةعمى ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر 
 :وتتمثؿ في ما يمي: العوامل الخارجية:  أوالً 
 تؤثر بدرجة كبيرة في أداء المصارؼ التجارية بشكؿ عاـ، :التشريعات القانونية والضوابط المصرفية .1

 فتعميمات الجيات الرقابية والضوابط المصرفية تيدؼ إلى ضبط األداء المصرفي لممحافظة
                                                           

 .92، ص 2006، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزٌع، االتجاىات المعاصرة في إدارة البنوكزياد رمضاف، محفوظ جودة، -  80
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 عمى سبلمتو المالية وحماية أمواؿ المودعيف، األمر الذي قد يترتب عميو التزامات إضافية عمى بعض 
المصارؼ، تتمثؿ في قيود عمى حركة وحجـ التسييبلت واالحتفاظ بقدر أكبر مف السيولة وتكوف 

 81.المخصصات اإلضافية وغيرىا
 ىي عبارة عف حدَّة منيا تصب في صالح الزبوف نظًرا لما تتيحو مف فرص اختيار أوسع، :المنافسة .2

زاوليا، وتبرير أىمية تحيث يواجو كؿ المصارؼ منافسة في مجاؿ أو أكثر مف مجاالت النشاط التي 
المنافسة بيف المصارؼ مف خبلؿ التأثير الذي تحدثو عمى القرارات التسويقية التي  تتخذىا 

 ؛المصارؼ، وحتى يتمكف المْصِرؼ مف تحقيؽ النجاح أي ييدؼ إلى الحصوؿ عمى تحقيؽ الربحية
فإف األمر يتطمب المعرفة الكافية لما تعرضو مصارؼ المنافسة مف الخدمات واألساليب التسويقية 
المستخدمة، أي عميو معرفة المنافسوف، أنشطتيـ، خدماتيـ، أسعارىـ وأساليب ترويجيـ، ترتيبيـ، 

    82.األسواؽ التي ينشطوف فييا
 إذا كانت الكفاية الحدية لرأس الماؿ تحكـ الطمب عمى االستثمار فإف سعر الفائدة :أسعار الفائدة  .3

يحدد الكمية المعروضة مف االستثمارات، ومف ثـ فإف العامؿ الثاني الذي يحدد اإلنفاؽ االستثماري 
 حيث أشار كينز إلى أف سعر الفائدة ىو السعر الذي يحقؽ التعادؿ بيف الطمب ،ىو سعر الفائدة

 83.عمى النقود لبلحتفاظ بيا وبيف العرض الكمي لمنقود كما تحدده السمطة المصرفية
 تتأثر ربحية البنوؾ التجارية بمدى استقرار الظروؼ السياسية :الظروف االقتصادية والسياسية   .4

واالقتصادية لمدوؿ، وتوجد عدة ظروؼ اقتصادية وسياسية مرت بيا الجزائر، وكانت تعاني مف 
سنوات حصار عديدة، وقد تأثرت المصارؼ التجارية مف خبلؿ األوضاع السياسية واالقتصادية التي 

عاشتيا الجزائر،  فتأخرت عمميات نقؿ الشيكات والبريد العائد لممصارؼ، وتقمبات أسعار الصرؼ 
موجودات ومطالبي اؿالناتج عف تبلعب العممة وشركات الصرفية، كؿ ذلؾ انعكس سمًبا عمى إجمالي 

دارة تمؾ الموجودات والمطموبات، مما كاف لو تأثير واضح فييا يتعمؽ بتوزيع  البنوؾ التجارية، وا 
   84. الموارد المالية المختمفة لتمؾ المصارؼ وبالتالي التأثير في ربحيتيا

 تسعى إلى إقامة الظروؼ النقدية واالئتمانية اليادفة إلى إيجاد بيئة اقتصادية :السياسة النقدية  .5
ناتجة عف أسباب اقتصادية أخرى، اؿمستقرة، مف خبلؿ معالجة مشاكؿ اقتصادية سواء تمؾ 

كالتضخـ والبطالة والركوض االقتصادي وغيره، وليذا فإف السياسة النقدية ىي الميمة الرئيسية 
لسمطة النقدية في التأثير عمى عرض النقد وأسعار الفائدة، ويتـ ذلؾ باستخداـ األدوات الرئيسية 
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 دراسة ميدانية في المصرف التجاري -تحديد العوامل المؤثرة عمى ربحية المصارف التجارية باستخدام التحميل المتعدد المتغيراتمنذر مرىج وآخروف، -  
 . 334، ص2014، 2، العدد 26 مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية، سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية، المجمد ،"السوري بمحافظة الالذقية

82
جامعة أحمد  ، كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مذكرة ماجستيراليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك،كرغمي أسماء، -  

 .10، ص 2014،بوقرة  بومرداس
 .  162-161، ص2009، دار الفكر لمنشر والتوزيع، األردف،اقتصاديات النقود والبنوكسيد متولي عبد القادر ، - -   83
 .334، ص مرجع سبق ذكره،  منذر مرىج وآخروف-84
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لسياسة النقدية، المباشرة والغير مباشرة، والتي تكوف في متناوؿ البنؾ المركزي كممثؿ لمسمطة النقدية ؿ
تحقيؽ : عف الحكومة في تنفيذ ىذه السياسة لتحقيؽ األىداؼ االقتصادية المرغوبة، وتنحصر في

معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، االستقرار في المستوى العاـ لؤلسعار، الوصوؿ إلى مستوى التشغيؿ 
 85.الكامؿ

 تتأثر كؿ مف الثقافة والوعي المصرفي عمى المصارؼ :الثقافة االجتماعية والوعي المصرفي  .6
التجارية، حيث نجد أف الوعي المصرفي كمما زاد في أي بمد زاد التعامؿ بالشيكات وأدوات الوفاء 
باالئتماف اآلخر عمى حساب النقود، مما يزيد مف خمؽ االئتماف، أي أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف 
الوعي المصرفي والسيولة، فكمما زاد الوعي المصرفي قمت نسبة السيولة الواجب توفرىا، والعكس 

   86.صحيح
     كما أف قوة الجياز المصرفي ومتانتو، وتوفر القناعة الكافية لدى الجميور بيذه القوة سوؼ يؤدي 
إلى زيادة تعامميـ مع ىذه المصارؼ وكذلؾ زيادة ثقتيـ بالتعامؿ معيا، مما قد يعكس بدوره عمى ربحية 

ىذه المصارؼ، كما أف جيؿ الكثير بأىمية العمؿ المصرفي لدى البعض يؤدي إلى نوايا سيئة فيما 
         87.يتعمؽ بالتعامؿ  مع المصارؼ بشكؿ عاـ وخاصة في مجاؿ التحايؿ دوف سداد ما عمييـ مف قروض

:   تنقسـ إلى ما يمي : العوامل الداخمية: ثانيا 
 تعطي الودائع لممصارؼ مرونة أكبر في توظيفيا في استثمارات طويمة األجؿ :ىيكل الودائع .1

وفي الوقت نفسو، تؤثر  نسبًيا دوف االعتبار لعامؿ السيولة، وذلؾ في سبيؿ تحقيؽ ربحية أكبر،
تكمفة الودائع أيًضا في ربحية المصارؼ التجارية ألنيا تمثؿ األعباء التي يتحمميا المصرؼ في 

 88.سبيؿ حصولو عمى األمواؿ
إف المصارؼ التجارية كانت في بدايتيا األولى تقـو بعمميات االقتراض مف :  توظيف الموارد .2

أمواليا الخاصة ولكف بعد ذلؾ تطور بيا األمر إلى القياـ باإلقراض مف أمواؿ الغير أيضًا، ثـ تـ 
ليا بعد ذلؾ القياـ بعممية منح قروض مف ودائع ليس ليا وجود فعبًل، وبالنسبة لممنطؽ نجده 
يتمثؿ في دعامتيف، فاألولى أف توافر الثقة في مقدرة المصارؼ عمى الوفاء بالتزامات في أي 

وقت، مف جانب جميور المتعامميف معيا، يشجعيـ عمى االستمرار في االحتفاظ بودائعيـ لدييا 
وعدـ محاولة سحبيا إال عند حاجاتيـ الحقيقية إلييا فضبل عف تزايد الوعي المصرفي ليجعؿ 

الدائنيف يقبموف دائمًا أف تسوى ديونيـ عف طريؽ الشيكات دوف أف يشترطوا ضرورة سداد أوراؽ 
البنكنوت،  وىذا كمو يجعمنا نتوقع تزايد ودائع المصارؼ؛ أما الثانية فتتمثؿ في أف التسميـ بصحة 

                                                           
 .110-109، ص2002 دار المسيرة لمنشر والتوزيع، األردف، ،النقود والبنوكجماؿ خريس وآخروف، -  85
 .434ص  ،مرجع سبق ذكرهخالد أميف عبد اهلل، -  86
87

 .335، ص مرجع سبق ذكرهمنذر مرىج وآخروف، -  
، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو ."م.م.دراسة حالة مصرف سورية والميجر ش- الفائدة وتأثيره في ربحية المصارف التجاريةسعر عمي محمود محمد، -  88

 . 544، ص2014، 1العدد  ،30االقتصادية والقانونية، مجمد 
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قانوف األعداد الكبيرة يجعمنا نتوقع وجود تدفؽ مستمر مف إيداعات بعض العمبلء يساوي عمى 
مسحوبات البعض اآلخر مف ودائعيـ في كؿ لحظة مف الزمف، وىذا   إف لـ يكوف يفوؽ،األقؿ

يجعمنا نتوقع أف تجد المصارؼ لدييا قدًرا كبيًرا مف الودائع النقدية العاطمة التي تستطيع أف 
توظفيا، وتقود ىاتاف الدعامتاف معًا إلى أف المصرؼ التجاري لف يواجو في الظروؼ العادية 

      89.بمسحوبات مف قبؿ المدعيف لديو إال في حدود نسبة ضئيمة مف إجمالي ودائعو الكمية
 (أو الخسائر) تؤثر األرباح :القروض (أو خسارة )األوراق المالية وأرباح (أو خسارة)أرباح   .3

أسعار األوراؽ المالية في السوؽ المالي عمى ربحية  (أو انخفاض)الرأسمالية الناتجة عف ارتفاع 
المصرؼ، ومف المعروؼ أف ىدؼ المصارؼ التجارية مف االستثمار في األوراؽ المالية ينصب 

 90.في تأميف كؿ مف ىدفي السيولة والربحية
إف الزيادة في عمر المصرؼ تمعب دوًرا كبيًرا في : عمر المصرف وعدد موظفيو وعدد فروعو. 4
تأثير عمى ربحية المصارؼ التي ليا أعمار طويمة وحسنة السمعة، فالجميور يطمئف لممصارؼ اؿ

ذات األعمار الطويمة لعممو وثقتو بأنيا قادرة عمى البقاء واالستمرار، وأف  زيادة عدد موظفي البنوؾ 
األعداد الكبيرة مف  سوؼ تودي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لو، وبالتالي زيادة الربحية، فالبنؾ ذو

أو  الموظفيف يعكس إما انتشاًرا جغرافًيا كبيًرا مف خبلؿ زيادة عدد الفروع التي تحتاج إلى ىذه الزيادة،
زيادة خدمات البنؾ الفنية والتقنية وعممياتو والتي تستيدؼ تقديـ خدمات أوسع لمعمبلء، كما أف 
انتشار المصرؼ وخاصة في المناطؽ ذات كثافة سكانية سيعمؿ عمى زيادة عدد المتعامميف مع 

المصرؼ، وخاصة التي تفصؿ بينيا مسافات طويمة تؤدي إلى زيادة حجـ الودائع وحجـ عمميات 
.  المصرؼ مما يؤدي إلى زيادة ربحية المصرؼ

دارتو. 5 يعبر حجـ المصرؼ عف مدى كفاية األمواؿ المخصصة وفؽ أولويات  :حجم المصرف وا 
 لتغطية القروض pool of funds Approach (مدخؿ مجمع األمواؿ)تخصيص األمواؿ 

والتسييبلت بمبالغ كبيرة نسبًيا أو المشاركة مع مصارؼ أخرى في تغطيتيا، إذ يتوقع أف ُتؤدي زيادة 
   91.  وبالتالي زيادة قيمة المساىـ  الحجـ في المصارؼ إلى تحسيف الربحية وزيادة معدالتيا السنوية

 تسعى البنوؾ وىي بصدد توظيؼ أمواليا إلى االحتفاظ بقدر كاؼ مف السيولة لدييا، :السيولة. 6
وتتمثؿ ىذه السيولة في األرصدة النقدية التي يسيؿ تحويميا بسرعة إلى نقود أو االقتراض بضمانيا 
مف البنؾ المركزي، وتساعد ىذه السيولة البنوؾ عمى مقابمة حركات سحب الودائع سواء كانت ىذه 

 92.الحركات عادية أو طارئة

                                                           
 .218-217 ص، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر، النقود وأعمال البنوك واألسواق الماليةمحمد يونس، عبد النعيـ مبارؾ، -  89
90

 .335، ص مرجع سبق ذكرهمنذر مرىج وآخروف، -   
في   دراسة تطبيقو-تأثير العوامل الداخمية بعائد محافظة القروض والتسييالت االئتمانية في المصارف التجاريةلخالدي، احمد عبد الحسيف راضي -   91

 .11، ص 24قية لمعمـو اإلدارية ، العدد ا، مجمة  العر"2008-2000عينة من المصارف األىمية العراقية لمدة
 .119ص  ،2007، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، مصر، لإدارة البنوك التقميدية الماضي والكترونية المستقبأحمد محمد غنيـ، -  92
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تعرض إلى مواجية طمبات سحب كبيرة في وقت واحد، مما يحتـ عمى البنوؾ ت       فالبنوؾ التجارية قد 
التجارية أف تحتفظ بمعدؿ سيولة يتناسب مع التزامات الديوف قصيرة األجؿ، ويقصد بالسيولة في ىذا 

 93.المجاؿ القدرة عمى تحويؿ بنوؾ االستثمار إلى نقدية سائمة بسرعة ودوف التعرض لمخسائر
 مؤشرات قياس الربحية في المؤسسات المصرفية: المطمب الثالث

 ألنيا تستخدـ 94ىناؾ عدة مؤشرات التي تقيس كفاءة اإلدارة في استغبلؿ الموارد استغبلؿ أمثؿ،    
دارة األصوؿ بكفاءة، فإف ىذه المؤشرات إ المستثمريف مف معرفة مدى نجاح ، والتي تمكفمؤشرات الربحية

 وتعد مف أىـ المؤشرات التي ييتـ بيا المحمموف مؤسسةتعد المعيار األقوى لمحكـ عمى األداء الكمي لؿ
 96: ويمكف تقسيميا إلى ما يمي95 ،الماليوف كونيا تعكس نتائج تحميؿ النسب المالية األخرى

العائد عمى حقوؽ الممكية لفترة طويمة مؤشرًا متكامبًل لوصؼ  يعتبر: العائد عمى حقوق الممكية .1
وقياس العبلقة المتبادلة بيف العائد و المخاطرة، حيث ظير أوؿ مرة في الواليات المتحدة 

 .األمريكية منذ بداية التسعينات مف طرؼ دافيد ريكاردو
 يمثؿ ىذا العائد مقياس جيد لمربحية ولمكفاءة اإلدارية، فيو ىدؼ مف أىداؼ :العائد عمى األصول .2

 .تعظيـ صافي الثروة، ويدؿ عمى مدى استغبلؿ المصرؼ لؤلصوؿ في توليد الربح
 . يمثؿ قدرة البنؾ عمى الرقابة والسيطرة عمى النفقات وتخفيض الضرائب:معدل ىامش الربح .3
 يعبر عف استعماؿ األصوؿ، حيث يدؿ ىذا المؤشر عمى االستغبلؿ أو :معدل منفعة األصول .4

 .االستخداـ األفضؿ لؤلصوؿ، أي إنتاجية األصوؿ
 يعمؿ ىذا المؤشر لصالح المصرؼ حينما تكوف األرباح إيجابية، وفي :مضاعف حقوق الممكية .5

نفس الوقت يعتبر مقياس لممخاطرة فيو يعكس حجـ األصوؿ التي يخسرىا المصرؼ قبؿ أف 
 .تصؿ لو إلى مرحمة العجز عند الوفاء بالتزاماتو

    
 
 
 
 
 

                                                           
 .51، ص 2007 للنشر والتوزٌع ،األردن، ، دار االبتكارإدارة البنوكمحمد مصطفى نعمات ، -  93

 .382،ص 2015، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردف، مؤشرات األداء الرئيسيةمجيد الكرخي، -  94
 ،"التجارية بحث تطبيقي في المصارف-استخدام النسب المالية في تحديد العوامل المؤثرة في ربحية المصارف التجارية"عماد عبد الستار سمماف، -  95

 .123، ص2013 ،32 ،العدد 8مجمة العمـو االقتصادية، المجمد 
96

 مذكرة ،بنك وكالة تيميمون- دراسة حالة الصندوق الوطني لمتوفير واالحتياط- تقييم األداء المالي لممؤسسة المصرفيةأوكادي خضرة، - 
. 27، ص 2016-2015رار،  دراية ، أددحـجامعة أكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ماستر في العمـو التجارية، 
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 .والجدوؿ التالي يمثؿ حوصمة ليذه المؤشرات
 مؤشرات قياس الربحية: (1-2)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسب  المؤشرات

 إجمالي حقوؽ الممكية/ النتيجة الصافية  العائد عمى حقوؽ الممكية

 إجمالي األصوؿ/ النتيجة الصافية العائد عمى األصوؿ

 إجمالي اإليرادات/ النتيجة الصافية  معدؿ ىامش الربح 

 إجمالي األصوؿ/ إجمالي اإليرادات  معدؿ منفعة األصوؿ 

 إجمالي حقوؽ الممكية/ إجمالي األصوؿ  مضاعؼ حقوؽ الممكية 
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 :الصة الفصلخ
 

يعتبر البعض عمى أف     يثير واقع النظاـ المصرفي في الجزائر في الوقت الحالي عدة تساؤالت، 
 حيث أعتبر المؤسسات المصرفية الجزائرية عائقا أماـ التنمية المؤسسات المصرفية الجزائرية تعتبر عائقًا،
 بقانوف النقد والقرض وتعديبلتو ةصبلحات المصرفية المتعمؽاإلاالقتصادية التي تنشدىا الببلد، برغـ مف 

صبلحات لـ تكف ليا انعكاسات ايجابية عمى تحسيف المصارؼ الجزائرية، ولـ تمكف مف اإلإال أف نتائج 
. توفير المناخ التنافسي بيف المصارؼ وتحقيؽ رغبات العمبلء

 الرقابة الداخمية في المؤسسات المصرفية أصبحت ليا أىمية كبيرة في ومف ىذا المنطمؽ أصبحت      
، إضافة إلى الوقت الحاضر، خصوصا في ظؿ التطورات والتغيرات التي شيدتيا المؤسسات المصرفية

تبني نظاـ رقابة داخمية فعاؿ مف أجؿ التقميؿ ضد المخاطر، لذلؾ   مما تفرض عمييا ،مخاطراؿ زيادة نسبة
 المتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المصرفية الذي يعالج وضعية 08-11صدر القانوف

. داخمية فييا لحماية ممتمكاتيا مف المخاطر وغيرىااؿجؿ دراسة وضعية الرقابة أالمؤسسات المصرفية مف 
     إف الربحية تعد مف بيف األىداؼ األساسية التي تسعى المؤسسات المصرفية لتحقيقيا، وتعبر عف 
النتيجة النيائية لعدد مف السياسات والقرارات التي يتخدىا المدير المالي، وتعبر عف العبلقة بيف األرباح 

 دراسة الربحية في التي تحققيا، وتتأثر الربحية بعدة عوامؿ يتـ قياسيا باستعماؿ عدة مؤشرات، حيث أف 
 ، مؤشرات الربحية الرئيسيةقياس عوامؿ المؤثرة في المؤسسات المصرفية، واؿالمصارؼ مف خبلؿ معرفة 
.   ربط بينيا وبيف المخاطر التي تواجييا المؤسسات المصرفيةاؿووضع ضوابط لتحميميا مع 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمقذمــة

 

 

 

 :الفصل  الثالث
 

بنك ميذانية بدراسة 

الفالحة والتنمية 

 الريفية بأدرار
 

 تقديم عام لبنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث األول*

دراسة أثر نظام الرقابة الداخمية عمى ربحية بنك الفالحة والتنمية  : المبحث الثاني*
 الريفية بأدرار

 



 دراسة ميذانية ببنك انفالحة وانتنمية  انريفية  :                                   انفصم انثانث
 

 
45 

: تمييد
 

 والمتمثمة في اإلطار السابقيف، لييفالجوانب المتعمقة بالموضوع في الفصوأبرز       بعد تطرقنا إلى أىـ 
نحاوؿ في ىذا الفصؿ أف نعكس  المفاىيمي لنظاـ الرقابة الداخمية ومدخؿ لربحية المؤسسات المصرفية،

الجانب النظري عمى أرض الواقع، مف خبلؿ دراسة تطبيقية عمى مستوى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية 
عمى المستوى ، والذي ُيعتبر مف بيف البنوؾ التجارية الناشطة ( بأدرار001المجمع الجيوي لبلستغبلؿ )

، وتمتد التجارية، الفبلحية والمشاريع الكبرى: ويقدـ خدماتو البنكية في مختمؼ المجاالت منيا ،الوطني
 .يسعى كغيره مف البنوؾ التجارية في الجزائر لتحقيؽ ربحية عالية، وفروعو عمى المستوى الوطني

بنؾ  معرفة مدى تأثير نظاـ الرقابة الداخمية عمى ربحيةلذا نحاوؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ التطبيقي    
 المتعمؽ بنظاـ الرقابة في البنوؾ والمؤسسات 08-11 الريفية بأدرار، وفقا لمنظاـ رقـ الفبلحة والتنمية

المالية، والذي ُيحدد مجموعة الخطوات واإلجراءات الرقابية التي يجب تطبيقيا عمى مستوى المؤسسات 
المالية بالجزائر، والكفيمة بمواجية مختمؼ المخاطر المالية التي قد تتعرض ليا، باإلضافة إلى دراسة 

 باستعماؿ مجموعة مف النسب والمؤشرات 2017-2016-2015وتحميؿ ميزانية البنؾ خبلؿ سنوات 
 .لقياس الربحية ومعرفة األسباب المؤثرة في ذلؾ

: بناء عمى ما سبؽ ستكوف ىذه الدراسة التطبيقية وفقا لمتقسيـ التالي  
تقديـ عاـ حوؿ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية : المبحث األوؿ
 بأدرار نظاـ الرقابة الداخمية عمى ربحية بنؾ الفبلحة والتنمية الريفيةأثر  دراسة: المبحث الثاني
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 BADRلبنك الفالحة والتنمية الريفية عام تقديم : المبحث األول
 وعمى المستوى الوطني وهالتجارية الناشطة البنوؾ بيف يعتبر بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية مف      

 وتمتد فروعو مؤسسة عمومية اقتصادية تشمؿ جميع النشاطات منيا التجارية، الفبلحية والمشاريع الكبرى
عمى المستوى الوطني، ويقدـ عدة خدمات متنوعة لزبائنو، ومف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى نشأة 

 .وتعريؼ ىذا البنؾ
 الفالحة والتنمية الريفية  بنك نشأة:المطمب األول

 BADR عن بنك الفالحة والتنمية الريفيةنبذة: أوالً 
 مارس 13 المؤرخ في* 106-82بمرسـو رقـ  (BADR)تأسس بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية     

مؤسسة اقتصادية  يعتبر كما يكمف تخصصو في تمويؿ األنشطة الفبلحية والتقميدية العامة،، 1982
 وقد جاء إنشاؤه عمى وقع إصبلحات المنظومة البنكية، ،عمومية ووطنية تتمتع باستقبللية معنوية ومالية

لؤلىمية التي اتصؼ بيا بنؾ الفبلحة  اً رأكثر ربح ممكف، ونظتحقيؽ والبنوؾ التجارية التي تسعى إلى 
فقد فرض نفسو بيف مختمؼ البنوؾ التجارية في ظؿ التوجو الجديد نحو السوؽ (BADR) والتنمية الريفية 

لقواعد العامة والمتعمقة بإدارة البنوؾ االحر والدخوؿ في المنافسة، كما أنو يخضع كغيره مف البنوؾ إلى 
دارة القروض . وا 

إعادة ىيكمة بنؾ  مف خبلؿ مبدأ بنؾ البلمركزية، (BADR) لقد أخذ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية  
حيث أعطى لفروعو ووكبلئو صبلحيات واسعة  المقدمة لمزبائف، تالخدـ ؿالفبلحة والتنمية الريفية وتسييبلً 

 . والية عمى مستوى الوطف48 إلى جزائرإعادة تقسيـ اؿد بع في منح القروض،
لفبلحي والزراعي، ابنؾ متخصص في تمويؿ القطاع  BADR)) ويعتبر بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية   

 185وعدد فروعو كاف دج  1000000000: بػ1985 سنة وىو مؤسسة ذات أسيـ حيث بمغ رأسمالو
حيث تطور ىذا البنؾ إلى أف أصبح رأسمالو ممياريف ومائتيف مميوف دينار   مديرية جيوية،29فرع و

 293 مميوف دج، ومع مرور الوقت تطور البنؾ إلى أف بمغ عدد وكاالتو إلى 2200000000جزائري 
 33000000000  حيث بمغ رأسمالو 2012 مديرية جيوية، وىذا في سنة 39وكالة يخضعوف لسمطة 

الؼ عامؿ وعاممة، ونظرًا لكثافة  آ7000مميار دج، حيث يشغؿ البنؾ عمى مستوى الوطف أكثر مف 
 صنؼ األوؿ في البنوؾ 2001شبكاتو وأىمية تشكيمتو ُصنؼ ىذا البنؾ في قاموس مجبلت البنؾ سنة 

 دج بفضؿ رأسماؿ 54.000.000.000.00 تـ رفع رأس الماؿ إلى 2017وفي نوفمبر  الجزائرية
 97.القرض اإلسبلمي

 

                                                           
، عمى الساعة 15/03/2018، أطمع عميو بتاريخ www.badr.bank.dzموقع اإللكتروني المن تعريؼ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية، -  97

16:00 
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 لالستغالل بأدرار الجيوية تعريف المديرية: ثانًيا
 بعد 1982 الريفية في نفس التاريخ سنة مع إنشاء بنؾ الفبلحة والتنمية موازاةاؿتـ إنشاء ىذا المجمع ب   

 وبمقتضىالفبلحة والتنمية الريفية  لبنؾ  لفبلحياما كاف عبارة عف مصمحة تشرؼ عمى تمويؿ القطاع 
 عماؿ 5المرسـو التنفيذي الذي سبؽ ذكره، تـ فصؿ ىذه المصحة وبنفس الموظفيف الذيف كاف عددىـ 

بما فييـ المدير ليتـ إنشاء وفتح أبواب الوكالة، وكاف مقرىا االجتماعي مسكف ألحد الخواص مؤجر بشارع 
 المديرية الجيوية التابعة لمبنؾ، لى مصاؼرتقت ىذه المجموعة إا 1988 وفي سنة ،العربي بالمييدي

 عامبًل 60  كؿ مف وكاالت أدرار، تيميموف، رقاف، أولؼ، وكاف آنذاؾ عدد عمالياىاحيث انضوى تحت
ىا بالوكالة ؿستبداالغاء المديرية الجيوية و تـ إ1992  وتـ في سنة،يتوزعوف عبر الوكاالت والمديرية

 وتـ إثر ذلؾ تقميص ،، حيث أصبحت الوكالة المحمية فقط1988المركزية وبقي ىذا الوضع إلى سنة 
تـ استرجاع المديرية   2001سنةالكثير منيـ إلى وكاالت أخرى، وفي مطمع  عامؿ وُوجو 50العماؿ إلى

بطاقة بشرية بمغت إلى يومنا ىذا  اآلف الجيوية المحمية وأطمؽ عمييا المجمع الجيوي لبلستغبلؿ وتعمؿ
 وىي تعد ، متربص ومتميف15عامؿ يتوزعوف بيف المديريات والوكاالت الجيوية إضافة إلى قرابة 71

المديرية الجيوية الوحيدة مف البنوؾ المتواجدة عمى مستوى الوالية، وبذلؾ فيي تقوموا بإشراؼ عمى نشاط 
وكالة :  وىي عمى التوالي4الوكاالت التابعة ليا الموزعة عمى أكبر الدوائر المتواجدة بالوالية وعددىا 

 406.98، وكالة أولؼ ورمزىا254، وكالة رقاف ورمزىا253، وكالة تيميموف ورمزىا 252أدرار ورمزىا 
بنك الفالحة والتنمية الريفية  ميام :ثالثًا
 99:وتتمثؿ في ما يمي  

 معالجة جمع العمميات الخاصة بالقروض، الصرؼ والصندوؽ؛ .1
 فتح حسابات لكؿ شخص طالب ليا واستقباؿ الودائع؛ .2
 المشاركة في تجميع االدخارات؛ .3
 المساىمة في تطوير القطاع الفبلحي والقطاعات األخرى؛ .4
 بيا؛ يتعمؽ تأميف الترقيات الخاصة بالنشاطات الفبلحية وما .5
تطوير الموارد والتعامبلت المصرفية وكذا العمؿ عمى خمؽ خدمات مصرفية جديدة مع تطوير  .6

 المنتجات والخدمات المقدمة؛
  البنؾ عف طريؽ ترقية عمميتي االدخار واالستثمار؛تتنمية موارد واستخداما .7
 تطوير شبكتو ومعامبلتو النقدية؛ .8

                                                           
98

عمى ، 2017-12-17في بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية، األحد مجبري عبد القادر، رئيس مصمحة المحاسبة والجباية مقابمة شخصية مع - - 
 09:50الساعة 

 09:00، الساعة 17/03/2018:أطمع عميو بتاريخ، www.badr.bank.dzمن الموقع االلكتروني  مياـ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية، - 99

http://www.badr.bank.dz/
http://www.badr.bank.dz/


 دراسة ميذانية ببنك انفالحة وانتنمية  انريفية  :                                   انفصم انثانث
 

 
48 

تقسيـ السوؽ المصرفية والتقرب أكثر مف ذوي الميف الحرة، التجار والمؤسسات الصغيرة  .9
 والمتوسطة؛

 . مف التطورات العالمية في مجاؿ العمؿ المصرفيةاالستفاد .10
بنك الفالحة والتنمية الريفية أىداف : رابعاً 

   يحتـ المناخ االقتصادي الجديد الذي تشيده الساحة المصرفية المحمية والعالمية عمى بنؾ الفبلحة 
والتنمية الريفية أف يمعب دورًا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في تمويؿ االقتصاد الوطني مف جية، وتدعيـ 
مركزه التنافسي في ظؿ المتغيرات الراىنة مف جية أخرى، وبذلؾ أصبح لزامًا عمى القائميف عمى البنؾ 

 .وضع إستراتيجية أكثر فعالية لمواجية التحديات التي تعرفيا البيئة المصرفية
 إعادة النظر في أساليب التنظيـ وتقنيات التسيير ف      وأماـ كؿ ىذه األوضاع وجب عمى والمسؤولي

التي يتبعيا البنؾ، والعمؿ عمى ترقية منتجاتو وخدماتو المصرفية مف أجؿ إرضاء الزبائف واالستجابة 
 .النشغاالتيـ

    وفي ىذا الصدد لجأ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية مثمو مثؿ البنوؾ العمومية األخرى إلى القياـ بأعماؿ
ونشاطات متنوعة وعمى مستوى عاؿ مف الجودة لموصوؿ إلى إستراتيجية تتمثؿ في جعمو مؤسسة مصرفية 

 مميار دوالر، 5.8كبيرة وشاممة تتدخؿ في تمويؿ كؿ العمميات االقتصادية، حيث بمغت ميزانيتو حوالى
وبيذا أصبح يحظى بثقة المتعامميف االقتصادييف واألفراد الزبائف عمى حد سواء، وىذا قصد تدعيـ مكانتو 

 :ضمف الوسط المصرفي،  ومف أىـ األىداؼ المسطرة مف طرؼ إدارة البنؾ ما يمي
 توسيع وتنويع مجاالت تدخؿ البنؾ كمؤسسة مصرفية شاممة؛ 
 تحسيف نوعية وجودة الخدمات؛ 
 تحسيف العبلقات مع الزبائف؛ 
 الحصوؿ عمى أكبر حصة مف السوؽ؛ 
 100.تطوير العمؿ المصرفي قصد تحقيؽ أقصى قدر مف الربحية 

 001درار أالييكل التنظيمي لممجمع الجيوي لالستغالل ب: المطمب الثاني
النواب التابعيف ليذه ، ومختمؼ        يتألؼ مف عدة مصالح ويكوف عمى رأسو المدير الجيوي لبلستغبلؿ

 تقـو بو، كما ذي وكؿ مصمحة ليا اختصاصيا فيما يخص العمؿ اؿت،لنياباؿالمديرية والمصالح التابعيف 
 101:، وتضـ المياـ التاليةأف ىذه المصالح تكمؿ بعضيا البعض وتعمؿ بطاقة بشرية

 تتألؼ مف المدير الجيوي لبلستغبلؿ والسكرتارية الخاصة بو وتسمى :المديرية الجيوية لالستغالل .1
 : المدير وتتمثؿ فيما يميربأمينة س

                                                           
100

، عمى الساعة 17/03/2018:أطمع عميو بتاريخ ، www.badr.bank.dzمن الموقع  االلكتروني أىداؼ  بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية،  - 
17:00. 

 .الييكؿ التنظيمي، وثائؽ ومستندات لبنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار- 101
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 يكوف عمى ىـر المديرية الجيوية ويعيف بقرار مف طرؼ المدير  وىو شخص: المدير الجيوي
 :العاـ وتتمخص ميامو في ما يمي

 
 ىو المسؤوؿ األوؿ عف تقييـ التقارير حوؿ نشاط الوكاالت التابعيف ليـ؛ 
  السير عمى تطبيؽ القرارات التنظيمية والقانونية لممؤسسة، ويشرؼ بطريقة مباشرة

 عمى خمية المراقبة واألمانة؛
 وذلؾ مف خبلؿ   قمة ورأس اليـر اإلداري ويعد بمثابة العمود الفقري لممؤسسة،يمثؿ

التعميمات واألوامر والتوجييات المقدمة، ولو الحؽ في اإلشراؼ عمى المصالح 
 المتواجدة في المجمع الجيوي؛

 وتوجد مكانتيا بالقرب مف المدير مباشرة وذلؾ لتسييؿ ميمة القياـ بكؿ األعماؿ  :السكرتارية
 :المكتسبة الخاصة بالمدير ومياميا كما يمي

 لى المجموعة الجيوية لبلستغبلؿ؛  تسجيؿ البريد الصادر مف وا 
 تحرير الرساالت والتقارير الخاصة بمدير المجموعة؛ 
 حفظ سر المدير واستقباؿ الزبائف والضيوؼ؛ 
  (الوثائؽ )حفظ النسخ. 

 تتولى ىذه النيابة كؿ المسائؿ المتعمقة بالقروض عمى مستوى المجمع الجيوي :نائب المدير.2
المديرية   وذلؾ باستقباؿ وتمقي ممفات القروض بجميع أنواعيا وىذه الممفات تأتي إلى،لبلستغبلؿ

الجيوية لبلستغبلؿ مف جميع الوكاالت التابعة ليا بعدما ُتدرس دراسة جيدة عمى مستوى الوكالة  وترسؿ 
عند دراسة ىذه الممفات تقـو المديرية بتكويف لجنة تسمى لجنة القروض وإلى ىذه النيابة ثـ تدرس ثانًيا، 

ويترأسيا المدير الجيوي وتتكوف المجنة مف نائب المدير مكمؼ بمتابعة القروض ما قبؿ المنازعات، 
. يقـو بدراسة الممفات ونائب مدير المحاسبة واإلدارة

 ،تتطمع إلى تحسيف األداء المصرفي  ىذه المديرية مؤخرا وىيئتأنش :نائب  مدير أخطار القروض.3
فيي بذلؾ تعد أداة ربط  بيف مصمحة القروض ومصمحة التحصيؿ، وتتمثؿ ميمتيا في متابعة الزبائف 

اإلئتمانات وتدرس مدى تنفيذىـ لبللتزامات قبؿ متابعتيـ قضائًيا وخاصة  المتحصميف عمى القروض أو
 102:الضمانات وتتكوف ىذه النيابة مف ثبلثة مصالح وىيما تعمف ب

 مصمحة المتابعة التجارية والتجارة الخارجية؛ 
 مصمحة متابعة ما قبؿ المنازعات؛ 
 مصمحة متابعة الضمانات .
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، عمى 2017-12-13في بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية،األربعاء مجبري عبد القادر، رئيس مصمحة المحاسبة والجباية مقابمة شخصية مع - 
 .14:45الساعة 
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وىي مصمحة تكمف  ميمتيا في ضبط حسابات جميع الوكاالت : النيابة المديرية لإلدارة والمحاسبة.4
التابعة ليا، حيث تقـو بحسابات كؿ الضرائب  وتحصيميا وكذلؾ الميزانية البنكية سواء كانت ميزانية 

: الصرؼ أو االستثمار وأيضًا مراقبة الميزانية في تسيير حساباتيا المدروسة وىي تنقسـ إلى
 تقوـ ىذه المصمحة بدراسة ومتابعة كؿ الحسابات المتعمقة بالمجمع :مصمحة المحاسبة 

الجيوي لبلستغبلؿ والوكاالت التابعة ليا سواء كانت مدينة أو دائنة، ويتعمؽ األمر بحسابات 
 الزبائف وحسابات الداخمية الخاصة بالبنؾ بحد ذاتو؛

 الضرائب وتحصيميا مع الييئات اإلدارية  وىى مصمحة تقـو بمتابعة جميع: مصمحة الجباية
 الخ؛.... الضرائبةالخاصة بيا مثبل صندوؽ الضماف االجتماعي، مفتشي

 وىي مصمحة تابعة لنيابة المديرية لئلدارة والمحاسبة إال أنيا تدخؿ في عمؽ :مصمحة التحميل 
 التحميبلت التي قامت بيا مصمحة المحاسبة والجباية عمى كؿ عمميات المحاسبة؛

 وىي تتكمؼ بإعداد ميزانية التسيير بما فييا كؿ : مصمحة الميزانية ومراقبة التسيير
المصاريؼ أو األعباء التي تتعمؽ بالمديرية الجيوية لبلستغبلؿ والوكاالت التابعة ليا، وىي 

شراء كؿ ما يمـز أو تحتاجو المديرية أو : تتمثؿ في تنقيط واحتساب كؿ المصاريؼ منيا مثبل
وكاالتيا ودفع الرواتب لعماليا وغيرىا، ومصارؼ المشاريع التي قد تنجز عمى مستوى ىذه 

 .المديرية
تعتبر ىذه الخمية مف أىـ المصالح البنكية المتواجدة عمى : خمية الشؤون القانونية .11

: مستوى المجمع الجيوي، بحيث تتضمف ثبلثة مصالح رئيسية وىي
 مصمحة الشؤوف القانونية والمنازعات؛ 
 ،مصمحة صندوؽ المعمومات واألرشيؼ 
 مصمحة التحصيؿ. 

 :ويمكف أف نوضح مختمؼ مياـ الييكؿ التنظيمي في الشكؿ الموالي
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 001الهٌكل التنظٌمً للمجمع الجهوي لالستغالل بأدرار

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  بأدراروثائؽ مقدمة مف بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية: المصدر

 نائب مدٌر االستغالل

               

مصلحة القروض والتجارة  _ 

 .الخارجٌة

 .مصلحة الحركة التجارٌة_ 

 .مصلحة النقد ووسائل الدفع_ 

                  

 

 نائب مدٌر أخطار القروض

مصلحة المتابعة التجارٌة _ 

 .والتجارة الخارجٌة

مصلحة متابعة ما قبل _ 

 .المنازعات

 ..مصلحة متابعة الضمانات_ 

 نائب مدٌر اإلدارة والمحاسبة األمانة_ 

 .مصلحة الموارد البشرٌة_ 

مصلحة األمن والوسائل _ 

 .العامة

 .مصلحة اإلعالم اآللً_ 

مصلحة المحاسبة _ 

 .والضرائب

 .مصلحة التحلٌل_ 

مصلحة المٌزانٌة ومراقبة _ 

 .التسٌٌر

 

خمية الشؤون  القانونية 

مصمحة الشؤوف _ 
 .القانونية والمنازعات

مصمحة صندوؽ _ 
 .المعمومات واألرشيؼ

 .مصمحة التحميؿ_ 

 المدٌر
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 (BADR)آليات تطبيق نظام الرقابة الداخمية في بنك الفالحة والتنمية الريفية: لمطمب الثالثا
 والمؤسسات المالية مف مجموع العمميات والمناىج واإلجراءات الواردة بنوؾالداخمية لؿالرقابة شكؿ تت   

 المتعمؽ بنظاـ الرقابة في البنوؾ والمؤسسات المالية، وُيجسد بنؾ الفبلحة والتنمية 08-11وفقا لمنظاـ 
الريفية نظاـ الرقابة الداخمية مف خبلؿ مجموعة مف اآلليات التي تيدؼ بالخصوص لضماف ما يأتي 

 103:بشكؿ مستمر
 التحكـ في النشاطات؛ 
 السير الجيد لمعمميات الداخمية؛ 
 األخذ بعيف االعتبار بشكؿ مبلئـ جميع المخاطر، بما فييا المخاطر العممياتية؛ 
 احتراـ اإلجراءات الداخمية؛ 
 المطابقة مع األنظمة والقوانيف؛ 
 الشفافية ومتابعة العمميات المصرفية؛ 
 موثوقية المعمومات المالية؛ 
 الحفاظ عمى األصوؿ؛ 
 االستعماؿ الفعَّاؿ لمموارد. 

 104:ويشمؿ جياز الرقابة الداخمية عمى مستوى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية عمى ما يأتي
 نظاـ رقابة العمميات واإلجراءات الداخمية؛ 
 ىيئة المحاسبة ومعالجة المعمومات؛ 
 أنظمة قياس المخاطر والنتائج؛ 
 أنظمة المراقبة والتحكـ في المخاطر؛ 
 نظاـ حفظ الوثائؽ واألرشيؼ. 

       وتجدر اإلشارة إلى أف البنوؾ تضع نظاـ الرقابة الداخمية، عف طريؽ تكيؼ مجموع األجيزة 
، مع طبيعة وحجـ نشاطاتيا وأىميتيا وموقعيا، ومع مختمؼ المخاطر 08-11المذكورة في النظاـ رقـ 

التي قد تتعرض ليا، حيث تطبؽ الرقابة الداخمية عمى مجموع اليياكؿ والنشاطات، وكذا عمى مجموع 
 .المؤسسات الخاضعة لرقابتيا بصفة حصرية أو مشتركة
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 .، المتعمؽ بنظاـ الرقابة في البنوؾ والمؤسسات المالية08-11، مف النظاـ 03المادة - 
 .، المتعمؽ بنظاـ الرقابة في البنوؾ والمؤسسات المالية08-11، مف النظاـ 04المادة- 104
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تقـو بتنفيذ األعماؿ المصرفية لمبنؾ  أما عمى مستوى الوكاالت المحمية لبنؾ الفبلحة والتنمية الريفية، ؼ
الرقابة المحاسبية والرقابة : ، وتتـ عممية الرقابة بيا إلى قسميف ىماباعتبارىا المتعامؿ المباشر مع الزبائف

 105:اإلدارية
 تفتح اليومية المحاسبية في بداية اليوـ عمى أف تشتمؿ عمى : الرقابة المحاسبية لمعمميات

جميع العمميات المحاسبية التي قاـ بيا البنؾ خبلؿ اليوـ عمى أف يتـ إقفاليا في نياية اليوـ، وتحتوي 
 .الوكالة عمى منفذ العممية

ىذا مف جية ووفؽ كممة السر لكؿ موظؼ في تمؾ ،  حيث يتـ تنفيذ العمميات حسب كؿ مصمحة
خرى، وتخضع العممية لرقابة أولية مف قبؿ منفذ العممية ولرقابة أخرى مف طرؼ أمف جية  المصمحة

المكمؼ بالرقابة الكمية لمعمميات المصرفية، وتحتوي كؿ مصمحة في البنؾ عمى دليؿ عممياتي خاص 
خر ومختمؼ المديريات العامة لمبنؾ آبيا، باإلضافة إلى مختمؼ التعميمات واألوامر الواردة مف حيف إلى 

مثبًل تناقض بيف األرقاـ ، الشيكات: مف جية أو تمؾ الواردة لمبنؾ مف جية أخرى؛ أمثمة عمى ذلؾ
الخ؛ أوامر الدفع مثبل التحويبلت بمختمؼ أنواعيا بيف بنؾ نفسو ...واألحرؼ، انتياء مدة صبلحية الشيؾ

BADR-BADRخرآ، أو بيف بنؾ وBADR-BNA. 
 يعمؿ بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية عمى أف تتضمف الرقابة اإلدارية  :الرقابة اإلدارية

 والتي تكوف متعمقة بتنفيذ العمميات المالية، تيدؼ ىذه ؛سياسات والخطط التنظيمية والسجبلتلؿ
 ، ومف ىناالبنؾباألساليب إلى تنمية روح االلتزاـ بتطبيؽ السياسات والتعميمات واإلجراءات اإلدارية 

عتبر الرقابة اإلدارية خطة تنظيـ المتعمقة بمدى االلتزاـ يَ يتضح لنا أف بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية 
 .بالسياسات اإلدارية

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، عمى الساعة 2018-02-22، مكمؼ بمصمحة القروض في بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية، الخميس ميموني بمقاسـمقابمة شخصية مع - 105

10:00. 
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  بأدرار نظام الرقابة الداخمية عمى ربحية بنك الفالحة والتنمية الريفيةأثر دراسة  :المبحث الثاني
يقـو بيا الموظفوف قصد العمميات المصرفية التي ييتـ بمراقبة إف نظاـ الرقابة الداخمية في المصارؼ   
، األمر الذي سيكوف لو األثر داخؿ المؤسسات المصرفيةاألخطاء ومواجية المخاطر المالية كتشاؼ ا

 .اإليجابي في تحقيؽ الربحية واستمراريتيا
 2017-2016-2015وات تقديم ميزانية بنك الفالحة والتنمية الريفية لسن: المطمب األول

 2017-2016-2015ميزانية بنك الفالحة والتنمية الريفية لسنوات: أوالً 
  عمى غرار باقي المؤسسات الخاضعة لنظاـ المحاسبة المالية، فالمصارؼ ممزمة بإعداد الميزانية التي 
تفسر الوضعية المالية لكؿ مؤسسة خبلؿ الدورة، وإلعطاء معمومات صادقة عف استقرار أو عدـ استقرار 

الوضع المالي لممؤسسة مالية، ويعمؿ قسـ المحاسبة عمى مستوى المجمع الجيوي لبلستغبلؿ بإعداد 
-2016-2015لمسنوات  تقارير النشاط السنوي لمبنؾ وعمى ضوء ىذه التقارير نستعرض ميزانية البنؾ

2017. 
 :جانب األصول .1

  لجانب األصوؿ2017-2016-2015 ميزانية البنؾ لسنوات (:1-3)الجدول رقم

  دج:الوحدة. /     بناء عمى تقارير النشاط المقدمة مف طرؼ البنؾيفمف إعداد الطالبت: المصدر

 2017 2016 2015 األصوؿ

الصندوؽ 
 البريد/الخزينة/بنؾ الجزائر

 بنوؾ ومؤسسات مالية
قروض ممنوحة لمزبائف 

االيجاري وعمميات مماثمة  االعتماد
حسابات الزبائف  
قيـ واجبة األداء  

حقوؽ غير مدفوعة  
حسابات التحصيؿ 

مدينوف ودائنوف آخروف 

حسابات التمويؿ والتسوية  

حسابات مابيف البنوؾ  
 أصوؿ ثابتة

5568992 
4045 

89288065 
2497494396 

35339638 
720284 

38711690 
246273040 

753685 
1821287 

502197410 
69281149726 

93163573 

12750254 
12354 

93799417 
3075853054 

29654306 
9564346 

38493469 
272066337 

7092771 
1284001 

522877341 
82065568820 

93287593 

15485789 
226300 

11577730 
3789981257 

12324000 
36000424 
28471630 

101308470 
117314008 
128049648 

19418446160 
63170000001 

114947069 

 106233486244 86215909450 72792485831مجموع األصوؿ 
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لحالة المالية المقدمة لبنؾ الفبلحة والتنمية  ا، وبعد استعراض(2-3)   مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ رقـ
 :تقدـ النتائج التالية2017-2016-2015بالنسبة لسنوات  (الميزانية)الريفية 

 بػػ 2015مجموع األصوؿ يعرؼ تصاعدًا مستمرًا مف سنة إلى أخرى، حيث بمغت سنة 
 بمغ 2017دج، ويصؿ في سنة 86215909450 إلى  2016دج، وليرتفع في سنة 72792485831

الصندوؽ، :  دج، وىذا راجع إلى الزيادة التي شيدىا البنؾ في العناصر التالية1062338468244
 .   القروض الممنوحة لمزبائف وحسابات الزبائف
 : في البنؾ بالنسبة لمنقدية تمثؿ فية  كما يمكف اإلشارة إلى أف الرقابة الداخمي

 ،مراجعة يومية الصندوؽ والتأكد مف تسجيؿ كافة العمميات 
 الحفاظ عمى أمواؿ المؤسسة مف الضياع؛ 
 التقميؿ مف مخاطر السرقة واالختبلس لما لمنقدية مف سيولة في االختبلس. 

 : جانب الخصوم .2
 . لجانب الخصوـ2017-2016-2015 ميزانية البنؾ لسنوات (:2-3)الجدول رقم

  دج:الوحدة./  بناء عمى تقارير النشاط المقدمة مف طرؼ البنؾيف مف إعداد الطالبت: رالمصد   
مجموع الخصوـ يعرؼ تطورًا مف سنة ألخرى، : يمكف القوؿ أف، (2-3)بناء عمى معطيات الجدوؿ     

 نتيجة لزيادة الحاصمة في حسابات التحصيؿ، خسائر القيـ عمى الحقوؽ، حيث نبلحظ أف 

 2017 2016 2015 لخصوـا

بنوؾ ومؤسسات مالية 
حسابات الزبائف 
قيـ واجبة األداء 

حقوؽ غير مدفوعة  
خسائر القيـ عمى الحقوؽ 

حسابات التحصيؿ  
مدينوف ودائنوف آخروف 

حسابات التحويؿ والتسوية 
حسابات مابيف البنوؾ 
أمواؿ خاصة أخرى 

النتيجة المالية 

30888 
431222993 
830520758 

00 
168394072 
14365799 
13610900 

23186979409 
44037715430 

166698160 
61940485 

265227 
4349422704 
724793059 

1544031 
175724426 
35482577 
9886930 

23268380850 
57442942826 

116516255 
90950567 

326807 
4679839749 
679430251 
521439112 
371636121 

1441864830 
8509000545 

92451216 
124072840 
143568954 
11206743 

 

 106233486244 86215909450 7279248531 لخصوـمجموع ا
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 إلى 2017دج، ليرتفع سنة 721708046 مقدار 2015مجموع الخصوـ، بمغ سنة 
  دج106121418808

 : أرباح البنك .3
بعد طرح مجموع الخصـو مف مجموع األصوؿ، يمكف لنا أف نتحصؿ عمى مجموع األرباح عمى 

 مستوى البنؾ، والتي يمكف أف نبينيا خبلؿ الجدوؿ التالي
 2015-2016-2017أرباح البنؾ لسنوات : (3-3)الجدول رقم

 
 
 
 
 

 
 

  دج:الوحدة./  ميزانية البنؾ بناء عمى بتيف مف إعداد الطاؿ:المصدر

 : ويمكف أف نوضح قيمة األرباح الذي حققو البنؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي
 2017-2016-2015أرباح البنك خالل السنوات : (2-3)الشكل  رقم 

 

 
  (.3-3)مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى معطيات الجدوؿ رقـ :  المصدر

-2015بأف النتيجة الصافية موجبة في جميع السنوات  (3-3)    نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ رقـ 
، وىي في زيادة مستمرة وىذا راجع إلى أف المؤسسة أصبحت تتحكـ أكثر في تكاليفيا 2016-2017

يراداتيا، حيث عرؼ مجموع األصوؿ عمى مستوى البنؾ تزايدًا مستمرًا منذ سنة   أكثر مف زيادة 2015وا 
 .في الخصوـ

 

0

50000000

10000000

15000000

2015 2016 2017

النتٌجة

النتٌجة

 السنوات  النتيجة  المبالغ

 2015 ربح  64940485

 2016 ربح 90950567

 2017 ربح 112067436
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 2017- 2016-2015 جدول حسابات النتائج لبنك الفالحة خالل السنوات :ثانياً 
   ىو قائمة مالية تمخص جميع حسابات التكاليؼ واإليرادات السنوية لمبنؾ خبلؿ دورة استغبلؿ، والتي 

، فيو مف القوائـ المالية الضرورية ألنو يتيح إلدارة البنؾ (ربح أو خسارة)ُتشكؿ فيما بينيا نتيجة المصرؼ
مقارنة ما تحقؽ مف إيراد بمجمؿ التكاليؼ االستغبللية والتسييرية منيا، والتعرؼ عمى مصدر العجز، 

وتحديد ىامش الربح الذي يعد مؤشرًا مف مؤشرات الربحية، فقمنا بإعداد جدوؿ حسابات النتائج لمسنوات 
 :المذكورة وفقًا لما يمي

 2017- 2016- 2015جدوؿ حسابات النتائج لسنوات (: 4-3)الجدول رقم 
 البياف 2015 2016 2017

228078567 

(16461289) 

192291433 

(16933261) 

148051450 

(14330120) 

إيرادات االستغبلؿ البنكي 

 تكاليؼ االستغبلؿ البنكي

 الناتج البنكي الصافي 133721330 175358172 211617278

00 

(62930335) 

852959 

(77450682) 

9297 

(64647823) 

إيرادات أخرى 

 التكاليؼ الوظيفية

 الناتج البنكي لبلستغبلؿ 69082804 98760449 148686943

26811846 

(63431353) 

13746694 

( 21556576) 

59883368 

(67025687) 

استرجاع المؤونات 

 مخصصات المؤونات

 نتيجة االستغبلؿ 61940485 90950567 112067436

                                                                              دج:  الوحدة./البنؾمف طرؼ عمى المعطيات المقدمة  بناء يفمف إعداد الطالبت: المصدر
، نبلحظ أف تكاليؼ االستغبلؿ تعرؼ ارتفاعًا نسبيًا خبلؿ السنوات (4-3)      بناءًا عمى الجدوؿ 

 ت دج، إال أف إيرادا16933261، حيث بمغت قيمتيا 2016الثبلث، وسجمت أكبر ارتفاع سنة 
 بػػ 2017االستغبلؿ عرفت ىي األخرى زيادة خبلؿ السنوات المذكورة وقدرت قيمتيا سنة 

228078567. 
  كما أف اإليرادات األخرى واسترجاع المؤونات شيدت ارتفاعًا ممموسًا خبلؿ السنوات الثبلثة، كما كاف لو 

 . األثر اإليجابي عمى نتيجة البنؾ، والذي حقؽ ربح خبلؿ ىذه السنوات
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 2017 -2016-2015تحميل ربحية بنك الفالحة والتنمية الريفية لسنوات  :المطمب الثاني
 العائد عمى حقوق الممكية: أوالً 

   ىو مؤشر متكامؿ لوصؼ وقياس العبلقة المتبادلة بيف العائد والمخاطرة، ونبيف ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ 
 :التالي

 2015-2016-2017العائد عمى حقوؽ الممكية لسنوات (: 5-3)الجدول رقم
 %:الوحدة

 2017 2016 2015 البيان

 112067436 90950567 61940485 النتيجة الصافية

 143568954 116516255 166698160 إجمالي حقوؽ الممكية

 0.78 0.78 0.37 العائد عمى حقوق الممكية

 . مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى المعمومات المقدمة مف البنؾ:المصدر
 

 2015-2016-2017العائد عمى حقوق الممكية لسنوات : (3-3)الشكل رقم 
 

 (5-3)مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى معطيات الجدوؿ رقـ : المصدر
بالنسبة لبنؾ الفبلحة والتنمية  (3-3)الموضح في الشكؿ رقـ  (5-3)  نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

وىي نسبة صغيرة مقارنة % 0.37 قدر بػػػػػػ2015الريفية أف معدؿ العائد عمى حقوؽ الممكية لسنة 
، ويقتصر ذلؾ إلى أف البنؾ في سنتي %0.78 والتي قدرت نسبتيما بػػػػػ 2017 و2016بالسنوات األخرى

 . 2015 حققت أكبر ربحية مقارنة بسنة 2016-2017

العائد على حقوق الملكٌة

2015

2016

2017
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 العائد عمى األصول: ثانًيا

  ويسمى استعماؿ األصوؿ، حيث يدؿ ىذا العائد عمى االستغبلؿ أو االستعماؿ األفضؿ لؤلصوؿ، أي 
 .إنتاجية األصوؿ

 2017-2016-2015 العائد عمى األصوؿ لسنوات :6)-3)الجدول رقم 
 %:الوحدة

 2017 2016 2015 البيان

 112067436 90950567 61940485 النتيجة الصافية

 106233486244 86215909450 72792485831 مجموع األصوؿ

 0.001 0.001 0.0008 العائد عمى األصول

 مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى  المعمومات المقدمة مف طرؼ البنؾ:المصدر
 2017-2016-2015العائد عمى األصول لسنوات : (4-3)الشكل رقم 

 

 (6-3)معطيات الجدوؿ رقـ  مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى: المصدر
بالنسبة لبنؾ الفبلحة والتنمية الريفية  (4-3)الموضح في الشكؿ رقـ  (6-3)باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ 

وىي نسبة ضعيفة  مقارنة  0.0008 قدر ب2015بأدرار، نبلحظ أف معدؿ العائد عمى األصوؿ لسنة 
 .2015 وىي أعمى مقارنة  بسنة 0.001 والتي كانت نسبتيما 2017-2016بسنتي 

العائد على األصول

2015

2016

2017
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 .2015 يتميز بأكبر ربحية مقارنة بسنة 2017 و2016إف المصرؼ في سنة  وىذا راجع إلى
 معدل ىامش الربح: ثالثًا

  يبيف ىذا المؤشر مدى التحكـ في إدارة التكاليؼ وذلؾ مف خبلؿ معرفة نسبة النتيجة الصافية مف 
 .إجمالي اإليرادات

 2017-2016-2015معدؿ ىامش الربح لسنوات (:7-3(الجدول رقم 
 2017 2016 2015 البيان

 112067436 90950567 61940485 النتيجة الصافية 

 254890413 206891086 207944115  إجمالي اإليرادات

 0.44 0.44 0.3 ىامش الربح

 . اعتمادًا عمى المعمومات المقدمة مف البنؾفمف إعداد الطالبتي :المصدر
 معدؿ ىامش الربح(:  5-3)الشكل رقم 

 

 (7-3)مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى معطيات الجدوؿ: المصدر
 

بالنسبة لبنؾ الفبلحة التنمية الريفية  (5-3)الموضح في الشكؿ رقـ  (7-3)عمى الجدوؿ رقـ  باالعتماد
 وىي نسبة صغيرة مقارنة بالسنوات  %0.3 قدر ب 2015نبلحظ أف معدؿ ىامش الربح في سنة 

معدل هامش الربح

2015

2016

2017
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، 2015 وىي نسبة مرتفعة مقارنة ب %0.44ب   قدرت نسبتيما2017-2016األخرى، وفي سنتي 
  تعود نسبة الزيادة في 2017 و2016عمى مستوى البنؾ، والزيادة في النتيجة الصافية خبلؿ سنتي 

 إلى االنخفاض لنسبة في بعض التكاليؼ، أما انخفاض 2017-2016معدؿ ىامش الربح في السنتيف 
  فيعود إلى قمة النشاط عمى مستوى البنؾ مقارنة بالسنوات األخرى2015ىامش الربح لسنة 

 معدل منفعة األصول: رابعاً 
  حيث يبيف ىذا المؤشر االستعماؿ األفضؿ لؤلصوؿ أي إنتاجية األصوؿ ويحسب بقسمة إجمالي 

 .األصوؿ اإليرادات عمى إجمالي
 2017-2016-2015 معدؿ منفعة األصوؿ لسنوات (:8-3)الجدول رقم 

 2017 2016 2015 البيان 

 254890413 206891086 207944115 إجمالي اإليرادات 

 106233486244 86215909450 72792485831 إجمالي األصوؿ 

 0.002 0.002 0.003 معدل منفعة األصول 

 .مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى المعمومات المقدمة مف البنؾ :المصدر

 2017-2016-2015 معدؿ منفعة األصوؿ لسنوات (:6-3)الشكل رقم 
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نبلحظ أف معدؿ منفعة األصوؿ  (6-3)والموضح في الشكؿ رقـ  (7-3)باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ 
 فكانت النسب 2017 و2016 وىي أكبر ربحية مقارنًة بسنتي 0.003 % بػػػػػ2015بمغت في سنة 

 .متساوية
-2016 كانت أكبر نسبيًا مقارنة بسنتي 2015   ويعود ذلؾ إلى أف إجمالي اإليرادات خبلؿ سنة 

2017. 
 مضاعف حقوق الممكية : خامًسا

جمالي حقوؽ الممكية يظير في استخداـ مضاعؼ حقوؽ الممكية  .  إف الفرؽ بيف إجمالي األصوؿ وا 
 2017-2016-2015مضاعف حقوق الممكية لسنوات : (9-3)الجدول رقم 

 مرة: الوحدة
 2017 2016 2015 البيان

 106233486244 86215909450 72792485831 إجمالي األصوؿ

 143568954 116516255 166698160 إجمالي حقوؽ الممكية

 739.95 739.95 436.67 مضاعف حقوق الممكية

 .مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى المعمومات المقدمة مف البنؾ:المصدر
 2017-2016-2015 مضاعؼ حقوؽ الممكية لسنوات (:7-3)الشكل رقم

 
 (9-3) مف إعداد الطالبتيف اعتمادًا عمى معطيات الجدوؿ رقـ :المصدر
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نبلحظ أف مضاعؼ حقوؽ الممكية في  (7-3)الموضح في الشكؿ رقـ  (8-3)  مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 
 مرة، وىي منخفضة مقارنة بالسنوات األخرى، حيث قدرت في سنتي 436.67 قدرت ب 2015سنة 

 .2015 مرة وىي مرتفعة مقارنة بسنة 739.95 ب 2016-2017
، أما في 2015ويعود االنخفاض في مضاعؼ حقوؽ الممكية إلى االنخفاض في حقوؽ الممكية لسنة 

 فكانت متساوية وىذا راجع إلى استقرار نسبة مساىمة أمواؿ الخاصة في التمويؿ 2017-2016سنتي 
 .2015 كانت أحسف مف سنة 2017-2016األصوؿ، وبالتالي البنؾ في سنتي 

 
 فعالية نظام الرقابة الداخمية عمى الربحية في بنك الفالحة والتنمية الريفية بأدرار: المطمب الثالث

  يعتبر بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية مف أىـ البنوؾ التجارية الناشطة في شتى المجاالت عمى المستوى 
تمويؿ األنشطة الفبلحية، ومع ذلؾ فإف لو نشاط واسع ال  المؤسسة الوحيدة المتخصصة في الوطني وىو

يقتصر عمى الفبلحة بؿ يشمؿ عدة مجاالت منيا التجارة، الصناعة، األشغاؿ الكبرى في مختمؼ 
القطاعات، ويعود الدخؿ الكبير لو مف قطاع الفبلحة خاصة وىو النشاط الرئيسي الذي انطمؽ منو بنؾ 

 .الفبلحة والتنمية الريفية
  وعمى العمـو فيمكف القوؿ أف بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية يتبنى تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية ويسير 

، حيث يسعى البنؾ بشكؿ مستمر 08-11عمى تنفيذ مختمؼ اإلجراءات والخطوات الواردة في النظاـ رقـ 
األخذ بعيف االعتبار بشكؿ ، مع لضماف التحكـ في النشاطات، والسير الجيد لمختمؼ العمميات الداخمية

مبلئـ جميع المخاطر، بما فييا المخاطر العممياتية وضرورة احتراـ اإلجراءات الداخمية؛ وتطبيؽ الشفافية 
 .في متابعة العمميات المصرفية

   إف اعتماد بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار عمى نظاـ الرقابة الداخمية كاف لو األثر اإليجابي في 
المتابعة الدقيقة لمختمؼ العمميات البنكية التي يقـو بيا البنؾ، والتي أسيمت في تحقيؽ ربحية متزايدة مف 

الرقابة ، حيث تتضمف المحاسبية والرقابة اإلداريةسنة ألخرى، وذلؾ انطبلقًا مف اعتماده عمى الرقابة 
اليومية المحاسبية في بداية اليوـ عمى أف تشتمؿ جميع العمميات المحاسبية مراقبة المحاسبية لمعمميات 

المتابعة اإلدارية  فتتضمف الرقابة اإلدارية، أما  في نياية اليوـإقفاليايتـ والتي قاـ بيا البنؾ خبلؿ اليـو 
ىدؼ تنمية ب والتي تكوف متعمقة بتنفيذ العمميات المالية،  البنكية؛سياسات والخطط التنظيمية والسجبلتلؿ

 .البنؾبروح االلتزاـ بتطبيؽ السياسات والتعميمات واإلجراءات اإلدارية 
بمراقبة أداء الموظؼ    كما أف نظاـ الرقابة الداخمية عمى مستوى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار ُيعنى

منيا، مع متابعة دقيقة  بمتابعة العمميات المصرفية التي يقـو بيا الموظؼ لمعرفة الخطأ مف الصواب
عمى تقديـ  لمختمؼ المراحؿ التي يقـو بيا الموظؼ في تقديـ الخدمات البنكية، بحيث يجب أف يسير
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جميع التسييبلت لزبونو، مع ضرورة توفر جميع اإلمكانيات لمموظؼ إلنجاز جميع األعماؿ الموكمة إليو، 
ضافة خدمات  حتى يصؿ بنؾ الفبلحة التنمية الريفية إلى تحقيؽ أرباح تسمح لو بالتوسع في أنشطتو وا 

 .جديدة
  كما تجدر اإلشارة إلى وجود رقابة خارجية عمى مستوى الوكاالت المحمية تقوـ بيا المديرية العامة لمبنؾ 
بشكؿ دوري، بحيث يجب عمى مدير المجمع الجيوي ومدير الوكالة المحمية توفير كؿ الوثائؽ والمستندات 
التي تسمح باالطبلع عمى آلية عمؿ البنؾ، ومتابعة كؿ العمميات المصرفية التي قاـ بيا خبلؿ فترة زمنية 

 .معينة، مما يسمح بوجود رقابة فعمية ودورية عمى مستوى البنؾ
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 :الفصل خالصة
 

مف خبلؿ دراستنا الميدانية لبنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار، والتي تـ فييا التركيز عمى حساب 
مؤشرات الربحية انطبلقا مف المعطيات المقدمة لنا مف طرؼ البنؾ، حيث قمنا بتحميؿ المعطيات 

المتحصؿ عمييا مف البنؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج وعرضيا في شكؿ أعمدة بيانية ليتـ تفسيرىا 
 : وتحميميا، وذلؾ مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا كاآلتي

  العائد عمى حقوؽ الممكية والعائد عمى األصوؿ في بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية في سنتي 
 ؛2015 حقؽ أكبر ربحية مقارنًة بسنة 2016-2017

  حقؽ أكبر ربحية،  أما2015أف معدؿ منفعة األصوؿ في بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية في سنة  
  فكانت متساوية؛2017-2016في سنتي 

  وىذا نظرًا 2017 إلى 2015شيد معدؿ ىامش عمى الربح، تزيًدا في نسبتو مف سنة ،
 . لبلنخفاض في نسبة بعض التكاليؼ عمى مستوى البنؾ

  بسنتي   لبنؾ الفبلحة والتنمية الريفية كاف منخفًضا مقارنةً 2015مضاعؼ حقوؽ الممكية في سنة
مساىمة األصوؿ الخاصة في  كاف متساويًا، وىذا راجع إلى استقرار نسبة  والذي2017و 2016

 .تمويؿ األصوؿ
بناء عمى الدراسة التطبيقية عمى مستوى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار يتبيف لنا أف 
البنؾ يطبؽ نظاـ الرقابة الداخمية ويعمؿ عمى تنفيذ مختمؼ اإلجراءات والخطوات المتعمقة بو، 

 المتضمف نظاـ الرقابة في البنوؾ والمؤسسات 08-11خصوصًا ما تعمؽ بقواعد النظاـ رقـ 
المالية، كما أف ربحية البنؾ ىي في تزايد بشكؿ مستمر مف سنة ألخرى، نظرًا لفعالية تطبيؽ 

نظاـ الرقابة الداخمية بالبنؾ إضافة إلى إستراتيجيتو الرامية إلى تنويع أنشطتو وتقديـ خدمات بنكية 
 .متنوعة بجودة واحترافية
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 :الخالصة العامة
    حاولنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إبراز أثر نظاـ الرقابة الداخمية عمى ربحية المؤسسات المصرفية، وذلؾ 
مف خبلؿ تطرقنا إلى مفاىيـ عامة حوؿ نظاـ الرقابة الداخمية والربحية، مع تبياف أىـ الجوانب المتعمقة 
بنظاـ الرقابة الداخمية وأىميتو البالغة داخؿ المؤسسات المصرفية، وىذا لحماية األصوؿ وضماف دقة 

وسبلمة البيانات، والحماية مف  الغش والتبلعبات في مختمؼ العمميات، وىذا ما يجعمو نظامًا ىامًا في 
المؤسسات المصرفية لحماية وقوعيا في المخاطر، أما الربحية فتعتبر مف أىـ األىداؼ التي تسعى إلى 

الخ، مما يزيد ....تحقيقيا كؿ المؤسسات المصرفية، وذلؾ لضماف بقائيا واستمرارىا وزيادة حقوؽ ممكيتيا 
عمى مواجية المخاطر وااللتزامات التي تواجييا، والتعرؼ عمى النظاـ المتبع في المؤسسات  مف قدرتيا

 . المصرفية ومدى تأثير كؿ منيما
   حيث تعتبر البيئة المصرفية السميمة مف أىـ تحديات اإلصبلح المصرفي الناجح، وذلؾ نظرًا لمتأثيرات 

الحاصمة في النشاطات المصرفية،ومف ىذا المنطمؽ عممت السمطات الجزائرية عمى تطوير تشريعات 
 28، والمؤرخ في 08-11الرقابة المصرفية وفؽ نظاـ الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية رقـ 

، ومف اإلجراءات المتخذة اعتماد مبدأ تقييـ وفعالية نظاـ الرقابة الداخمية وذلؾ لمعرفة 2011نوفمبر 
مؤشرات قياس الربحية عمى المؤسسات المصرفية وطريقة عمميا؛مف خبلؿ تحقيؽ السبلمة المصرفية 

 .والحفاظ عمى مدخرات األفراد وممتمكاتيـ مف الضياع
 :النتائج

 :  مف خبلؿ ىذه الدراسة توصمنا إلى النتائج التالية
تكتسي الرقابة الداخمية عمى مستوى المؤسسات المصرفية أىمية كبيرة في الوقت الحاضر،  .1

 .خصوصًا في ظؿ التطورات واإلصبلحات التي يشيدىا النظاـ المصرفي في مختمؼ دوؿ العالـ
ال يقتصر مفيـو الرقابة الداخمية عمى حماية أصوؿ المشروع ومنع االختبلسات والتبلعبات فقط،  .2

نما ىي عبارة عف خطة تنظيمية ومجموعة مف الوسائؿ التي توضع مف طرؼ اإلدارة مف أجؿ  وا 
العمؿ عمى ضماف التحكـ في وظائؼ المؤسسة، وذلؾ بغية الوصوؿ إلى تسيير الفعاؿ لمعمميات 

 .المالية واإلدارية مف خبلؿ التحكـ في المخاطر وتعديؿ إجراءات التسيير المناسب
 المتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية والمؤسسات المصرفية، والذي 08-11تبنت الجزائر النظاـ رقـ  .3

 .يعالج وضعيتيا مف خبلؿ اعتماد نظاـ الرقابة الداخمية مف أجؿ حماية ممتمكاتيا مف المخاطر
بالرغـ مف اإلصبلحات التي شيدىا النظاـ المصرفي في الجزائر إال أف نتائج ىذه اإلصبلحات  .4

لـ تكف ليا انعكاسات إيجابية عمى تحسيف البنوؾ الجزائرية، ولـ توفر المناخ التنافسي بيف 
 .  مختمؼ البنوؾ وتحقيؽ رغبات الزبائف
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ال بد عمى المؤسسات المصرفية أف توسع مف نشاطاتيا عف طريؽ انتشارىا الجغرافي لما لذلؾ مف  .5
أثر إيجابي عمى ربحيتيا، ذلؾ أف زيادة عدد فروعيا يزيد مف قدرتيا عمى جذب الودائع ومنح 

 .القروض، ويضمف تقديـ خدمات متنوعة ألكبر عدد مف زبائف، وبالتالي تحقيؽ ربحية جيدة
بنؾ الفبلحة  يشرؼ كؿ مف مجمس اإلدارة ومختمؼ المجمعات الجيوية لبلستغبلؿ عمى مستوى .6

والتنمية الريفية في الجزائر عمى تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية مف خبلؿ عدة إجراءات تضمنيا القانوف 
 . المتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية لمبنوؾ والمؤسسات المالية08-11رقـ 

يعرؼ مجموع األصوؿ عمى مستوى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية ارتفاعًا ممحوظًا مف سنة ألخرى،  .7
، كما عرؼ مجموع خصـو البنؾ 2016 و2015 مقارنًة بسنتي 2017أكبر قيمة لو سنة  حيث بمغ

 .ارتفاعًا مف سنة ألخرى لكف بقيـ أقؿ مف مجموع األصوؿ
 سجؿ البنؾ نتيجة صافية موجبة في جميع السنوات محؿ الدراسة، وىي في تزايد مستمر كوف أف  .8

 . تعرؼ تزايدًا مف سنة ألخرىأصولو
، وىذا نظرًا لبلنخفاض 2017 إلى 2015شيد معدؿ اليامش عمى الربح تزايدًا في نسبتو مف سنة  .9

 .في نسبة بعض التكاليؼ عمى مستوى البنؾ
 النخفاض في قيمة حقوؽ الممكية مف 2015سجؿ البنؾ انخفاضًا في مضاعؼ الممكية سنة  .10

، نظرا الستقرار نسبة مساىمة األمواؿ 2017 و2016مجموع األصوؿ وسجمت نسبة متساوية لسنتي 
 .الخاصة مف مجموع األصوؿ

    ومنو يمكف القوؿ أف تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية عمى مستوى بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار، 
كاف لو األثر الكبير في متابعة العمميات المصرفية واألنشطة والخدمات التي يقدميا البنؾ بشكؿ دوري، 

األمر الذي ساىـ في تحقيؽ ربحية متزايدة ومستمرة مف سنة ألخرى، ويجعؿ البنؾ في أريحية مالية 
تساعده في تطوير خدماتو وتوسيع أنشطتو بما يضمف لو التواجد بقوة وفرض نفسو في ظؿ المنافسة بيف 

 .بقية البنوؾ األخرى
 :اختبار الفرضيات
يرتكز نظاـ الرقابة الداخمية عمى مقومات أساسية، حيث أجمع الباحثوف في التدقيؽ، مف : الفرضية األولى

أجؿ تحقيؽ نظاـ رقابة داخمية سميـ البد توفر المقومات اإلدارية والتنظيمية؛ إضافة المقومات المحاسبية 
 .وىذا ما تثبتو صحة الفرضية

تعتمد البنوؾ في تحديد ربحيتيا عمى مؤشرات قياس الربحية، ما يمكنيا مف معرفة مدى : الفرضية الثانية
العائد : نجاح إدارتيا لؤلصوؿ بكفاءة، وىي مف بيف المؤشرات التي ييتـ بيا المحمموف الماليوف، وتشمؿ

عمى حقوؽ الممكية، العائد عمى األصوؿ، معدؿ ىامش الربح، مضاعؼ حقوؽ الممكية، معدؿ منفعة 
 .األصوؿ، وىذا ما تثبتو صحة الفرضية
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ال يعتمد بنؾ الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار في تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية عمى آلية :الفرضية الثالثة
نما يتبنى آلية الرقابة اإلدارية والتي تساىـ أيضًا في الحد المخاطر  الرقابة المحاسبية لمعمميات فقط، وا 

 .المصرفية، وبناًءا عمى ىذا ننفي صحة الفرضية 
 :و االقتراحات التوصيات

 :واالقتراحات المتعمقة بالبحث كما يمي   اعتماد عمى النتائج المتوصؿ إلييا يمكف وضع بعض التوصيات
االىتماـ ببناء وتصميـ نظاـ رقابة داخمية فعاؿ لبلستجابة لمتغيرات والتطورات التي تحصؿ في  .1

 .البيئة المحيطية
 .توفير إطارات فنية مؤىمة عمى مستوى البنؾ لتولي المياـ وتنفيذ األعماؿ ودراسة المشاريع .2
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: ممخص الدراسة
في ظؿ المخاطر المالية التي تتعرض ليا المؤسسات المصرفية، ومف أجؿ تحقيؽ ربحية عالية، كاف لزامًا 

عطاء تبريرات  عمى البنوؾ االىتماـ بنظاـ الرقابة الداخمية، بغرض تقديـ ضمانات الكتشاؼ األخطاء وا 
لصحة المعامبلت البنكية، باتخاذ مجموعة مف اإلجراءات التي تسمح بالرفع مف كفاءة وأداء البنوؾ، مما 

 .  يضمف زيادة ربحيتيا
 لذلؾ تأتي ىذه الدراسة لتوضيح أثر نظاـ الرقابة الداخمية عمى ربحية المؤسسات المصرفية، باالعتماد    

عمى المنيج الوصفي التحميمي، واستخداـ مؤشرات الربحية مف خبلؿ دراسة تطبيقية عمى مستوى بنؾ 
 .الفبلحة والتنمية الريفية بأدرار

 .  الرقابة، الرقابة الداخمية، المؤسسات المصرفية، الربحية:الكممات المفتاحية
 

Abstract: 
              The organisations nowdays must take care of internal auditing process 

especial in an economic enviromment  charaterised by high levels of financial 

risk, and the gool of these eut : his in inceasing profits.the   intrinsic value of 

the intrenal auditing is represented by the capacity to discover deficiencies,and 

to present proofs about the suitability of the bouking and financial operation. 

To meet the challenge, the study adopts the descriptive and analythical 

approaches, as well as the usage of the profitability indise through an emprical 

evidence from rural and agriculturel  bank (BADR) _ Adrar. 

      Key words:  Auditing, internal auditing, banking institutions, profitability.    

 


