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، أحمد وأشكر المولي جل شأنهصدق هللا العظیم"  لئن شكرتم ألزیدنكم"مصداقًا لقوله تعالى          

بدیع السموات واألرض على العزیمة  والصبر الذي منحنا إیاهما طیلة مشوارنا الدراسي لیتكلل جهدنا بهذا العمل        

الذي نتمنى أن یكون سندًا علمیًا نافعًا    

ن یطلع علیه، وانطالقا من قوله صلى هللا علیه وسالملكل م           

"معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فأدعو له حتى تروا أنكم كافأتموه ومن صنع إلیكم"    

نتقدم بالشكر الجزیل الحامل لكل معاني االمتنان واالحترام والعرفان الجمیل لألستاذ المشرف                    

لقبوله اإلشراف على هذا العمل، وعلى حسن المتابعة والتوجیه  "العربي تیقاوي"         

كما ال یفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل المسؤولین بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار الذین لم یبخلوا بتقدیم المعلومات        

"لعصب عبد القادر السید"الضروریة إلنجاز الجانب التطبیقي لهذا الموضوع وأخص بالذكر    

 إلى كل من یسهرون على خدمة العلم والمعرفة خاصة كل أساتذة كلیة العلوم األقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة

.وكل عمال المكتبة المركزیة للجامعة بأدرار    

.اسیة وفي األخیر نقف وقفة احترام أمام كل من ساهم في تلقیننا ولو حرف في مختلف األطوار الدر    

 

 

 



 

 

   

 

 

 
 

         

 

.في تركیب عقله فأعطاه بذلك القدرة على جعل وسیلته في الكفاح والنجاح الحمد N الذي أروع بني آدم   

صدق هللا العظیم) وقضى ربك أال تعبد إال إیاه وبالولدین إحسانا( قال تعالى   

وعلى ضوء هذه اآلیة الكریمة أهدي ثمرة عملي إلى من كانت سندي في السراء والضراء،                

إلى من اجتهدت وحرست على نشأتي وتربیتي، إلى من غمرتني بحبها وعطفها وحنانها          

أمي الحبیبةإلى من یعجز اللسان على الثناء علیها والقلم عن وصف فضلها    

إلى من أشعل مصباح عقلي وأطفأ ظلمة جهلي وكان خیر مرشد لي نحو العلم والمعرفة                 

أبي العزیزإلى من علمني أن الحیاة صبر وعطاء،                        

 إلى من أتقاسم معهم أجواء المحبة األسریة إخوتي وأخواتي

 إلى كل األقارب واألهل

وأحببتهن إلى الصدیقات التي عرفتهن  

 إلى صدیقتي التي شاركتني عناء هذا العمل الزهراء

 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

 

 



 

 

.الحمد والفضل والشكر N على توفیقه لي إلنجاز هذا العمل المتواضع  

)وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا (   

ضوء هذه اآلیة الكریمة أهدي ثمرة عملي إلى من كانت سندي في السراء والضراء، إلى من  على
صف فضلها، إلى التي الجنة تحت قدمیهاسان على الثناء علیها والقلم عن و یعجز الل  

رحمها هللا برحمته الواسعة وأسكنها فسیح جناته )روح أمي الطاهرة(  
لي وكان خیر مرشد لي نحو العلم والمعرفة إلى من إلى من أشعل مصباح عقلي وأطفأ ظلمة جه
إلى من استحق فعًال كلمة  تكبد مصاعب الحیاةعلمني أن الحیاة صبر وعطاء إلى من   

شفاه هللا ورعاه أبي العزیز  
 إلى من كانت بمثابة أم ثانیة لي

 إلى من أتقاسم معهم أجواء المحبة األسریة إخوتي وأخواتي
هم هللافظالغد كل البراعم الصغار ح إلى ابتسامة الیوم وأمل  

وخاصة  كل األصدقاء والزمالء، وكل من ساهم في مساعدتي إلنجاز هذا العمل المتواضعإلى 
 الصدیقة التي تقاسمت معي عناء هذا العمل رقیة
.إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعتهم مذكرتي  
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 مقدمة

 

 أ  

معظم الدول في شتى أنواعه،  يإهتمامًا متزایدًا من قبل الشركات والمؤسسات فالتدقیق شهد 
وقد تمثل هذا اإلهتمام في نواحي متعددة یأتي في مقدمتها تزاید إهتمام الشركات في إنشاء إدارة 

  .مستقلة للتدقیق الداخلي
ویعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات اإلقتصادیة التي تسعى إلى تطبیق إجراءات 

بة الداخلیة وقیاس وتقییم كفاءة وتطویر نظام الرقا التدقیق الداخلي لما له من أثر في تصمیم
ستغالل على أعمال المؤسسات المصرفیة، مما یعزز فرص اال ،ستخدام الموارد المتاحةا

باستخدام أكثر األسالیب والمنهجیات الحدیثة في التدقیق، حیث تتعرض المصارف إلى مخاطر 
وم تواجه مخاطر مصرفیة متنوعة ناتجة عن العمل المصرفي خصوصًا، فالبنوك أصبحت الی

   .تتفاوت في درجة خطورتها من بنك آلخر
وتعد مشكلة التعثر المالي للقروض من المخاطر التي تواجه المصارف في أعمالها حیث  

أنها تؤدي إلى تجمید جزء هام من أموال المصرف نتیجة عدم قدرة المقترضین على سداد 
  .دة باإلضافة إلى تحقیق خسائر للبنكأقساطها وفوائدها في مواعیدها المحد

ومن هذا المنطلق تولي الدراسات إهتماماتها بكیفیة إیجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة، وذلك 
من خالل التحكم في إیجاد القرارات اإلستثماریة على ضوء نظم وأسالیب رقابیة وٕاداریة صارمة 

الي إتخاذ القرارات المناسبة التي تقود وبالت ،تضمن للبنك تحدید واضح لتلك المشكلة وتصنیفها
ن و اخلي في المؤسسات المصرفیة أن یكإلى تحقیق أهدافها بصورة أفضل، مما أدى بالتدقیق الد

توجیهًا یساعد في تحمل مسؤولیات إدارة المخاطر وتقلیل مشكلة القروض و مصدرًا إستشاریًا 
  .المتعثرة

  : إشكالیة الدراسة

من أشكال المخاطر المرتبطة بأنشطتها وخدماتها، ومن تتعرض المصارف للعدید  
لذا فإن فهم المدقق الداخلي لطبیعة هذه المخاطر  ،أخطرها مشكلة التعثر المالي للقروض

وٕانعكاساتها على النواحي اإلداریة والمالیة بات أمرًا ضروریًا لنجاح مهنة التدقیق في البنك، ومن 
  :هنا یمكن طرح اإلشكالیة التالیة

  ؟ ما مدى قیام المدقق الداخلي بدوره في التقلیل من مخاطر التعثر المالي للقروض 
  : الفرعیة تالؤ التسا

  :تتفرع من اإلشكالیة الرئیسیة التساؤالت الفرعیة التالیة
 ؟ما المقصود  بالتدقیق الداخلي؟ وما هي المعاییر التي یقوم علیها -1
 لمخاطر المترتبة عنها؟  ما المقصود بالتعثر المالي للقروض؟ وما هي ا -2
الریفیة بأدرار للحد ما هي الطرق التي یتبعها المدقق الداخلي في بنك الفالحة والتنمیة  -3

  ؟من مخاطر التعثر المالي للقروض



 مقدمة

 

 ب  

  :فرضیات الدراسة

التدقیق الداخلي هو وظیفة تقییم مستقلة یقوم بها المشروع لفحص وتقییم أنشطته التي   -1
  ومن المعاییر التي یقوم علیها معاییر الصفات ومعاییر األداءتقدم داخل المسروع، 

التعثر المالي هو عجز مؤكد ینتج عن عدم قدرة المقترض بسداد إلتزماته في المواعید   -2
 .المحددة، وینتج عنها إفالس البنوك

الریفیة بأدرار للحد من الطرق التي یتبعها المدقق الداخلي في بنك الفالحة والتنمیة  -3
  . هي المتابعة المیدانیة الدوریة للعمیل المقترض التعثر المالي للقروض مخاطر

  :أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة التدقیق الداخلي ومن خالل الدور الرئیسي الذي یلعبه في  
ي ك دورًا مهمًا فاءة وفعالیة أنظمته كون أن للبنورفع كف ،المحافظة على الموارد المالیة للبنك
بمختلف العملیات اإلئتمانیة والتي من بینها منح القروض  الوسط اإلقتصادي من خالل قیامه

  .التي یجب أن تعنى بأهمیة كبیرة من أجل تفادي الوقوع في مشكلة التعثر المالي للقروض
  :أهداف الدراسة

  :تتمثل أهداف الدراسة فیما یلي   
یقدمه من خدمات وأهداف وكذا المعاییر التعرف على التدقیق الداخلي بشكل عام وما  -1

  .التي یعمل بموجبها
  .التعرف على التعثر المالي والمراحل التي یمر بها -2
  .السعي إلى معرفة أهم األسباب المؤدیة إلى تعثر القروض -3
  .أهم الطرق المتبعة في معالجة القروض المتعثرة إبراز -4
ن التعثر المالي للقروض دراسة التعرف على مدى أهمیة التدقیق الداخلي في التقلیل م -5

  .حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار
  : دوافع إختیار الموضوع

  :هناك عدة أسباب دفعت إلختیار هذا الموضوع أهمها  
  :دوافع ذاتیة

 .الرغبة في التطلع على مثل هذه المواضیع ومدى تطبیقها على أرض الواقع - 1
  .مذكرات مثل هذا الموضوعإثراء مكتبة الجامعة بعناوین  -2

  دوافع موضوعیة 

  .أهمیة التدقیق الداخلي وٕاجراءاته ومجال عمله في البنوك -3
أهمیة الموضوع وٕازدیاد مخاطر التعثر المالي للقروض التي تنجر عن منح القروض  -4

  .البنكیة التي قد تؤدي إلى خسائر للبنك
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  :منهج الدراسة 

  :تتضمن منهجیة الدراسة جانبین كما یلي   
متغیرات التم اإلعتماد الجانب النظري على المنهج الوصفي من خالل وصف بعض  

الي للقروض، والتعرف المتعلقة بالدراسة مثل التعاریف والمفاهیم المرتبطة بالتدقیق والتعثر الم
  .لتعثر المالي للقروضمساهمة التدقیق الداخلي في التقلیل من مخاطر ا ىكذلك على مد

الجانب التطبیقي على المنهج اإلستقصائي حیث تم تصمیم إستبیان وتوزیعه على في أعتمد و 
تحلیل بیانات الدراسة  من خاللكذلك على المنهج التحلیلي فیه  أعتمد و ، عینة أفراد الدراسة

النسب (اإلحصائیة ، بإستخدام األسالیب spss 21وٕاختبار فرضیاتها باإلعتماد على برنامح 
  .التي تخدم نتائج الدراسة) المئویة، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعیاري، تحلیل التباین األحادي

  :مجال الدراسة
وكذا  ،تم التطرق فیه إلى أهم المفاهیم المتعلقة بالتدقیق والتدقیق الداخلي: البعد الموضوعي - 

على كذلك التي یمر بها، والتعرف  راحللمالمالي للقروض وأهم ا التعرف على مشكلة التعثر
  .أهم الطرق واألسالیب المتبعة للحد من هذه المشكلة

یتناول دراسة تطبیقیة في بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بوالیة أدرار وذلك عن : البعد المكاني - 
طریق توزیع إستبیان على عمال البنك یحتوى على أسئلة تتمحور حول إجراءات التدقیق 

  .الداخلي حسب عملیات مراحل منح القروض والتعثر المالي للقروض
  :الدراسات السابقة

تعتبر القروض المقدمة لعمالء المصارف من أهم النشاطات التي یمكن أن تقوم بها  
المصارف التجاریة، إذ أنها تشكل أهم مصدر من مصادر دخلها وقد أعطت المصارف أهمیة 

لي من أجل زیادة مصادر دخلها والحفاظ على موجوداتها، وبالتالي كبیرة لعملیة التدقیق الداخ
تقلیل خسائرها من الوقوع في التعثر المالي للقروض، ومن خالل مسح الدراسات السابقة تبین أن 

  :هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من بینها
ودوره في ترشید  التحلیل اإلئتماني، 2007-2006سنة  أنجرو،دراسة إیمان  -1

مذكرة تدخل ضمن متطلبات  ،)نموزجاً  المصرف الصناعي السوري(عملیات اإلقتراض، 
نیل شهادة الماجستیر تخصص محاسبة، كلیة اإلقتصاد، جامعة تشرین، تدور إشكالیة 
هذه الدراسة حول أهمیة التحلیل اإلئتماني في صنع القرار اإلئتماني في البنوك التجاریة 

الدراسة إلى شرح مفهوم اإلئتمان ه في التقلیل من مخاطر اإلئتمان، وتهدف وتوضیح دور 
وأسسه ومعاییره وكذلك التعرف على العناصر األساسیة للتحلیل اإلئتماني وتبیان أهمیة 
تحلیل البیانات المالیة لطالب االقتراض في الكشف والتحقق من سالمة مركزه المالي، 

یها الباحثة هي عدم إعتماد المصرف على نظام ومن أهم النتائج التي توصلت إل
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موضوعي وفعال لتصنیف مخاطر اإلئتمان بقصد تقلیص آثار الشخصیة والحكمیة، 
وبهدف تحدید الفئة التي یقع ضمنها القرض وبالتالي تقلیل مستوى المخاطر المصاحبة 

خذ القرار له، أما من بین التوصیات التي توصي بها الباحثة هي أنه یجب أن یستند مت
اإلئتماني على المعلومات والبیانات التي یتم الوصول إلیها من خالل االستعالم 
المصرفي عن طالب اإلئتمان ودراسة الظروف المحیطة بالشركة وبالصناعة أوًال، ومن 
خالل التحلیل اإلئتماني ثانیًا من أجل الوصول إلى قرار سلیم یتسم بدرجة من الدقة 

 .والموثوقیة
إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرة، دراسة ، 2012- 2011، سنةعادلهبال  دراسة  -2

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة حالة الجزائر
تحلیل إقتصادي، تدور إشكالیة هذه الدراسة حول معرفة األسباب المؤدیة إلى تعثر 

سباب مشكلة الدیون المتعثرة في المصارف القروض؟ وتهدف هذه الدراسة حول تحدید أ
األولیة الجزائریة ومالها من تأثیر مباشر على نتائج النهائیة لنشاط هذه البنوك ، وكانت 
أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث هو أن أسباب التعثر بصفة عامة ترجع إلى التوسع 

مة خاصة من أجل جلب في منح القروض، مع عدم االلتزام بالضوابط المصرفیة السلی
المزید من العمالء، أما من بین التوصیات التي یوصي بها الباحث هي توفیر الكفاءات 
والخبرات الالزمة لتبني المعاییر والقرارات الجدیدة واإلتجاه نحو إمتالك القدرة التقنیة التي 

زل تمكن السلطات الرقابیة من قیاس المخاطر بالطرق التي تنص علیها معاییر با
الدولیة، إلى جانب توفیر البیانات والمعلومات التي تمكن من التقییم بدقة ما تقوم به 

 .البنوك
المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر ، 2007- 2006سنة  أحمد محمد مخلوف،دراسة  -3

، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل الدولیة للمراجعة الدولیة في البنوك التجاریة األردنیة
تیر في علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، تدور إشكالیة هذه الدراسة شهادة الماجس

حول مدى تطبیق المراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة األردنیة وفقًا لمتطلبات التي 
تفرضها المعاییر المعتمدة للمراجعة الداخلیة في البنوك األردنیة، وتهدف هذه الدراسة 

داخلي وٕاجراءاته، ومجال عمله في البنوك التجاریة إلى التعرف على أهذاف التدقیق ال
األردنیة،  ومن بین النتائج التي توصل إلیها الباحث هي أن نسبة تطبیق البنوك األردنیة 
لمعاییر التدقیق الداخلي تتفاوت من بنك آلخر، وهذا یدل على عدم وجود رقابة على 

كزي أو غیره من الجهات الجهاز المصرفي األردني سواء كانت من قبل البنك المر 
المسؤولة عن مراقبة البنوك، وذلك فیما یخص وظیفة التدقیق الداخلي، ومن بین 
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التوصیات التي یوصي بها الباحث ضرورة تدعیم أنشطة ودوائر التدقیق الداخلي 
 .   بالكفاءات المؤهلة

یات منح القروض یتبین لنا مما تقدم أن الدراسات السابقة وٕان تناولت مواضیع متعلقة بعمل 
والمخاطر المترتبة عنها، إال أنه لم یتم التركیز على جمیع اإلجراءات التي یتم من خاللها 
معالجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك مثل المخاطر المتعلقة بالتعثر المالي للقروض، 

ابقة، كما أننا وبالتالي فإن ما یمیز هذه الدراسة هو أنه لم یتم التطرق إلیها في الدراسات الس
سنحاول من خالل هذه الدراسة إعطاء إنطباعًا على مدى مساهمة التدقیق الداخلي في التقلیل 

         .   من مخاطر التعثر المالي للقروض
  : تقسیمات الدراسة

  :هذه الدراسة تم تقسیمها إلى ثالثة فصول كما یلي إلنجاز  
الداخلي حیث قسم إلى مبحثین المبحث األول الفصل األول تحت عنوان مدخل إلى التدقیق  - 

  .تم التطرق فیه إلى أساسیات التدقیق أما المبحث الثاني فتناول ماهیة التدقیق الداخلي
عمومیات حول التعثر المالي للقروض ومدى مساهمة التدقیق  الفصل الثاني تحت عنوان - 

المبحث األول تناول  الداخلي في التقلیل من مخاطره، قسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث
أساسیات حول التعثر المالي، والمبحث الثاني خصص لماهیة القروض المتعثرة، أما 
المبحث الثالث فهو یدور حول إكتشاف القروض المتعثرة ومساهمة التدقیق الداخلي في 

  .التقلیل من مخاطرها
حول موضوع  دراربأ یتمثل في دراسة میدانیة لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة الفصل الثالث - 

في التقلیل من مخاطر التعثر المالي للقروض، وقد قسم هذا الفصل التدقیق الداخلي ودوره 
الفالحة والتنمیة الریفیة، أما المبحث  بنك إلى مبحثین المبحث األول تناول تقدیم عام حول

  .یل اإلستبیان الخاص بهذه الدراسةالثاني فقد خصص إلى تحل
  :  صعوبات الدراسة

  :من بین العوائق التي واجهت هذه الدراسة ما یلي  
صعوبة الحصول على بعض المعلومات و المعطیات  من البنك محل الدراسة نطًرا  -1

  .لسریة المهنة
  .صعوبة الحصول على بعض الوثائق الضروریة التي تخدم الموضوع -2
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  : الفصل مقدمة

لقد شهد التدقیق تطورا كبیرا نتیجة لتزاید الحاجة إلى الخدمات التي یقدمها، فهو یهدف إلى التحقق من       
مدى صحة وسالمة البیانات المحاسبیة، ومدى اإللتزام بتطبیق السیاسات والقواعد واإلجراءات الموضوعة 

  .بالممتلكات لتسییر النشاط، لتفادي الوقوع في األخطاء وحاالت الغش والتالعب
 على مجموعة من الفروض والمبادئ التي اقي العلوم اإلجتماعیة فهو یرتكزن التدقیق علم كبأباعتبار    

  .إلى تحقیق مجموعة من األهداف ىا، فهو یسعلهجتعتبر كأساس للغایة التي وضع أل
لتقییم المستمر للخطط وینقسم التدقیق إلى عدة أنواع من بینها التدقیق الداخلي الذي یقوم على ا     

تم تقسیم الفصل األول إلى  إلى هذه الدراسة ولتطرق بالتفصیلوالسیاسات اإلداریة وٕاجراءات الرقابة الداخلیة، 
  :مبحثین رئیسیین كما یلي

  .أساسیات التدقیق: المبحث األول             
  .  ماهیة التدقیق الداخلي: المبحث الثاني             
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  .تدقیقال أساسیات: المبحث األول
األمر الذي أدى  ا،ب كبر حجم المؤسسات وتشعب وظائفهإن ظهور عملیة التدقیق كان أمرًا حتمیًا بس    

إلى صعوبة مراقبة أمالك المؤسسة وتسییرها، هذا السبب الذي كان دافعا إلى ظهور وتطور عملیة التدقیق 
  .هي علیه اآلن من فروض ومبادئ وأنواع وأهداف وأهمیة والتي مرت بأشواط كبیرة للوصول إلى ما

  نشأة وتعریف التدقیق: مطلب األولال

  1نشأة التدقیق - 1

ظهرت مهنة التدقیق منذ القدم نتیجة إلى حاجة اإلنسان إلى التأكد من صحة البیانات المحاسبیة التي      
یعتمد علیها في إتخاذ قراراته والتأكد من تلك البیانات للواقع، وكان أول ظهور إلى حاجة هذه المهنة لدي 

والیونان والرومان قد استخدموا وسائل  الحكومات، حیث تدل الوثائق التاریخیة على أن المصریین القدماء
بدائیة في تدقیق أموال الدولة، وكان المدقق وقتها یستمع إلى القیود المثبتة في الدفاتر والسجالت للوقوف 

ومعناها " "audire"  تینیةالالمشتقة من الكلمة " auditing"على مدى صحتها، وهكذا نجد أن كلمة التدقیق
  ؛"یستمع

ت مختلفة خصوصًا آمن مشاریع ومنش التدقیق فشمل وحدات القطاع اإلقتصادي الخاص ثم إتسع نطاق   
ستعمال هذا النظام إلى انتشار تطبیقه الذي إفقد أدت سهولة بعد إتباع نظام القید المزدوج في علم المحاسبة، 

  یساعد في تطور المحاسبة والتدقیق؛
نفصال إلك من وظهور شركات األموال وما تضمنه ذ تآلك الحاجة نتیجة اتساع حجم المنشوقد زادت ت    

المساهمین إلى تعین مدققي حسابات كوكالء لهم بالقیام بمراقبة أعمال اإلدارة، بعن التسییر، مما دعا  الملكیة
وفي بدایة األمر كان المدقق المعین لهذا الغرض أحد مساهمین الشركة نظرًا ألن المساهم الذي أختیر للقیام 

ال تتوفر لدیه المؤهالت الفنیة للقیام بهذا العمل، حیث كانت عملیة التدقیق التي یقوم  تلتدقیق كانبعملیة ا
  .بها صوریة وغیر فعالة

لترا لم یتطلب أن یكون المدقق من المساهمین وأتاح جفي إن 1856- 1855ر قانون الشركات ن صدو إ 
، وكانت تلك الخطوة األولى في 20%لى طلب ن مدقق خارجي بناءًا عیهذا القانون للشركات الحق في تعی

كما ظهرت مجموعة من القوانین المتعلقة بمعاییر التأهیل العلمي للمدقق  ،جعل عملیة التدقیق إجباریة
  2.والبیانات التي یجب أن تحتوي علیها القوائم المالیة وتقریر المدقق

  .و الجدول الموالي یوضح التطور التاریخي للتدقیق
  
  

                                                           
 .18-17ص. ص ،2000، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة والعلمیةخالد أمین عبد هللا،  1

 .3، ص1996، مطابع جامعة الملك السعودي، الطبعة الثانیة، األردن، المراجعة المفاهییم والمعاییر اإلجراءات مصطفي عیسى خضیر،  2
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  التطور التاریخي لمهنة التدقیق وأهدافه :)01(جدول ال
  أهداف التدقیق  المدقق  األمر بالتدقیق  المدة

قبل المسیح إلى  2000من 
  میالدي 1700

إمبراطور  الملك،
  الكنیسة، الحكومة

معاقبة السرقة على اختالس   كاتب ،الدینال جر 
  األموال حمایة األموال

الحكومة، المحاكم   1850إلى 1700من 
  التجاریة والمساهمین

منع الغش، ومعاقبة فاعلیه   المحاسب
  حمایة األصول

في ص مهني شخ  الحكومة والمساهمین  1900إلى 1850من 
  قانوني المحاسبة أو

تجنب الغش وتأكید مصداقیة 
  المیزانیة

شخص مهني في   الحكومة والمساهمین  1940إلى  1900من 
  المحاسبة والمراجعة

تجنب الغش واألخطاء، 
الشهادة على مصداقیة القوائم 

  المالیة التاریخیة

الحكومة، البنوك،   1970إلى 1940من 
  المساهمین

شخص مهني في 
  المراجعة والمحاسبة

الشهادة على صدق وسالمة 
  انتظام القوائم المالیة التاریخیة

الحكومة هیئات أخرى   1990إلى1970من 
  والمساهمین

شخص مهني في 
المراجعة والمحاسبة 

  الستشارةوا

الشهادة على نوعیة نظام 
الرقابة الداخلیة واحترام 

ة ومعاییر یالمعاییر المحاسب
  .التدقیق

الحكومة هیئات أخرى   1990ابتداءًا من 
  والمساهمین

شخص مهني في 
المراجعة والمحاسبة 

  واالستشارة

الشهادة على الصورة السابقة 
للحسابات ونوعیة نظام الرقابة 

احترام الداخلیة في ظل 
  المعاییر ضد الغش العالمي

المطبوعات  ، دیوان المراجعة وتدقیق الحسابات محمد التهامي طواهر، مسعود الصدیق،: المصدر
  .7، ص 2006الجامعیة، الجزائر، 

  تعریف التدقیق  - 2

  :لقد أعطیت عدة تعاریف لمهنة التدقیق أهمها   
عملیة منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر " بأنها جمعیة المحاسبة األمریكیةال هافتعر     

الدالة على األحداث اإلقتصادیة وتقییمها بطریقة موضوعیة لغرض التأكد من درجة مسایرة هذه العناصر 
  1".للمعاییر الموضوعة، ثم توصیل نتائج ذلك إلى األطراف المعنیة

   2 :كما أعطیت له تعاریف أخرى كما یلي

                                                           
1
 .07، ص2001-2000، رعیة للطباعة والنشر والتوزیع، مصالدار الجام ،التطبیق لیاتآنظریة المراجعة و محمد سمیر الصبان،  
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لمراجعة وتدقیق الحسابات اإلطار النظري والممارسات التطبیقیةحمد التهامي طواهر، مسعود صدیق، ام 2

  . 10-09ص. ، ص2003
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إختبار تقني صارم وبناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل مستقل " "Germond"el"Bonnaoult" عرفه    
بغیة إعطاء رأي معلل عن نوعیة ومصداقیة المعلومات الدالة المقدمة من طرف المؤسسة، وعلى مدى إحترام 

ادئ المحاسبیة ین والمبحترام القواعد والقوانوعلى مدى إ ،الواجبات في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف
  ؛"المعمول بها في الصورة السابقة على الموجودات والوضعیة المالیة ونتائج المؤسسة

فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة " بأنه عرفه خالد أمین    
فني محاید عن مدى داللة القوائم المالیة  يبقصد الخروج برأبالمشروع تحت التدقیق فحصًا إنتقادیًا منظمًا، 

ومدى تصویرها لنتائج أعمال من ربح  ،عن الموضوع المالي لذلك المشروع في نهایة فترة زمنیة معلومة
  ؛"وخسارة عن تلك الفترة

مسعى أو طریقة منهجیة مقدمة بشكل منسق من طرف مهني یستعمل " بأنه تعرفه منظمة العمل الفرنسي   
تقنیات المعلومات والتقییم بغیة إصدار حكم معلل ومسبق إستنادًا على معاییر التقییم وتقدیر مجموعة من 

  ". مصداقیة وفعالیة النظام واإلجراءات المتعلقة بالتنظیم
ق تحقلمحاید ل نتقادیاً إحصًا فنیًا فحص المستندات والدفاتر وسجالت المشروع فبأنه "كما عرف أیضًا  - 

 هاتو من ثبالتأكد و  ،قام بها المشروع في فترة مالیة یحددها تاریخان معینانمن صحة العملیات التي 
 يبداء الرأإ و  ،ثها وأنها وجهت توجیها محاسبیاً و ءات صحیحة تؤكد حدنها تمت فعًال في إطار إجرابأ

عن نتیجة نشاط المشروع خالل  دقتها للتعبیر فیما تتضمن القوائم والبیانات المالیة من حقائق ومدى
  1".  محددةفترة 

بأنه فحص إنتقادي یهدف إلى التحقق من أن نشاط المؤسسة ترجم بإخالص في ": كذلك فعر وی - 
  2".القوائم المالیة وفقًا للوائح واألنظمة الموضوعة في المؤسسة

بعملیة الفحص  ىیعنهو عبارة عن علم "للتدقیق  شامالً  ومن خالل التعاریف السابقة نستخلص تعریفاً    
وٕامكانیة الحكم على سالمة القوائم المالیة وٕابداء الرأي الفني المحاید  ،المهني المنظم لألنظمة الرقابة الداخلیة

  ".على مدى سالمة ومصداقیة القوائم المالیة
ة بنقطة بدایة ألي تفكیر منظم تمثل الفروض في أي مجال للمعرفقیق على عدة فروض حیث دویقوم الت   

عام للنظریة التي تحكم هذا المجال، ومن ثم فإن إیجاد  وصل إلى نتائج تساهم في وضع إطاربغیة الت
فروض للتدقیق عملیة ضروریة لحل المشاكل والتوصل إلى نتائج تساعد في إیجاد نظریة شاملة لها، ولذلك 

عتبار طبیعة التدقیق ونوعیة المشاكل التي یتعامل معها، فإن وضع مجموعة من الفرضیات التي تأخذ في اإل
هو بمثابة إیجاد مجموعة من الفروض التي یجب أن تخضع للدراسة اإلنتقادیة حتي یمكن أن تلقى القبول 

  .العام من المهنة
  

                                                           
  .18-17ص. ص، طوخي مطر، األردن،  المراجعة والمراقبة الداخلیة یاتسا، أسعشماويإبراهیم علي  1

2 KHELASSI REDA, L'AMDIT INTERNE , EDITIONS HOUMA, 3 EDITION 2010, A'LGER, P22-23.  
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  1:وتتمثل هذه الفروض فیما یلي
  :قابلیة البیانات المالیة للفحص  -أ 
المعاییر المستخدمة لتقییم البیانات المحاسبیة، والخطوط العریضة التي یسترشد یستند هذا الفرض من      

  :المعاییر في هالمعلومات و مستخدمیها وتتمثل هذ يبها إلیجاد نظام لإلتصال بین معد
وهي ضرورة مالئمة المعلومات المحاسبیة إلحتیاجات المستخدمین وٕارتباطها باألحداث : المالئمة −

 التي تعبر عنها؛
ویعني ذلك أنه إذا قام شخصان أو أكثر بفحص المعلومات نفسها فإنهما البد أن  :القابلیة للفحص −

 ب التوصل لها؛جنتائج نفسها التي ییصال إلى المقاییس وال
 بمعني تسجیل الحقائق بطریقة عادیة وموضوعیة؛ :البعد عن التحیز −
 المعلومات المحاسبیة؛وهي خاصیة یجب أن تتحل بها : القابلیة للقیاس الكمي −
 : عدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة المدقق ومصلحة إدارة المنشأة   -ب 
یقوم هذا الفرض على التبادل للمنفعة بین إدارة المشروع والمدقق فهي تستفید من المعلومات التي تم     

 مراجعتها من طرف المدقق بغیة إتخاذ على أساسها قرارات صائبة؛
 : المالیة وأي معلومات أخرى تقدم للفحص من أیة أخطاء غیر عادیة أو تواطئیةخلو القوائم   - ج 
 یثیر هذا الفرض نقطة هامة وهي مسؤولیة المدقق في إكتشاف األخطاء، فوجود هذا الفرض سوف ال 

یساعد على إكتشاف األخطاء غیر العادیة أو التواطئیة، ولكن إذا كانت هذه األخطاء واضحة بحیث یستطیع 
المدقق إكتشافها من خالل إختباراته العادیة، فإنه الیكون لدیه أي عذر في حالة عدم كفایة الفحص الذي قام 

ل العنایة المهنیة المطلوبة في عمله حتى یكون هذا الفرض ذن من إكتشافها، ولذلك یجب علیه ببه ولم یتمك
  .ذا قیمة حقیقیة

 :رقابة داخلي سلیم وجود نظام  -د 
على مجموعة من األسس والمفاهیم والذي یؤدي إلى اإلبتعاد عن احتمال  بة الداخلیةیقوم نظام الرقا

سلیم، وال یعني ذلك عدم حدوث حدوث خطأ، مما یجعل المدقق یقوم بعمله إستنادًا إلى وجود نظام الرقابة ال
اإلعتماد علیها أ فإذا توفر في المنشأة نظام رقابة سلیم وفعال فإن مخرجات نظام المعلومات یمكن الخط

بدرجة أكبر من قبل اإلدارة والمالك، ویشمل نظام الرقابة الداخلیة في أي منشأة على الرقابة المحاسبیة، 
 2.الرقابة اإلداریة، الضبط الداخلي

  3:إضافة إلى
  

                                                           
 .30- 26 ص. ، ص2004، الدار الجامعیة، مصر، أسس المراجعة األسس العلمیة والعملیةعبد الفتاح الصحن وآخرون،  1
  .21، ص 2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الثانیة، األردن، تدقیق الحسابات المعاصر، الناحیة النظریةغسان فالح المطارنة،  2
 .22، ص2002الدار الجامعیة، مصر،  المراجعة الخارجیة المفاهیم األساسیة وآلیات التطبیق،محمد سمیر الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  3
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التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها یؤدي إلى سالمة تمثیل القوائم المالیة   - ه 
  :األعمال الي ونتائجللمركز الم

للحكم على  المحاسبیة المتعارف علیها كمؤشر یعني هذا الفرض أن على المدقق أن یسترشد بالمبادئ     
  سالمة القوائم ونتائج األعمال والمركز المالي للمؤسسة؛

  : العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل  -و 
الفرض مستمد من أحد فروض المحاسبة وهو فرض إستمرار المشروع، ویعني هذا الفرض نجد أن هذا     

أن المدقق إذا اتضح له أن إدارة المشروع رشیدة في تصرفاتها وأن الرقابة الداخلیة سلیمة فإنه یفترض أن 
لمدقق لك، والعكس صحیح فإذا اتضح لبل إال إذا وجد الدلیل على عكس ذیستمر الوضع كذلك في المستق

أن إدارة المشروع تمیل إلى التالعب أو أن نظام الرقابة الداخلیة ضعیف فإنه یجب أن یأخذ في ذلك 
ن لم تكن إفرض تصبح عملیة التدقیق مستحیلة ومن ناحیة أخرى فإنه بدون هذا ال ،اإلعتبار الفترة القادمة

  .  غیر ممكنة
  أهداف وأهمیة التدقیق: الثانيالمطلب 

  أهداف التدقیق - 1

   :تتعدد أهداف التدقیق من أهداف تقلیدیة وأهداف حدیثة وأهداف عملیة حیث تتمثل فیما یلي      

  1 :یمكن توضیحها فیما یلي: األهداف التقلیدیة للتدقیق  -أ 

التأكد من دقة وصحة البیانات المحاسبیة المثبتة في دفاتر المشروع وسجالته وتوفیر مدى  −
  علیها؛ عتماداال

  الحصول على رأي فني محاید حول مطابقة القوائم المالیة لما هو مقید بالدفاتر المحاسبیة؛ −
  إكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش؛ −
یم أنظمة الرقابة یتقلیل فرص األخطاء والغش عن طریق زیارات المدقق المفاجئة للمشروع، وتق −

  . الداخلیة المستخدمة لدیه
  2 :وتتمثل في: لتدقیقاألهداف الحدیثة ل   - ب

  مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفیذها؛ −
  تقییم نتائج المشروع بالنسبة إلى األهداف المرسومة؛ −
تحقیق أقصى قدر ممكن من الكفایة اإلنتاجیة عن طریق محو اإلسراف في جمیع نواحي نشاط  −

  .المشروع
  3:وتتمثل فیما یلي: األهداف العملیة للتدقیق -ج     

                                                           
 .14، ص مرحع سبق ذكرهخالد أمین عبد هللا،  1
  .15، ص2000- 1999، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، علم تدقیق الحسابات من الناحیة النظریةخالد أمین عبد هللا، 2
. ، ص2011- 2010، مطبعة سخري، الجزائر، ییر المراجعة الدولیة، المراجعة الداخلیة وتكنولوجیا المعلومات وفق معازین یونس، عوادي مصطفى3 

  .19- 17 ص
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قتصادیة إلى التأكد من أن جمیع العناصر إلیسعى المدقق في المؤسسة ا: والتحقق الوجود −
  الواردة في المیزانیة من أصول وخصوم والقوائم المالیة الختامیة األخرى موجودة فعًال؛

هذا الهدف مكمل للهدف السابق وذلك بالتأكد من أن كل عناصر األصول  :الملكیة والمدیونیة −
  ن الخصوم هي إلتزام علیها؛هي ملك المؤسسة وأ

وذلك من خالل التأكد من دقة وصحة البیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتر : الشمولیة −
والسجالت من جهة، والعمل على تجهیز هذه البیانات بشكل یسمح بتوفیر معلومة شاملة 

  خرى؛أومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة من جهة 
الل تقییم األحداث المحاسبیة وفقا للطرق المحاسبیة المعمول وذلك من خ :التقییم والتخصیص −

بها، ومن ثم تخصیص هذه العملیة في الحسابات الخاصة باالنسجام مع المبادئ المحاسبیة 
  .المعمول بها

    أهمیة التدقیق - 2

سیاستهم نه وسیلة تخدم العدید من الجهات في اتخاذ قراراتهم ورسم أتظهر أهمیة تدقیق الحسابات في    
  1:وهذه الجهات هي

طط ومراقبة األداء على البیانات المحاسبیة في وضع الخًا تعتمد اعتمادًا كلی :إدارة المشروع  -أ 
مالها بنجاح مما یؤدي إلى إعادة نه وسیلة إلثبات أن إدارة المشروع قد مارست أعأوتقییمه، كما 

 زیادة مكافأتهم؛نتخاب وتجدید مدة أعضاء مجلس اإلدارة لفترة أخرى وكذلك إ
ختالس والسرقة وذلك نتیجة قیام ن أموالهم لن تتعرض لإلأنتائج التدقیق تطمئنهم ب :المستثمرون  -ب 

نتهاك العقد األساسي، وأیضا یعتمد إات مجلس اإلدارة والتأكد من عدم المدقق بمراقبة تصرف
رات واالستثمارات بحیث مدختخاذ أي قرار في توجیه الإلى القوائم المالیة المدققة عند المستثمرون ع

 كبر عائد ممكن؛أتحقق لهم 
أن توافق على منح القروض للمؤسسة فإنها تقوم بفحص وتحلیل المركز المالي ونتیجة  قبل: البنوك  - ج 

أعمال هذه المؤسسات بناءًا على نتائج التدقیق، وذلك لضمان قدرت هذه المؤسسات على سداد 
 ددة لها؛القروض مع فوائدها وفي المواعید المح

تعتمد أجهزة الدولة على البیانات التي تصدرها المشاریع في العدید من  :الجهات الحكومیة  -د 
و فرض الضرائب، أاألغراض منها مراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السیاسات االقتصادیة للدول 

ة تقوم وال یمكن للدولة القیام بتلك األعمال دون بیانات موثوق فیها ومعتمد من جهات محاید
 .رأي الفني المحاید والعادل علیهاال اءبدإ و  دقیقاً  بفحص البیانات فحصاً 

  
 

                                                           
   .9- 8 ص. ، ص2000، الطبعة االولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقیوسف محمود جربوع،  1
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 1 :إضافة إلى
 وذلك من خالل اإلطمئنان على نتیجة نشاط المشروع ونصیبهم من األرباح؛: العاملون  - ه 
تعتمد على تقاریر المدقق في تحدید العناصر التي تحدد وعاء الضریبة : مصلحة الضرائب  -و 

  .ونوعیتها
  أنواع التدقیق و مبادئ : المطلب الثالث

   مبادئ التدقیق  - 1 

تتطلب مبادئ التدقیق تحدید أركانه وهي ركن الفحص، وركن التقریر، وبناءًا على هذا فإن مبادئ      
  2:التدقیق یمكن تقسیمها إلى مجموعتین هما

  : المبادئ المرتبطة بركن الفحص -أ
ثارها الفعلیة آة التامة بطبیعة أحداث المنشأة و ویعني هذا المبدأ المعرف: الرقابيمبدأ تكامل اإلدراك  -       

والمحتملة على كیان المنشأة وعالقتها باألطراف األخرى من جهة، والوقوف على إحتیاجات األطراف 
  ؛ثار من جهة أخرىالمحاسبیة عن اآلالمحتملة للمعلومات 

ویعني هذا المبدأ أن یشمل مدى الفحص جمیع أهداف : یاريمبدأ الشمولیة في الفحص اإلخت -       
نسبیة المنشأة الرئیسیة والفرعیة وكذلك جمیع التقاریر المالیة المعدة بواسطة المنشأة، مع مراعاة األهمیة ال

  ؛رلهذه األهداف وتلك التقاری
قصى حد ممكن من یركز هذا المبدأ على ضرورة اإلقالل إلى أ: مبدأ الموضوعیة في الفحص -       

عنصر التقریر الشخصي أثناء الفحص وذلك باإلستناد إلى العدد الكافي من األدلة واالثبات التي تؤید رأي 
  المدقق وتدعمه؛

هذا المبدأ وجوب فحص مدى الكفایة اإلنسانیة في المنشأة  یركز :مبدأ فحص الكفایة اإلنسانیة -       
  لها من أهمیة في تكوین الرأي الصحیح لدى المدقق عن أحداث المنشأة؛بجانب فحص الكفایة اإلنتاجیة لما 

  :المبادئ المرتبطة بركن التقریر -ب
یرتكز هذا المبدأ على ضرورة مراعاة أن یكون تقریر المدقق أداة لنقل أثر  :مبدأ كفایة اإلتصال -      

ة بشكل یحقق األهداف قتبعث على الث ن لها بصورة حقیقیةالعملیات اإلقتصادیة للمنشأة لجمیع المستخدمی
  عداد هذا التقریر؛إ المرجوة من 

عن كل ما من شأنه توضیح مدى  یركز هذا المبدأ على مراعاة أن یفصح المدقق: مبدأ اإلفصاح -      
  ؛یق المبادئ واإلجراءات المحاسبیةذ أهداف المنشأة، ومدى تطبیتنف

لى مراعاة أن تكون محتویات تقریر المدقق منصفة لجمیع یركز هذا المبدأ ع :مبدأ اإلنصاف -      
  ن؛یین أو خارجییكانوا داخلرتبطین والمهتمین بالمنشأة سواء الم

                                                           
 .21، صمرجع سبق ذكره، عشماويإبراهیم علي  1

 .24-23 ص. ، ص2000لى، دار صنعاء للنشر والتوزیع، األردن، و ، الطبعة األالمدخل الحدیث للتدقیق الحساباتأحمد حلمي جمعة،  2
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ر عادى یركز هذا المبدأ على مراعاة أن یشمل التقریر تفسیر واضح لكل تصرف غی :مبدأ السببیة -       
  .سباب حقیقیة وموضوعیةتحفظاته ومقتراحاته على أ ىیواجه به المدقق، وأن تبن

  أنواع التدقیق - 2

  1:تيكالالعة بنواع حسب طریقة التبویب المتیتم تبویب التدقیق إلى عدة أ    
  : من حیث مدة اإللتزام بالتدقیق -أ
  یعني وجود قانون یلزم الشركة بتعیین مدقق خارجي لمراجعة حساباتها؛: التدقیق اإللزامي -     

اإلدارة دون وجود قانون ملزم أو  النوع على رغبة أصحاب المنشأة أویقوم هذا : اإلختیاريالتدقیق  -     
  منظم لذلك؛

    :من حیث طبیعة األشخاص القائمین بالتدقیق - ب
 ها والغرض منه هو اإلطمئنان أولیقوم به أشخاص معینون في المنشأة وتابعون ل: تدقیق داخلي - 

  .ا على حسن سیر العملبأول من جانب إدارة المنشأة ومالكه
هو عملیة تجرى للتأكد من صدق وٕانتظام الحسابات، تمارس من قبل مؤسسة مهنیة : تدقیق خارجي - 

  2.مستقلة أو شخص من خارج المؤسسة یسمى محافظ الحسابات
 ىالداخلي والخارجي یمكن حصرها عل ف بین التدقیقإختالیتضح من التعریف السابقة أن هناك أوجه    

  :النحو التالي
  یبین أوجه االختالف بین التدقیق الداخلي والخارجي: )02(دول الج

  التدقیق الداخلي  التدقیق الخارجي  البیان  

كفاءة اإلدارة في استغالل الموارد - 1  الهدف من التدقیق  01
  .المتاحة لدیها

  اكتشاف التالعب واألخطاء والغش- 2
إبداء الرأي في صحة وسالمة  - 3

  المالیةالقوائم 

خدمة اإلدارة عن طریق التحقق من - 1
سالمة البیانات المقدمة في النظام 

  المحاسبي
اكتشاف ومنع األخطاء والغش - 2

  والتالعب

الشخص الذي یقوم   02
  بالتدقیق

موظف من داخل المنشأة یعین من قبل   شخص مهني مستقل من خارج المنشأة
  إدارة المنشأة

التدقیق مرة واحدة في السنة یتم - 1  توقیت أداء التدقیق  03
  المالیة

قد یكون على فترات متقطعة خالل - 2
  )مستمر( السنة

یتم التدقیق بصورة مستمرة على مدار 
  السنة المالیة

یتحدد نطاق عمل المدقق عن طریق   نطاق التدقیق  04
العقد الموقع معه والعرف السائد، وما 

عن طریق اإلدارة ،  یتحدد نطاق عمله
  وفقًا للصالحیات والمسؤولیات المعطاة له

                                                           
  .19-18 ص. ، ص1995مكتبة الجالء الجدیدة، المنصورة، الطبعة الثانیة،  المراجعة إطار النظریة والممارسة، محمود السید الناغي،  1

2 A,HAMINI , L'AUDIT COMPTABLE & FINANCIER , BERTI EDITIONS, 2001-2002, P07. 
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  تنص علیه التشریعات والمعاییر

یتمتع المدقق باستقاللیة تامة، النه   االستقاللیة  05
  شخص محاید من خارج المنشأة

یوجد لدیه استقالل جزئي حیث أنه یخدم 
  اإلدارة ویعین من قبل اإلدارة

یعین من قبل المالك لذلك فهو مسؤول   من یقوم بتعیینه  06
  أمام المالك لیقدم التقریر النهائي لهم

یعین من قبل أدارة المنشأة ویقدم تقریره 
  بعد عملیة التدقیق لإلدارة

   26، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارنة، : المصدر                                                       
  :من حیث توقیت التدقیق -ج

بأول على مجریات األمور  دار السنة، ویمتاز بالوقوف أولویتم هذا التدقیق على م: تدقیق مستمر -       
في المنظمة ویعطي الفرصة للفحص والدراسة المتأنیة وترتیب األمور قبل الفحص من قبل الجهاز التنفیذي، 

من ثم تقریر تكون مرتفعة، وللمنشأة أن توازن بین التكلفة والعائد و  دائهوهو یتطلب وقت وجهد وتكالیف أ
  مدى الحاجة إلیها؛

یتم بعد إنتهاء السنة المالیة مباشرة، وبعد أن یفرغ المحاسب من إعداد القوائم : التدقیق النهائي -     
  المالیة؛

ال یستغني عن التدقیق النهائي بینما یمكن إجراء تدقیق نهائي أو ختامي دون التدقیق  التدقیق المستمر
  .المستمر

  1: وتتمثل فیما یلي: النطاقمن حیث  -د
المدقق برأي حول القوائم  نیة والتي ینتهي فیههو التدقیق الذي یتم وفقًا لألصول الف: التدقیق الكامل -     

المالیة التي أعدتها إدارة المنشأة، وتقریر المدقق هو الوسیلة التي یعبر المدقق من خاللها عن رأي وٕان دعت 
  الظروف أن یمتنع عن إبداء الرأي مع ذكر أسباب هذا اإلمتناع؛

لیة مثل النقدیة أو یقتصر على عنصر واحد أو عدة عناصر من القوائم الما: التدقیق الجزئي -     
المبیعات، وفي هذه الحالة ال یدلي المدقق بتقریر عن رأیه في القوائم المالیة وٕانما یقتصر تقریره على العمل 

  .الذي قام به
  2 :وتتمثل في:من حیث مدى الفحص أو حجم اإلختبارات -ه

القیود ودفاتر السجالت والحسابات یعني أن یقوم المدقق بتدقیق جمیع : التدقیق الشامل أو التفصیلي -     
والمستندات، أي أن یقوم بتدقیق جمیع المفردات محل الفحص، ومن المالحظ أن هذا التدقیق یصلح في 

  المنشآت صغیرة الحجم؛
في هذه الحالة یقوم المدقق بتدقیق جزء من الكل، حیث یقوم بإختیار عدد من  :التدقیق اإلختباري -     

لكي تخضع العملیة للفحص مع مراعاة ضرورة تعمیم نتائج هذا الفحص على مجموع  )العینة(المفردات 
  .، وتصلح في المنشآت الكبیرة الحجم)المجتمع(المفردات التي تم إختیار هذا الجزء منها 

                                                           
1
 .15، صمرجع سبق ذكرهمصطفى عیسى خضیر،  
 .44، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون،  2
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   ماهیة التدقیق الداخلي: المبحث الثاني 
نظرأ للدور الذي تلعبه وظیفة التدقیق الداخلي في الهیكل التنظیمي للمؤسسة من أجل تقییم النظم     

هي الفحص  تدقیق الداخليالتسییریة والمساهمة في تقویمها وتصحیحها، وعلى هذا فإن الوظیفة األساسیة لل
فهوم التدقیق الداخلي ووظائفه المستمر للنظم اإلداریة، ومن خالل هذا سوف یتم التطرق إلى م والتقریر

  .وأنواعه والمعاییر التي یتم اإلعتماد علیها

  التدقیق الداخليوأنواع  مفهوم: المطلب األول

  تعریف التدقیق الداخلي - 1

  :ف للتدقیق الداخلي من بینهالقد أعطیت عدة تعار       
 یعد أول تعریف للمراجعة الداخلیةالذي  1947سنة " IIA"تعریف مجمع المراجعین الداخلین األمریكي    

التدقیق الداخلي هو نشاط تقییم مستقل یوجد في منظمة األعمال لمراقبة العملیات " فقد جاء فیه مایلي
المحاسبیة والمالیة، والعملیات األخرى، من أجل تقدیم خدمات وقائیة وعالجیة لإلدارة وهي نوع من المراقبة 

المراقبة األخرى، وهذا النوع من المراجعة یتعامل أساسًا مع األمور هدفها فحص وتقییم فعالیة وسائل 
     1".المحاسبیة والمالیة، ولكنه قد یتعامل بشكل ما مع بعض األمور ذات الطبیعة التشغیلیة

التدقیق بأن " ف طبقًا لبیان مسؤولیات التدقیق الداخلي الصادر عن مجمع المراجعین الداخلینعر وی    
عمال بهدف فحص وتقییم أنشطتها عن وظیفة تقییم مستقلة مقررة داخل أحد منظمات األ الداخلي عبارة

  2".عتبارها أداة لخدمة هذا التنظیماب
وظیفة تقییم مستقلة یقوم بها المشروع، لفحص وتقییم أنشطته التي تقدم داخل " :ویعرف أیضاً  -

                            3".المشروع
وظیفة تؤدیها هیئة مؤهلة من الموظفین، وتتناول الفحص اإلنتقادي المنظم والتقییم " :عرف كذلكوی -

  4".المستمر للخطط والسیاسات واإلجراءات ووسائل الرقابة الداخلیة وأداء اإلدارات واألقسام المختلفة
تنظیم معین یهدف إلى مراجعة وفحص داخل نشاط تقییمي مستقل ": ویعرف أیضًا على أنه - 

یات والقیود والمستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة اإلدارة فهو رقابة إداریة تمارس لقیاس العمل
  5".أسالیب الرقابة األخرى فعالیة

                                                           
 .31، ص2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مرام المراجعة الداخلیة للمؤسساترضا خالصي،  1
  .98، ص2005، الدار الجامعیة، مصر، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمین السید أحمد لطفي،  2
 .17، ص2007الجامعیة، مصر،  الدار المراجعة،ثناء القباني،  3
 .215، ص2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ، الرقابة والمراجعة الداخلیةعبد الفتاح محمد الصحن، سمیر كامل 4
 .128، صذكره مرجع سبقیوسف محمود جربوع،  5
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بأنه نشاط مستقل، تأكیدي موضوعي وٕاستشاري مصمم لزیادة قیمة المنظمة وتحسین : وكذا یعرف    
مدخل منظم ومنضبط لتقییم وتحسین فعالیة إدارة عملیاتها، ومساعدتها على إنجاز أهدافها بواسطة تكوین 

   1.المخاطر وعملیة الرقابة وعملیة التحكم
على أنه نشاط مستقل وموضوعي یمنح للمؤسسة درجة من السیطرة على عملیاتها،  :ویعرف أیضاً  -

  2.ویساعدها على تحقیق أهدافها من خالل عملیة التقییم وتقدیم إقتراحات لتعزیز فعالیاتها
على أنه وظیفة تقییم "ومن خالل التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف شامل للتدقیق الداخلي         

فة مستمرة من أجل تقییم السیاسات واإلجراءات ووسائل ها الموظفین من داخل المشروع، بصمستقل یقوم ب
  ".الرقابة الداخلیة وأداء اإلدارات واألقسام المختلفة

مساعدة جمیع أعضاء إدارة المشروع على تأدیة وظیفتهم و للتدقیق الداخلي هلرئیسي إن الغرض ا      
موضوعیة للبیانات المعروضة علیهم وتقاریر دقیقة وصحیحة عن  بتحالیلبطریقة فعالة عن طریق إمدادهم 

  3:وعلى هذا فإن وظیفة التدقیق الداخلي تتلخص فیما یلي ،أنشطة المشروع
بفحص كافة السجالت المحاسبیة ومراقبة األصول والتحقق من یقوم المدقق الداخلي : الفحص  -أ 

التقاریر المالیة، ویمتد هذا الفحص إلى التحقق من التقاریر المستخرجة من سجالت المشروع، حیث 
أن اإلدارة تعتمد إلى حد كبیر على المعلومات والبیانات الواردة في هذا التقریر لتسییر النواحي 

  رات المناسبة؛التشغیلیة وٕاتخاذ القرا
قاریر یتیح للمدقق الداخلي مقدرة الحكم على مدى قوة توال ن فحص السجالت المحاسبیةإ: التقییم  -ب 

  النظام الموضوع ونقاط ضعفه، وعلى هذا یستطیع أن یقیم النظم ویقترح تعدیالت مناسبة؛
  :اإلدارة بیم نظام الرقابة الداخلیة من وجهة نظر إمكانیة النظام المحاسبي أن یمد یق

 المعلومات الكافیة والدقیقة؛ -
 المحافظة على موارد المنشأة من الضیاع أو السرقة؛  -
 المراقبة على جمیع الخطوات التشغیلیة؛ -
 تقییم الكفایة المحاسبیة، وتقییم العمل لجمیع إدارة التشغیل؛ -

تبعت ألرقابة ذات قیمة إال إذا لن تكون السیاسات الموضوعة واإلجراءات التنظیمیة وا :مراقبة التنفیذ - ج    
وعلى هذا فإن من أغراض التدقیق الداخلي مراقبة تطبیق النظم والسیاسات الموضوعة، ویكون في ذلك  ،فعالً 

  ؛من أن العمل قد تم كما هو مرسوم المالحظات وفحص السجالت والتقاریر المعدة والتأكد
وظائف الرئیسیة في الالتدقیق الداخلي یقدم خدمات عدیدة للمؤسسة كونه وظیفة داخلیة من  كما أن    

  :المؤسسة والتابعة لإلدارة العلیا وأهم هذه الخدمات مایلي

                                                           
  .46، ص 2011، دار صفا للنشر والتوزیع، األردن، التدقیق الداخلي والحكوميأحمد حلمي جمعة،  1

2 Khelassi réda, l’audit interne , 3é��edition, editions  Houma, Alger, 2010, p22-23. 
   .220-219 ص. ، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح  محمد الصحن، سمیر كمال،   3
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وتتمثل في مجموعة من اإلجراءات التي یضعها المدقق الداخلي في المنشأة لتحقیق  :خدمات وقائیة -     
ختالس وحمایة السیاسات المختلفة من تحریف أو اإل والممتلكات من السرقة أولألصول  الحمایة الكافیة

  تغییر دون مبرر؛
تتمثل في األسالیب واإلجراءات التي یستخدمها المدقق الداخلي في مجال قیاس : خدمات تقییمیة -     

  وتقییم مدى فعالیة نظم وٕاجراءات الرقابة الداخلیة المطبقة في المشروع؛
تتمثل في مساعدة المدقق الداخلي إلدارة الشركة بتوفیر البیانات المالئمة في مجال : مات إنسانیةخد -     

  تحسین األنظمة الموضوعة داخل الشركة سواء كانت أنظمة إداریة أو مالیة أو فنیة؛
حیح تتمثل في اإلجراءات واألسالیب التي یستخدمها المدقق الداخلي في مجال تص: خدمات عالجیة -     

أي أخطاء قد إكتشفها أو التوصیات التي یتضمنها تقریره والخاصة بإصالح أي أخطاء أو عالج أوجه 
  .القصور في مختلف نظم المشروع

  أنواع التدقیق الداخلي - 2

نظرًا لتعدد تدخل التدقیق الداخلي في كل الجوانب التي تخص المؤسسة، فقد تنوعت أصنافه وهي    
  1:كالتالي

یقوم المدقق الداخلي بفحص وتدقیق الوثائق المالیة والمحاسبیة لتجنب : التدقیق المحاسبي والمالي  -أ 
  وتفادي الوقوع في أخطاء تتعلق بالتسییر؛

العملیاتي جزء من التدقیق الداخلي، فهو یهتم بكل العملیات التي  یعتبر التدقیق: التدقیق العملیاتي  -ب 
د من وجود وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة، وكذلك تطویر تخص المؤسسة، بحیث یهدف إلى التأك

  تطبیق سیاسات اإلدارة العلیا للمؤسسة؛
ویعمل المدقق في هذه الحالة بفحص اإلنسجام العام بین مجموع السیاسات  :التدقیق اإلستراتیجي  - ج 

  .واإلستراتیجیات للمؤسسة مع المحیط الذي تنمو فیه
مثل التدقیق اإلداري وهو یتعلق بتقییم جودة أسلوب إدارة المخاطر  لتدقیقوهناك أیضًا أنواع أخرى ل

ضمن نطاق أهداف البنك، وكذلك تدقیق اإللتزام وهو عبارة عن تدقیق الضوابط الرقابیة المالیة  والرقابة 
والتشغیلیة والعملیات للحكم على جودة ومالئمة األنظمة التي تم وضعها للتأكد من اإللتزام باألنظمة 

  2 .لتشریعات والسیاسات واإلجراءاتوا

  

  

  

                                                           
  .44- 40ص  ،مرجع سبق ذكرهزین یونس، عوادي مصطفى،  1
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل  المراجعة الداخلیة في ظل المعاییر الدولیة للمراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة األردنیة،أحمد محمد مخلوف،  2

   .79، ص 2007-2006شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، دفعة 
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  یق الداخليقأهمیة التدأهداف و  : نيالمطلب الثا 

 أهداف التدقیق الداخلي  - 1
  1:قیق الداخلي بصفة أساسیة إلى تحقیق األهداف التالیةالتد یسعى

 مراجعة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة؛ -
 وٕاجراءاتها؛تحدید مدى إلتزام العاملین بسیاسات المؤسسة  -
 حمایة أصول المؤسسة؛ -
 منع الغش واألخطاء واكتشافها إذا ما وقعت؛ -
تحدید مدى االعتماد على نظام المحاسبة والتقاریر المالیة والتأكد من أن المعلومات الواردة فیها  -

 تعبر بدقة عن الواقع؛
ج والتوصیات على اإلدارة القیام بمراجعات منتظمة ودوریة لألنشطة المختلفّة، ورفع تقاریر عن النتائ -

 العلیا؛
 تحدید مدى إلتزام المؤسسة بالمتطلبات الحكومیة اإلجتماعیة؛ -
 تقییم أداء األفراد بشكل عام؛ -
 التعاون مع المراجع الخارجي لتحدید مجاالت المراجعة الخارجیة؛ -
 المشاركة في برامج تخفیض التكالیف ووضع اإلجراءات الالزمة لها؛ -

  :التدقیق الداخلي إلى هدفین أساسیین هما ویمكن تقسیم أهداف
أصول الشركة بمختلف : المحافظة على سالمة األمور التالیة ویشمل هذا الهدف: هدف الحمایة  -أ 

أنواعها، النظم واإلجراءات المالیة والمحاسبیة والسیاسات والخطط المعتمد في الشركة، السجالت، 
  الخ؛...في المؤسسة، نظام الضبط الداخلي المستندات والملفات العادیة واألولیة المعتمد

یتمثل هذا الهدف في وظیفة التدقیق الذي یعد وظیفة عالجیة وٕارشادیة تتناول فحص : هدف التطور  -ب 
وتدقیق وتتبع وتحدید وتحلیل النتائج اإلجابیة والسلبیة ووضع جدول لها، ورفعها بتوصیات 

اإلدارة بالبیانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج ومقترحات إلى اإلدارة فضًال عن توفیر وتزوید هذه 
  التي تشمل جمیع أوجه نشاط المؤسسة؛

  :وهناك أهداف ثانویة أخرى تتمثل في  
 المحافظة على أمالك المؤسسة من الضیاع أو سوء االستغالل أو االختالس؛ -
كن االعتماد علیها في التأكد من دقة البیانات المحاسبیة المستعملة في الدفاتر والسجالت التي یم -

 إتخاذ القرارات ورسم السیاسات ومتابعة تنفیذها، والقیام بتحلیل البیانات تحلیًال سلیمًا؛
اكتشاف األخطاء والغش والتالعبات في الوقت المناسب والعمل على تصحیحها ومنع تكرارها في  -

 المستقبل؛
                                                           

  .48- 46 ص. ، صمرجع سبق ذكرهرضا خالصي، 1 
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 مراعات إلتزام الموظفین بالسیاسات واإلجراءات المرسومة؛  -
التحقق من تنفیذ الخطط الموضوعة والسیاسات اإلداریة من قبل اإلدارة العلیا للمؤسسة، وتقییمها  -

وٕابداء الرأي حولها وتحلیل االنحرافات عن هذه الخطط وهنا یقوم المسؤولون عن التدقیق الداخلي 
 بكتابة تقاریر دوریة عن تقییمهم المخطط والمنفذ؛

لى اإلدارة بأنها دقیقة وكافیة وأنها من واقع مستندات صحیحة التأكد من المعلومات المعروضة ع -
 وسلیمة وهذا یتطلب فحص جمیع عملیات المؤسسة؛

 التحقق من وجود حمایة كافیة ألصول المؤسسة ضد الفقد والسرقة؛ -
الحكم على إمكانیة االعتماد على البیانات المحاسبیة واإلحصائیة وٕاتخاذها كأساس للقرارات اإلداریة  -

 ناجحة؛ال
 تقییم عمل األفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسؤولیة؛ -
 تقییم كفاءة استخدام الموارد واألصول من الناحیة اإلقتصادیة؛ -
   . التحقق من أن المصروفات ال تنفق إال في األغراض الهامة والتأكد من تحصیل اإلیرادات -

  یوضح أهداف التدقیق الداخلي): 01(الشكل 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .49، ص مرجع سبق ذكرهرضا خالصي، : لمصدرا                                           
  
  
  

الداخلي إلى مساعدة اإلدارة في القیام بوظائفها عن طریق إمدادها یهدف التدقیق 
:بالتحلیل والتقییم المناسب لألنشطة التي یتولى تدقیقها من خالل   

التأكد من صحة وسالمة المعلومات الصادرة 
 عن نظام المعلومات

التأكد من حمایة أصول الشركة من اإلختالس 
 والضیاع وسوء اإلستخدام

التأكد من اإللتزام  بالخطط والسیاسات 
 تقییم كفاءة األداء واإلجراءات اإلداریة

تقدیم التوصیات الالزمة من الخطط والنظم والسیاسات 
 واإلجراءات

فحص وتقییم أنظمة الرقابة وتطویرها 
.بتكالیف مناسبة  
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  الداخليأهمیة التدقیق  - 2

على مجموعة من الوظائف داخل المؤسسة من أجل إتخاذ قراراتها أو رسم  التدقیق الداخلي رتكزی     
  1:خططها المستقبلیة، فهي تكتسي بأهمیة كبیرة تكمن فیما یلي

وتتمثل في مساعدة مدیري المؤسسة في القیام بوظائفهم الیومیة في إدارة وتسییر : المسؤولیة  -أ 
شؤون المؤسسة عن طریق توفیر الضمان بأن آلیة الرقابة التي یعتمدون علیها سلیمة وتعمل على 

  هو مرغوب في تحقیق األهداف المرجوة التي أنشأت ألجلها؛ ما
من سالمة نظام مسك الدفاتر ومن أنه سیستمر في توفیر تمثل في التحقق یو  :مجال الفحص  -ب 

معلومات دقیقة وبصفة دائمة، وتجمیع المعلومات في تقاریر تمكن اإلدارة من إتخاذ القرارات 
    المناسبة؛

وتتمثل في التأكد من سالمة النظام الكلي للرقابة الداخلیة من الناحیتین : مجال الرقابة الداخلیة  - ج 
  .، والتحقق من أن هذا النظام یعمل كما هو مخطط لهالمالیة واإلداریة

  معاییر التدقیق الداخلي: الثالثالمطلب 

المعاییر هي قوانین وأنظمة وٕاجراءات موضوعة من قبل الدولة أو الجمعیات المهنیة مخولة لقیاس نوعیة    
س موحد لعمل المدقق العمل المنجز من قبل المدقق، إن وجود هذه المعاییر هو ألجل المحافظة على قیا

المستقل والمحاید ألن هذا المقیاس یوفر لمهنة التدقیق الثقة والكرامة من قبل الجمهور، وبالتالي الثقة 
بالبیانات المالیة، هذه المعاییر تعتبر مستویات الحد األدنى للقیام بها من قبل المحاسبین القانونیین ألجل 

  2.اإلبقاء بالتزاماتهم
  3:تنقسم إلىالتدقیق الداخلي یقوم على مجموعة من المعاییر و     

مات أو خصائص المؤسسة أو األفراد الذین یؤدون أنشطة التدقیق الداخلي تتناول س :فاتمعاییر الص - 1
  : وتضم هذه المعاییر مایلي

ینبغي تحدید الغرض والمسؤولیة فیما یتصل بأنشطة  :الغرض السلطة المسؤولیة 1000المعیار -
  یوافق علیه المجلس؛ و التدقیق الداخلي بشكل رسمي في قانون یتسق مع معاییر 

ینبغي أن یكون التدقیق الداخلي نشاطًا مستقًال، كما  :اإلستقاللیة والموضوعیة 1100المعیار  -
أعمالهم، وأن یتسموا بالنزاهة والتجرید وأن  ینبغي أن یتسم المدققین الداخلیین بالموضوعیة في أداء

  یتجنبوا أي تعارض في المصالح؛
ینبغي أن تتوفر لدى المدققین الداخلیین المعرفة والمهارات  :الكفایة والعنایة المهنیة 1200المعیار -

ش والتدلیس غلتحدید المؤشرات التي تدل على الألداء المسؤولیات والمعرفة الكافیة ة الزمال

                                                           
  .39-38ص. ،  صمرجع سبق ذكرهزین یونس، عوادي مصطفى،  1

  .30، ص2006، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، األردن، حیة النظریة والعلمیةمدخل إلى تدقیق الحسابات من الناهادي التمیمي،  2
 .48-35، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن، اإلتجاهات المعاصرة في التدقیق والتأكیدأحمد حلمي جمعة،  3
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والمعلومات الرئیسیة حول مخاطر تكنولوجیا المعلومات وضوابطها وما یتوفر من تقنیات من تدقیق 
  تقوم على التكنولوجیا من أجل القیام بأعمالهم الموكلة إلیهم؛ 

على كبیر المدققین أن یعمل على التطویر  :وبرامج التحسین ةتأكید الجود 1300المعیار  -
برامج التحسین بأن یغطي كافة أنشطة التدقیق الداخلي، وینبغي والمحافظة على تأكید الجهود و 

تصمیم برامح تسمح بتوافق أنشطة التدقیق الداخلي مع المعاییر والمیثاق األخالقي للتدقیق الداخلي، 
على رفع ن یینبغي تشجیع المدققین الداخلی ویتم تقییم برامج الجودة وكتابة تقریر عن ذلك، كما

، "لتدقیق الداخليالمعاییر الممارسة لمهنیة لتمت وفقًا "ستخدام عبارة اطتهم بشتقریر یشیر إلى أن
، ویرفع يوأن یفصح في تقریره عن عدم اإللتزام التام إلى التأثیر في نطاق أو نشاط التدقیق الداخل

  تقریر عن ذلك إلى مجلس اإلدارة؛
والمعاییر التي یتم من خاللها قیاس  الداخليتصف معاییر األداء طبیعة أنشطة التدقیق : معاییر األداء - 2

   1:أداء تلك األنشطة وتضم مایلي
على كبیر المدققین أن یدیر أنشطة التدقیق الداخلي : إدارة نشاط التدقیق الداخلي 2000المعیار  -

على نحو فعال بما یحقق قیمة عالیة للمنظمة، وأن یضع الخطط الخاصة بالمخاطر لتحدید 
بما یتماشي مع أهداف المنظمة، ویتم اإلتصال والموافقة علیه من قبل اإلدارة أولویات النشاط 

  العلیا؛
ینبغي أن یشمل نشاط التدقیق الداخلي التقلیل واإلسهام في تحسین  :طبیعة العمل 2100المعیار  -

  ستخدام مدخل منظم ومنضبط؛الرقابة وعملیات التحكم المؤسسي بإدارة المخاطر وا
ینبغي على المدققین الداخلیین تطویر وتسجیل خطة لكل مهمة  :التخطیط للمهمة 2200المعیار -

  وتشمل النطاق، واألهداف، والوقت، وتوزیع الموارد؛
ینبغي أن یعمل المدققین الداخلیین على تحدید وتحلیل وتقییم وتسجیل : أداء المهمة 2300المعیار -

  المعلومات الكافیة لتحقیق أهداف المهمة؛
ا، ن أن یوصلوا نتائج المهمة ونطاقهینبغي على المدققین الداخلیی: توصیل النتائج 2400المعیار -

  والتوصیات القابلة للتطبیق وخطط العمل؛ االستنتاجاتباإلضافة إلى 
ر المدققین أن یضع ویحافظ على نظام لمراقبة سیر یینبغي على كب :مراقبة التقدم 2500المعیار -

  إلى اإلدارة؛النتائج التي یتم توصیلها 
رة العلیا تقبل مستوى عندما یعتقد كبیر المدققین أن اإلدا :قرار قبول إدارة المخاطر 2600المعیار -

یعد مقبوًال للمنظمة فإنه ینبغي علیه مناقشة ذلك مع اإلدارة، فإن لم یتم حل ذلك  ال من المخاطر
ًا بذلك إلى مجلس اإلدارة لتولي فض فإنه ینبغي أن یرفع كل من كبیر المدققین واإلدارة العلیا تقریر 

  .النزاع

                                                           
  .49- 24ص مرجع سبق ذكره،  أحمد حلمي جمعة، 1
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 :خالصة الفصل

هو علیه الیوم كان نتیجة للتطور اإلقتصادي وٕاتساع  وصوله إلى ما ىإن ظهور التدقیق وتطوره حت        

  .نفصال الملكیة عن التسییرإدة تعقدها وتفرعها، مما أدى إلى حجم المؤسسات، وتشعب وظائفها مع زیا

فالتدقیق یهدف إلى فحص أعمال الغیر، للحكم على مدى سالمة تنفیذ القواعد والتعلیمات واإلجراءات     

المحددة مسبقًا، ورفع تقریر عن ذلك إلى الجهات المعنیة، ولتحقیق هذه الغایة التي أنشأ من أجلها فقد قامت 

  .هذوالخطوات المتعلقة بتنفی جراءاتهذه المهنة على مجموعة من الفروض والمبادئ التي تحدد اإل

تها وللتدقیق عدة أنواع من بینها التدقیق الداخلي الذي ظهر نتیجة تعقد وتوسع أنشطة المؤسسة، وحاج    
لیتها الداخلیة، ویسعى التدقیق الداخلي إلى فحص وتقییم إجراءات ووسائل المتزایدة إلى وسیلة تحكم عم

ة من الوظائف المختلفة للمؤسسة، ولتحقیق ذلك فهو یقوم على مجموع ية، كما أنه یؤدالرقابة الداخلی
ین الداخلیین من أجل تحقیق األهداف وفق ما هو المدققمجموعة من المعاییر التي یجب أن یتصف بها 

  .متفق علیه
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  :الفصل مقدمة

ثار سلبیة آ ها منتعاني منها البنوك لما ل يالت والمالیة یعتبر التعثر المصرفي من المشاكل اإلقتصادیة     
ینتج إلى زعزعة الثقة بالقطاع، ألنها  يالبنوك لمثل هذه المشاكل قد تؤد أن تعرض إذ ،اعلى أداء مهامه

طار البنوك المتعثرة وحدها وٕانما تتعداها لتصیب بقیة وحدات القطاع المصرفي إتنحصر في  ثار الآ اعنه
  .ككلفي الدولة والنظام اإلقتصادي 

ض المتعثرة من المشاكل التي یكون الزبون والعاملین بإدارة اإلئتمان وبعض من تعد مشكلة القرو و     
 اءاً إبتد یمكن للبنك تجنبها، إذا أنها تكون محسوبة ال والتي ،المتغیرات اإلقتصادیة األخرى سببًا في حدوثها

  .ضرار توقع بالبنك من إنخفاض أرباحه وزیادة خسائرهأه من فمن منح القروض لما تخل
وكذا الحرص  ،وبناءًا على ذلك توجب على المصارف إتباع األسس السلیمة في عملیة منح اإلئتمان    

الكامل على إنتقاء العاملین باإلدارة وتدریبهم والمتابعة النشطة الكاملة لظروف العمیل واإلقتصاد ككل تجنبًا 
  .للتعثر
ثالثة  والقروض المتعثرة حیث قسم الفصل إلى التعثر المالي بالتفصیل إلىوفي هذا الفصل سیتم التطرق     

  :مباحث
  تعثر الماليأساسیات ال: المبحث األول     
  المتعثرة ماهیة القروض: المبحث الثاني    
  ق الداخلي في التقلیل من مخاطرهاكتشاف القروض المتعثرة ومساهمة التدقیإ: المبحث الثالث    
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  التعثر الماليأساسیات : المبحث األول
ماته وتسدید مستحقاته في الوقت المحدد یعتبر من اإن عدم قدرة العمیل أو المشروع على الوفاء بالتز      

بها  حالة التعثر المالي، وعلیه في هذا المبحث سوف یتم التطرق إلى مفهوم التعثر المالي والمراحل التي یمر
  .تعبر عنه التيوأنواعه وكذا المظاهر 

  مفهوم التعثر المالي: األولالمطلب 

  :أعطیت للتعثر المالي عدة تعاریف من بینها 
إلى عدم قدرتها على تولید مردود إقتصادي أو  يمواجهة المنشأة لظروف طارئة تؤد "هو التعثر المالي  -

  1."ماتها في األجل القصیرافائض نشاط یكفي لسداد إلتز 
 اماتهاالوفاء بالتز  اإمكانیاتهعدم و  انتیجة قصور موارده المنشأة واجهیإختالل مالي  "بأنه ضاً ویعرف أی  - 

، وبین المختلفة المنشأةا اإلختالل ناجم أساسًا عن عدم توازن بین موارد ذفي األجل القصیر، وٕان ه
ختالل بین الموارد الذاتیة وبین تحقت أو تستحق السداد وأن هذا االإس يفي األجل القصیر، الت اماتهالتز ا

، وكلما كان هذا االلتزامات الخارجیة یتراوح بین االختالل المؤقت العارض وبین االختالل الحقیقي الدائم
سببها هذا  التياألزمة  تجاوز المنشأةختالل هیكلیًا أو یقترب من الهیكل كلما كان من الصعب على اال
  2."ختاللاال

 والتيالخطیرة  ةى حالة من اإلضطربات المالیوصلت فیها المنشأة إل التيتلك المرحلة " كما یعرف بأنه - 
تجعلها قریبة جدًا من إشهار إفالسها، سواء كانت هذه اإلضطربات تعني عدم قدرتها على سداد 

قاف یمما یجعلها مضطرة إلى إ ،ماتها إتجاه الغیر، أو تحقیق خسائر متتالیة تتراكم سنة بعد أخرىاإلتز 
   3."یجة لوجود المشكلتین معاً نشاطها، وغالبًا ما یحدث التعثر كنت

ماته في إطار اإلتفاق المبرم اتز الینتج عن عدم قیام الزبون بسداد عجز مؤكد "ویعرف أیضًا على أنه  - 
  4."بین الطرفین

بأنه عبارة عن عجز مؤكد یمر به : ومن خالل التعاریف السابقة نستخلص تعریف شامل للتعثر المالي    
  .العمیل أو المنشأة  بسبب عدم قدرتها بالوفاء بالتزاماتها إتجاه الغیر

  
  

                                                           
  .33، ص1996، إنترال للنشر والتوزیع، مصر، المتعثرة الظاهرة األسباب العالجالدیون محسن أحمد الخضري،  1
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة إستخدام النسب المالیة للتنبؤ بتعثر الشركاتهال بسام عبد هللا الغصین،  2

  .21 ، ص2004األعمال، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، فلسطین، 

مذكرة تدخل ضمن نیل شهادة  ،)المصرف الصناعي السوري نموذجاً ( التحلیل اإلئتماني ودوره في ترشید عملیات اإلقراض إیمان انجرو، 3 
 . 101، ص 2007- 2006دفعة، جامعة تشرین، سوریا، صص محاسبةختستیر، جالما

الثالث، كلیة العلوم اإلقتصادیة، جامعة اإلسراء  المؤتمر العالمي، األزمات المالیةالقروض المتعثرة في المصارف وأثارها على صادق راشد الشمري،  4
  .7، ص2009 نیسان ، األردناألهلیة، 
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  1:لتعثر المالي  مظاهر تتمثل فیما یليوعلیه فإن  
ركة حسابات العمیل هي مرآة تعكس ، ذلك ألن حضعف حركة الحسابات أو ركودها أو توقفها تماماً   - 

ضافة غیر طبیعیة في الحسابات ي إأأن لیات نشاط العمیل من حیث ركودها وحیویتها، كذلك یالحظ آ
داع غیر موسمي، فقد یدل ذلك على قیام العمیل یقد تكون مؤشرًا لحالة تعثر العمیل، خاصة إذا كان اإل

  لدیه؛ ةسیولالأسمالیة للخروج من عثرته وأزمة ببیع أصل من أصوله الثابتة الر 
ماته وذلك سواء للمصرف أو للدائنین، وقد یساعد على إكتشاف هذه الظاهرة كثرة اعدم وفاء العمیل بالتز  - 

  كات المسحوبة من العمیل بدون دفع؛یإعادة الش
  لك بشكل مستمر على فترات قصیرة؛في إدارة الشركة خاصة إذا كان ذ التغیر - 
یدعو إلى تغیر نشاطه  فلیس هناك ما ًا ونشاطه مستمراً جحط العمیل، فالعمیل حینما یكون نانشاتغییر  - 

  إال إذا كان متعثرًا ألي سبب كان؛
  .وفاة صاحب المشروع أو الشریك المتضامن المدیر صاحب الخبرة نشاط المشروع - 

   مراحل التعثر المالي: المطلب الثاني

  :یمر التعثر المالي بستة مراحل أساسیة كما هي موضحة في الشكل التالي    
  .یوضح مراحل التعثر المالي  ):02( شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .38، صمرجع سبق ذكرهمحسن أحمد الخضري، : المصدر                                          
  

                                                           
  .117-116 ص. ، ص2004دار الفكر العربي، مصر،  صرة،ادرسات نظریة وتطبیقیة قضایا مصرفیة معصالح الدین حسن السیسي،  1

 حدوث الحدث العارض

 مرحلة التغاضي عن الوضع القائم

 التعایش مع التعثر

 اإلحساس بالتعثر التهوین من خطورته

 حدوث األزمة المدمرة

 المعالجة أو التصفیة
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  1:وفیما یلي عرض مختصر لهذه المراحل
 :مرحلة حدوث الحدث العارض -1

إختبار وتحدى للمدیر ل لحظة ثیم" ما"هو البدایة الحقیقیة للتعثر المالي حیث یحدث حادث عارض      
عادیًا هینًا ال قیمة له خاصة في ظل إتباع سیاسة  اً المالي للمشروع، وكثیرًا ما یحدث الحادث العارض أمر 

تقوم على  التيستخدام اإلدارة العلمیة المستقبلیة اوالتعامل مع أحداث اللحظة دون  ،اإلدارة یومًا بیوم
  التخطیط والتوجیه والرقابة؛

  :ي عن الوضع القائممرحلة التغاض -2
لتنبیه القائمین على  ،یدق فیها بعض خبراء البنك أو المشروع المتعثر جرس اإلنذار يوهي المرحلة الت     

إال أن تجاهل القائمین  ،والدافعة إلیها سباب المؤثرة على عملیة التعثرإدارة البنك والمشروع إلى خطورة األ
ستهزاء مما یدفع المنذرین على عدم االستمرار روع باالمن جانب المشعلى إدارة البنك ومقابلة هذا اإلنذار 

ثارًا مدمرة على المشروع آل مخاطر مستقبلیة قد تحدث ثیملتغاضي عن الوضع الحالي الذي في إنذارهم، بل ا
  .والبنك

  : مرحلة إستمرار التعثر والتهوین من خطورته -3
 داد تجاهل القائمین على المشروع لخطورة الوضع، والوفي هذه المرحلة یزداد الوضع تفاقمًا، ویز       

یر سیاسة المشروع المالیة، وٕاتخاذ إحتیاطات وٕاجراءات عالجیة مناسبة بل یستمرون في ذات ییقومون بتغ
  إلى تزاید الخسارة تدرجیًا؛ يل، مما یؤدبق من كان المشروع یستمر علیها يیر السلیمة التغنفاقیة اإلیة سالسیا

 :التعایش مع الوضعمرحلة  - 4

وهي أخطر المراحل على اإلطالق وأكثرها تدمرًا لمقومات التوحید داخل المشروع، وفي هذه المرحلة      
  عملیات لزیادة الطاقة اإلنتاجیة؛ أيتتوقف االستثمارات الجدیدة كلیًا وتنعدم 

  :مرحلة حدوث األزمة المدمرة -5
إلى الجمهور الخارجي، وتحدث األزمة عندما یواجه المشروع  هذه المرحلة بتسرب أنباء التعثر أوتبد      

ندفاع إلى مقر الجمهور باالیمكن مواجهته بطرق االمتصاص، وبالتالي یقوم بعض أفراد  حادث ضخم ال
وٕاتخاذ كافة  ،وردت إلیهم عن موقف المشروع يموالهم والتأكد من صحة المعلومات التأالمشروع للمطالبة ب

  ًال عن تجمد معامالتهم معه؛ضونیة فاإلجراءات القان
  :مرحلة معالجة األزمة أو تصفیة المشروع - 6

لیة، وأصحاب اوفي هذه المرحلة یبدأ أصحاب المشروع باإلجتماع مع كل من إدارة المشروع الح      
  ؛الحقوق على المشروع وٕاستدعاء عدد من الخبراء المختصین لدراسة أسباب التعثر وعالجها

وتعین مفوض عن  ،عملیة المعالجة بإغفاء مجلس اإلدارة الحالي الذي كان سببًا في حدوث األزمة أوتبد    
صالح المطلوب، سواء من خالل عملیات المشروع ومنحه كافة السلطات والصالحیات للقیام بعملیة اإل

                                                           
  .44-39ص. ص، ذكرهمرجع سبق محسن أحمد الخضري،   1
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ماته التز اویعاد المشروع إلى مسیرته الطبیعیة، وتسدید  ،عملیات اإلقالة من التعثر الدمج، أو التصفیة أو
  .المستحقة بعد إعادة جدولته

  أنواع التعثر المالي: المطب الثالث

    1:یلي تتمثل أنواع التعثر المالي في نوعین وهما كما  
 :التعثر اإلقتصادي -1

ن ضمنها تكالیف التمویل، یقصد به حالة شركة تعجز عوائدها المتحققة عن تغطیة كل التكالیف وم        
ستثمار یقل عن معدالت الفائدة السائدة في عف اإلدارة في تحقیق عائد على االفإنه یعني ض خرآوبمعني 

  ستثمارات؛اسب مع المخاطر المتوقعة لتلك االیتن السوق، أو ال
   : الفشل المالي - 2

الغیر وأن العسر المالي قد یكون فنیًا أو  مات تجاهلتزاالة المشروع على الدفع والوفاء بایعني عدم مقدر   
  ؛قانونیاً 

ماتها، وهو اعدم توفیر النقود الجاهزة لدى الشركة في األجل القصیر من أجل الوفاء بالتز هو  :فالعسر الفني 
  ؛علیها ال یشكل خطرًا حقیقاً 

قة علیه، وینشأ عندما ماته المستحاهو عدم مقدرة المشروع على تغطیة جمیع إلتز  :القانونيوالعسر المالي 
نتیجة تحقیق  ،مات القصیرة و الطویلة األجلالتز في حوزته غیر كافیة لتغطیة اال يتكون قیمة األصول الت

     2 .المشروع لخسائر متتابعة تؤثر على رأس مال المشروع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
لمحاسبة ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادات الماجستیر في االتسهیالت اإلئتمانیة المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطینيدعاء محمد زایدة،  1

  . 48، ص 2006الجامعة اإلسالمیة، فلسطین، ، والتمویل، كلیة التجارة
  .278، ص2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، المتقدمةاإلدارة المالیة حمزة محمود الزبیري،  2
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  ماهیة القروض المتعثرة : المبحث الثاني 
تعتبر القروض المتعثرة حالة خاصة تظهر من خالل عدة أسباب قد تنتج من العمیل أو من أطراف       

وفي هذا المبحث سیتم التطرق إلى مفهوم القروض المتعثرة  ر،رجیة تظهر من خالل جملة من اآلثاخا
  . وأنواعها واآلثار الناتجة عنها

  مفهوم القروض المتعثرة : األول المطلب

تختلف تسمیة القروض المتعثرة من بنك إلى آخر، فهي تسمى الدیون المتجمدة، الدیون الراكدة، الدیون     
العالقة الصعبة، الدیون الحرجة، الدیون المشكوك في تحصیلها، وأي كانت التسمیة التي أعطیت لها إال أنها 

  .تدور حول فكرة واحدة
  1:وتنقسم الدیون المصرفیة إلى ثالث أنواع  

التوظیفات أو  ةدها، وهذه القروض یطلق علیها عادادستر ا في ال یواجه البنك أیة مشاكل :دیون عادیة
  المنتظمة؛

ت وهي الدیون التي إستنفذ البنك في شأنها كافة وسائل المطابقة فضًال عن كافة اإلجراءا :دیون معدومة
  ستردادها، ولكنه یظل یتابع المدینین فیها لسدادها في حالة ظهور أي أموال؛اوتعذر علیه  القانونیة الممكنة

  وهي تقف وسطًا بین دیون البنك العادیة والمعدومة؛ :دیون متعثرة
  :ف كما یليیوهذه األخیرة أعطیت لها عدة تعار     
إلى المركز المالي للعمیل ضمانات دًا االقروض التي یقدر البنك إستن" بأنها تعرف القروض المتعثرة -

ها خالل فترة معقولة، مع إحتمال القرض، وٕامكانیة سدادها على درجة من الخطورة ال یتسنى معها تحصیل
   ؛"ستهالكها كلها أو بعضهاا

ئتمانیة التي حصل علیها العمیل ولم یقم بسدادها في كافة أنواع التسهیالت اال بأنها :كما عرفت أیضاً  - 
ئتمانیة جاریة إلى أرصدة مدینة متوقفة، وبمرور الوقت تصبح اا، فیتحول القرض من تسهیالت عیدهموا 

  2 .قرضًا متعثرة
عًا لمدة تلك القروض التي یتوقف العمیل على سداد أصل الدین أو فوائده أو كلیهما مبأنها  :وتعرف أیضا -

افیة من ناتج نشاطه لسداد تلك ك لك لعدم قدرته على تحقیق تدفقات نقدیةأو أكثر، وذ ثالثة أشهر
لتزامات، وال یكون تحت ید البنك ضمانات إضافیة مساندة عالیة الجودة وقابلة للتسدید في األجل القصر اال

   3.تغطي كامل قیمة القرض وفوائده

                                                           
  .17-16 ص. ، ص2000 مصر،، مؤسسة شباب الجامعة،إدارة اإلئتمان والقروض المصرفیة المتعثرةفرید راغب النجار،  1
، ص 1998للطباعة والنشر،  لبنان، ، دار الوسام ، دراسات نظریة وتطبیقیة الحسابات والخدمات مصرفیة الحدیثةصالح الدین حسن السیسي2 

115.  
  .22، ص 2010، الدار الجامعیة، مصر، الدیون المصرفیة المتعثرة واألزمة المالیة المصرفیة العالمیةعبد  المطلب عبد الحمید، 3
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دل الشروط اكما تعتبر القروض متعثرة عندما تتحول إلى حالة تكون فیها غیر مستحقة أو عندما تتع      
فوائد على عند إعادة هیكلتها، وتكون القروض في حالة غیر مستحقة عندما تقوم البنوك بخصم جمیع ال

سجلت ولكنها لم تحصل فعًال، ویحدث هذا عند التوقف عن تحصیل الفوائد أكثر  القروض والتي سبق وأن
الدین قد أختلف بصورة  لك فإن وقت التأخیر بعد تاریخ إستحقاقومًا بعد تاریخ اإلستحقاق، ومع ذی 90من 
   1.كبیرة

بأنها تلك القروض التي تحمل في مضمونها خسارة جزئیة أو كلیة للمؤسسة المصرفیة، ": وتعرف كذلك - 
وتشمل قیمة تلك القروض مضافًا إلیها تكالیف تحصیلها وٕادارتها ومتابعتها باإلضافة إلى تكالیف الفرصة 

  2.البدیلة
ومما سبق نجد أن القروض المتعثرة  تعني كافة أنواع التسهیالت اإلئتمانیة التي یحصل علیها العمیل ولم    

   . یقم بسدادها في مواعیدها المحددة

  أنواع القروض المصرفیة المتعثرة: المطلب الثاني

كما هي موضحة في  سسللقروض المصرفیة المتعثرة أنواع عدیدة یمكن تصنیفها وتقسیمها وفقًا لعدة أ    
   :الشكل التالي

  .یوضح أسس تصنیف الدیون المتعثرة ):03(  شكل
  
  
  
  
    

 
  
 
 
 
 

    

                                
  .68ص ، مرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید، : مصدر                                      

  

                                                           
 .114، ص2003، مصر، ، الجزء الثاني، الدار الجامعیةتقییم أداء البنوك التجاریة تحلیل العائد والمخطرةطارق عبد العال حماد،  1
مذكرة تدخل ضمن دراسة حالة البنك الخارجي الجزائر،  ،التحلیل اإلئتماني في ترشید قرار منح القروض في البنوك التجاریة دورقویدر إبتسام،  2

   .61، ص2014-2013 جامعة الجزائر، متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص إدارة مالیة،

 وفقًا لدرجة

 التخطیط

 وفقًا لمسبباتها

مصداقیتهاوفقًا لدرجة   

أسس تصنیف القروض 
 المتعثرة

حسب مقدار ثباتها 

 واستمراریاتها

 وفقًا لتعقدها وثباتها

وفقًا لمرحلتها التي تم 
 إكتشافها فیها
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    1:وفیما یلي عرض مختصر لهذه األنواع
تنقسم القروض المتعثرة وفقًا لهذا الصنف إلى نوعین  :تصنیف القروض المتعثرة وفقًا لدرجة التخطیط - 1

  :كما یلي
  :قروض متعثرة مخططة مرحلیة  - أ

وهي قروض ذات طابع خاص، معروفة مقدمًا ومتنبأ بها نتیجة حدوث فجوة متوقعة مابین       
لدیون أساسًا التدفقات النقدیة الخارجیة من المشروع وما بین التدفقات النقدیة الداخلیة إلیه، وتنجم هذه ا

لنقدي الداخلي وأسبابه أو تغطیة من فشل المشروع أو فشل القائمین علیه في معالجة قصور التدفق ا
  لتزامات المشروع خالل هذه الفترة الحرجة؛ا

  : المتعثرة عشوائیة الحدوث قروضال  - ب
التي تحدث بشكل عریض حیث یفاجأ المشروع بحوادث یصعب التنبأ بها أو  قروضوهي تلك ال     

التي   Magor forseالتحكم فیها أو التعامل معها، ویطلق علیها البعض أنها ترجع إلى القوة القاهرة 
ل موارده، وعدم القدرة على سداد إلى حدوث خسارة ضخمة وغیر محتملة تصیب المشروع وٕاخال يتؤد

  لتزاماته؛ا
  :المتعثرة وفقًا لهذا الصنف إلى نوعین كما یلي ضتنقسم القرو : قروض متعثرة وفقًا لمسبباتها - 2

  :القروض المتعثرة التي أوجدتها عوامل ذاتیة  - أ
وهي تلك العوامل الخاصة بالمشروع ذاته أي التي أوجدها المشروع وكان سببًا مباشرًا فیها، سواء          

  :، والتي من بینها العوامل التالیةلامعدم معرفة، أو عن إه وأعن قصور  وأكان ذلك عن عمد 
 إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع؛ اإلخالل في - 
إلى إرتفاع تكالیف نشاطه وظهور أوجه  يرامج التنفیذیة للمشروع، مما یؤدلتزام المحدد بالبالعدم ا - 

 التعثر المالي؛ نیوقعه في براثشروع مواجهتها مما إنفاق لم تكن في الحسبان ال یستطیع الم
 عدم تقدیم بیانات ومعلومات صحیحة مناسبة وكافیة عن المشروع المقترض؛ - 
    :القروض المتعثرة التي أوجدتها عوامل خارجیة  - ب

وهذا النوع من القروض یحدث نتیجة لعوامل خارجیة خارجة عن إدارة المشروع ذاته، ویمكن     
  :تقسیمها إلى مایلي

  : قروض متعثرة ترجع أسبابها إلى البنك المقدم لإلئتمان -       
حیث كثیرًا ما یساهم البنك الممول في إصابة عمالئه بالتعثر خاصة إذا كان العاملین في البنك من          

 ،حدیثي المعرفة أو الخبرة، باإلضافة إلى قصور الدراسات اإلئتمانیة التي أعدها البنك عن المشروع الممول
  قیام البنك بمتابعة وزیارة العمیل والمشروع؛ وعدم

                                                           
  .69-67ص.، صمرجع سبق ذكرهلب عبد الحمید، عبد المط 1
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ترجع هذه القروض إلى : قروض متعثرة ترجع إلى عوامل خارجیة أخرى مثل الظروف المحیطة -        
  :حدوث ظروف غیر مواتیة تتمثل معظمها في اآلتي

  كماله؛تؤدي إلى تدمیر المشروع وعدم إ التي حدوث حالة من الحاالت القوة القاهرة -        
القرارات الحكومیة المفاجئة التي تؤثر على نشاط العمیل خاصة فیما یتصل بأسعار الصرف  -        

  مركیة؛جوزیادة الضرائب والرسوم ال
معلومة أو  ستهالكي لهم نتیجة ألسباب غیرمستهلكین وتغیر النمط والسلوك االتغیر أذواق ال -       

  لي تصبح المنتجات الحالیة غیر مشبعة ومتعارضة مع رغباتها؛لظهور بدائل أكثر إشباعًا، وبالتا
وفقًا لهذا الصنف تنقسم القروض المتعثرة إلى نوعین : تصنیف الدیون وفقًا لدرجة صدقها ومصداقیتها - 3

  1:كما یلي
  :قروض متعثرة وهمیة خداعیة  - أ
كثیرًا ما یقوم بها المستثمرون األجانب كالشركات المتعددة الجنسیات ومحترفي اإلجرام والنصب الدولي،      

بانتهاز فرص إحتیاجات الدول النامیة وٕاقامة مشروعات فیها لإلستفادة من المزایا واإلعفاءات والدعم المالي 
وتحویله في شكل أرباح إلى الخارج، وعدم  الذي تقدمه، وتقوم هذه المشروعات باستنزاف رأس المال والعائد

تكوین مخصصات خالل فترة اإلعفاء الضریبي والدعم، وبعد إنتهاء فترتي الدعم واإلعفاء یقوم المستثمرون 
 بإعالن تعثر المشروع وٕافالسه؛

    :قروض متعثرة حقیقیة وفعلیة  - ب
مد وتخطیط وتدلیس وتواطؤ، بل وهي تلك القروض التي تحدث فعًال نتیجة لسبب حقیقي، ولیس عن ع     

ترجع إلى أسباب حقیقیة وفعلیة وكعارض للنشاط اإلقتصادي الذي یمارسه العمیل، ومن ثم یتم معالجة هذه 
 األسباب؛

  :وتنقسم وفق هذا الصنف إلى نوعین هما: تصنیف القروض المتعثرة حسب مقدار ثباتها وٕاستمرارها - 4
  :القروض المصرفیة المتعثرة العارضة  - أ
ة للمشروع ویسهل التغلب علیها نظرًا ألن لممارسة النشطلوهي تلك التي تحدث بشكل عارض ونتیجة     

  أسبابها عارضة بسیطة؛
  : القروض المصرفیة المتعثرة الدائنة  - ب

وهي تلك التي تتصل بأسباب هیكلیة وبالتالي تأخذ وقتًا طویًال في معالجتها ألنها تتطلب إصالحًا جذریًا     
وتنقسم وفق هذا النوع ، وهیكلیًا، یحتاج إلى جهد كبیر من أجل معالجة حالة التعثر التي أصابت المشروع

  :إلى

                                                           
  .75- 70ص. ، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  1
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وهي تلك الدیون التي تتزاید قیمتها عامًا بعد آخر وتتراكم : قروض متعثرة ذات طبیعة تراكمیة - 
إلى إتفاق وصعوبة توصیله  فوائدها ومصارفها على أصل الدین لعجز المقترض عن سداده،

  لمعالجة حالة التعثر؛
وهذا النوع من القروض یتم بإتفاق مع العمیل وباقي الدائنین على : قروض متعثرة متناقصة القیمة - 

جدولة سدادها، ویصبح العمیل المقترض ملتزمًا ببرنامج السداد، ومن ثم یبدأ إجمالي الدین في 
 التناقص فترة بعد أخرى حتى یتم اإلنتهاء من سداده؛

  1:قسم وفق هذا الصنف إلى نوعین هماوتن :تشابكهاو تصنیف القروض المتعثرة وفقًا لدرجة تعقدها  - 5
  : قروض بسیطة سهل التعامل معها  - أ

هذا النوع من القروض عادة ما یكون قائم على طرفین أولهما المقرض وثانیها المقترض، وتكون      
األجل، ولكن نتیجة لظروف عرضیة  متوسط أو قصیرطة، ویستخدم تمویل قیمته ومبلغه بسیط ومدته بسی

  طارئة ومؤقتة حدث له التعثر، ونظرًا لبساطة أسبابها وآثارها یسهل عالجها والقضاء علیها؛
  : قروض متعثرة معقدة  - ب
وهذا النوع من القروض المتعثرة تكون في الغالب متعددة األطراف خاصة من جانب المقترضین أي أن       

وأصبح كل مقترض مشارك فیها ، قروض مشتركة ولسبب أو آلخر تعثر العمیل في سدادها الغالب علیها
تجاهاته المختلفة ونتیجة لهذا امیل المقترض، ولكل منهما آراءه و یطالب بإتخاذ إجراء معین ومحدد ضد الع

جیدة وٕاقتراح العالج ختالف یصعب التعامل معها، وتحتاج إلى خبرة ودرایة كاملتین لدراستها دراسة علمیة اال
  لها؛
وتصنف حسب هذا النوع إلى ما : تصنیف القروض المتعثرة وفقًا لمرحلتها التي تم إكتشافها فیها -06
  :یلي
  :قروض متعثرة أولیة في مرحلة التكوین  - أ

  ال تزال أسبابه كامنة وال تثیر إنتباه المقترض حیث أن مظاهرها ال تزال أولیة؛  
  :مرحلة النموفروض متعثرة ثانویة في   - ب

حیث تتجاوز مرحلة التكوین وتصبح لها مظاهر واضحة وملموسة وأعراض تتفاقم یومًا بعد یوم،        
  وتمارس ضغوط واضحة على متخذ القرار في المشروع وعلى المقترضین حول إمكانیة سداد حقوقهم؛

  :قروض متعثرة متكاملة في مرحلة النضج -ج 
  حیث بلغت شدة أزمتها وأقصى حد لها وأصبحت أوضاعها بالغة السوء؛       

  :قروض متعثرة في مرحلة المعالجة والقضاء علیها -د 
كون قد تم وضع خطة تقویم المشروع المدین أو تصنیفها وفقًا للخطة أو السیناریو والتصور یحیث       

  .الذي إتفق علیه الدائنین

                                                           
  .80-76ص. ، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  1
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  القروض المتعثرة  وأسباب آثار: المطلب الثالث

  القروض المتعثرة  آثار  - 1

ل یمكن التفرقة في آثار القروض المتعثرة بین تلك اآلثار المنصرفة إلى أطراف العالقة اإلئتمانیة، العمی    
عتباري ومعه الضامن، الطرف الدائن المتمثل في البنك، وتلك اآلثار ا المدین سواء كان شخص طبیعي أو 

  1:إلى اإلقتصاد القومي، وتنقسم هذه اآلثار إلى آثار جزئیة وآثار كلیة كما یلي التي تنصرف
  :اآلثار الجزئیة  -أ 

ئتمانیة، فمن بین اآلثار المتعلقة باألطراف إلى آخر من أطراف العالقة االتختلف هذه اآلثار من طرف      
  :ن نجدیالمقترض
الخسائر المحققة نتیجة لتعاظم حجم دیون المشروعات المتعثرة من أقساط الدین وفوائده لصالح   -        

 البنك الدائن؛
 إنخفاض حجم الموارد الدائنة للمشروع المدین ومن ثم وقوعه في أزمة السیولة؛ -      
 ب العمل؛لاستمرار دو على مستلزمات التشغیل الالزمة لالتعزر الحصول  -      

 زیادة حجم الطاقة العاطلة في المشروع المتعثر من الناحیتین المطلقة والنسبیة؛ -      
 التوقف الجزئي ثم الكلي لدوالب العمل، وهو ما یعني تزاید حجم الخسائر المحققة؛ -      

  :أما اآلثار المتعلقة بوحدات الجهاز المصرفي تتمثل فیما یلي
مصرفیة في شكل قروض قدمت للمشروعات المتعثرة، حیث یتعذر على تجمید قدر هام من الموارد ال -     

البنوك إستردادها وٕاعادة توظیفها من جدید بتقدیمها كقروض في عملیات إئتمانیة أخرى، األمر الذي یحد من 
 عمل مضاعف لإلئتمان فیضعف أثره وال تتحقق النتیجة الكاملة والمرجوة من أعماله؛

الدیون المشكوك في تحصیلها عن المستوى العادي المتعارف علیه مصرفیًا، ومن زیادة مخصصات  -     
 ثم حرمان البنوك من إستخدام قدر هام من مواردها المالیة، وعلیه الحد من قدرتها على خلق الودائع؛

ر في كل حقوقه لدى المشروع المتعث توفیر قرائن قویة تشیر إلى إحتمال فقد البنك الدائن لجانب أو -     
 السداد؛
وٕادارات اإلئتمان بالبنوك في محاولة دراسة  ليؤو مسضیاع قدر هام من الوقت والجهد نتیجة لقیام  -     

مواقف المشروعات المتعثرة مالیًا، ومحاولة تصحیح هیاكلها المالیة، هذا الوقت والجهد كان من الممكن 
 ؛خرىألیات مصرفیة إستثماره في تحقیق قیمة مضاعفة للبنك الدائن من خالل عم

قضایا اإلئتمانیة المطروحة أمام األجهزة القضائیة، مما فقدان قدر هائل من الوقت في المنازعات وال -      
  . قد تضیع معه فرص إعادة التأهیل اإلقتصادي للمشروعات المتعثرة في التوقیتات المناسبة

  
   

                                                           
  .362- 361 ص. ، ص2000، منشأة المعارف، الطبعة الثانیة، مصر، إقتصادیات اإلئتمان المصرفيمحمد كمال الحمزاوي،  1
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  :اآلثار الكلیة - ب

لك ألن كل أو ر على مستوى اإلقتصاد التجمیعي ذمشكلة تعثر المشروعات كانت وال تزال لها آثا إن    
  1:األقل معظم المتغیرات اإلقتصادیة الكلیة تأثرت بهذه المشكلة، حیث نجد من بینهاعلى 
الشك أن التوقف الجزئي أو الكلي لخطوط إنتاج المشروعات المدینة المتعثرة : اإلنتاج الكلي −

وخروجها على نحو تدریجي من حلبة اإلنتاج، یؤدي إلى الحد من الزیادة في العرض الكلي من 
  والخدمات؛بعض السلع 

یؤدي التعثر إلى اإلستغناء عن العاملین بالمشروعات المتعثرة بصورة تدریجیة، مما یهدد  :العمالة −
  السالم اإلجتماعي سواء على مستوى المجتمع المحلي أو على المستوى القومي؛

نها ستقرار النقدي في المجتمع، حیث ألمتعثرة على اإلخالل باالاتعمل ظاهرة المشروعات : التضخم −
تدعم القوى التضخمیة مما یعني تدهور القیمة الحقیقیة لوحدة النقد الوطنیة، فما تم تقدیمه من إئتمان 

إال في مرحلة إستخدام هذا اإلئتمان  ،لهذه المشروعات لم یسهم في زیادة اإلنتاج السلعي أو الخدمي
  األولي ومع التوقف عن ممارسة العملة اإلنتاجیة ینخفض العرض الكلي؛

عثرة في إقتصاد ما تلك اآلثار تلعل من أهم ما یترتب على وجود مشروعات م: اإلستثمار واإلدخار −
على القدرات االدخاریة واالستثماریة، ناهیك عن تأثیرها غیر المواتي على بیئة التي تؤثر السلبیة 

  ومناخ اإلستثمار ومن ثم على إمكانیة إستقطاب اإلستثمارات األجنبیة المباشرة؛
الشك أن إختفاء المشروعات المتعثرة من حلبة اإلنتاج یفقد الدولة بعض  :غیرات الموازنة العامةمت −

مصادر اإلرادات العامة السیادیة مثل مستحقاتها من الضرائب الحالیة، والحصیلة المتوقعة مستقبًال 
التأمینات من إستمرار تلك المشروعات سواء من الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة، نهیك عن 

  الخاصة لهذا المشروع؛
 للتعثر اإلنتاجي آثار على كل من جانبي المیزان التجاري،: العالقات اإلجتماعیة مع العالم الخارجي −

حجم الصادرات أما الواردات فتتجه للزیادة و ففیما یتصل بالصادرات یعني الحد من الزیادة في اإلنتاج 
بهدف الوفاء بجانب من النقص في اإلنتاج المحلي من تلك السلع والخدمات التي تنتجها 

  . المشروعات المتعثرة المتوقفة كلیًا أو جزئیا
  أسباب القروض المتعثرة - 2

  2:ترجع أسباب تعثر القروض إلى مجموعة من األسباب وهي 
تتنوع هذه األسباب وتتعدد الحاالت اإلئتمانیة التي تعثرت ولم  :مجموعة األسباب الخاصة بالعمیل -أ  

  :یستطیع أصحابها تسدیدها في مواعیدها، ومن بینها
  حداثة خبراتهم في النشاط الذي یقومون بتمویله وال توجد لدیهم خبرة كافیة للقیام بهذا النشاط؛ -       

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، تخصص تحلیل ، إشكالیة القروض المصرفیة المتعثرةعادلهبال  1

  .60 - 59 ص. ، ص2012- 2011اإلقتصادي، جامعة الجزائر، 
  .100 –88 ص. ، صمرجع سبق ذكرهمحسن أحمد الخضري،  2
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ي أنشطة ال معرفة لهم بها، دون علم البنك واستخدام تسهیالت البنك اإلئتمانیة في دخولهم ف -         
  مشروعة؛التمویلها وخاصة إذا كانت هذه األنشطة تشتمل على قدر كبیر من المخاطر أو غیر 

دخولهم في صفقات مع الغیر من المقرضین الذین یرغبون في إعساره أو في نهب أمواله، وعدم  -         
  ه بخطورة ما هو مقدم علیه؛وعی

  وفاة العمیل ورعونة الورثة من األبناء وٕانفاقهم الترفي غیر المحسوب من أموال المنشأة المقترضة؛ -        
عدم الفصل بین أموال العمیل الخاصة وبین أموال المشروع الذي یدیره، وبالتالي یقوم بإنفاق جزء  -        

  تیاجاته الخاصة مما یؤدي إلى إعسار المشروع؛كبیر من أموال المشروع على إح
لعمیل وهو ما یظهره وهناك أسباب أخرى للتعثر ترجع إلى المشروع المقترض ذاته ولیس فقط الشخص ا

  :الشكل التالي
  یوضح أسباب تعثر المشروعات ): 04( شكل

  
  
  

    
                

      
            

  
   
  
  
  
  

  .88ص  ،مرجع سبق ذكره ،محسن أحمد الخضري :المصدر                                             
ترجع هذه األسباب إلى الخطأ والتحیز الشخصي للقائم بالدراسة  :مجموعة األسباب الخاصة بالبنك -أ  

  :اإلئتمانیة ولمتخذ القرار اإلئتماني من حیث مجموعة من العوامل كما هي موضحة في الشكل التالي
  ي یكون البنك سببًا فیهایوضح األخطاء الت ):05( شكل

  
  نوع اإلدارة اإلئتمانیة                            

  
  

     
  .100، ص مرجع سبق ذكرهمحسن أحمد الخضري،  :المصدر         

 أسباب تعثر المشروعات

المالیةسوء اإلدارة  سوء التسویق سوء إدارة اإلنتاج  

 تعطیل اآلالت
نسبة العادم ارتفاع  

 الراكد والتالف
 الضائع

االنتظامعدم   
التكلفة ارتفاع  
المواد الخام اختناقات  

 

 سوء دراسات السوق
 سوء تخطیط المنتجات

 سوء التسعیر
 سوء التوزیع
 سوء الترویج

 سوء أداء رجال البیع

 سوء التخطیط المالي
االقتراضزیادة   

االئتمانزیادة منح   
 سوء التحصیل

قیمة المصروفات ارتفاع  
 التبذیر

غیر المنتج اإلنفاق  

أخطاء تقدیر 
 الضمانات المقدمة

 أخطاء البنك
أخطاء في 

قبول نوع معین 
 من المخاطر

 أخطاء الدراسات اإلئتمانیة
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  1:وترجع هذه األسباب إلى
  قصور دراسة منح التسهیالت اإلئتمانیة؛ -     
تحلیل مخاطر اإلئتمان تحلیًال موضوعیًا من حیث مخاطر اإلدارة والسوق باإلضافة إلى رأس عدم  -     

  المال والضمانات اإلئتمانیة؛
  صرف التسهیالت دفعة واحدة للعمیل ولیس حسب شروط العقد؛ -     
  ؛التعدم المعالجة السلیمة للتجاوزات التي تحصل بین الحین واآلخر بالتسهی -     

  مجموعة األسباب الخاصة بالظروف المحیطة  -ج  

هناك أسباب كثیرة للتعثر تخرج عن نطاق البنك والعمیل ألنها أسباب عامة ولیست خاصة وهي عادة ما   
تتعلق بالظروف اإلقتصادیة والسیاسیة المحیطة وأحیانًا الظروف الطبیعیة، ویمكن اإلحاطة بهذه الظروف 

  :من خالل الشكل التالي
  المتعثر یوضح جوانب الظروف البیئیة المحیطة بالمشروع :)06( شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .124، ص مرجع سبق ذكرهمحسن أحمد الخضري، : المصدر                                     
       

  
  
  
  
  

                                                           
  .62، ص مرجع سبق ذكرهدعاء محمد زایدة،  1

 أسباب عالمیة أسباب محلیة

 المشروع المتعثر

السیاسات اإلقتصادیة 
 المحلیة
 سیاسة التسعیر -
 السیاسات المالیة -
 السیاسات النقدیة -
 السیاسات العامة -

سیاسات التجارة الخارجیة 
 الدولیة
 سیاسات الحمایة -
سیاسات التكتالت  -

 اإلقتصادیة 
سیاسات الحروب  -

 اإلقتصادیة

تأثیرات الركود  - 
 التضخمي العالمي
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  .ومساهمة التدقیق الداخلي في التقلیل من مخاطرهاإكتشاف القروض المتعثرة : المبحث الثالث

 وهذا ال ،إن التعامل مع القروض المتعثرة لیس أمرًا سهًال بل یحتاج إلى الخبرة والدرایة والمتابعة الكاملة    
یتأتي إال من خالل التدقیق الجید في عملیة منح القروض من أجل تفادي المخاطر التي قد تنتج من تعثر 
القروض، وفي هذا المبحث سیتم التعرف على أهم المؤشرات التي تدل على القروض المتعثر ومخاطرها 

  . وكذا العملیات المتبعة في عملیة المتابعة والمعالجة
  القروض المتعثرةمؤشرات : المطلب األول

 هناك مجموعة من المؤشرات التي یمكن اإلستناد علیها للكشف المبكر عن تعثر القروض وتتمثل فیما   
  :یلي
   1:مؤشرات التعثر التي یستند علیها من داخل البنك - 1

  :توجد العدید من المؤشرات التي یمكن أن یستدل منها على تعثر العمیل ویكون ذلك من خالل
  :حسابات العمیل من خاللحركة   -أ 

 قیام العمیل بالسحب بنفسه أو كمستفید رئیسي وٕاصدار شیكات لحامله؛ - 
 تتناسب مع طبیعة عملیات العمیل؛ السحب بدفعات ال - 

 :دراسة وضع كمبیاالت العمیل من خالل   - ب 

 التركیز على الكمبیاالت المقدمة من العمیل على عدد محدود من المدینین؛ - 
 الكمبیاالت التي یتم إجراء تحریات عنها أو ردها؛زیادة عدد  - 

  :دراسة وضع بضائع العمیل وذلك من خالل  -ج

  مدى إرتباط حركة البضائع المقدمة كضمانات لحركة حسابات العمیل؛ ما -      
  ؛انیة المتفق علیهاهل یقوم العمیل بسحب البضائع المخزنة وفقًا للبرامج المالیة والزم -      

  :دراسة ضمانات العمیل وذلك من خالل -د 

  مدى ثبات قیمة ضمانات العمیل وفي أي حالة ترجع قیمتها ماذا یفعل العمیل لزیادتها؛ ما -     
مانات أو منه أو زیادة السحب على نفس الض هل العمیل دائم الطلب على تحریر الضمانات المقدمة -     

  .إستبدالها بضمانات شخصیة أو بدون ضمان
  :مؤشرات البیانات المالیة للمقترض -2

تتمثل في مؤشرات المیزانیة وجدول حسابات النتائج التي یتم من خاللها التنبؤ مقدمًا بالمشاكل      
  2:والصعوبات التي قد تواجه المقترضین ویتم توضیحهما فیما یلي

  
  

                                                           
  .66-65 ص.، صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  1
  .83-80 ص. ، صمرجع سبق ذكرههبال عادل،  2
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 :مؤشرات تعثر القروض من خالل المیزانیة  -أ 

إلى  يعلى أنه یواجه صعوبات قد تؤد یستدل بها عدة مؤشرات من خالل میزانیة المقترض هناك  
  :ومن أهمها ماتهالتز احتمال عدم قدرته على سداد ا

 زیادة فترة تحصیل أوراق القبض وحسابات المدین؛ - 
 راق الدفع وحسابات الدائنین؛ زیادة فترة تسدید أو  - 
 تقلبات حادة في السیولة؛   - 

 :القروض من خالل جدول النتائج مؤشرات تعثر  - ب 

ف على حلیلها لفترات مختلفة یمكن التعر یصور جدول النتائج إیرادات ونفقات المقترض من خالل ت     
ستدالل علیها من ومن المؤشرات التي یمكن اال، نصر من عناصر اإلیرادات والنفقاتمدى سالمة كل ع

  :خالل جدول حسابات النتائج مایلي
 مبیعات؛إنخفاض حجم ال - 
 أو بعض بنود النفقات؛ اإلرتفاع غیر المبرر في أحد - 
 .اإلنخفض أو اإلرتفاع غیر المبرر في أحد بنود اإلیرادات - 

  1:وهناك مؤشرات مالیة أخرى تتمثل فیما یلي
األجل طویلة  على القروضعدم إمكانیة سداد القروض طویلة األجل وجدولتها، بشكل كبیر  - 

 ویلة األجل؛طلتمویل األصول 
 .على تمویل مشاریع تطویر منتجات جدید أو إستثمارات ضروریة أخرى ةعدم القدر  - 

   2:مؤشرات أخري لتعثر القروض - 3
هناك مؤشرات أخرى قد تنذر بحدوث مشكلة في سداد القرض مستقبًال، وذلك حسب ظروف عمل البنك     

  :المؤشرات مایليومحیط نشاطه وملكیته ونظام المعلومات المتاح لدیه، ومن بین هذه 
 يوط أیسر أو مهلة أطول مما قد یؤدتأخر المقترض في الدفع للموردین أو طلبه منه منحه شر  - 

 برفض التورید له؛
 وجود مشاكل عملیة لدى المؤسسة ؛ - 
 تراجع التقییم اإلئتماني للمؤسسة المقترضة؛ - 
 مات إتجاه الدولة؛التز خر في سداد الضرائب وغیرها من االالتأ - 
 . ین لم یفصح عنهم المقترض من قبلظهور دائن - 

  
 

                                                           
  .78، بدون دار نشر، فلسطین، صالتحلیل الماليفهمي مصطفي الشیخ،  1
 .83-82 ص. ، صسبق ذكرهمرجع هبال عادل،  2
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   مخاطر القروض المتعثرة: المطلب الثاني

تتواجد المخاطر االئتمانیة بصفة مستمرة لدى البنوك، بل أن ما یتحقق من ربح لتلك البنوك إنما هو ناتج   
  1:التعامل الكفء مع تلك المخاطر التي تقوم على ثالثة أركان وتتمثل فیما یلي

وهي المراجعة الدوریة للعملیات االئتمانیة للتحقق من مدى اإللتزام  :االئتمانیة المخاطرمراجعة  - 1
عن ذلك  لمخاطر اإلئتمانیة، وتقدیم تقریروتقییم مدى التعرض ل ،بالسیاسات واإلجراءات والمعاییر اإلئتمانیة

  إلدارة العلیا للبنك؛ ل
في وهي تهدف إلى تقییم العناصر الكمیة والنوعیة المؤیدة لجدارة العمالء : تحلیل المخاطر اإلئتمانیة - 2

  .حتماالت إسترداد الدیناالحصول على اإلئتمان وتقییم 
  2:إضافة إلى

وهي تهدف إلى إستخدام المصرف لكافة الوسائل لتنمیة ورقابة نشاطه في  :إدارة المخاطر اإلئتمانیة - 3
تمانیة، وتنظیم الوظیفة اإلئتمانیة، السیاسات ئمنح اإلئتمان، ویتكون ذلك المنهج من اإلستراتیجیة اإل

  .المحاسبیة للقروض وٕاعداد التقریر عنها
  3:ترجع أسباب مخاطر القروض المتعثر إلى مایلي

 لى ضمانات محددة وغیر كافیة؛حصول البنك ع - 
 اإلقتصار على التوصیات من شخصیات هامة في منح القروض؛ - 
 التساهل في منح اإلئتمان بسبب المنافسة بین البنوك؛ - 
 ضعف اإلستعالمات عن العمیل؛ - 
على التدفقات النقدیة ثم على  ل للشركات المقترضة مما یؤثرإرتفاع معدالت مخاطر األعما - 

 السداد؛
وهي مخاطر مالیة تجاریة  ،مخاطر الشركة، مخاطر البنك، مخاطر أسعار الفائدة: نذلمخاطر إوعلیه فا 

  داریة، سیاسیة؛ إفنیة ، 
  :تؤدى إلى وهذه المخاطر

 إفالس البنوك؛ - 
 تخصیص فرص التقدم والنمو والتوسع؛ - 
 القضاء على الصورة الذهنیة السلیمة عن البنك لدى الغیر؛ - 
 الودائع من البنك المفلس هو الثقة في النظام المالي للمصرف؛ خوف العمالء واإلتجاه لسحب - 
 .نقص من اإلئتمانالإرتفاع أسعار الفائدة و  - 

  
                                                           

  .44، ص2011الحدیث، مصر، ، دار الكتاب البنوك ومخاطر األسوق المالیة العالمیة، صالح حسن 1
 .48ص ،ذكره سبق، مرجع صالح الدین حسن السیسي 2
  .30ص  مرجع سبق ذكره،فرید راغب النجار،  3
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  ومعالجتها متابعة القروض المتعثرة: المطلب الثالث
  متابعة القروض المتعثرة - 1

تقوم على التأكد من أن السیاسات والتعلیمات واإلجراءات  ،یعتبر التدقیق في البنوك عملیة تقلیدیة    

      1.قد تم تطبیقها كما ینبغي ةنة معیئالموضوعة من طرف هی والقوانین

وجود نظام محكم لمتابعة القروض یخفف كثیرًا من نسبة القروض المتعثرة، هذا إلى جانب  وعلیه فإن     
لبدایة، قد یسمح ذلك باكتشاف التعثر في وقت مبكر، وتكون نسبة الدراسة الوافیة والدقیقة لملف القرض في ا

  :التالیة هي مبینة في المعادلة  من إجمالي القروض كما %5القروض المتعثرة في البنك ال تتجاوز نسبة 

=نسبة القروض المتعثرة      
القروض المشكوك فیها أو المتعثرة

إجمالي القروض
 >5%.2  

التأخر في السداد مؤشرًا على عدم رغبة العمیل أو عدم مقدرته على السداد، وفي حالة قد یكون تكرار       
، راألم اقتضيذ إجراءات متشددة إذا ابل وٕاتخلة فینبغي اإلتصال به وٕاقناعه بالسداد طارغبة العمیل في المم

من الحكمة والرؤیا  قدر سداد فإن األمر قد یحتاج إلىالعمیل على ال ةإذا كان التأخر راجع إلى عدم قدر أما 
  .ماته فینبغي علیه القیام بعملیة المتابعةاتز النك تعثر أحد عمالئه في الوفاء بلمعالجة األمر، فإذا الحظ الب

  3:وتتم عملیة المتابعة عن طریق مایلي   
مع تصنیف البیانات  ،إعداد ملف إئتماني شامل منظم مرتب ترتیبًا متسلسًال حسب التاریخ  -أ 

مع ضرورة حفظ عقود التسهیالت  ،ً والمستندات التي یحتوى علیها الملف ترتیبًا متجانسا
لتخضع للرقابة الثنائیة  ،اإلئتمانیة ووثائق التأمین وغیرها من العقود داخل الخزائن الحدیدیة

  بصورتها في الملف اإلئتماني؛ واإلحتفاظ
لحصر وتقییم حركة الحسابات المدینة  ،ي على أكثر تقدیریجب إعداد نظام شهري أو ربع سنو   -ب 

  لعمالء اإلئتمان؛
یجب وضع نظام للزیارات المیدانیة الدوریة لكافة العمالء مع التركیز على العمالء المتعثرین   - ج 

ن إستمرار المساندة یجب أن یقابله المزید أًا أن البنك لن یتخلي عنهم، إال مع إشعارهم دائم
لتزام ببرامج التسویة الودیة المتفق داع واالیلممكن توافرها وكذا تنشیط حركة اإلمن الضمانات ا

  علیها؛
  :توافر أسالیب للمتابعة اإلئتمانیة من خالل أسلوبین أساسین هما   -د 

 :وتتم داخل البنك نفسه وتشمل: المتابعة المكتبیة - 1
 وتحلیلها دوریًا؛  اداعً یمتابعة حركة حسابات العمیل سحبًا وإ  - 

                                                           
 .24، صمرجع سبق ذكرةهادى التمیمي،  1
  .96، ص 2012مصر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، التقنیات البنكیة وعملیات اإلئتمان ،سلیمان ناصر 2
  .74، ص 2010، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن، إدارة مخاطر المحافظ اإلئتمانیةعیسى،  مهند حنا نقوال 3
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 ضلمالحظة ثبات أو تضخم أو إنخفا ،لمتابعة البیان المجمع وٕاعداد جدول مقارنة لكل عمی - 
 قبل الجهاز المصرفي؛ من ماتهالتز ا

متابعة الجرائد والمجالت السیما الرسمیة والمتخصصة لما قد یتم من تعدیالت في الكیان   - 
 القانوني للعمالء أو في الغرض من النشاط؛

 ؛االوثائق وأسباب إعادتها أو إقفالهرة و متابعة الشیكات الصاد - 
  : وتتم من خالل: المتابعة المیدانیة - 2

القیام بدوریة اإلستعالم عن العمیل على األقل مرة كل ستة أشهر وتزداد بالطبع بالنسبة  - 
 ئي الحركة منهم؛ یللعمالء المتعثرین أو البط

 الدوري بهم لألطمئنان على سیر النشاط؛الزیارة المیدانیة لمواقع العمالء واإلتصال التلفوني  - 
وضاعهم التنافسیة أئي الحركة أو المتعثرین للوقوف على حقیقة یالزیارة المیدانیة للعمالء البط - 

 .أول بأول
  1:ویكون ذلك من خالل متابعة حسابات العمالء - ه 
األغراض المختلفة التي و مات االبنوك بمتابعة حركة حسابات العمالء أخذًا باإلعتبار اإلستخد امهتمإ       

تسهیالت السحب على المكشوف  شاطهم، ویوجه البنك عنایته إلىتوجه إلیها هذه التسهیالت وكذلك طبیعة ن
 مكشوف مع إستمرار المدیونیة فيستخدام السحب على الاألغراض تؤدي إلى حالة التعثر، ف غیر المحدد

ویحاول مواجهتها عن طریق إستخدام  ،یعانیها العمیل التية سیولالقد یكون نتیجة األزمة في  مستوى مرتفع
  . ىلم یتحصل على موارد أخر  علیه سدادها ما یتعذرالتسهیالت المتاحة له والتي 

  معالجة القروض المتعثرة  - 2
  2:كما یلي إجراءاتتتم معالجة القروض من خالل عدة 

إن معالجة القروض المتعثرة تبدأ بتحدید تلك القروض، ثم تحدید المركز المالي والنقدي للعمیل، وتحدید     
فیما إذا كان العمیل قد دخل في مرحلة التعثر المالي وتحدید درجة ذلك التعثر، وعلى ضوء ذلك یتم تقسیم 

  ها؛حاالت القروض المتعثرة إلى قروض یمكن معالجتها وأخرى میؤوس من
  :التي یمكن معالجتها الحاالت  - أ

فإنها تمثل حاالت یمر فیها العمیل المقترض بعثر مالي مؤقت، وهنا من األجدر قیام المصرف بتقدیم   
وذلك باللجوء إلى أحد أو أكثر  ،بعض المقترحات لمعالجة الحالة المتعثرة والمساعدة للخروج من األزمة

  :من الطرق التالیة
 الجزئي للمدیونیة؛االسقاط الكامل أو  - 
 إعادة جدولة الدیون؛ - 

                                                           
، رمضان، وأوالده،  للطباعة جھتي النظر المصرفي والقانونيودارة المخاطر اإلئتمانیة من إعبد الحمید دمحم الشواربي، دمحم عبد الحمید الشواربي،  1

  .699، ص 2002والتجلید، مصر، 
  .115، صمرجع سبق ذكرهإیمان إنجرو،  2
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 تحدید فترات السماح؛ - 
 .تحقیق شروط السداد - 

    1: المیؤوس منها الحاالت -ب
قد تتمثل في بیع ففي هذه الحاالت یتم إتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حقوق البنك، والتي       

 ، العمیل، وٕالى أن تنتهي اإلجراءات المشار إلیها، بل وقد یصل األمر إلى إعالن إفالس األصول المرهونة
، وسواء كانت الحالة میؤوس منها أو غیر میؤوس منها اض كلها أو جزء منها مشكوك فیهو عتبر القر تسوف 

  ینبغي إعداد تقریر نهائي بشأن القروض المتعثرة وما تم بشأنه، لیرفع إلى لجنة القروض؛
ینبغي أن یقابل دائمًا بإتخاذ إجراءات  ماته إتجاه البنك الاومن هنا یتبین أن عجز العمیل عن الوفاء بالتز     

، ومن تهالمخلصة لمساعدته للخروج من أزم عنیفة ضده، بل ینبغي أن یقابل في بعض الحاالت الجهود
تصف بالفطنة والحكمة، إذ یسهم في ی عمیل للخروج من األزمة بعد إجراء ذكي وتصرفالمؤكد أن مساعدة ال

األمر الذي قد  ،ن، كما یترك أثرًا إیجابیًا على سمعة البنكیتوثیق عالقات طویلة األجل مع العمالء الحالی
  حتملون؛میترتب علیه جذب بعض العمالء ال

لك تعرض ذ ستخدام إجراءات متشددة بمجرد التوقف عن السداد، فقد یترتب علىاالبنك إلى  أأما إذا لج  
  .فالسالعمیل المقترض إلى اإل

  :والشكل الموالي یوضح عملیة معالجة القروض المتعثرة 
 یوضح معالجة القروض المتعثرة):  07(الشكل 

  
   
  

     
  حاالت یمكن معالجتها  حاالت میؤوس منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .168ص  ،مرجع سبق ذكرهمنیر إبراهیم هندي، : المصدر                                            

                                                           
 .167، ص 2002، منشأة المعارف، مصر، إدارة األسواق والمنشأت المالیةمنیر إبراهیم هندى،  1

 تحدید القروض المتعثرة

مؤقتةال تحصیل المستحقات لتأجی عتبار القرض كله أو جزء منه إ  

 مشكوك فیه

مقترحاتتقدیم جدول   

 تحلیل المركز المالي والنقدي للعمیل

الموقف النهائي 

 للقروض المتعثرة

إتخاذ إجراءات للمحافظة على 

 حقوق البنك
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  :خالصة الفصل

تعتبر مشكلة التعثر المالي للقروض من المشاكل التي قد تواجهها البنوك، والتي تحتاج إلى مجهود فكري    
وعملي كبیر من أجل مواجهتها والحد من الخسائر الناتجة عنها، بسبب عدم قدرة المقترض بالوفاء بالتزاماته 

نها ما هو متعلق بالمقترض ومنها ما هو ما متعلق بالبنك نفسه إتجاه البنك، وهذا راجع إلى عدة أسباب م
  .باإلضافة إلى أسباب خارجة عن مسؤولیة البنك والمقترض

وهناك مجموعة من المؤشرات التي یمكن اإلستناد علیها للكشف المبكر عن تعثر القروض من بینها   
  . مؤشرات یستند علیها داخل البنك ومؤشرات البیانات المالیة للمقترض

ویعتبر التدقیق الداخلي في البنوك عملیة تقلیدیة تقوم على التأكد من السیاسات والتعلیمات واإلجراءات   
قوانین الموضوعة من طرف هیئة معینة قد تم تطبیقها كما ینبغي، وعلیه فإن وجود نظام محكم لمتابعة وال

القروض یمكنها من التحكم في اإلئتمان وتوجیهه، وضبط أداء المصارف على النحو الذي یضمن سالمة 
  .مراكزها المالیة ویحول دون تعرضها لإلنهیار

البنوك إلى إتباع مجموعة من اإلجراءات العالجیة من أجل مواجهة  إال أنه عند حدوث التعثر تلجأ    
التعثر، حیث أنه توجد حاالت تعثر یمكن معالجتها وأخرى ال یمكن معالجتها، ولذا فإن البنوك تسعى إلى 

  . المحافظة على حقوقها ومساعدة المقترض المتعثر للخروج من تعثره
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    :مقدمة الفصل
البنوك التجاریة الجزائریة، الذي یقوم بتقدیم مختلف بأدرار من أهم یعتبر بنك الفالحة والتنمیة الریفیة     

أنواع التسهیالت اإلئتمانیة، التي تساعد في تنمیة اإلقتصادي الوطني من خالل تشجیع اإلستثمار في 
المناطق الریفیة، وعلیه فإن هذا البنك قد یتعرض إلى مخاطر جراء منح التسهیالت، لذا یجب علیه القیام 

  .اخلي الجید للحد من هذه المخاطربعملیة التدقیق الد
وفي هذا الفصل سیتم التطرق إلى إسقاط الدراسة على بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار، لمعرفة    

الدور الذي یقوم به المدقق الداخلي للتقلیل من المخاطر التي یتعرض لها، وعلیه تم تقسیم هذا الفصل إلى 
  :مبحثین رئیسیین كما یلي

  .تقدیم عام حول بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار: المبحث األول        
  .  التحلیل الوصفي وٕاختبار فرضیات الدراسة: المبحث الثاني        
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   تقدیم عام حول بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: المبحث األول
الفالحة والتنمیة الریفیة بأدار، وكذا مختلف  في هذا المبحث سیتم التطرق إلى تقدیم عام حول بنك

   .عملیات المتابعة والتدقیق الداخلي التي تمر بها مختلف عملیات منح القروض

  والهیكل التنظیمي لهتعریف بنك الفالحة والتنمیة الریفیة : المطلب األول

  1:بنك الفالحة والتنمیة الریفیة تعریف - 1

فهو خصص في تمویل  13/30/1982بتاریخ  82/106تأسس بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بالمرسوم      
األنشطة الفالحیة والتقلیدیة العامة، وهو مؤسسة مالیة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، 

ظومة البنكیة والبنوك التجاریة التي قع إصالحات المناولقد جاء إنشاء بنك الفالحة والتنمیة الریفیة على و 
تسعى إلى أكثر ربح ممكن بالفعل، ونظرًا لألهمیة التي یتصف بها البنك فقد فرض نفسه بین مختلف البنوك 

نوك بهذا البنك یخضع كغیره من الفالتجاریة في ظل التوجه الجدید نحو السوق الحر والدخول في المنافسة، 
  بإدارة البنوك ونظام القروض؛ إلى القواعد العامة والمتعلقة

 ،لقد أخذ البنك بمبدأ الالمركزیة حیث أعطى لفروعه ووكاالته صالحیات واسعة في منح القروض      
والیة على مستوى  48وخدمة سیاسة إعادة الهیكلة للمؤسسات تسهیًال لخدماته بعد أن أعید تقسیم البالد إلى 

والزراعي وكل األنشطة  ينك متخصص في تمویل القطاع الفالحهو بالوطن، وبنك الفالحة والتنمیة الریفیة 
  المرتبطة بهذا القطاع؛

مؤسسة ذات أسهم حیث بلغ رأس ماله ملیار دینار  على أنه: ف بنك الفالحة والتنمیة الریفیةر عوی    
مدیریة جهویة، وتطور إلى أن أصبح رأس  29و فرع 185إلى  1985عدد فروعه سنة جزائري كما وصل 

 43وكالة یخضعون لسلطة  300ماله ملیارین ومائتي دینار جزائري، ومع مرور الزمن بلغ عدد وكاالته 
  دج ؛ 33000.000.000.00ورأس ماله  2013مدیریة جهویة سنة 

  تعریف المجموعة الجهویة لالستغالل بأدرار -أ
تاریخ بعدما كان مع إنشاء بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وفي نفس ال تاتم إنشاء هذا المجمع بالمواز 

لك بالبنك الوطني الجزائري وبمقتضى وذ ،لى تمویل نشاط القطاع الفالحيشرف عتعن مصلحة  عبارة
عمال بما فیهم  5تم فصل هذه المصلحة وبنفس الموظفین الذین كان عددهم  82/106المرسوم التنفیذي 

إنشاء وفتح أبواب الوكالة وكان مقرها اإلجتماعي مسكنًا ألحد الخواص مؤخرًا بشارع العربي بن المدیر لیتم 
  مهیدي بوسط والیة أدرار؛

وى طحیث إن ،ات الجهویة التابعة للبنكإرتقت هذه المجموعة إلى مصاف المدیری 1988وفي سنة 
عامًال یتوزعون بین  60ك الها أنذعما فها كل من وكاالت أدرار وتیمیمون ورقان وأولف وكان عدداتحت إشر 

ى إلغاء المدیریة الجهویة بوالیة أدرار واستبدالها بوكالة مركزیة وبق 1992الوكالة والمدیریة، وتم في تاریخ 
سترجاع المدیریة اتم  2001وفي مطلع سنة  صبحت وكالة محلیة فقط،أأین  1988هذا الوضع إلى غایة 
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وتعمل اآلن بطاقة بشریة بلغت إلى غایة یومنا هذا  ،ستغاللمع الجهوي لالالجهویة وأطلق علیها إسم المج
ستغالل بأدرار من بین المؤسسات البنكیة ویعد المجمع الجهوي لال عامًال یتوزعون بین الوكالة والجهویة، 71

  لك بالنظر إلى طبیعة المنطقة؛الشباب وكذا القروض الفالحیة وذ األكثر تمویًال لقروض
  :تتمثل فیما یلي ویهدف البنك إلى القیام بمجموعة من الوظائف :البنك ظائفو  - ب

 :وضع سیاسة إتصال فعالة لتحقیق األهداف المخططة من خالل −

  العمل على مواجهة مخاطر سعر الصرف على القروض الخارجیة بصفة عقالنیة؛ - 
  تطویر مستوى هیئة الموظفین وٕاعطاء األولویة لحاملي الشهادات؛ - 
 :المنتجات والخدمات الجدیدة من خاللعرض  −

  تصفیة المشاكل المالیة؛ - 
  اإلستقبال الجید للزبائن واحترامهم والرد على طلباتهم بجدیة؛ - 
  تمویل المشاریع الداخلیة في إطار تشغیل الشباب؛ - 
 :تطبیق الخطط والبرامج الداخلیة وفق سیاسة الحكومة وهذا من خالل −

  وتحسین تكالیفها؛تطویر الموارد والعمل على رفعها  - 
  مسایرة التطور الحاصل في عالم المهنة المصرفیة وتقنیاتها؛ - 

  :تتمثل فیما یلي یسعى البنك إلى تحقیق أهداف مختلفة :أهداف البنك -ج
اآللي وتجدید الثروة  اإلعالم ستعمالااإلنتاج الفالحي بتطویر وتعمیم  تنظیم جهاز إعادة −

 وعصرنتها؛
 حصتها في مجال اإلنتاج الوطني؛إشتراك الزراعة وتنمیة   −
 توسیع األراضي الفالحیة وتحسین الخدمات؛  −
قتراب من الزبائن عن طریق فتح وكاالت جدیدة في المدن الغنیة بالموارد وكذا تكوین اال −

  الموظفین وتقویم سلوكهم؛
  . لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوالیة أدرار ظیميالهیكل التن - 2

  1 :وهي التنظیمي لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوالیة أدرار من مجموعة من الفروعیتكون الهیكل      
  المدیریة الجهویة : الفرع األول
هو قمة ورأس الهرم اإلداري وهو أیضًا بمثابة العمود الفقري للوكالة التابعة : المدیر الجهوي  - 

وله الحق في  ،من طرفه للمجمع وذلك من خالل التعلیمات واألوامر والتوجیهات المقدمة
  تیة الذكر؛اإلشراف على كل المصالح اآل

  تقوم بتسهیل مهمة القیام بكل األعمال المكتبیة الخاصة بالمدیر؛: السكرتاریة  - 
  رئیس الدائرة اإلداریة والمحاسبیة : الفرع الثاني
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وهي تسهر على السیر الحسن للموارد  ،هو فرع من فروع المدیریة الجهویة لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة   
وهي تتضمن حمایة الممتلكات واألفراد العاملین بهذه المدیریة والوكاالت التابعة  ،البشریة والمادیة والمحاسبیة

  :ویتكون هذا الفرع من مصلحتین هما ،لها إضافة إلى المحاسبة
، حة األمن والوسائل العامةمصل ،وتتكون من مصلحة الموارد البشریة: مصلحة الدائرة اإلداریة - 

 ؛مصلحة اإلعالم اآللي
مصلحة المیزانیة  ،مصلحة التحلیل ،تكون من مصلحة المحاسبة والضرائبوت: مصلحة المحاسبة - 

 ومراقبة التسییر؛
  نائب المدیر المكلف بمتابعة أخطار القروض ما قبل المنازعات: الفرع الثالث

لك تعد أداة ربط بین مصلحة فهي بذ إلى تحسین األداء البنكي أنشأت هذه المدیریة مؤخرًا وهي تضطلع    
وتتمثل مهمتها في متابعة الزبائن المتحصلین على القروض في مدى  ،القروض ومصلحة التحصیالت

لتزامات قبل متابعتهم قضائیًا وخاصة تحصیل اللویدرس مدى تنفیذهم  ،تهم لجدول إهتالك القروضاإستجاب
  :النیابة من ثالثة مصالح وهيالضمانات وتتكون هذه 

  :وهي تسیر من طرف رئیس المصلحة وتكمن مهمتها في: مصلحة متابعة التجارة والتجاریة الخارجیة
 ة للملفات التابعة له؛المتابعة الدقیق - 
 متابعة الحالة المالیة لكل زبون معني بالقروض؛ - 
 ون بالقروض؛متابعة التقاریر الواردة من الوكاالت فیما یخص الزبائن المعنی - 
 إعالم المدیریات المركزیة فیما یخص تعلیماتهم؛ - 
 ىقروض وكل المهام األخرى التي تعطإعالم اللجنة المعنیة بما یخص أي تغییر في مخاطر ال - 

 لیه؛و له من طرف مسؤ 
  :وهي تسیر من طرف رئیس المصلحة، من بین مهامها ما یلي: مصلحة متابعة ما قبل المنازعات

 ة لملفات القروض التي هو مسؤول عنها؛المتابعة الدقیق - 
 لك حسب دراسة الخطر؛ ة بما قبل المنازعات وتقویمها وذمتابعة كل الظروف التي هي معنی - 
 تقدیم الملفات إلى لجنة التحصیالت؛ - 
 تطبیق أوامر لجنة التحصیالت عن طریق العدالة أو عن طریق التفاهم؛ - 
 ؛همن طرف مسؤولیمهام أخرى تعطي له و  هیقدم تقریر إلى مسؤولی - 

  :وهي تسیر من طرف رئیس المصلحة الذي له المهام التالیة: مصلحة متابعة الضمانات 
 تقییم دوري لضمانات المرهونة فیما یخص القیمة والمدة؛ - 
 تحصیل الضمانات وتثبیتها؛ - 
 یراقب الضمانات ویشرف على عملیة المحاسبة؛ - 
 المراقبة الدوریة بما یخص أي تطورات جدیدة؛ - 
 -  
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  ستغاللنائب المدیر المكلف باال: الرابع الفرع

ستغالل وذلك قروض على مستوى المجمع الجهوي لالتتولى هذه النیابة كل المسائل المتعلقة بال 
ثم تدرس تلك الملفات وتقرر في لجنة خاصة تعرف بلجنة  ،بتلقي ملفات طلبات القروض من الوكاالت

ویكون ذلك وفق المعاییر  ،التي یتم رفضها المرفوضةقروض الملفات المقبولة التي ستمول والملفات 
  اإلقتصادیة والمحاسبیة الثابتة؛

  خلیة الشؤون القانونیة: الفرع الخامس

بحیث تتضمن  ،ة على مستوى المجمع الجهويتعتبر هذه الخلیة من أهم المصالح البنكیة المتواجد
ومصلحة األرشیف  ،ومصلحة التحصیالت ،ثالث مصالح رئیسیة وهي مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات

  :فیما یلي موالتي سنتطرق له
هي المصلحة التي تقوم بكل ما من شأنه أن یدخل في : مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات −

ات القانونیة والمنازعات المتعلقة بالوكاالت وهي متواجدة بالمجمع الجهوي إطار الشؤون والدراس
ستشارة القانونیة وهي ستغالل، من بین مهامها أنها تهتم بكل ما من شأنه أن یدخل في إطار االلال

وذلك من خالل دراسة  ،إعطاء التعلیمات القانونیة للجمعیات والشركات بكل أنواعها ولجان الخدمات
  ملف المحضر من أجل فتح الحساب؛

وهي مصلحة تعتمد أساسًا في مهامها على قوانین اإلجراءات المدنیة : مصلحة المنازعات ومهامها −
والممثلة في متابعة ملفات القروض والقضایا المتواجدة على مستوى المحضر القضائي والمحامین 

وكذا تكوین وتجمیع  ملفات المدینین قبل المتابعة القضائیة،وغیرها، من بین مهامها أنها تتابع 
ء عن طریق إصدار واالملفات المراد إیداعها على مستوى المحكمة والتي حل أجل إستحقاق دیونها س

  قوانین أو أحكام أوامر قضائیة كأمر أداء أو األمر بضرب حجر تنفیذي على منقول أو عقار؛
ائق الحاملة ألخبار المنتجة أو المستلمة من طرف أشخاص تهتم بجمع الوث :مصلحة األرشیف −

 1988المؤرخ في جانفي  88/09طبیعیین أو معنویین أثناء ممارسة نشاط ما، وهذا حسب القانون 
من أجل البحث اإلداري أو إثبات الحقوق بها فاظ حتسوالمتعلق باألرشیف الوطني والتي یتم اال

ع عملیة قبل الدراسة في مدة زمنیة معینة، ومن بین المهام التي لألفراد والجماعات أو إلعداد مشاری
  :یقوم بها األرشیفي ما یلي

 إستقبال دفعات األرشیف من طرف المصلحة الدافعة والمتمثلة في مصلحة المحاسبة؛ - 
 الحسن داخل المصلحة؛ العمل السهر على - 
 . تنظیم إستقبال دفعات األرشیف حسب كل شهر - 
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  بأدرار یوضح الهیكل التنظیمي لبنك الفالحة والتنمیة): 08(الجدول

                

           

  

  

  

  

  

 

  

  

  
  

 

  
  

  . BADRوثائق مقدمة من طرف البنك  :المصدر                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 األمانة العامة المدیر الجهوي

خلیة الشؤون     

القانونیة   

نائب المدیر المكلف 

 باالستغالل

نائب المدیر المكلف 

بمتابعة أخطار القروض 

 وما قبل المنازعات

        رئیس الدائرة

اإلداریة       

مصلحة األمن 
والوسائل 

 العامة

مصلحة اإلعالم 

 اآللي

مصلحة 
المحاسبة 

یةالجبائ  

مصلحة 
التحلیل و 
 التطھیر

مصلحة 
المیزانیة 

 ومراقبة التسییر

مصلحة المتابعة 
التجاریة والتجارة 

 الخارجیة

مصلحة المتابعة 

 ما قبل المنازعات

مصلحة متابعة 

 الضمانات

مصلحة القروض 

 والتجارة الخارجیة

مصلحة الحركة   

             

مصلحة النقد 

 ووسائل الدفع

مصلحة الشؤون 

القانونیة 

والمنازعات

مصلحة صندوق 
  المعلومات 
 واألرشیف

 مصلحة التحلیل

مصلحة 
 دالموار

 البشریة
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  إجراءات  متابعة القروض ومنحها :الثانيالمطلب  

في هذا المطلب سوف یتم التعرف على اإلجراءات التي یتبعها البنك في متابعة ومنح القروض وذلك       
  1:من خالل األتي

  إجراءات متابعة القروض  - 1

تبدأ إجراءات المتابعة للقروض ألجل حمایتها من التعثر منذ قبول الملف المقترض على مستوى البنك      
وفتح الحساب البنكي، والذي یجب أن یتضمن عنوان المعني وٕاسمه ولقبه بالكامل وٕاسم األب وتاریخ المیالد 

  :واإلقامة ومكان مزاولة النشاط، وتتمثل إجراءات المتابعة في
في الملف اإلداري الذي یحتوي على شهادة میالد المعني واإلقامة الملف جیدًا والمتمثل  دراسة  - أ

عقد اإلیجار أو الملكیة أو غیرها، كما یتكون أیضًا أو الدیبلوم وكذا بطاقة الفالح، أو  وشهادة النشاط
نموذجیة  من الملف التقني اإلقتصادي الذي یحتوي على دراسة تقنیة للمشروع بناءًا على قواعد

 بما في ذلك التأمین على العتاد أو المشروع؛ ،تتضمن كافة متطلبات المشروع
دراسة الملف على مستوى الوكالة من قبل لجنة القروض التي تبدي رأیها حول الملف ولها في ذلك   - ب

 ؛ستغاللل الملف إلى المجموعة الجهویة لال، ثم یرسبدأ من تاریخ إیداع الملف كامالً أیام ت 10مدة 
مدیریة الستغالل تقوم لجنة القروض المتواجدة بف على مستوى المجموعة الجهویة لالدراسة المل  -  ج

ثم یتم تحریر رخصة القرض  ،یومًا من تاریخ وصول الملف 20بدراسة الملف ولها في ذلك مدة 
 :حترازیة أو الحقیقیةاالالتي تتضمن كافة الضمانات سواء 

 : مایليالتي تتضمن  الضمانات االحترازیة - 
، وكذا شهادة عدم نتساب إلى صندوق التأمینات اإلجتماعیة للعمال األجراءشهادة عدم اال - 

 نتساب إلى صندوق التأمینات اإلجتماعیة للعمال غیر األجراء؛اال
ستغالل األراضي أو محل النشاط أو عقد إیجار للمحل التجاري طیلة شهادة ملكیة أو مقرر ا - 

 مدة القرض؛
محضر زیارة میدانیة لمحل مزاولة النشاط یحرر من طرف المكلف بالملف على مستوى   - 

 ستغالل؛لحة القروض بالمجموعة الجهویة لالأحد عمال مص أو، )01الملحق رقم( الوكالة
 شهادة عدم الخضوع للضریبة؛  - 
  شهادة عدم المدیونیة من البنوك األخرى؛  - 

  :من التي تتض الضمانات الحقیقیة -         
    ؛)02الملحق رقم(إمضاء سندات ألمر -          

  المساهمة الشخصیة في حالة وجودها، وكذا مساهمة األجهزة المساعدة في حالة وجودها؛         -  
  إمضاء رسالة سقوط أجل القرض؛ -          

                                                           
    . 16:00إلى  14:00، من الساعة2016-02-22 مصلحة القروض بالبنك، یوممقابلة شخصیة مع  رئیس  1
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  تعهد توثیقي برهن العتاد محل القرض بعد الحصول علیه وتعهد بالتأمین على العتاد؛ -          
  منح وكالة للبنك للقیام بعملیة توثیق برهن العتاد مباشرة في حالة عدم قیام المدین بذلك؛ -     
  وثیقة تثبت المساهمة واإلنتماء إلى صندوق ضمان أخطار القروض؛ -     

  منح القروض إجراءات  - 2

بعد إرسال رخصة القرض إلى الوكالة تحرر هذه األخیرة رسالة القبول والتي من خاللها یمنح للمعني      
مهلة كافیة إلحضار الضمانات هذه المهلة تختلف من قرض إلى آخر ومن مجال إلى آخر، بعد إحضار 

متضمنة مبلغ القرض حسب الكیفیة الزبون أو المقترض للضمانات المفروضة علیه تسلم إلیه الشیكات ال
من قیمة  %70أوًال، وبعد إحضار شهادة وجود العتاد أو إحضار العتاد ورهنه تسلم له  %30المقروضة 

  القرض المتبقي؛ 
بعد حصول الزبون على القرض یتم متابعته متابعة ودیة وتحقیق الضمانات من أجل التقلیل من     

ه تقوم بهذه العملیة نیابة المدیریة التي تم إنشائها مؤخرًا والتي تعنى المخاطر التي قد یتعرض لها، وعلی
بمتابعة أخطار القروض ما قبل المنازعات، وتهدف بذلك إلى تحسین األداء البنكي والوقایة من مخاطر عدم 
السداد وتعثر القروض، وهي بذلك تعد أداة ربط بین مصلحة القروض ومصلحة التحصیالت وتتمثل مهمتها 
في المتابعة الدقیقة لملفات المقترضین منذ حصولهم على الشیكات إلى غایة فترات سقوط أول مستحق، 
وذلك من خالل المتابعة المالیة لكل زبون معني بالقرض ومتابعة كل الظروف التي هي معنیة بما قبل 

فیما یخص القیمة  المنازعات وتقویمها حسب دراسة الخطر، وتسعى إلى تقییم دوري للضمانات المرهونة
  والمدة؛

ولعل أهم دور تعنى به هو تحصیل وتحقیق الضمانات الممثلة في التعهدات بالرهن والتأمین على العتاد    
أو إجراء إتصاالت ) 04الملحق رقم(وٕاستدعاءات)  03الملحق رقم(أو القرض، وذلك من خالل تقدیم إعذارات

المبالغ المالیة المتواجدة في الحسابات إلى حین تحصیل  هاتفیة أو حجوز على الحسابات أو األمالك أو
  الضمانات؛

كما یقوم البنك كذلك بمتابعة المقترض من خالل القیام بمعاینات میدانیة و زیارات مفاجئة، والهدف منها    
  :الحد من

للمنشأة، األهلیة الخطر المتعلق بالمدین والذي یكون مرتبط بالحالة المالیة الصناعیة والتجاریة -         
التبعیة أو سلوك سیرها وهو ناجم عن سوء التسییر والتقدیر من طرف رئیس المنشأة لهذه األخطار الفالحیة 

  أو تجاریة مالیة، كما یمكن أن تكون بسبب عناصر غیر متوقعة؛
ألولیة أو الخطر المتعلق بنشاط المستفید غالبًا ما ینجم هذا الخطر من تطور أسعار المواد ا-        

  المنافسة الخارجیة أو حتى من ظواهر إجتماعیة، ویسمى أیضًا خطر وظائفي أو مهني؛
   الخطر الناجم عن أزمة عامة یؤثر هذا النوع من األخطار تأثیرًا سلبیًا على إقتصاد الدولة؛ -        
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  عملیات تدقیق القروض : الثالثالمطلب 

  :بعملیة تدقیق القروض وذلك من خالل القیام بالعملیات التالیة یقوم المدقق الداخلي
مراقبة حركة السجالت المتضمنة لدخول وخروج ملفات القروض لمعرفة المدة المحددة لدراسة الملف  -1

 سواء على مستوى الوكالة أو المدیریة؛
 التأكد من وجود الوثائق اإلداریة بالملف؛ -2
 المیدانیة؛التأكد من وجود محضر الزیارة  -3
مراقبة الدراسة التقنیة للمشروع ومدى مطابقتها مع الفواتیر الشكلیة، إضافة إلى مطابقة هذه الفواتیر  -4

 :مع الفواتیر النهائیة وذلك لوجود بعض الحاالت التالیة 
إیداع فواتیر شكلیة بسم مورد وٕاحضار فواتیر نهائیة بسم مورد آخر دون تقدیم طلب تغییر    -أ 

 المورد؛
 غیر في أسعار بعض المنتجات؛الت   -ب 
تبدیل بعض األجهزة بأخرى صغیرة في النوع والمقدار والثمن والحجم والسعة والشكل     - ج 

وغیرها، وكلها حیل یلجأ إلیها المقترض للحصول على مبالغ مالیة الستعمالها استعماالت 
 أخرى غیر ما هو مقرر بالقرض؛

الخبیر العقاري ومدى تثبتها على الحاسوب وهذا مراقبة الضمانات ومدى تقدیر قیمتها من طرف   -5
 یسهل العملیة المحاسبیة للقرض؛

التأكد من اإلمضاءات المختلفة للزبون منذ فتح الحساب البنكي إلى غایة الحصول على الشیكات أو  -6
إجراء التحویالت المالیة مرورًا بإمضاء سندات األمر وكذا شهادات سقوط أصل القرض وجدول 

 ؛... وغیرها) 05ملحق رقم(رضإهتالك الق
 العالمیة المستعملة؛ تحلیل الدراسة التقنیة للمشروع حتى ال تتجاوز المعاییر  -7
 التأكد من وجود المساهمة الشخصیة ومساهمة األجهزة المساعدة أثناء تحریر مبلغ القرض؛ -8
یث یمكن منح مراقبة عملیة تحریر القرض والتأكد من عدم القیام بالتجاوزات في هذا الشأن، بح -9

 الزبون الشیكات دون إحضار الضمانات أو شهادة وجود العتاد؛
مراقبة عملیة تحریر القرض على مستوى الحاسوب ومدى مطابقتها للعملیات البنكیة ومنحها الرموز - 10

 المخصصة لكل عملیة؛   
    .المعنیة وعند االنتهاء من هذه العملیات یقوم المدقق الداخلي برفع تقریر إلى الجهات    
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  التحلیل الوصفي وٕاختبار فرضیات الدراسة: المبحث الثاني
 سنحاول في هذا المبحث حول موضوع الدراسة تم التطرق إلیه في الجانب النظري من خالل ما 

تخدام إستبیان یحتوي على أسئلة متنوعة خاصة ، وذلك من خالل اسالموضوع إجراء دراسة میدانیة لهذا
تم إجراء هذه الدراسة  ، وباالعتماد على تقریر المدقق الداخليالتدقیق الداخلي والتعثر المالي للقروضمجال ب

    .بتوزیع اإلستبیان على عمال بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بوكالة أدرار

  التحلیل الوصفي لخصائص العینة: المطلب األول

الجنس، العمر، المؤهل ( بالبیانات الشخصیةاإلستبیان ثالثة أجزاء الجزء األول متعلق  یتضمن
، والجزء الثاني متعلق بمعلومات حول إجراءات التدقیق الداخلي حسب )العلمي، مدة الخدمة، الوظیفة

عملیات مراحل منح القروض، أما الجزء الثالث متعلق بالتعثر المالي للقروض، حیث تضمن هذا اإلستبیان 
، )04(إلى الفقرة ) 01(ل منح القروض، مرحلة ما قبل المنح من الفقرة فقرة تم التطرق فیها إلى مراح 25

، )14(إلى الفقرة) 09(، ومرحلة ما بعد المنح من الفقرة )08(إلى الفقرة ) 05(ومرحلة أثناء المنح من الفقرة 
 خصصت للتعثر المالي للقروض، وقد تم تحلیل هذا اإلستبیان وفق مقیاس) 25(إلى ) 15(والفقرات من 

  :لیكرت ذو خمس درجات الذي أعتمدت علیه الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي
  یوضح درجة مقیاس لیكرت الخماسي): 03(الجدول 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  التقدیر

  01  02  03  04  05  الدرجة

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على معلومات مستخرجة من برنامج : المصدر                         
إستبیان على عمال بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار الذین یمثلون العینة المدروسة،  50تم توزیع    

، وبعد )%20(إستبیانات بنسبة 10، أما غیر المسترجعة فكانت )%80(إستبیان بنسبة  40وتم إسترجاع 
اإلستبیانات تم وضع إجابات العینة حسب مقیاس لیكرت وقد بلغ معدل مقیاس ألفا كرونباخ نسبة جمع 

  .وهذا ما یدل على مصداقیة وثبات النتائج وهو ما یساعد على التحلیل )85.7%(
   :التوزیع حسب الجنس- 1

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 04(الجدول 
  المجموع  أنثي  ذكر  الجنس

  40  07  33  العدد

 %100 %17.5 %82.5  النسبة

 spss 21من إعداد الطالبتین بناءًا على معلومات مستخرجة من برنامج : المصدر                   
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نسبة أفراد العینة المدروسة، في من  )%82.5(أن نسبة الذكور بلغت  )04(من خالل الجدول  یتبین  
من هذه العینة المدروسة، وعلیه یالحظ أن نسبة الذكور مرتفعة من  )%17.5( اإلناث حین بلغت نسبة

  .من نسبة العینة المدروسة )%65( نسبة اإلناث بفارق
  :التوزیع حسب العمر - 2

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب العمر): 05(الجدول 
  المجموع  45أكثر من   45إلى 35من   35إلى 25من   25أقل من   العمر

  40  05  13  19  03  العدد

 %100 %12.5 %32.5 %47.5 %7.5  النسبة

                                                    spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على معلومات مستخرجة من برنامج : المصدر                       
سنة  35إلى  25أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة تتراوح أعمارهم من ) 05(یالحظ من خالل الجدول      
 45إلى 35من إجمالي أفراد العینة المدروسة، وتلیها الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم من  )%47.5(بنسبة 

وفي ، )12.5%(سنة بنسبة  45 ، ثم تأتي الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم أكثر من)%32.5(سنة بنسبة 
أفراد العینة  إجمالي من )7.5%(سنة بنسبة  25األخیر الفئة العمریة التي تتراوح أعمارهم أقل من 

  .المدروسة
  التوزیع حسب المؤهل العلمي - 3

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب المؤهل العلمي): 06(الجدول 
  المجموع  أخرى  ماستر  لیسانس  بكالوریا  المؤهل العلمي

  40  11  07  18  04  العدد

 %100 %27.5 %17.5 %45 %10  النسبة

         spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على المعلومات المستخرجة من برنامج : المصدر              
 )%45(أن أغلبیة عمال البنك هم من حملة شهادة اللیسانس بنسبة )06(یتبین من خالل الجدول     

من األفراد الذین یحملون شهادات أخرى، ثم تأتي نسبة  )%27.5(من إجمالي العینة المدروسة، تلیها نسبة 
من أفراد العینة الذین یحملون شهادة الماستر، أما األفراد الذین یحملون شهادة البكالوریا فكانت ) 17.5%(

  . من أفراد العینة المدروسة )%10(نسبتهم قلیلة أي بنسبة 
  التوزیع حسب مدة الخدمة - 4

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب مدة الخدمة): 07(الجدول 
  المجموع  سنة15أكثر من   15إلى10من   10إلى  5من  سنوات 5أقل من  الخدمة

  40  05  09  12  14  العدد

 %100 %12.5 %22.5 %30 %35  النسبة

      spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على المعلومات المستخرجة من برنامج : المصدر                      
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تمثل نسبة العمال الذین یعملون في البنك لمدة أقل  )%35(أن نسبة) 07(یتبین من خالل الجدول   
فهي تمثل العمال الذین یعملون في البنك  )%30(سنوات وهم في إطار التكوین والتمهین، أما نسبة  05من 
سنة بنسبة  15إلى  10سنوات، ثم تلیها الفئة التي لدیها مدة الخدمة من 10سنوات إلى  05من 

، وتعتبر الفئات الثالثة األخیرة ) %12.5(سنة في األخیر بنسبة  15ثم تأتي الفئة األكثر من  ،)22.5%(
  .      الیة في هذا المجالمن الذین یتمتعون بالخبر والكفاءة الع

  التوزیع حسب الوظیفة - 5
  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الوظیفة): 08(الجدول 

  المجموع  أخري  سات التقنیةامكلف بالدر   رئیس مصلحة  نائب مدیر  مدیر  ةلوظیفا

  40 14  16  06  03  01  العدد

 %100 %35 %40 %15 %7.5 %2.5  النسبة

 spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على المعلومات المستخرجة من برنامج : المصدر                      
أن أغلبیة أفراد العینة المدروسة هم من العمال المكلفون بالدراسات ) 08(یتبین من خالل الجدول     

 )%35(، وهذا ما یدل على أن عمال البنك متخصصون في هذا المجال، ثم تلیها نسبة)%40(التقنیة بنسبة

من الموظفین الذین یحملون رتبة رئیس  )%15(من العمال الذین یمارسون الوظائف األخرى، ثم تأتي نسبة

الذین یمثلون نائب المدیر والمدیر على الترتیب  )%2.5(ونسبة )%7.5(مصلحة، وفي األخیر تأتي نسبة

  . من أفراد العینة المدروسة

  د العینة على المتغیراتالتحلیل الوصفي إلجابات أفرا: المطلب الثاني

  نتائج التحلیل اإلحصائي لمتغیرات إجراءات التدقیق الداخلي حسب مراحل عملیات منح القروض - 1

لتحلیل الوصفي لكل مرحلة من مراحل منح لجداول التالیة التي تبین نتائج ایتم توضیحها من خالل ا     

  :القروض كما یلي

  اإلحصائي لمرحلة ما قبل المنحیوضح نتائج التحلیل ): 09(الجدول 

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

بالوضوح لتسهیل تلبیة  یتسم الهیكل التنظیمي في المصارف  01
  .العمیلإحتیاجات 

4.450  0.638  01  

البنك لصالحیات اللجان تخضع القرارات االئتمانیة في   02
  .األفرادواإلبتعاد عن صالحیات 

3.725  0.876  04  

تعد الخبرة العلمیة لموظفي البنك من أبرز مقومات جودة   03
  .القرارات اإلئتمانیة

4.375  0.837  02  
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یعمل البنك على توفیر معلومات مالئمة وموثوقة عن العمیل   04
  .المقترض قبل منح القرض

3.850  1.026  03  

    0.587  4.100  إجمالي الفقرات في مرحلة ما قبل المنح  

 spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                            
 من خالل الجدول أعاله یالحظ أن األوساط الحسابیة لجمیع الفقرات تفوق الوسط الحسابي النظري      

المرتبة األولى ) 01(وهذا ما یدل على وجود إتفاق بین أفراد عینة الدراسة، حیث تحتل الفقرة  )3.000(
وهذا ما یدل على أن آراء العینة یتفقون تماما على  )(0.638وانحراف معیاري قدره  4.450)(بوسط حسابي 

احتیاجات العمیل، وأن هذا  أن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار یتسم بهیكل تنظیمي واضح یسمح بتلبیة
الهیكل یخضع لرقابة، حیث تراقب سجالت المقترضین لیتأكد من دخول أو خروج أي ملف، تم تلیها الفقرة 

وهذا ما یدل على أن آراء العینة یتفقون ) 0.837(وٕانحراف معیاري قدره ) 4.375( بوسط حسابي ) 03(
كون لدیهم الخبرة والتأهیل العلمي والقدرة الكافیة من أجل تمامًا على أن البنك یهتم بتوظیف العمال الذین ت

  .تحریر عملیات القروض على مستوى الحاسوب
، )0.876(وٕانحراف معیاري قدره ) 3.850(، )3.725(بوسط حسابي) 04(و)02(ثم تأتي الفقرتین    

تام على أن البنك یعمل على التوالي، وهذا ما یدل على أن آراء أفراد العینة یتفقون إتفاق شبه ) 1.026(
على توفیر معلومات مالئمة وموثوقة على العمیل المقترض قبل منحه القرض وأن البنك یخضع لقرارات 

  .  اإلئتمان تبتعد عن صالحیات األفراد
  یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي لمرحلة أثناء المنح): 10(الجدول 

اإلنحراف   الوسط الحسابي  الفقرات  الرقم

  المعیاري

  الترتیب

یمكن للبنك أن یحصل على معلومات من أطراف خارجیة   05
  .متعلقة بالمقترض

3.750  1.255  03  

یجب التحفظ في تقدیر قیمة الضمانات عند منح   06
  .التسهیالت

3.925  0.916  02  

یعد اإللتزام بتعلیمات البنك المركزي أحد أسباب نجاح   07
  .التسهیالت اإلئتمانیة

4.075  0.888  01  

یتم التعدیل في إجراءات العمیل عند الحاجة أثناء منحة   08
  .القرض

3.625  1.054  04  

    0.685  3.843  إجمالي الفقرات في مرحلة أثناء المنح  

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                     
 من خالل الجدول أعاله یالحظ أن األوساط الحسابیة لجمیع الفقرات تفوق الوسط الحسابي النظري       

المرتبة األولى ) 07(، وهذا ما یدل على وجود إتفاق بین أفراد عینة الدراسة، حیث تحتل الفقرة )3.000(
) 3.925(بمتوسط حسابي ) 06(، تم تلیها الفقرة )0.888(وٕانحراف معیاري قدره ) 4.075(بوسط حسابي
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، وهذا ما یدل على أن آراء أفراد العینة یتفقون تمامًا على أن البنك یلتزم )0.916(وٕانحراف معیاري قدره 
  .بتعلیمات البنك المركزي من أجل نجاح التسهیالت اإلئتمانیة

ي قدره وٕانحراف معیار ) 3.625(، )3.750(بمتوسط حسابي ) 08(، )05(ثم تأتي الفقرتین       
على التوالي، وهذا ما یدل على أن آراء أفراد العینة یتفقون إتفاق شبه تام على أن ) 1.054(، )1.225(

  .البنك یقوم بإجراء تعدیالت للعمیل عند الحاجة أثناء منحه القرض
  یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي لمرحلة ما بعد المنح): 11(الجدول 

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

  01  0.707  4.250  .تتم التعامالت البنكیة على درجة عالیة من األمانة والسریة  09

یعمل البنك على المتابعة المیدانیة الدوریة للعمیل بعد   10
  .منحه القرض

4.050  0.814  02  

یعمل البنك على تقدیم النصح المالي للعمالء لتصویب   11
  .أوضاعهم المالیة

3.775  0.973  05  

توجد سیاسة مكتوبة مناسبة لتحدید الحسابات التي یظهر   12
  .علیها بوادر التعثر

3.850  0.802  04  

یتم اإلعتماد على التقاریر الدوریة المرفوعة من الفروع   13
  .إلتخاذ القرارات المناسبة

3.750  1.006  06  

  03  0.767  3.975  تعتبر مسؤولیة المدقق من مسؤولیة اإلدارة العامة  14

    0.527  3.941  إجمالي الفقرات في مرحلة ما بعد المنح  

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                         
 من خالل الجدول أعاله یالحظ أن األوساط الحسابیة لجمیع الفقرات تفوق الوسط الحسابي النظري     

المرتبة األولى ) 09(، وهذا ما یدل على وجود إتفاق بین أفراد عینة الدراسة، حیث تحتل الفقرة )3.000(
بمتوسط حسابي ) 14(، )10(، ثم تلیها الفقرتین )0.707(وٕانحراف معیاري قدره ) 4.250(بمتوسط حسابي 

وهذا ما یدل على أن آراء على التوالي، ) 0.767(، )0.814(وٕانحراف معیاري قدره ) 3.975(، )4.050(
أفراد العینة یتفقون تمامًا على أن البنك یحرص على القیام بالمتابعة المیدانیة الدوریة للعمیل بعد منحه 

  .القرض من أجل وضع وثیقة تدل على وجود محضر زیارة میدانیة في ملف المقترض
وٕانحراف معیاري ) 3.750(، )3.775(، )3.850(بمتوسط حسابي ) 13(، )11(، )12(تم تأتي الفقرات  

على التوالي، وهذا یدل على أن آراء أفراد العینة یتفقون إتفاق شبه ) 1.006(، )0.973(، )0.802(قدره 
توجد سیاسة مكتوبة مناسبة لتحدید الحسابات التي یظهر علیها بوادر التعثر، و أن البنك یعمل تام على أنه 

  .یب أوضاعهم المالیة عند الحاجةعلى تقدیم النصح المالي للعمالء لتصو 
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  نتائج التحلیل اإلحصائي لمتغیرات التعثر المالي للقروض  - 2
  یوضح  نتائج التحلیل اإلحصائي للتعثر المالي للقروض ):12(الجدول 

المتوسط     الفقرات    الرقم
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الترتیب

قیام یعد التعثر المالي عجز مؤكد ینتج عن عدم   15
المقترض بسداد إلتزماته في اإلطار القانوني المبرم 

  .بین الطرفین

4.275  0.816  05  

  03  0.735  4.350  .یعد القرض متعثرًا ما لم یسدد في موعده المحددة  16

تعتبر القروض المتعثرة تلك القروض التي ال تعود   17
  .بعائد على البنك

4.125  0.965  06  

  02  0.777  4.400  .استخدام القرض في غیر أغراضه إلى التعثر یؤدي  18

تعتبر المماطلة في السداد في المواعید المحددة من   19
  .عالمات التعثر

4.325  0.764  04  

منح العمیل القرض والسماح له باستعمال  یؤدي  20
  .التسهیالت االئتمانیة قبل إستكمال العقود إلى التعثر

3.575  1.129  11  

یؤدي عدم الفصل بین أموال العمیل الخاصة وبین   21
  .أموال المشروع الذي یدیره إلى التعثر

3.775  1.097  09  

التدقیق والمتابعة المستمرة للمقترض یعد من   22
  .اإلجراءات التي یتبعها البنك للحد من التعثر

4.050  0.932  08  

تعتبر إعادة جدولة الدین من الطرق التي یعتمدها   23
  .لمساعدة العمیل للخروج من تعثره البنك

4.075  1.071  07  

یركز البنك إهتماماته على القروض المتعثرة التي   24
  .یمكن معالجتها بدل القروض المیؤوس منها

3.625  1.125  10  

على بنك في حالة القروض المیؤوس منها یعمل ال  25
  .إتخاذ اإلجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقه

4.425  0.780  01  

    0.521  4.090  إجمالي الفقرات التعثر المالي للقروض  

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                
 من خالل الجدول أعاله یالحظ أن األوساط الحسابیة لجمیع الفقرات تفوق الوسط الحسابي النظري      

المرتبة األولى ) 25(على وجود إتفاق بین أفراد عینة الدراسة، حیث تحتل الفقرة ، وهذا ما یدل )3.000(
بمتوسط ) 19(، )16(، )18(، ثم تلیها الفقرات)0.780(وٕانحراف معیاري قدره) 4.425(بمتوسط حسابي 

على ) 0.764(، )0.735(، )0.777(وٕانحراف معیاري قدره ) 4.325(، )4.350(، )4.400(حسابي 
آراء أفراد العینة یتفقون تمامًا على أن البنك یعمل على إتخاذ إجراءات مناسبة  هذا ما یدل على أنالتوالي، و 

  .عند حدوث التعثر الذي ینجم عن عجز المقترض بالوفاء بالتزاماته إتجاه البنك
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وٕانحراف ) 3.575(، )3.625(، )3.775(بمتوسط حسابي ) 20(، )24(، )21(تم تأتي الفقرات    
على التوالي، وهذا ما یدل على أن آراء أفراد العینة یتفقون ) 1.129(، )1.125(، )1.097(قدره معیاري 

الفصل بین األموال الخاصة وأموال المشروع بالنسبة للعمیل والسماح له إتفاق شبه تام على أنه عند عدم 
البنك یعمل على تركز جمیع  بإستعمال التسهیالت اإلئتمانیة قبل إستكمال العقود یؤدي إلى التعثر، كما أن

           .إهتماماته على القروض المتعثرة التي یمكن معالجتها
بناءًا على ما سبق یتم تحلیل متغیرات إجراءات التدقیق الداخلي حسب عملیات مراحل منح القروض     

  :والتعثر المالي، وعلیه یتم عرض نتائج التحلیل الوصفي بصفة إجمالیة في الجدول التالي
  یوضح نتائج التحلیل الوصفي اإلجمالي لمتغیرات الدراسة): 13(الجدول 
  الترتیب  اإلنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  المتغیرات

إجراءات التدقیق الداخلي حسب عملیات 
  مراحل منح القروض

  
  

4.100  
3.843  
3.941  

  
  

0.587  
0.685  
0.527  

  
  
01  
04  
03  

  مرحلة ما قبل المنح -

  مرحلة أثناء المنح -         
  مرحلة ما بعد المنح -

  02  0.521  4.090  التعثر المالي للقروض

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                            
بوسط حسابي  یتبین من خالل أعاله الجدول أن مرحلة ما قبل المنح تحتل المرتبة األولى

، ثم تلیها الفقرات التي خصصت للتعثر المالي للقروض )0.587(، وبإنحراف معیاري قدره )4.100(
، ثم تلیها مرحلة ما بعد المنح ومرحلة أثناء )0.521(، وٕانحراف معیاري قدره )4.090(بمتوسط حسابي 

على التوالي، ) 0.685(، )0.527(وٕانحراف معیاري قدره ) 3.843 (،) 3.941(المنح بمتوسط حسابي
وهذا یعني أن البنك یولي إهتمامه بمرحلة ما قبل المنح وذلك من خالل التدقیق الجید في جمیع الملفات التي 

  .یقدمها المقترض للبنك من أجل تفادي الوقوع في التعثر

  إختبار فرضیات الدراسة  : المطلب الثالث

إلختبار صحة فرضیات الدراسة وتحلیل نتائجها تمت اإلستعانة باألدوات المتوفرة في البرنامج 
، إلثبات صحة أو نفي ANOVAمثل الوسط الحسابي و إختبار التباین األحادي  SPSS 21 اإلحصائي 
  .الفرضیات

 α≥ 0.05مستوى معنویة توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند : األولي الرئیسیة الفرضیةإختبار : أوالً  
بین آراء العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض بالبنك یعزى لمتغیر مدة الخدمة 

  .والمؤهل العلمي
  :تتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة
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بین آراء  α≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  :الفرضیة الفرعیة األولي - 1
   .العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض بالبنك یعزى لمتغیر مدة الخدمة

بین آراء  α≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  :رعیة الثانیةالفرضیة الف - 2
بالبنك یعزى لمتغیر المؤهل العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض 

  العلمي
بین آراء  α≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة : الفرضیة الفرعیة الثالثة - 3

 .معاً العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض بالبنك تعزى للمتغیرین 
توجد فروقات ذات  التي تنص على أنه :األولي الرئیسیة لفرضیةل إختبار الفرضیة الفرعیة األولى  - أ

بین آراء العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي  α≥ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 
  .لعملیات مراحل منح القروض بالبنك یعزى لمتغیر مدة الخدمة

كانت نتائج تحلیل التباین بین المتغیر المستقل المتمثل في  SPSS 21باإلستناد إلى البرنامج اإلحصائي  

إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض والمتغیر التابع المتمثل في مدة الخدمة، كما هي 

  :  موضحة في الجدول التالي

  تبعًا لمتغیر مدة الخدمة ANOVAنتائج تحلیل التباین األحادي ): 14(الجدول 
  مستوى الداللة F  متوسط المربعات  درجة الحریة  لمربعاتمجموع ا  

  0.927  0.153  0.042  03  0.126  بین المجموعات

  -  -  0.275  36  9.903  خارج المجموعات

  -  -  -  39  10.029  المجموع

 spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                            

التي بلغت   Fوقیمة) 0.126(یوضح الجدول أعاله أن مجموع المربعات بین المجموعات یبلغ       

، أي أن هذه النتائج تشیر إلى أنه توجد فروقات )0.05(وهو یزید عن ) 0.927(ومستوى معنویة ) 0.153(

قیق الداخلي لعملیات بین آراء العینة حول إجراءات التد α ≥ 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .مراحل منح القروض یعزى لمتغیر مدة الخدمة

توجد فروقات ذات داللة  التي تنص على أنه :األولي الرئیسیة لفرضیةل إختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة - ب

بین آراء العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح  α ≥ 0.05إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .القروض یعزى لمتغیر المؤهل العلمي
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  تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي) ANOVA(یوضح نتائج تحلیل التباین األحدي ): 15(الجدول 

  مستوى الداللة F  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  

  0.590  0.648  0.171  03  0.514  المجموعاتبین 

    -  0.264  36  9.516  خارج المجموعات

    -  -  39  10.029  المجموع

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                            

تبلغ  Fوقیمة ) 0.514(یظهر من خالل الجدول أعاله أن مجموع المربعات بین المجموعات یبلغ      

، أي أن هذه النتیجة تشیر )0.05(وهو یزید عن مستوى المعنویة ) 0.590(ومستوى المعنویة ) 0.648(

نة حول إجراءات بین آراء العی α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  إلى أنه

  .التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض یعزى لمتغیر المؤهل العلمي

توجد فروقات ذات داللة  التي تنص على أنه: األولي الرئیسیة لفرضیةل الفرضیة الفرعیة الثالثة -ج

بین آراء العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح  α ≥ 0.05إحصائیة عند مستوى معنویة 

  . القروض یعزى للمتغیرین معاً 

  المتغیرین معاً ) ANOVA( األحادي یوضح نتائج تحلیل تباین: )16(الجدول 

  
  
  

إجراءات 
التدقیق 

الداخلي 

لعملیات مراحل 

  منح القروض

مجموع   المصدر
المربعات 

  للمتغیرین

متوسط    الحریةدرجة 
  المربعات

F مستوى الداللة  

  0.695  0.486  0.158  3  0.473  المؤهل العلمي

  0.986  0.048  0.015  3  0.046  مدة الخدمة

  0.938  0.287  0.093  6  0.557  التفاعل

  -  -  0.324  27  8.752  الخطأ

  -  -  -  40  636.954  المجموع

  -  -  -  39  10.029  الكلي المصحح

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر    

المحسوبة لجمیع إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل  Fمن خالل الجدول أعاله یتبین أن قیمة      
، كما أن القیمة االحتمالیة المقابلة )27، 6(وذلك بدرجة حریة) 0.287 (منح القروض مجتمعة بلغت

وهي تزید عن  Sig= 0.938میع إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض المحسوبة لج
ذات داللة  ، أي توجد فروقات)نقبل الفرضیة العدمیة(، مما یدل على معنویتها )α 0.05 ≤(مستوى معنویة 

لعملیات مراحل بین آراء العینة حول إجراءات التدقیق الداخلي  )α 0.05 ≤(عند مستوى معنویة إحصائیة
  .منح القروض تبعًا للمتغیرین معاً 
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 α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة : ختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیةإ: ثانیاً  

   .والمؤهل العلمي بین آراء العینة حول التعثر المالي للقروض یعزى لمتغیر مدة الخدمة

  :الفرعیة التالیة تتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات 
  :لفرضیة الرئیسیة الثانیةل الفرضیة الفرعیة األوليإختبار   - 1

بین آراء العینة  α≥ 0.05التي تنص على أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة   
  . عزى لمتغیر مدة الخدمةلقروض یحول التعثر المالي ل

  تبعًا لمتغیر مدة الخدمة) ANOVA(األحادي یوضج نتائج تحلیل التباین ): 17(الجدول 
  مستوى الداللة F  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  

  0.185  1.695  0.438  03  1.313  بین المجموعات

  -  -  0.258  36  9.298  خارج المجموعات

  -  -  -  39  10.612  المجموع

   SPSS 21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                  
تبلغ  Fوقیمة ) 1.313(یظهر من خالل الجدول أعاله أن مجموع المربعات بین المجموعات یبلغ     

، أي أن هذه النتیجة تشیر )0.05(وهو یزید عن مستوى المعنویة ) 0.185(ومستوى المعنویة ) 1.695(

بین آراء العینة حول التعثر  α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  إلى أنه

  .المالي للقروض یعزى لمتغیر مدة الخدمة

توجد فروقات ذات   التي تنص على أنه :لفرضیة الرئیسیة الثانیةإختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة ل - 2
التعثر المالي للقروض یعزى بین آراء العینة حول  α≥ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

 .لمتغیر المؤهل العلمي
  لمتغیر المؤهل العلمي) ANOVA(یوضح نتائج تحلیل التباین األحادي ): 18(الجدول 

  مستوى الداللة F  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  

  0.337  1.164  0.313  03  0.939  بین المجموعات

    -  0.269  36  9.673  المجموعاتخارج 

    -  -  39  10.612  المجموع

  SPSS 21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                   
تبلغ  Fوقیمة ) 0.939(یالحظ من خالل الجدول أعاله أن مجموع المربعات بین المجموعات یبلغ    

، أي أن هذه النتیجة تشیر )0.05(وهو یزید عن مستوى المعنویة ) 0.337(ومستوى المعنویة ) 1.164(

بین آراء العینة حول التعثر  α ≥ 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  إلى أنه

  .المالي للقروض یعزى لمتغیر المؤهل العلمي
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توجد فروقات ذات  التي تنص على أنه :لفرضیة الرئیسیة الثانیةل الثالثةالفرضیة الفرعیة إختبار   - 3
بین آراء العینة حول التعثر المالي للقروض یعزى  α≥ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى معنویة 

  .معاً للمتغیرین 
  المتغیرین معاً  معاً  )ANOVA( األحادي یوضح  نتائج التحلیل التباین: )19(الجدول 

  

  
  
  
المالي التعثر 

  للقروض

مجموع   المصدر

المربعات 
  للمتغیرین

متوسط    درجة الحریة

  المربعات

F مستوى الداللة  

  0.449  0.910  0.257  3  0.771  المؤهل العلمي

  0.278  1.352  0.382  3  1.146  مدة الخدمة

  0.780  0.531  0.150  6  0.900  التفاعل

  -  -  0.282  27  7.627  الخطأ

  -  -  -  40  680.033  المجموع

  -  -  -  39  10.612  الكلي المصحح

  spss21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر    

مجتمعة  التعثر المالي للقروضالمحسوبة لجمیع إجراءات  Fمن خالل الجدول أعاله یتبین أن قیمة      
، كما أن القیمة االحتمالیة المقابلة المحسوبة لجمیع إجراءات )27، 6(وذلك بدرجة حریة) 0.531 (بلغت

، مما یدل على معنویتها )α 0.05 ≤(وهي تزید عن مستوى معنویة  Sig= 0.780 التعثر المالي للقروض
بین آراء  )α 0.05 ≤(، أي توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة )نقبل الفرضیة العدمیة(

  .تبعًا للمتغیرین معاً  التعثر المالي للقروضالعینة حول 
   :إختبار الفرضیة الرئیسیة الثالثة: ثالثاً 

ستخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط، وذلك لمعرفة العالقة إ تم الرئیسیة الثالثة ةفرضیالختبار إل
متغیر ك ، والتعثر المالي للقروضكمتغیر مستقل إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروضبین 
، )0.05(، أقل من مستوى )Sig(عالقة ذات داللة إحصائیة إذا كانت قیمة مستوى الداللةالحیث تعد ، تابع

   .والعكس صحیح، مما یعني أن عالقة التأثیر لیست ذات داللة إحصائیة
  :حیث تنص الفرضیة الرئیسیة على أنه

عنـد إرتباط  بین إجراءات التدقیق الداخلي لعملیات مراحل منح القروض والتعثر المالي  توجد عالقة 
  ).α 0.05≤(مستوى معنویة

  :وتتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة
توجد عالقة إرتباط بین مرحلة ما قبل منح القروض والتعثر المالي عند  :الفرضیة الفرعیة األولي - 1

   ).α≥ 0.05(مستوى معنویة 
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توجد عالقة إرتباط بین مرحلة أثناء منح القروض والتعثر المالي عند  :الفرضیة الفرعیة الثانیة - 2
  ).α≥ 0.05(مستوى معنویة 

توجد عالقة إرتباط بین مرحلة ما بعد منح القروض والتعثر المالي عند  :الفرضیة الفرعیة الثالثة - 3
 ).α≥ 0.05(مستوى معنویة 

توجد عالقة إرتباط بین مراحل منح القروض والتعثر المالي عند مستوى معنویة  :الفرضیة اإلجمالیة - 4
)α≥ 0.05.(  

توجـد عالقـة إرتبـاط علـى أنـه نص التـي تـ :لرئیسـیة الثالثـةللفرضـیة ا اختبار الفرضیة الفرعیة األولـى  - أ
  .)α≥ 0.05(بین مرحلة ما قبل منح القروض والتعثر المالي عند مستوى معنویة 

مرحلـة مـا قبـل كانت أهم نتـائج تحلیـل االنحـدار الخطـي البسـیط بـین المتغیـر المسـتقل المتمثـل فـي            
، وباالســــــــتناد إلــــــــى البرنــــــــامج فــــــــي التعثــــــــر المــــــــالي للقــــــــروضوالمتغیــــــــر التــــــــابع المتمثــــــــل  مــــــــنح القــــــــروض

  :في الجدول اآلتيموضحة ) SPSS21(اإلحصائي
  "مرحلة ما قبل منح القروض  "المتغیر المستقل نتائج االنحدار الخطي البسیط بین ): 20(الجدول

  " التعثر المالي للقروض" والمتغیر التابع 
  التعثر المالي للقروض  المتغیرات

التغیر في 

مرحلة ما 
  قبل المنح

معامل 
  الثبات

معامل 
  اإلنحدار 

B 

معامل 
  اإلرتباط

R 

معامل 
 التحدید 

R² 

T 

  المحسوبیة
F 

  المحسوبیة
الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

3.213  0.214  0.241  0.058  1.533  2.351  0.512  0.133  

  SPSS 21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                 
بــین ) 0.05(معنویــةمــن خــالل الجــدول أعــاله یتبــین وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى        

التغییـــر فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المـــنح والتعثـــر المـــالي للقـــروض خـــالل فتـــرة الدراســـة، فقـــد بلـــغ معامـــل االنحـــدار 
فــي قیــام عملیــة  %)21(وهــذا یعنــي أن التغییــر فــي مرحلــة مــا قبــل المــنح  لوحــدها تســاهم بنســبة  )0.214(

امــل األخــرى، وهــذا األثــر ذو داللــة معنویــة عنــد التــدقیق الــداخلي فــي البنــك محــل الدراســة بــافتراض ثبــات العو 
فتمثــل مســاهمة العوامــل األخــرى مجتمعــة فــي التعثــر ) 3.213(أمــا القیمــة  ،أو أقــل) 0.05(مســتوى معنویــة 
  .المالي للقروض

وهـــذا یعنـــي أن  )0.058(فقـــد بلغـــت R² أمـــا القابلیـــة التفســـیریة للنمـــوذج والمتمثلـــة فـــي معامـــل التحدیـــد     
خـالل فتـرة الدراسـة التعثر المالي للقروض  المتمثل في لتغیرات التي حدثت على المتغیر التابعمن ا )5.8%(

، وهذا ما أكدته قیمة معامل االرتباط بین المتغیـرین الـذي بلـغ مرحلة ما قبل المنح في یعود سببها إلى التغییر
   .بین المتغیرین ضعیفة إرتباطعالقة  وجود تبین، والتي %)24(نحو

إرتبـاط بـین مرحلـة مـا  والتـي تـنص علـى انـه توجـد عالقـة األولى الفرضیة الفرعیةتقبل وبهذه النتائج          

   .)α 0.05≤(عند مستوى معنویة قبل المنح والتعثر المالي للقروض
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توجد عالقة إرتباط بـین على أنه نص التي ت: لفرضیة الرئیسیة الثالثةلالثانیة اختبار الفرضیة الفرعیة   - أ
  .)α≥ 0.05(مرحلة أثناء منح القروض والتعثر المالي عند مستوى معنویة 

  "مرحلة أثناء منح القروض  "المتغیر المستقل نتائج االنحدار الخطي البسیط بین ): 21(الجدول
                     " التعثر المالي للقروض" والمتغیر التابع 

  المالي للقروضالتعثر   المتغیرات

لتغیر في ا

مرحلة 
  أثناء المنح

معامل 
  الثبات

معامل 
 Bاإلنحدار 

معامل 
  اإلرتباط

R 

معامل 
  دالتحدی
 R²  

T 

  المحسوبیة
F 

  المحسوبیة
الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

2.781  0.341  0.448  0.201  3.090  9.545  0.472  0.004  
  SPSS 21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر

بــین ) 0.05(مــن خــالل الجــدول أعــاله یتبــین وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى معنویــة
 )0.341(المنح والتعثر المالي للقروض خالل فترة الدراسة، فقد بلغ معامل االنحـدار  أثناءالتغییر في مرحلة 

في قیام عملیة التدقیق الداخلي في  %)34(لوحدها تساهم بنسبة  المنح أثناءي أن التغییر في مرحلة وهذا یعن
 )0.05(معنویة عند مستوى معنویـة  البنك محل الدراسة بافتراض ثبات العوامل األخرى، وهذا األثر ذو داللة

  .التعثر المالي للقروضفتمثل مساهمة العوامل األخرى مجتمعة في ) 2.781(أو أقل، أما القیمة 
وهـذا یعنــي أن  )0.201(فقــد بلغـت R² أمـا القابلیـة التفسـیریة للنمــوذج والمتمثلـة فـي معامــل التحدیـد 

خـالل فتـرة الدراسـة یعـود سـببها التعثـر المـالي للقـروض من التغیرات التي حدثت على المتغیر التـابع  )20%(
 %)44(ه قیمة معامل االرتبـاط بـین المتغیـرین الـذي بلـغ نحـو، وهذا ما أكدتمرحلة أثناء المنح في إلى التغییر

  .بین المتغیرینقریبة من المتوسط إرتباط عالقة  وجود تبینوالتي 
إرتباط بین مرحلـة أثنـاء  نه توجد عالقةالثانیة والتي تنص على أ الفرضیة الفرعیةتقبل وبهذه النتائج          

  .)α 0.05≤(عند مستوى معنویة المنح والتعثر المالي للقروض

توجد عالقة إرتباط بین مرحلة  أنه التي تنص على :لفرضیة الرئیسیة الثالثةل الفرضیة الفرعیة الثالثة -ج
  ).α≥ 0.05(ما بعد منح القروض والتعثر المالي عند مستوى معنویة 

  "ما بعد منح القروض مرحلة  "المتغیر المستقل نتائج االنحدار الخطي البسیط بین ): 22(الجدول
  " التعثر المالي للقروض" والمتغیر التابع 

  التعثر المالي للقروض  المتغیرات

التغیر في 
مرحلة ما 

  بعد المنح

معامل 
  الثبات

معامل 
 Bاإلنحدار 

معامل 
  اإلرتباط

R 

معامل 
  دالتحدی
 R²  

T 

  المحسوبیة
F 

  المحسوبیة
الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

2.326  0.448  0.435  0.205  3.132  9.810  0.471  0.003  
  SPSS 21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : المصدر                    

بین ) 0.05(ند مستوى معنویةمن خالل الجدول أعاله یتبین وجود عالقة ذات داللة إحصائیة ع
المالي للقروض خالل فترة الدراسة، فقد بلغ معامل االنحدار  المنح والتعثر بعد ما في مرحلة یریالتغ



الفالحة والتنمیة الریفیةالفصل الثالث                                              دراسة حالة بنك   
 

 

70 

في قیام عملیة %) 44.8(المنح  لوحدها تساهم بنسبة  بعدیر في مرحلة ما یوهذا یعني أن التغ) 0.448(
ذو داللة معنویة عند  ثبات العوامل األخرى، وهذا األثرالتدقیق الداخلي في البنك محل الدراسة بافتراض 

فتمثل مساهمة العوامل األخرى مجتمعة في التعثر ) 2.326(أو أقل، أما القیمة ) 0.05(یة مستوى معنو 
  .المالي للقروض

 وهذا یعني أن) 0.205(فقد بلغت R² أما القابلیة التفسیریة للنموذج والمتمثلة في معامل التحدید
خالل فترة الدراسة لي للقروض التعثر الما المتمثل في من التغیرات التي حدثت على المتغیر التابع )20%(

، وهذا ما أكدته قیمة معامل االرتباط بین المتغیرین الذي بلغ مرحلة ما بعد المنح في یرییعود سببها إلى التغ
  .بین المتغیرینقریبة من المتوسط إرتباط عالقة  وجود ، والتي تبین%)43(نحو

إرتباط بین مرحلة ما  والتي تنص على انه توجد عالقة الثالثة الفرضیة الفرعیةتقبل وبهذه النتائج          
   .)α 0.05≤(عند مستوى معنویة بعد المنح والتعثر المالي للقروض

التي تنص على أنه توجد عالقة إرتباط بین مراحل منح : الفرضیة التي تجمع بین المتغیرینإختبار   -د 
     .)α 0.05≤(القروض والتعثر المالي عند مستوى معنویة

  "مراحل منح القروض  "المتغیر المستقل نتائج االنحدار الخطي البسیط بین ): 23(الجدول
  " التعثر المالي للقروض" والمتغیر التابع 

  التعثر المالي للقروض  المتغیرات

التغیر في 
مراحل منح 

  القروض

معامل 
  الثبات

معامل 
 Bاإلنحدار 

معامل 
  اإلرتباط

R 

معامل 
  R² دالتحدی

T 

  المحسوبیة
F 

  المحسوبیة
الخطأ 
  المعیاري

مستوى 
  الداللة

2.238  0.468  0.455  0.207  3.150  9.925  0.470  0.003  
  SPSS 21من إعداد الطالبتین بناءًا على نتائج مستخرجة من برنامج : مصدرال

یر یبین التغ) 0.05(من خالل الجدول أعاله یتبین وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة     
وهذا  )0.468(والتعثر المالي للقروض خالل فترة الدراسة، فقد بلغ معامل االنحدار  منح القروض احلفي مر 

فـي قیـام عملیـة التـدقیق الـداخلي فـي %) 46(لوحـدها تسـاهم بنسـبة  منح القروض حلایر في مر ییعني أن التغ
) 0.05(اللة معنویة عند مستوى معنویـة البنك محل الدراسة بافتراض ثبات العوامل األخرى، وهذا األثر ذو د

  .فتمثل مساهمة العوامل األخرى مجتمعة في التعثر المالي للقروض) 2.238(أو أقل، أما القیمة 
وهـــذا یعنـــي  )0.207(فقـــد بلغـــت R² یـــدأمـــا القابلیـــة التفســـیریة للنمـــوذج والمتمثلـــة فـــي معامـــل التح

تـــرة خـــالل فالتعثـــر المـــالي للقـــروض  المتمثـــل فـــي عمـــن التغیـــرات التـــي حـــدثت علـــى المتغیـــر التـــاب )%20(أن
، وهذا مـا أكدتـه قیمـة معامـل االرتبـاط بـین المتغیـرین مراحل منح القروض قي یریالدراسة یعود سببها إلى التغ

  .بین المتغیرین ضعیفة إرتباط عالقة وجود والتي تبین، %)24(الذي بلغ نحو
إرتبــاط بــین مراحــل  والتــي تــنص علــى انــه توجــد عالقــة :الرابعــة الفرضــیة الفرعیــةتقبــل وبهــذه النتــائج          

   .)α 0.05≤(عند مستوى معنویة منح  الفروض والتعثر المالي للقروض

       



الفالحة والتنمیة الریفیةالفصل الثالث                                              دراسة حالة بنك   
 

 

71 

  :خالصة الفصل

الدراسة المیدانیة التي تم إسقاطها على بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بأدرار والتي تمت  من خالل          
عن طریق توزیع إستبیان على عمال البنك من أجل معرفة العالقة بین التدقیق الداخلي والتعثر المالي 

مالي للقروض، وذلك للقروض، تبین أن للتدقیق الداخلي عالقة غیر مباشرة في التقلیل من مخاطر التعثر ال
من خالل قیامه بمتابعة عملیات مراحل منح القروض من أول مرحلة یتم فیها منح القروض إلى غایة 

   .  تسدیدها لتفادي الوقوع في التعثر المالي
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تم تسلیط الضوء في هذه الدراسة على مشكلة التعثر المالي للقروض في المؤسسات المصرفیة، محاولین 
من أجل اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة التي تدور حول مدى قیام المدقق الداخلي مناقشة هذا الموضوع 

بدوره في التقلیل من مخاطر التعثر المالي للقروض في بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بوالیة أدرار، وكذا 
یر النتائج التي تم اإلجابة على التساؤالت الفرعیة، كما قامت الدراسة بإختبار الفرضیات التي ساهمت في تفس

التوصل إلیها باالعتماد على المنهج واألدوات المذكورة في المقدمة، حیث سنحاول التطرق إلى أهم النتائج 
.والتوصیات واألفاق المستقبلیة المتعلقة بهذه الدراسة  

 نتائج الدراسة - 1

:توصلت الدراسة إلى ما یليتم التطرق إلیه في الجانب النظري  من خالل ما  
التدقیق الداخلي في البنوك التجاریة هو عبارة عن عملیة تقلیدیة تقوم على التأكد من أن السیاسات  - 

 .والتعلیمات، واإلجراءات، والقوانین الموضوعة من طرف هیئة معینة تم تطبیقها وفق معاییر محددة
اإلتفاق المبرم بین التعثر المالي هو عجز مؤكد ینتج عن عدم قیام الزبون بسداد التزاماته في إطار  - 

 .الطرفین
یمر التعثر المالي بستة مراحل أساسیة إبتداءًا من مرحلة حدوث الحدث العارض إلى مرحلة المعالجة  - 

 .والتصفیة
القروض المتعثرة هي كافة أنواع التسهیالت اإلئتمانیة التي یحصل علیها العمیل ولم یقم بسدادها في  - 

 .مواعیدها
القروض المتعثرة راجع إلى مجموعة من األسباب منها ما هو مرتبط بالعمیل تعرض البنك إلى مشكلة  - 

 .أو البنك نفسه أو لظروف خارجیة
هناك مجموعة من المؤشرات یمكن اإلستناد علیها للكشف المبكر عن تعثر القروض تتمثل في  - 

 .مؤشرات یستند علیها من داخل البنك ومؤشرات متعلقة بالبیانات المالیة للمقترض
نجم عن تعرض البنوك لمشكلة التعثر المالي مخاطر عدیدة قد تتسبب في إفالسها وعدم تخصیص ی - 

 .فرص التقدم والنمو والتوسع لدیها
یعمل البنك على المتابعة المیدانیة والدوریة للعمیل المقترض لتفادي الوقوع في مشكلة تعثر القروض،  - 

 .ة لمعالجتها عند حدوثها لتفادي تفاقم األزمةكما أنه یعمل على إتباع األسالیب والطرق المناسب
:أما فیما یخص الجانب التطبیقي فتوصلت الدراسة إلى ما یلي  

توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند  بعد توزیع اإلستبیان وتحلیل نتائجه توصلت الدراسة إلى أنه - 
عزي لمتغیر مدة الخدمة نة حول إجراءات التدقیق الداخلي یبین آراء العی α≥ 0.05مستوى معنویة 
 .والمؤهل العلمي

عند مستوى معنویة  كما تبین أیضًا من خالل نتائج اإلستبیان أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائیة - 
α≥ 0.05 عزي لمتغیر مدة الخدمة والمؤهل العلمينة حول التعثر المالي للقروض یبین آراء العی. 
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القة إرتباط غیر مباشرة بین  بین إجراءات التدقیق الداخلي كما توصلت الدراسة أیضًا إلى أنه توجد ع - 
لعملیات مراحل منح القروض والتعثر المالي للقروض، حیث تبین أنه تبدأ عملیة التدقیق الداخلي منذ 

 .بدایة منح القروض إلى غایة تسدیدها
  توصیات الدراسة - 2

فیما یتعلق بالجانب الشخصي لهذا الدراسات والتحري أكثر عن العمیل الطالب للقرض خاصة تكثیف  - 
العمیل ومدى نزاهته وٕالتزامه بعقوده وتعهداته إتجاه األطراف المتعاملة في مجال نشاطه، وذلك عن 

 .طریق العمالء، الموردین، لتجنب الوقوع في التعثر
لمسؤولیات ضرورة قیام اإلدارة العلیا في البنوك بإنشاء وحدات مستقلة للتدقیق الداخلي ووضع وصف  - 

وصالحیات المدقق الداخلي وتوضیح التبعیة اإلداریة لها، بحیث تعمل هذه الوحدات بإستقاللیة تامة 
  .عن باقي الدوائر واألقسام داخل البنك

إنشاء إدارات إئتمانیة متخصصة في التعامل مع القروض المتعثرة تتكفل بدراسة معطیات المؤسسات  - 
 . یفیة استخدام القرضالمقترضة من حیث نوع النشاط، ك

 .ضرورة االهتمام ببرامج التدریب والتطویر كمًا ونوعًا لزیادة مستوى تأهیل العاملین بالبنك - 
  فاق الدراسة آ - 3

في هذا الصدد یمكن القول أنه ال یمكن اإلستغناء عن التدقیق الداخلي في البنوك كونه أداة هامة  
یات منح القروض، كما أنه یعمل على حمایتها من مخاطر تساعد البنوك في ترشد قراراتها المتعلقة بعمل

:التعثر المالي للقروض، ومن هنا یمكن فتح آفاق جدیدة لدراسة مستقبلیة تتناول مایلي  
 .التنبؤ بخطر التعثر المالي باستعمال أسالیب اإلقتصاد القیاسي - 
 .دراسة أثر تعثر البنوك التجاریة على اإلقتصاد الوطني - 
   .دقیق الخارجي في التقلیل من مخاطر التعثر المالي للقروضمدى مساهمة الت - 
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 الفصل األول                                                               مدخل إلى التدقیق الداخلي
 

 

 الملخص
تركز هذه الدراسة إهتماماتها على مدى معرفة الدور الذي یلعبه التدقیق الداخلي في التقلیل من مخاطر  

التعثر المالي للقروض، بإلقاء الضوء على أهم التعاریف والمفاهیم المتعلقة بهذا الموضوع، والتعرف على 
یقها لإلجراءات والطرق األساسیة للحد مدى أهمیة التدقیق الداخلي في البنوك التجاریة الجزائریة ومدى تطب

من مشكلة التعثر المالي للقروض، ولمعالجة هذا الموضوع تم إجراء دراسة قیاسیة باستخدام برنامج 
SPSS21 حول إجراءات التدقیق الداخلي حسب عملیات منح القروض ومشكل التعثر المالي لها، حیث تم  

فیة بأدرار، وبعد تحلیله وٕاختبار فرضیاته تم الوصول إلى جملة توزیعه على عمال بنك الفالحة والتنمیة الری
: من النتائج كانت من أهمها  

یعتبر التعثر المالي للقروض عبارة عن عجز مؤكد ینتج عن عدم قدرة المقترض بالوفاء بالتزاماته  - 
فسه، إتجاه البنك، وذلك لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالمقترض ومنها ما هو مرتبط بالبنك ن

 .وأسباب أخرى مرتبطة بالظروف الخارجیة
:توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أهمها  

ضرورة قیام اإلدارة العلیا في البنوك بإنشاء وحدات مستقلة للتدقیق الداخلي ووضع وصف  - 
لمسؤولیات وصالحیات المدقق الداخلي وتوضیح التبعیة اإلداریة لها، بحیث تعمل هذه الوحدات 

 .قاللیة تامة عن باقي الدوائر واألقسام داخل البنكبإست
.القروض المشكوك فیها –القروض المتعثرة  - التعثر المالي  - التدقیق الداخلي :  الكلمات المفتاحیة  

 Abstract  
The study focuses on the role played py the internal auditor in reducing the loan 
financial distressing. This issue has been undertaken by illustrating various 
concepts and related definitions as well as the importance of the internal auditor in 
mamaging the case of these loans. 
The empirical study adopts an econometric investigation by using SPSS 21 
software. It identifies the procedures of the internal audit in the operation of 
lending and the problem of distressing loans in the agricultural  bank of adrar. 
The results of the study are the following  

− The  financial disressing of laons is considered as a certain deficict resulting 
from hte inadility of the borrower to came up with his commitmrnts towards 
the bank. 

− The necessi ty of the higl bank managers to set up independant units of 
internal audit and developing responsi bilities and power of the internal 
auditor. 

Key werds : internal audit- financial distress- distressing loans- dutious loans.  
 

  


