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 الرقابة
 

 حددت أنظمة المصرف الرقابة بشكمين :

 الرقابة عمى عمميات استثمار القروض . -أ

 الرقابة الداخمية المالية واإلدارية . -ب

 بما أن هدف الرقابة الداخمية المالية واإلدارية هو المراقبة والتقويم لممؤسسة المصرفية نفسها كذلك 
اختياااار مساااتوة كفاااالة أدال المصااارفق لاااذلك ساااوف تقتصااار دراساااتنا عماااى مو اااوع الرقاباااة عماااى عممياااات 

 استثمار القروض .

 مراقبة استثمار القروض التي يمنحها المصرف

الرقابة بمفهوم العاممين في المصرف هي التحقق من أن التمويل تم طبقًا لمخطة اإلنتاجية المتبناة  
والتعميمااات الصااادرة والمبااادئ المتفااق عميهاااق وتهاادف الرقابااة عمااى اسااتثمار القااروض إلااى إظهااار مااواطن 

 )المصارف  رضق كماا تحقاق فاةادة لكال مان المقا والخطأ بغارض تصاحيحها ومناك تكارار حادوثها  ال عف
 والمقترض عمى حد سوال .

 فائدة الرقابة لممقرض

فااااي الغايااااات وا  ااااراض  فرصااااة الااااتحكم بصاااارف القااااروض )المصاااارف  تعطااااي الرقابااااة المقاااارض 
ق وباااذلك يمكااان تجناااب المدروساااة ذات الجااادوة ايقتصاااادية التاااي اتخاااذ قااارار صااارف القااارض فاااي  اااوةها

المقتاارض عاان تسااديد التزاماتاال تجاااي المصاارف فااي المصاارف التعاارض لرخطااار التااي قااد تاانجم عاان عجااز 
 مواعيد استحقاقها .

  فائدة الرقابة لممقترض

إن استثمار القروض في ا  راض ذات الجدوة ايقتصاادية سايعود عميال بادخل يمكمنال مان تساديد  
 قرو ل من جهةق وتحسين مستواي ايقتصادي وايجتماعي من جهة أخرة .



2 
 

ض المصاارف الزراعااي التعاااوني فااي مجااال تحسااين وتطااوير اإلنتاااج وبشااكل عااام إن اسااتخدام قاارو  
الزراعااي يحقااق فاةاادة ل قتصاااد القااومي ككاالق  ن هااذي ا مااوال مخصصااة ماان الدولااة لتخاادم تنفيااذ سياسااة 

 البمد الزراعية .

ومعالجتهااق بال يمتاد إلااى  شااف المخالفاات وا خطاالوك إن دور الرقاباة ي يقاف عناد حادود اينتقااد 
القوانين وا نظمة والتعميمات وبيان كفايتها وس متهاق كما يتعين عمى الرقابة أن تعمل عمى ُحسان  مناقشة

سير الخطط واقتراح الوساةل الناجعة لاذلك دون أن تكاون عنصارًا معارقً  لتنفياذهاق لاذلك يجاب أن تتصاف 
 الرقابة بالصفات اآلتية :

رهااااا إلااااى الجهااااات المختصااااة بأساااارع وقاااات ممكاااان ساااارعة إنجاااااز ا عمااااال المنوطااااة بهاااااق ورفااااك تقاري -1
 لمعالجتها.

 يجب أن تتصف الرقابة بالمرونة . -2

يجب أن تكون الفواةد العاةدة مان عممياات الرقاباة أكبار مان تكاليفهاان أي أن تنجاز أعمالهاا بأقال وقات  -3
 ونفقة وجهد .

 أساليب مراقبة واستثمار قروض المصرف

 المصرف الزراعي التعاوني لمراقبة قرو ل ما يمي :من أهم ا ساليب التي يتبعها  

 صرف القرض عمى دفعات : -1

اتفاااق ُيحاادد فياال المشااروع الممااول والبنااود المختمفااة التااي يتكااون منهااا ُيعطااى القاارض بموجااب عقااد  
 وتكاااليف كاال بنااد ماان البنااودق ثاام يصاارف القاارض لتنفيااذ الشااروط المحااددة عمااى دفعااات تتناسااب مااك حجاام

 ز وتكاليفل.العمل المنج

 صرف القرض أو جزء منه عمى شكل مواد عينية : -2

كثيرًا ما يتم صرف القرض أو جازل منال عماى شاكل ماواد عينياة كا سامدة والباذور وماواد المكافحاة 
ومااواد التعبةااة وفااي القااروض المتوسااطة اآليت والمعاادات الزراعيااةق وتساامم هااذي المااواد مباشاارًة لمماازارع ماان 
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المصااارفق وتهااادف هاااذي العممياااة إلاااى التأكاااد مااان أن القااارض قاااد اساااتثمر فاااي الغاياااات خااا ل مساااتودعات 
 المحددة للق ويصبح من الصعب عمى المزارع استخدام القرض في  ير محمل .

 صرف القرض من قبل جهة ثالثة : -3

در يتم بأن يقوم طرف آخر بتسميم المزارع المواد العينية المقررة لالق وذلاك بموجاب أمار تساميم يصا 
المقر ة إلى الجهة التي تتعامل أو تتاجر بمثل هذي الماوادق وبعاد التساميم ومطابقاة المواصافات  من الجهة

مك الشاروط المتفاق عميهاا يسادد المصارف ثمنهاا إلاى الجهاة الباةعاة بطريقاة الحوالاة بشاكل مباشار كماا هاو 
 مبيدات .الحال في عمميات تسميم الجرارات الزراعية وخ يا النحل وأجهزة رش ال

 إجراءات تنفيذ عمميات الرقابة

 : قبل تنفيذ المشروع : المرحمة األولى

وذلااك عنااد دراسااة طمااب القاارض وتحميماال لمتأكااد  قتااتم المراقبااة فااي هااذي المرحمااة قباال صاارف القاارض 
ق وتكااون مهااام هااذي المجنااة عمااى النحااو وف يمولهااا ) لجنااة الكشااف المساابق  ماان جاادوة ا  ااراض التااي ساا

 اآلتي :

 تقدير قيم المشاريك المطموب تمويمها ومقدار احتياجها والتأكد من جديتها . -

 تقويم مردودها ايقتصادي . -

 تقدير حجم القرض المناسب ومدة انسجامل مك الخطة . -

القيام بجويت ميدانية عمى المناطق المطماوب تمويمهاا قبال حماول مواعياد اإلقاراض الموسامي لمتأكاد مان  -
 مزراعة وتحديد المساحات المطموب تمويمها .تهيةة ا رض ل

ومن ال روري في كل مزرعة تريد الحصول عماى القاروض مان المصارف إعاداد ميزانياة عمومياة  
 يظهر فيها الو ك المالي لممقترض في نهاية السنة المالية تت من النقاط اآلتية :

لغرض من ذلك دراسة و ك المزارع حساب ا رباح والخساةر خ ل مدة معمومة من العمل المزرعيق وا -
 الماليق وبالتالي تحميل مقدرتل أو أهميتل لمحصول عمى القرض .
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الموازنة التقديرية لمعمل المزرعاي خا ل الفتارة القادماة ) سانة أو أكثار حساب ناوع القارض المقادم   التاي  -
هاااذي القاااروض وتاااواري  يتحااادد مااان خ لهاااا احتياجاااات المااازارع إلاااى رأس الماااال والقاااروض وأهميتااال لتساااديد 

 التسديد.

وصف لنوع ال امانات والتعهادات والكفاايت التاي ساتقدم كتاأمين لمقارض التاي تعاد مان العوامال المهماة  -
 في تحديد مقدار القرض .

 أوجل الدخل التي يحصل عميها المزارع من خارج المزرعة . -

 أوجل اينفاق العاةمي لر راض ايسته كية . -

ُيعاااد إعاااداد وتقاااديم تماااك البياناااات والمعموماااات إجاااراًل مهماااًا ومااان معاااايير التقيااايم الساااميم إلصااادار  
ق ويعااود بالفاةاادة الكبياارة عمااى الماازارع نفساال حيااث يحااتفظ بسااج ت وقيااود دقيقااة لمعماال المزرعااي القااروض 

أكثار و اوحًا عان الذي يمارسلق وهذا بحد ذاتل يعمل عمى تنظيم العمل المزرعايق ويعطاي المازارع صاورة 
 نتاةج أعمالل المزرعيةق وبالتالي اتخاذ قرارات سميمة ناتجة عن بيانات وأرقام دقيقة .

 المرحمة الثانية : مرحمة التنفيذ :

تااتم الرقابااة فااي هااذي المرحمااة أثنااال صاارف القاارض لمتأكااد ماان ا مااوال قااد انفقاات فعااً  فااي الغايااات  
ت التاااي تعياااق عممياااات التنفياااذ والقياااام بالعممياااات المتعمقاااة وا  اااراض المحاااددةق كاااذلك يكتشااااف المشاااك 

 بإص ح ا خطال خطوة بخطوة .

 المرحمة الثالثة : مرحمة ما بعد التنفيذ :

تتم الرقابة هنا بعد صرف القرضق وذلك لمتأكد من أن السمك والخدمات التي صرف القرض من  
ما تزال في حوزة المقترضن أي ليس المهم فقط أن يكون المشروع اقتصاديًا وتصرف القروض في  أجمها

مجايتهاق بل ا هم هو استمرارية المشروع في اإلنتاج وتقديم السمك والخدمات ق وهذا ما دعا المصرف 
من استمراريتها طيمة مدة  إلى المراقبة المستمرة مرة واحدة عمى ا قل سنويًا لممشاريك المنفذة بغية التأكد

 القرضق وهذا ما يسمى بعرف المصرف الزراعي التعاوني الرقابة ال حقة .
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ويمكن تمخيص أعمال لجان الرقابة الفرعية في جميك فروع المصرف الزراعي التعاوني عمى  
 النحو اآلتي :

 . قراضالتأكد من تنفيذ القروضق وتوظيف ا موال في  اياتها المحددة بعد ايست -

 التحقق من المساحات الممولة ق وقيام المستقرض بواجباتل الزراعية . -

إعداد الكشوف التي تت من أسمال المقتر ين وأنواع القروض الممنوحة ومبالغها والغايات المحددة لها  -
 وأوقات رقابتها .

وحة لهم في الغايات تنظيم  بوط مخالفة بحق المستقر ين الذين لم يقوموا بتوظيف ا موال الممن -
 المحددة .

حالة المخالفين إلى الق ال باستثنال - المزارعين ذوي السمعة  تنظيم تقارير تفصيمية عن نتاةج الرقابة وا 
أولةك الذين اعتر تهم  % وما فوق وفقًا لتقدير مدير الفرعق أو09الحسنة إذا كانت نسبة تنفيذهم لمقرض 

 . التنفيذ  خارجة عن إرادتهم حالت بينهم وبين قاهرةظروف 

ق ويقترن ذلك بالسبب مهً  إ افية لمتنفيذ أو عدم منحهم بمنح مثل هؤيل تقديم المقترحات المبررة -
 ال بط .ب المخالف القاهر وخ ل الفترة المحددة لممراقبة و من مدة عشرة أيام من تبميغ

 قترضين المخالفيناإلجراءات القانونية المتبعة بحق الم

عمى كل من وظف ا موال أو  2995/ لعام 39/ من المرسوم التشريعي رقم /34نصت المادة / 
المواد العينية المستقر ة من المصرف الزراعي التعاوني في  ير الغاية المخصصة لها في عقد 

ضق كما نصت ايستقراض أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تعادل  عف المبمغ المستقر 
/ من نفس المرسوم عمى كل من استقرض من المصرف الزراعي التعاوني بطريق التحايل أو 33المادة /

ساعد  يري عمى ذلك كايستقراض تحت أسمال مستعارة أو اإليجار الوهمي من ا ساليب ايحتيالية 
دل  عف المبمغ ث ثة أشهر إلى ث ث سنوات وبغرامة مالية تعا نمأن يعاقب بالحبس  ا خرة

% من المبمغ  ير المنفذ حتى تاري  اإلحالة إلى 0المستقرضق ويخ ك المخالف إلى فاةدة تعادل 
لى فاةدة   % من تاري  اإلحالة إلى الق ال وحتى التسديد.19الق الق وا 
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 كما تم إصدار عدد من القوانين والمراسيم التشريعية منها عمى سبيل المثال المرسوم التشريعي رقم 
/ لعام 20ق والمرسوم التشريعي رقم /2997/ لعام 25ق والمرسوم التشريعي رقم /2994/ لعام 60/

التي تنص عمى  2914/ لعام 11ق والقانون رقم /2911/ لعام 71ق والمرسوم التشريعي رقم /2990
إعفال قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة و ير المحصمة من  رامات التأخير في حال 

 ادهاق كذلك إعادة جدولة القروض الزراعية وأقساطها .سد
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