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ي َ�لََق " ِ �َْساَن ِمْن �َلٍَق ) 1(اْقَر�� ِ�ْمسِ َرِبَّك ا��
�
�َك اْ��ْكَرُم ) 2(َ�لََق اْال ي ) 3(اْقَر�� َوَرب ِ ا��

َ ِ�لَْقَملِ  �َْساَن َما لَْم یَْعَملْ ) 4(�َمل�
�
َ اْال   )"5(�َمل�

 }سورة العلقمن {

َذا قِ "
�
ُ لَُمكْ َوا ُحوا ِيف الَْمَ�اِلِس فَافَْسُحوا یَْفَسِح ا�� َذا ِق�َل لَُمكْ تََفس�

�
�َن �َٓم�ُوا ا ِ َا ا�� �َل َ� ��هي�

ُ ِبَما تَعْ  �َن ��وتُوا الِْعْملَ َدَرَ�اٍت َوا�� ِ �َن �َٓم�ُوا ِم�ُْمكْ َوا�� ِ ُ ا�� ِ ا�� وا �َْرفَع وا فَا�ُْ�ُ َملُوَن ا�ُْ�ُ

  " (11)َخِ�ريٌ 

 }سورة ا�اد�من {

  : عن معاذ �ن ج�ل قال 

َیٌة ، َوَطلََبُه ِعَباَدٌة ، َوُمَذاَكَرتَُه �َْسِ��ٌح ، َوالَْبْحثَ " ِ َخش�ْ �َمُه ِ�� ن� تََعل
�
�ُموا الِْعْملَ ، فَا َعْنُه  تََعل

اٌد ، َوتَْعِلميَُه ِلَمْن ال یَْعلَُمُه َصَدقَةٌ  َ�ِ"  

  

  

  



  ب
 

  

  

  

  

�ه � و و جبال الشا�ر�ن محدا یلیق  محده ومحد�ٔ اشكر هللا تعاىل ا�ي م�حين من نعمته و 

 ٔ��رسمل �ىل س�ید اخللق محمد صىل هللا �لیه وسمل واس�تغفر هللا ا�ي �ٔ صيل و �ٔ الكرمي و 

  وام�ناينجبزیل الشكر  ٔ�تقدم احلیاةنع�ش  ؤ�مواتنع�ش املوت  ٔ�ح�اءا�لیل وا�هنار ف�حن 

   السادةمجیع  ٕاىل وام�ناينشكره �ىل نصاحئه �ٔ و " بلعیايش  "املرشف  أ�س�تاذ ٕاىل

وداعیه هللا  ممتنیةو  راج�ة مس�تغامن  ةخروب ةيف �امع وأ�خوات وإالخوة  س�ئولنيامل  و

ید العون  مد للك من وام�ناين يشكر  ٔ�قدمیوفق امجلیع يف اخلتام  ٔ�ن ٕاىلس�ب�انه وتعاىل 

�لجمیع  ة يل الطریق ممتنی ٔ��رت ةفكر  ٔ�و ة لكم ٔ�و ة �لمی ةسواء يف مالحظ واملسا�دة

  . وهللا موفق والعاف�ة الص�ةدوام 

  

  

  



 

  

  :بعد  ٔ�ماوالسالم �ىل عبده مصطفى 

  "�لوا��ن احسا�  ": هللا عز و�ل هبام وقال 

 ٔ�يميف الكون نبع احلب واحلنان و�لمتين العطاء وال�سامح رمز احلنان 

  .هللا يف معرها 

 ٕايلمن اكن وال �زال س�ند   

  .والنبل والعطاء 

  .هللا يف معره ٔ�طال" 

 "دنیا" و " ش��ء " و 

  .�رب   يل يف مجیع جماالت ح�ايت وفقهم

  .هللا معرها  ٔ�طال" 

  من نصیيب  واىل من اح�واه قليب و و�س�به فٕاحفظه � رب وجع�

  "شقراين ميینة 

الیوم ولك من مه �ىل ا�رب 

   �واب�ش شه�

  ت

والسالم �ىل عبده مصطفى  والصالةامحلد � وكفى 

هللا عز و�ل هبام وقال  ٔ�وصا�من :  ٕاىل�دي 

يف الكون نبع احلب واحلنان و�لمتين العطاء وال�سامح رمز احلنان 

هللا يف معرها  ٔ�طال" �ن عواد ق�یة "  الغالیة

  ٕاىلوتعب من ا�يل  احلیاةا�ي تعلمت م�ه �یف �كون 

والنبل والعطاء  الرجو�رمز " بلحول " العز�ز  ٔ�يب احلیاة

" �ن عواد عبد القادر "  والقدوة واحلیاةنعم اجلد 

و    "ٔ�م�نة    " ٔ�خوايت ٔ�يم ٕا�مه ٔ�هدتينهدا� 

يل يف مجیع جماالت ح�ايت وفقهم اا��ن اكنوا س�ند" ٕاسالم " 

" ریتال نور الیقني "  ةالك�كوت أ�وىل احلف�دة

واىل من اح�واه قليب و و�س�به فٕاحفظه � رب وجع�

شقراين ميینة " هللا �لهيا  ةرمح الرا��يت واىل �د

الیوم ولك من مه �ىل ا�رب  ٕاىل هين هبم املشوار ا�رايس من بدایتواىل لك من مجع

  .سا�رون

امحلد � وكفى 

�دي  ةهدي مثر �ٔ 

يف الكون نبع احلب واحلنان و�لمتين العطاء وال�سامح رمز احلنان  ةامر�ٔ  ٔ�عظم ٕاىل

ا�ي تعلمت م�ه �یف �كون  ٕاىل

احلیاةيف 

نعم اجلد  ٕاىل

هدا�  ٔ�مجلواىل 

" ح�د و ٔ�� الو 

احلف�دة ٕاىلو 

واىل من اح�واه قليب و و�س�به فٕاحفظه � رب وجع�

واىل لك من مجع
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  :عامة�مقـدمـــــة

غالبا�ما�ا�سم�بالتعقيد�وك��ة�املتغ��ات�وجدت�البنوك�نفس�ا�مرغمة�ع���إعادة�����وسط�اقتصادي

فأصبح�الزما�ع���أي�بنك�يرغب����. ترت�ب�أمور�ا�وتجديد�طرق��سي���ا�تماشيا�مع��ذه�التحديات�ا��ديدة

ف�ار�تحقيق�سلوك�اقتصادي�مع�تجسيد�� �ستمرار����ج����ر�اح�والبقاء�أن��سلك�ن��ا�يق����بضرورة�

القاضية�باالستغالل��مثل�والفعال�ملوارده�املالية�واملادية�واملعرفية،�وع����ذا�عملت�معظم�البنوك�النا��ة�

ف�ذا�النظام��سمح�. ع���امتالك�أفضل�أدوات�ال�سي���الفعالة�آال�و���مراقبة�ال�سي���لتحقيق�التفوق�والتم��

الناتجة�عن�تنفيذ����شطة�ع����خطاء�و�نحرافات��للمس��ين�بالتعرف�ع���وضعية�البنك�بدقة�للوقوف

  .ت��يح�ا ومحاولة

��ل�   �ع�� �نفسھ �و�فرض �ا��ديثة �البنوك �نظم �ب�ن �الصدارة �ال�سي���يحتل �مراقبة �نظام �أصبح لقد

���داف� �تحديد �و�� �واحد �وقت ��� �أعمال �عدة �تحقيق �من �لتمكنھ �و�ذا �النجاح، �يحقق �أن مس���ير�د

� �الت�سيق �إ�� �إضافة �امليدان ��� �تنفيذ�ا �متا�عة �الوقت �نفس �و�� �القو�س��اتيجيات �مختلف رارات�ب�ن

�نظام� �يلعب �و�التا�� �ا��اصة، ���داف �لتحقيق ��ل�ا ��س�� ���عل�ا �امل�ام �المركز�ة �مع �ا��اصة و�داءات

  .����ذا�املجال�دور�الوسيط�الذي�ير�ط�ب�ن�املستوى��س��اتي���واملستوى�التنفيذيمراقبة�ال�سي���

�ت��   �أدا��ا �وتقييم �ملراقبة �البنوك �أمام �املتاحة ��دوات �ب�ن �القيادة�ومن �لوحة �التعادل، �نقطة ز

�ع���� ��ساعد �ال�� �املعلومات �إ�� �الوصول �من �تمكن ��وسيلة �فعاال�وم�م �دورا �تلعب �ال�� �التقدير�ة واملوازنة

  .اتخاذ�القرار�فيما�يخص�املخاطر�البنكية��غية�ا��د�م��ا�أو�تدني��ا�ألقل�مستوى�ممكن

  :إش�اليات�الدراسة

  :التالية�من�خالل�ما�سبق�تطرح��ش�الية�

�ال�ساؤل�   �ل�ذا �وت�سيطا �املخاطر�البنكية؟ �من �التقليل �ال�سي����� �مراقبة �أدوات �مسا�مة �مدى ما

  :ية�امل�سطة�التالية�س�ناد�إ���مجموعة�من�ال�ساؤالت�الفرعالرئ����،�يمكن�

 ل��سا�م�نقطة�التعادل�من�خالل�مراقبة�أداء�بنك�التنمية����التقليل�من�مخاطره؟� 

 لوحة�القيادة����مجال�الرقابة����التقليل�من�مخاطر�بنك�التنمية؟�ل��سا�م� 
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 من�مخاطر�بنك�التنمية؟�ل��سا�م�املوازنة�التقدير�ة�كأداة�للرقابة����التقليل�       

  :فرضيات�الدراسة

  :ع���ال�ساؤالت�السابقة،�س�تم��س�ناد�إ���الفرضيات�التالية �غرض��جابة

 من�مخاطر�بنك�التنمية�لملراقبة�ال�سي������التقلي�سا�م�نقطة�التعادل�كأداة�. 

 سا�م�لوحة�القيادة�كأداة�ملراقبة�ال�سي������التقليل�من�مخاطر�البنك�. 

 سا�م�املوازنة�التقدير�ة�كأداة�ملراقبة�ال�سي������التقليل�من�مخاطر�بنك�التنمية�.  

  :أ�مية�وأ�داف�الدراسة

بة�ال�سي���و�عض�من�أدواتھ�مع�كشف�الغموض�عن�الدور�الذي�ت��ز�أ�مية�الدراسة����معرفة�نظام�مراق

  :أما�عن�أ�داف�الدراسة�ف���تتمحور�أساسا�حول . تلعبھ����التقليل�من�املخاطر�البنكية

 طالع�ع���التطورات�ا��اصلة����املجال�الرقا�ي�ع���البنوك�. 

 كيفية�مساعدة��ذه��خ��ة����توضيح�طر�قة�تصميم�مراقبة�ال�سي���وكيفية�إقامة�أدواتھ،�مع�ت�ي�ن�

 .عملية�اتخاذ�القرارات�فيما�يخص�املخاطر�البنكية

 التعرف�ع���حاجة�البنوك�ا���تطبيق�املشروع�الفعال�لوظيفة�املراقبة�ملساعد��ا����تأدية�أ�شط��ا�

� �أجل �من �سليمة، �من�بصورة �يحمل �ما �مع �والتكيف �امل�شودة �أداف�ا �وتحقيق �مخاطر�ا تدنية

 .تطورات

  :اب�إختيار�موضوع�الدراسةأسب

  :من�ب�ن��سباب�ال���أدت�بنا�إ���اختيار�موضوع�الدراسة�ما�ي��

 ���� �التحكم �ال�سي���وسبل �مراقبة �مجال ��� ���ادي�� �العل�� �الت�و�ن �متا�عة ��� �ال��صية الرغبة

 .مخاطر�البنوك

 مية�ال���يحظى���ا�املوضوع�ع���الساحة�الوطنية�والدولية��. 
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 � �أغل��ا�املسا�مة �وأن �خاصة �ا��زائر�ة، �للبنوك �املوج�ة ��نتقادات �مس�بات �ومعا��ة �تحديد ��

��سا �حول �تواجھ�تنصب �أن �يمك��ا �ال �منظمات �واعتبار�ا �أدا��ا �وتد�ور ��سي���ا ��� �املتبعة ليب

 .اقتصاد�السوق 

  :من����الدراسة

عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي����غية�تحليل�إش�الية�الدراسة�واختبار���ة�الفرضيات�املق��حة�س�تم�� 

�غية�وضع�إطار�نظري�للدراسة،����ح�ن�س�تم��عتماد����ا��انب�التطبيقي�ع���أسلوب�دراسة�حالة�بنك�

  .BADRالتنمية�الر�فية�بمستغانم�

  :ات�السابقةالدراس

�الصغ��� �محمد �قر���� �الصغ��ة�) 2012-2011(دراسة �املؤسسات �ال�سي����� �مراقبة �واقع �عنوان

و���أطروحة�): 2012- 2011(دراسة�حالة�مجموعة�من�مؤسسات�ا��نوب�ا��زائري�خالل�ف��ة��–واملتوسطة�

� ��دفت �املؤسسات �من �مجموعة �بدراسة �الباحث �قام �ال�سي������دكتوراه، �مراقبة �واقع �معرفة �إ�� الدراسة

���ا��زائر�وطبيعة��دوات�ال����ستخدم�ا����مجال�الرقابة�ومدى�التحديث�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�

بالنظر�إ���ا��صائص�واملم��ات�املتعلقة���ذه�املؤسسة،�و��مية��الذي�وصلت�إليھ�لتعز�ز�قدر��ا�التنافسية،

� �ف��ة ��عد �خاصة �الوط��، ��قتصاد ��� �تمثل�ا �أصبحت �ا��زائر�����صالحاتال�� �اعتمد��ا ��ذا��ال�� دعم

وتوصلت�الدراسة�إ����ذه�املؤسسات�الستخدام��دوات�الرقابية�ا��ديثة�بل�. القطاع��شر�عيا�وماديا�وفنيا

�ومؤشرات� �عوامل ��س�ب �و�ذا �املحاس��، �املعلومات �نظام �ع�� �املب�� �التقليدي ��سلوب �أغل��ا ��� �عتمد

  .داخلية�وخارجية

� �لش�ب �صفاء �القرار��)2006-2005(دراسة �باتخاذ �ال�سي���وعالقتھ �مراقبة �نظام دراسة��–�عنوان

�املعدنية�ملوزايةحالة�مؤسس �املياه ��:ة�انتاج �مراقبة�و�� �تحقيق�أ�مية �إ�� ��دفت�الدراسة �ماجست��، رسالة

ال�سي������رفع�وتحس�ن�أداء�املؤسسة،�كذلك�توضيح�طر�قة�تصميم�نظام�مراقبة�ال�سي������رفع�تحس�ن�أداء�

�القراراتاملؤ  �اتخاذ �عملية ��� ��خ��ة ��ذه �مساعدة �كيفية �ت�يان �مع �أدواتھ �إقامة �وكيفية وتوصلت�. سسة

الدراسة�إ���عدم�وجود�مراقبة�ال�سي���باملؤسسة�بالرغم�من�تواجد�املص��ة�ا��اصة���ا،�و�ذا�راجع�لعدم�
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مراقبة�ال�سي���وكذلك��س�ب��ا��اصة�بالطرق�والكيفيات�ال���تتم���ا�عملية�إحاطة�العامل�ن���ذه�املص��ة

نقص�ت�و���م�����ذا�املجال�وكذا�عدم�معرفة�معظم�املسؤول�ن�و�فراد�بأدوار�وأ�داف�مراقبة�ال�سي���وعدم�

   .اش��اك�م����عملية�تخطيط���داف

  :�يكــل�الـدراسـة

  :س�تم�تقسيم��ذه�الدراسة�إ���ثالث�فصول�أساسية�تتج���فيما�ي��

��ول  �و :   الفصل �التدقيق �حول �نظري �عرض �إ���يحتوي �الفصل ��ذا �ينقسم �ال�سي���ومنھ مراقبة

مبحث�ن�حيث�ي�ناول�املبحث��ول�عموميات�حول�التدقيق،�أما�املبحث�الثا�ي�في�ناول�مدخل�ملراقبة�ال�سي���

   .���املؤسسة��قتصادية

املبحث��يتطرق مبحث�ن�حيث�اول�املخاطر�البنكية�وإدرا��ا�و�دوره�ي�ن يتحدث�عن�:   الثا�يالفصل�

  .إدارة�املخاطر �عرضاملبحث�الثا�ي�و ،�إ���املخاطر�البنكية�ول�

: و�حتوي�بدوره�مبحث�ن BADRبنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية�ي�ناول�دراسة�حالة�:   الفصل�الثالث

ال�سي������ا��د�من��ول��شمل�عرض�عام�لبنك�بدر�واملبحث�الثا�ي�يتحدث�عن�تفعيل�التدقيق�ومراقبة�

  .مخاطر�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية

  :الـدراسـة�صعو�ات

   :أثناء�إعداد��ذا�العمل�واج�تنا�صعو�ات�من�بي��ا

 قلة�املراجع�باللغة�العر�ية. 

 تحفظ�وحذر�املسؤول�ن،�فكث��ا�ما�كنا�نطلب��عض�املعلومات�والبيانات�الالزمة�للبحث،�في��مون�

املعلومات�رغم�أ�مي��ا�بال�سبة�لنا�ورغم��ساط��ا،�مما�يجعلنا��غ���من��عتماد�ع���عن�مدنا���ذه�

 .�عض�املؤشرات�إ����عتماد�ع���استمارة����ا��صول�ع���البيانات�الالزمة

 رفض��عض�املوظف�ن�التجاوب�معنا�ومسا�م��م�باإلجابة�ع���استمارة��سئلة.   

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل��ول 

  مفا�يم�عامة�حول�التدقيق�ومراقبة�ال�سي��
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  :تم�يد

� �التدقيق ��شاط �يقوم�إن �الصغ��ة �املشروعات �ففي �القدم، �منذ �عل��ما �ال�سي���متعارف ومراقبة

صاحب�املشروع�عادة�ببعض�إجراءات�املراجعة�واملراقبة�والتدقيق�و�ستفسار�من�أجل�تحقيق�الرقابة�ع���

و�عقد�أعمال�ا���م�املشروعات�أعمالھ،�و����ذه�ا��الة�ي�ون�صاحب�املشروع��و�املدقق،�ولكن�مع�ازدياد�

�واملنفذين� ��دارة �ب�ن �الفجوة �ن�يجة �بامل�مة �القيام �إدار��ا �وع�� �املشروع �أ��اب �املتعذر�ع�� �من أصبح

� �و�دأت �وم��صات �وإحصائيات �بيانات �ع�� ��عتماد �القائم�ن �ع�� �الزما �فأصبح �بإدارة�للعمليات، �ستع�ن

  .الرقابة�الداخلية�بمساعد��ا

  :الفصل�إ���املبحث�ن�التالي�ن�وع����ذا��ساس�تم�تقسيم

   .مراقبة�ال�سي������املؤسسة��قتصادية: عموميات�حول�التدقيق�و�املبحث�الثا�ي�: املبحث��ول 

  عموميات�حول�التدقيق: املبحث��ول 

�عت���التدقيق�من�أ�م�الوظائف�ال���ترتكز�عل��ا�املؤسسات�وأحد�أ�م��نظمة�الرقابية�املوجودة���ا�

� ���شطة�ف�� �ل�افة �تقيي�� �و�شاط �املؤسسة، �داخل �يحدث �ما ��ل �بواسط��ا �تراقب ��دارة �ب�ن أداة

  .والعمليات،�حيث��عمل�ع���تطو�ر�أنظم��ا�الرقابية�الداخلية

  .مف�وم�التدقيق�وأ�دافھ: املطلب��ول 

� �بالتدقيق �ا��اصة"يقصد �وال��الت �وا��سابات �املس�ندات �يطم�ن��فحص �دقيقا �فحصا بامل�شأة

املدقق�من�أن�التقار�ر�املالية�سواء��انت�تقر�را�عن�ن�يجة�املشروع�خالل�ف��ة�زمنية�أو�تقر�را�عن�املركز�املا���

�����اية�ف��ة�زمنية�أو�تقر�را�آخر�يظ�ر�و�نطبع�فيھ�صورة�وا��ة�وحقيقية�ودقيقة�للغرض�الذي�من�أجلھ�

  1".أعد��ذا�التقر�ر

مس���أو�طر�قة�من��ية�"منظمة�العمل�للمحاسبة�والتدقيق�الفر�سية�التدقيق�ع���أنھ��كما�عرفت

�إصدار�حكم� ��غية �والتقييم �املعلومات �تقنيات �من �مجموعة ��ستعمل �م�� �طرف �من �م�سق ��ش�ل مقدمة

                                                           
1
  .18، ص2002كمال عبد السالم علي خالد المعتصم، أصول علم المراجعة، المنصورة،   
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�وت �التقييم، �معاي�� �ع�� �اس�نادا �ومستقل، �و� محلل �النظام �وفعالية �مصداقية �املتعلقة�قدير جراءات

  1.التنظيمب

عملية�منتظمة�ل��صول�ع���القرائن�املرتبطة�"املحاس�ية��مر�كية�التدقيق�ع���أنھ�عرفت�ا��معية�

��طراف� �إ�� �ذلك �نتائج �توصيل �تم �موضوعية �بطر�قة �وتقيم�ا ��قتصادية ��حداث �ع�� بالعناصر�الدالة

  2".املعنية

��و� �"التدقيق �املعلومات �بتدقيق ��سمح �انتقادي �ع���فحص �وا��كم �املؤسسة �طرف �من املقدمة

  3".العمليات�ال���جرت�والنظم�املقامة�ال���أنتجت�تلك�املعلومات

� �خالل �و�و�من �للتدقيق �عام ��عر�ف �إعطاء �يمكن �السابقة �من�"التعار�ف ��ائل �لكم �فحص عملية

إضفاء�الصبغة�املعلومات،�وفق�مجموعة�من��دلة�والقرائن�من�قبل���ص�مؤ�ل�علميا�وم�نيا،��عمل�ع���

�من� �ملجموعة �تبعا �وذلك �محددة، �زمنية �بف��ة �ا��اصة �املالية �القوائم �ع�� �والسليمة �وال��يحة الشرعية

    ".املعاي���املوضوعية،�وتوصيل�ن�يجة��ذا�الفحص�ملستخدمي��ذه�القوائم�املالية

م��وظا����أ�دافھ،�لذا�يمكننا�تحديد�أ�دافھ�بمجموعت�ن��تطور�م�نة�التدقيق�تطورالقد�صاحب�

  4.وا��ديثة�املتطورةأساس�ت�ن��ما�التقليدية�

  :تتمحور����عدة�نقاط�أ�م�ا�ما�ي��: ��داف�التقليدية

 .التأكد�من�دقة�و��ة�البيانات�املحاس�ية�املث�تة�بالدفاتر�وال��الت�ومدى��عتماد�عل��ا -

د��س�ند�إ���قرائن�وأدلة�قو�ة�عن�مدى�مطابقة�القوائم�املالية�ال���ا��صول�ع���رأي�ف���محاي -

تلك��عد�ا�املؤسسة�ال���تم�مراجعة�حسابا��ا�ملا��و�مقيد�بالدفاتر�وال��الت،�وعن�مدى�داللة�

القوائم�ع���ن�يجة�أعمال�املؤسسة�من�ر�ح�أو�خسارة�خالل�ف��ة�زمنية�معينة،�وحقيقة�مركز�ا�

 .املا������تلك�الف��ة

                                                           
1
، 2012ي إستراتیجیة التأھیل اإلداري للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة، مجلة الباحث، العدد األول، auditمسعود صدیقي، دور المراجعة   

  . 65ص
2
  . 09، ص2003صدیقي، المراجعة وتدقیق الحسابات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد التوھامي طواھر، مسعود   

3
  . 11، ص2003محمد بوتین، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،   

4
عبد السالم عبد هللا سعید أبو سرعة، التكامل بین المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة   

  . 11-10، ص2010- 2009، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، )03(الجزائر
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 .اك�شاف�ما�قد�يوجد�بالدفاتر�وال��الت�من�أخطاء�أو�غش�أو�تزو�ر -

�الداخلية� - �الرقابة �أنظمة �تدعيم �طر�ق �عن �وذلك �الغش �أو ��خطاء �ارت�اب �فرص تقليل

 .باملؤسسة،�وما�تحدثھ�ز�ارات�املراجع�املفاجئة�من�أثر����نفوس�املوظف�ن

  :تتمثل�فيما�ي��: ��داف�ا��ديثة

 .والسياسات�ومتا�عة�درجة�التنفيذ�وأسباب��نحرافاتمراقبة�ا��طط� -

 .تقييم��داء�ونتائج��عمال�املحققة�من�قبل�املؤسسات -

 .تحقيق�أق����كفاية�اقتصادية�وانتاجية -

�أك���ح��� - �مصداقية �إلعطا��ا ��دارة، �طرف �من �والتقار�ر�املودعة �املالية �الوثائق �ع�� املصادقة

 .رارات�ساعد�مستخدم��ا����اتخاذ�الق

- � �الوعاء�الضر��� �الضر�بة�الواجب�مساعدة��دارات�املالية�للمؤسسات����تحديد ومن�ثم�مبلغ

 .دفع�ا

 .املشاركة����تخطيط��قتصاد�الوط���بمساعدة�ا���ات�ا���ومية -

  .أنواع�التدقيق: املطلب�الثا�ي

�ينظر  �ال�� �الزاو�ة �حسب �يختلف �م��ا ��ل �ا��سابات، �تدقيق �من �أنواع �عدة �عملية��توجد �إ�� م��ا

�ا��سابات �أو�أصل�. تدقيق �مف�وم �من �أي �ال�يؤثر��� �وصفي �تنوع �ا��قيقة ��و��� �للتدقيق �املتعدد والتنوع

  1.وجو�ر�عملية�تدقيق�ا��سابات�ذا��ا

  :و�ش�ل�عام�يمكن�تبو�ب�التدقيق�املا���ع���النحو�التا��

 :من�حيث�القائم��عملية�التدقيق - 1

  :�عملية�التدقيق�إ���نوع�نيقسم�التدقيق�من�حيث�القائم�

 خار��� �حيث�: )مستقل(تدقيق ��قتصادية، �الوحدة �خارج �طرف �بواسطة �يتم �الذي و�و�التدقيق

 .   ي�ون�مستقال�عن�إدارة�الوحدة

                                                           
 

1
  .25/12/2019، بتاریخ https://squarra.wordpress.com/audittمحمد صالح محمد القرا، مدونة العلوم المالیة واإلداریة،  
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 � �داخ�� �و��دف�: تدقيق ��قتصادية، �الوحدة �داخل �من �طرف �بواسطة �يتم �الذي و�و�التدقيق

التأكد�من�أن�نظم�الرقابة�الداخلية�فعالة�وتقدم�بيانات��عن�طر�قإ���خدمة��دارة�بالدرجة��و���

�مد�ا� �ع�� ��عمل ��دارة �يد ��� �وأداة �الداخلية �الرقابة �فروع �أحد �و�مثل �لإلدارة، �ودقيقة سليمة

    .باملعلومات�املستمرة���دف�اك�شاف��خطاء�والتالعب�و�نحراف�عن�السياسات�املرسومة

    : قمن�حيث��لزام����تنفيذ�التدقي - 2

  : من�حيث��لزام�القانو�ي�إ���نوع�نيقسم�التدقيق�

 � �إجباري �من�: تدقيق �كب��ا �عددا �يلزم �القانون �حيث �بھ، �القيام �القانون �يلزم �الذي و�و�التدقيق

 .امل�شآت�بتدقيق�حسابا��م�وأ�م��ذه�امل�شآت�شر�ات��موال

 � �اختياري �الوحدة�: تدقيق �تطلبھ �وإنما �بھ، �القيام �يحتم �قانو�ي �إلزام �دون �يتم �الذي و�و�التدقيق

 .   �قتصادية�و�خاصة�الوحدات��قتصادية�الفردية�وشر�ات����اص

     :من�حيث�النطاق�والغرض - 3

  : تتمثل�أنواع�التدقيق�من�حيث�نطاق�الفحص�والغرض�فيما�ي��

 و�قصد�بھ�إبداء�الرأي����مدى�عدالة�ما��ع���عنھ�البيانات�. القوائم�املاليةأي�مراجعة�: التدقيق�املا��

� �باملركز�املا�� �يتعلق �فيما �ا��تامية �إل��ا�ا��سابية �العائدة �ل���ة �النقدية �والتدفقات ��عمال ونتائج

�عاما �قبوال �املقبولة �املحاسبة �وأصول �ينفق �بما �وذلك �البيانات �مدقق��تلك �مع �ارتباط �أنھ أي

�إبداء�ا�� �من �ا��سابات �مدقق �تمكن �ال�� �الضرور�ة �ا��طوات �لالستفسار�وإجراء �ا��ار�� سابات

تأكيد�محدود�بأن�القوائم�املالية�ال�تحتاج�إ����عديالت�جو�ر�ة�ح���تتما����مع�املبادئ�املحاس�ية�

 .املع��ف���ا

 وقانونية� �ضر��ية �ألغراض �و�نظمة�: تدقيق �بالقوان�ن �التقيد �مدى �ع�� �الوقوف �ألغراض التدقيق

�البيانات� �إعداد ��� �قبوال�عاما �املقبولة �املحاسبة �قواعد �بتدقيق ��ل��ام �كما �وال�شر�عات، واللوائح

�اح�ساب� �الضر��ية�ل�ا ا��سابية�ا��تامية،�ومدى�ال��ام�امل�لف�ن�بدفع�الضر�بة�للقوان�ن�و�نظمة
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�املحلية�والفدرالية����تج����حقة�عل��االضر�بة�املست �الدوائر�ا���ومية����ال�شر�عات ،�ومدى�ال��ام

 .موازنات�الدورة�والصرف�م��ا

 � �تدقيق �الكفاءة �تقييم �املدقق�: �نتاجيةلغرض �قبل �من �بھ �القيام �يتم �التدقيق �من �النوع �ذا

املتوقعة�ألي��شاط�من�أ�شطة�امل�شأة�و���مثل�الداخ���لغرض�تقييم�النتائج�املتحققة�مع�النتائج�

يقوم�املدقق�الداخ���بتضم�ن�تقر�ره�توصيات�إ����دارة�من�شأن��خذ���ا،�تحس�ن��ذه�ا��االت�

 .���ة�موضوع�التقر�ر��نتاجيةالكفاءة�

   :يقسم�التدقيق�من�حيث���م��ختبارات�إ��  :��م��ختباراتمن�حيث� - 4

 شامل� �: تدقيق �بھ �للوحدات�و�قصد �يص�� �النوع �و�ذا �العمليات ��ل �بفحص �املدقق �يقوم أن

 .ا���م،�حيث�ي�ون�ا���م�وعدد�عمليا��ا�قليلة��س�يا�قتصادية�صغ��ة�

  .�و�تدقيق�عينة�من�العمليات�فحسب: تدقيق�اختياري 

  : يقسم�التدقيق�من�حيث�التوقيت�إ����:من�حيث�توقيت�التدقيق - 5

 يتم��عد�ان��اء�السنة�املالية�وإعداد�القوائم�املاليةو�و�التدقيق�الذي�: تدقيق���ا�ي. 

و�و�التدقيق�الذي�يتم�ع���مدار�السنة�املالية�وغالبا�ما�يتم�وفقا�ل��نامج�زم���محدد�: تدقيق�مستمر

مسبقا،�مع�ضرورة�إجراء�تدقيق�آخر��عد�إقفال�ا��سابات�للتحقق�من�ال�سو�ات�الضرور�ة�إلعداد�التقار�ر�

  .يةاملالية�ال��ائ

  .مبادئ�وفروض�التدقيق: املطلب�الثالث

  .س�تطرق�إ���مبادئ�وفروض�التدقيقو����ذا�املطلب�

  مبادئ�التدقيق: الفرع��ول 

إ���أن�تناول�مبادئ�تدقيق�ا��سابات�يتطلب�تحديد�أر�انھ�و���ركن�الفحص�وركن�تجدر�بنا��شارة�

  :�ما�1تقسيم�ا�إ���مجموعت�ن�و�ناء�ع���ذلك،�فإن�مبادئ�تدقيق�ا��سابات�يمكن. التقدير

 :املبادئ�املرتبطة�بركن�الفحص - 1

                                                           
1
  .23، ص2000أحمد حلي جمعة، المدخل إلى التدیق الحدیث، أرصفاء األردن، الطبعة األولى، . د  
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�الرقا�ي - ��دراك �ت�امل �وأثار�ا�:  مبدأ �املؤسسة �أحداث �بطبيعة �التامة �املعرفة �املبدأ ��ذا و�ع��

�ع��� �والوقوف �ج�ة، �من ��خرى �باألطراف �وعالق��ا �املؤسسة �كيان �ع�� �املحتملة الفعلية

 .من�ج�ة�أخرى  احتياجات��طراف�املختلفة�للمعلومات�املحاس�ية�عن��ذه��ثار

أن��شمل�مدى�الفحص�جميع�أ�داف�املؤسسة���ع��: مبدأ�الشمول����مدى�الفحص��ختياري  -

���مية� �مراعاة �مع �املؤسسة �بواسطة �املعدة �التقار�ر�املالية �جميع �وكذلك �والفرعية الرئ�سية

 .ال�س�ية�ل�ذه���داف�وتلك�التقار�ر

�الفحص - ��� �املوضوعية �من� :مبدأ �ممكن �حد �أق��� �إ�� ��قالل �ضرورة �إ�� �املبدأ و�ش����ذا

و�التمي���أثناء�الفحص�وذلك�باالس�ناد�إ���العدد�ال�ا���من�أدلة��ثبات�ال���التقدير�ال������أ

تؤ�د�رأي�املدقق�وتدعمھ�خصوصا�اتجاه�العناصر�واملفردات�ال����عت���ذات�أ�مية�كب��ة��س�يا�

 .وتلك�ال���ي�ون�احتمال�حدوث�ا��طأ�ف��ا�أك���من�غ���ا

املبدأ�إ���وجوب�فحص�مدى�الكفاية���سانية�و�ش����ذا�: مبدأ�فحص�مدى�الكفاية���سانية -

� �فحص �بجانب �املؤسسة ��� �ل�ا �ملا ��نتاجية �الكفاية �ت�و�ن ��� �أ�مية �لدى�من �ال��يح الرأي

عن�ما�تحتو�ھ�املدقق�عن�أحداث�املؤسسة�و�ذه�الكفاية����مؤشر�املناخ�السلو�ي�ل�ا�و�و��عب���

    .و�تصال�واملشاركةاملؤسسة�من�نظام�للقيادة�والسلطة�وا��وافز�

 :املبادئ�املرتبطة�بركن�التقدير - 2

و�ش����ذا�املبدأ�إ���مراعاة�أن�ت�ون�تقار�ر�مدقق�ا��سابات�أداة�لنقل�أثر�: مبدأ�كفاية��تصال -

�الثقة� �ع�� �تبعث �ل�ا �حقيقية �بصورة �ل�ا �املستخدم�ن ���ميع �للمؤسسة ��قتصادية العمليات

 .إعداد��ذه�التقار�ر�ش�ل�يحقق���داف�املرجوة�من�

و�ش����ذا�املبدأ�إ���مراعاة�أن�يف���املدقق�عن��ل�ما�من�شأنھ�توضيح�مدى�:مبدأ��فصاح -

� �املبادئ �تطبيق �ومدى �للمؤسسة، ���داف �وإظ�ار��و�جراءاتتنفيذ �والتغ���ف��ا، املحاس�ية

أنظمة�الرقابة�الداخلية��املعلومات�ال���تؤثر�ع���داللة�التقار�ر�املالية،�وإبراز�جوانب�الضعف���

 .واملس�ندات�والدفاتر�وال��الت
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و�ش����ذا�املبدأ�إ���مراعاة�أن�ت�ون�محتو�ات�تقر�ر�املدقق،�وكذا�التقار�ر�املالية�: مبدأ��نصاف -

 .منصفة���ميع�املرتبط�ن�وامل�تم�ن�باملؤسسة�سواء�داخلية�أو�خارجية

�السب�ية - �: مبدأ �مراعاة �إ�� �املبدأ ��ش����ذا �التقر�رأن �غ�����1شمل �تصرف �ل�ل �وا��ا تفس��ا

ع���أن�. عادي�يواجھ�بھ�املدقق،�وأن�تب���تحفظاتھ�ومق��حاتھ�ع���أسباب�حقيقية�وموضوعية

� �العامة��211املبادئ �رقم �للتدقيق �املعيار�الدو�� ��� �للمحاسب�ن �الدو�� ��تحاد �أكد �وقد �ذا

  :للتدقيق�ال���يجب�أن�يل��م���ا�املدقق���

o ستقاللية�. 

o الكرامة. 

o املوضوعية. 

o الكفاءة�امل�نية�والعناية�املطلو�ة. 

o السر�ة. 

o السلوك�امل��. 

o املعاي���الفنية. 

� �املدقق �قيام �إ�� �املبادئ�باإلضافة �ع�� �تحتوي �ال�� �الدولية �ملعاي���التدقيق �وفقا �التدقيق �عملية

� ���ا �املرتبطة �و�دلة �الضرور�ة �و�جراءات �املاديةالتفس(�ساسية �وا��وانب �يقوم�)��ات �أن �مراعاة �مع ،

ر،�مع��خذ��ع�ن��عتبار�الظروف�ال���ر�ما�تؤدي�إ����خطاء�املدقق�بتخطيط�وتنفيذ�التدقيق�بنظرة�ا��ذ

   .املادية����القوائم�املالية

  فروض�التدقيق: الفرع�الثا�ي�

نقطة�بداية�ألي�تفك���منظم��غية�التوصل�إ���نتائج��سا�م�تمثل�فروض�التدقيق�أي�مجال�للمعرفة�

���وضع�إطار�عام�للنظر�ة�ال���تحكم��ذا�املجال�ومن�تم�فإن�إيجاد�فروض�للتدقيق�عملية�ضرور�ة���ل�

مشا�ل�التدقيق�والتوصل�إ���نتائج�تباعد����إيجاد�نظر�ة�شاملة�لھ،�ولذلك�فإن�وضع�مجموعة�من�الفروض�

                                                           
1
  .24أحمد حلي جمعة، المرجع السابق، ص. د  
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 �� ��� �تأخذ �من�ال�� �مجموعة �إيجاد �و�و�بمثابة �مع�ا، �يتعامل �ال�� �املشا�ل �ونوعية �التدقيق عتبار�طبيعة

  .بول�العام�من�امل�نةقتقادية�ح���يمكن�أن�تلقى�اليجب�أن�تخضع�للدراسة��نالفروض�التجر��ية�ال���

 �عرف�kohlerالعم���و�ستخدم����حل�مع�ن�بقبول�عام،�و�ع���عن�التطبيق�الفرض�قاعدة�تحظى�

�السلوك �أو�ترشيد ��1املشا�ل ��عرف �أن �املق��حات�و�مكن �عل��ا ��س�ند �أو�معتقدات �متطلبات �بأ��ا الفروض

ولكن�لم�تحظى�فروض�التدقيق�بنفس���مية�ال���أعطيت�لفروض�املحاسبة�مما�جعل��2والقواعد�و�ف�ار

�ذه�الفروض�تجر��ية�قابلة�للتطو�ر�والتغي��،�و�مكن�ت��يص�أ�م�الفروض�ال����س�ند�عل��ا�عملية�التدقيق�

  :�����ي

املالية�وإ��ا��إبداء�الرأي����القوائمالواجب��سا����ملدقق�ا��سابات��و�: فرض�استقالل�املدقق -

� �تقر�ر�ملستخدمي �وتقديم �للمؤسسة �ا��قيقي �املا�� �الوضع �وعادلة �صادقة �بصورة تلك�تمثل

و�ما�أن�عمل�املدقق��و�القيام��عملية�التدقيق�بحيادية�واستقاللية�وإبداء�الرأي�دون�. القوائم

،�)علومات�املاليةالقائم�ن�بتج����امل(تح����ع���ذلك�عدم�وجود��عارض�ب�ن�عمل�املدقق�و�دارة�

�ب�ن� ��عارض ��ناك �ي�ون �ر�ما �ألنھ �أو�حت�� �دائم �التعارض �وجود �عدم �ي�ون �أن �ال��ع�� ولكن

�املدقق����ال��اية�يجب� مص��ة��ل�طرف�كأن�تخفي��دارة��عض�املعلومات�ذات���مية�عن

�و�دارة �املؤسسة �أل��اب �بال�سبة �محايدا �طرفا �ي�ون �أن �استقال. املدقق �فرض ل�و�عتمد

 :3املدقق�ع���نوع�ن�أساسي�ن�من�املقومات��ما

o � �الذاتية �ال��: املقومات �وخ��تھ��و�� �وا��لقي �العل�� �وت�و�نھ �املدقق ����ص تتعلق

 .العملية

o و���ما�تتضمنھ�ال�شر�عات�وما�تصدره�ال�يئات�من�أح�ام�وقواعد�: املقومات�املوضوعية

وضمانات،�و�ظ�ر��ذا�الفرض�حق�املدقق�����طالع�ع���الدفاتر�وال��الت�واملس�ندات�

                                                           
1
  .20أحمد حلي جمعة، المرجع السابق، ص. د  

2
  .20، ص2009عسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصر الناحیة النظریة، دار المیرة للتوزیع والنشر، األردن، الطبعة الثانیة،  

3
  .21د أحمد حلي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص  



- 13  -      
 

وطلب�البيانات�من�إدارة�املؤسسة�ال���يقوم�بالتقر�ر�عن�أحدا��ا،�وحقھ����إبداء�الرأي�

 .املعارض����تقر�ره

أنھ�يجب�أن�ي�ون��ناك�إم�انية�لفحص��ع���: ملعلومات�والقوائم�املاليةفرض�إم�انية�فحص�ا -

�ال� �فإنھ �فحص�ا �إم�انية �عدم �حالة ��� �ألنھ ��دارة، �قبل �من �املعدة �املالية �واملعلومات البيانات

القوائم�املالية�فإنھ�يجب�ي�ون��ناك�ضرورة�لوجود�التدقيق،�وح���يتمكن�املدقق�من�فحص�

 :قوائم�مجموعة�من�املعاي���مثلأن�يتوافر�����ذه�ال

o يجب�أن�ت�ون�املعلومات�املحاس�ية�املعدة�واملقدمة�للمدقق�مالئمة�ملستخدم��ا�: املالئمة

 .وتفي�باحتياجا��م�ومرتبطة�بالف��ة�املالية�ا��اصة���ا

o أن�يتم�إعداد�املعلومات�والبيانات�املالية�دون�تح���ألي�طرف،�بمع���: البعد�عن�التح��

 .ا��قائق�املوجودةأن��عكس�

o أن�ت�ون�املعلومات�املالية�قابلة�للقياس�الك���والتعب���ع��ا�رقميا�ح���: القياس�الك��

 .ت�ون�مفيدة��طراف�ذوي�العالقة

o للفحص� �لنفس�: القابلية �الوصول �يتم �وأن �للفحص �قابلة �املالية �املعلومات �ت�ون أن

وت�بع�أ�مية��ذا�املعيار�من��النتائج�إذ�ما�ع�القيام�بالفحص�من�قبل�أك���من���ص،

معدي�ابتعاد�مستخدمي�املعلومات�عن�مصدر�إعداد�ا�و�عارض�مصا���م�مع�مصا���

�و��ن� �املعلومات �مستخدمي �ب�ن �املسافة �زادت ��لما �بأنھ �القول �و�مكن �املعلومات، تلك

مصدر�إعداد�ا�ازدادت�أ�مية��ذا�املعيار،�وكذلك�ا��ال�بال�سبة�للتعارض����املصا���

 1.�ما�و��ن�معدي��ذه�املعلوماتبي�

يقوم�نظام�الرقابة�الداخلية�ع���مجموعة�من��سس��:فرض�توافر�نظام��اف�للرقابة�الداخلية -

حدوث�خطأ،�مما�يجعل�مدقق�ا��سابات�يقوم�واملفا�يم�والذي�يؤدي�إ����بتعاد�عن�احتمال�

�عدم �ذلك �وال��ع�� �السليم �الرقابة �نظام �وجود �إ�� �اس�نادا �توفر������عملية �فإن �خطأ حدوث

                                                           
1
  .31، ص1990ة بین التنظیر والتطبیق، الدار الجامعیة، محمد الفیومي محمد، المراجع. محمد سمیر الصبان ود. د  
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املؤسسة�نظام�رقابة�سليم�وفعال�فإن�مخرجات�نظام�املعلومات�يمكن��عتماد�عل��ا�بدرجة�أك���

 1.من�قبل��دارة�واملالك

  : و�شمل�الرقابة�الداخلية�ماي��

o وإدار�ة�ممكنة�وضمان�تنفيذ�السياسات��إنتاجيةو�دف�ا�تحقيق�أع���كفاية�:  رقابة�إدار�ة

� �ووسائل�ا �ل��طة �وفقا �التقار�ر،�املوازنات(�دار�ة �الوقت، �دراسة �املعيار�ة، �الت�اليف ،

 ).التدر�ب

o محاس�ية� ��عتماد�: رقابة �بالدفاتر�ودرجة �امل��لة �املحاس�ية �البيانات �اختبار�دقة و�دف�ا

� �وسائل�ا �ومن �(عل��ا �ا��رد �املراقبة، �الداخ��،�حسابات �التدقيق �املصادقات، املستمر،

 ).النظام�املس�ندي

o داخ��� �أو�سوء�: ضبط �أو�سرقة �أو�ضياع �اختالس �أي �من �املؤسسة �أصول �حماية و�دفھ

 2.استعمال�ومن�وسائل�ا�تقسيم�العمل�وتحديد��ختصاصات�واملسؤوليات

أن�يف��ض�املدقق�و�و�: فرض�ثبات�حقائق�املا�������املستقبل�ما�لم�يظ�ر��غي������الظروف -

ثبات��دارة����مباد��ا�إذا�ما�ث�ت�من�خالل�ا�خ��اتھ�السابقة����املؤسسة�أن��دارة�رشيدة����

نظام�الرقابة�تصرفا��ا،�أما�إذا�ات���للمدقق�أن��دارة�تميل�إ���عملية�التالعب�أو�إ���إضعاف�

 .فإنھ�من�املف��ض�أن�ي�ون�عر�ض����الف��ات�املستقبلية

�والتالعبف - �غ���العادية ��خطاء �من �للفحص �املقدمة �املالية �خلو�القوائم �: رض مدقق�يقوم

��خطاء� �من �خالية �لھ �املقدمة �املالية �املعلومات �قوائم �أن �باف��اض �التدقيق ��عملية ا��سابات

غ���العادية�أو�التالعب�و���حالة�عدم�ثبات��ذا�الفرض�فإن�عمل�املدقق�يصبح�تفصي����افة�

�املدقق�البيان �من �يتطلب �أو�التالعب ��خطاء ��ذه �وجود �أن �حيث ��و�مف��ض، �كما �ول�س ات

 .الدفاتر�وال��الت�ح���يتأكد�من�عدم�وجود�أخطاءالفحص�التفصي���ل�افة�

                                                           
1
  .21غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص. د  

2
  .22أحمد حلي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص. د  



- 15  -      
 

و�فسر��ذا�الفرض����أن�تقر�ر�املدقق��عت����ساس�عند�: الصدق����محتو�ات�التقر�رفرض� -

� �أن �كما ��قرار�الضر���، �أو�قبول ��ر�اح �توز�ع �نقلھ �وال��ستطيع �املدقق �ع�� ��ثبات إ���ع��

�دارة،�و��شأ�فرض�الصدق�من�حقيقة�وضع�املدقق�باعتباره�محل�ثقة�جميع��طراف�أ��اب�

أ�مية�وجود�الصدق����محتو�ات�التقر�ر�الذي��عده�مدقق��و�و �1.املصا������املؤسسة�أو�خارج�ا

�ال���قامت�بتعي�نھ،�و�تطلب�ذلك�من�ا��سابات� �عد��ن��اء�من�عملية�التدقيق�و�قدم�ل���ة

 :املدقق�أن�يتحقق�من

o تطبيق�املؤسسة�محل�التدقيق�للمبادئ�املحاس�ية�املقبولة�قبوال�عاما�. 

o املالية����معلومات�مالئمةأن�املعلومات�املوجودة����التقار�ر�. 

o طبيعة��شاط�املؤسسة�محل�التدقيق�تالئمأن�املبادئ�املحاس�ية�املطبقة����املؤسسة�. 

o أن�املبادئ�املحاس�ية�تم�تطبيق�ا�من�قبل�املؤسسة�ب�بات. 

�بتحديد� �وترتبط �بي��ا، �فيما �ترتبط �جميعا �أ��ا �التدقيق �لفروض �السر�ع �العرض ��ذا ��عد و�ت��

� �مدقق �بأن�مسؤولية �القول �املمكن �من �جعلت �التدقيق �لعملية �الفروض ��ذه �أن �نجد �ثم �ومن ا��سابات،

واملقصود�بذلك�أن� ملدقق�ا��سابات����وقتنا�ا��اضر،�عملية�التدقيق��ختياري��عت���أساسا�للعمل�امليدا�ي

توصل�إل��ا��جزء�مع�ن�من�عمليات�املؤسسة�ع���أن�يتم��عد�ذلك��عميم�النتائج�ال��يقوم�املدقق�بفحص�

�عمليات�املؤسسة ��ل �القوائم�املالية�ل�ا�ع�� �عن �رأيھ�الف���املحايد �إبداء �من وقد�اعتمد��ذا�. ح���يتمكن

  :القول�ع���عدة�نقاط���

�التدقيق�  -أ  �استخدام �إ�� ��تجاه �أظ�رت �التدقيق �عملية �وطبيعة �مف�وم �تطور �دراسة أن

 .�ختياري�بدال�من�التدقيق�التفصي��

امل��ايد�بأنظمة�الرقابة�الداخلية�املطبقة�داخل�املؤسسة،�مما�د���البعض�إ����عر�ف���تمام�  -ب 

� �أ��ا �ع�� �التدقيق �وال��الت�"إجراءات �املوجودة �الداخلية �الرقابة �ألنظمة �انتقادي فحص

 ".املحاس�ية�للمؤسسة�وال����سبق�التعب���عن�رأيھ�ل��كم�ع���مدى�مالئمة�القوائم�املالية

                                                           
1
  .22أحمد حلي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص.د  
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وتكرار�ا�ن�يجة�لك�����م�املؤسسات،�جعل�من�الصعب�ع���مدقق�ا��سابات���عدد�العمليات  -ج 

أن�يقوم�بفحص�شامل���ميع�العمليات�ملا�يتطلب��ذا�الفحص�من�ارتفاع����الت�اليف�وز�ادة�

 .���الوقت�الضروري�للتنفيذ

�  -د  �التجر��ية �الفروض �التدقيق�أن �فإن �ثم �ومن ��تجاه، ��ذا �كب�� �حد �إ�� �تدعم للتدقيق

�ا��سابات��خت �مدقق �من �يتطلب �ذلك �أن �شك �وال �التدقيق، �عملية �لتنفيذ ��ستخدم ياري

�ال��� �اختيار�املفردات �وكيفية ��ختياري �التدقيق �مدى �بتحديد �املتعلقة �القرارات ��عض اتخاذ

تمثل�العينة�محل�الدراسة،�وأخ��ا�تحديد��ذه�النتائج�ع���املجتمع�ال�����بت�منھ�والتخاذ�

 :�ناك�مدخل�ن�أساسي�ن��ما��ذه�القرارات�نجد

و�عتمد��ذا�املدخل�ع���ا��كم�ال������ملدقق�ا��سابات�: املدخل�ال������أو�ا��كمي  )1

�فإن� �أخرى �ناحية �ومن �نتائج�ا، �وتقييم �واختيار�مفردا��ا �العينة ���م �بتحديد �يتعلق فيما

ا����ة�العملية�ملدقق�ا��سابات�ومدى�إملامھ�باملعاي���املختلفة�للتدقيق�تؤثر�إ���حد�كب���ع���

�قد� . يتغ���من���ص�إ���آخر�بال�سبة�ملش�لة�واحدةحكمھ�ال�����،�ومن�ثم�فإن�ا��كم

و�عاب�ع����ذا�املدخل�عدم�وجود�أية�طرق�علمية�أو�موضوعية�فيما�يتعلق�باتخاذ�القرارات�

� �أو�تقييم �الفحص �عملية ��سبق �لغرض�ال�� �الفحص �عملية ��عد �عل��ا �حصل �ال�� النتائج

�منھ �أخذت �الذي �للمجتمع �العينة �تمثيل �مدى �من ��ذا��فالطرق �.التحقق ��� ��ستخدم ال��

لفحص�عينة�من�مجموع�عمليات�املؤسسة�ال��عتمد�ع���أية�أسس�علمية�سليمة�مما�املدخل�

 :سليما�ومن��ذه�الطرق يجعل�العينة�املختارة�ال�تمثل�املجموع�تمثيال�

 العمالء�� �حسابات �مجموع �فحص �مثل �معينة، �مجموعة �إ�� �ت�ت�� �ال�� �املفردات �جميع فحص

ال���تبدأ�بحرف���ا�ي�مع�ن،�و�عاب�ع���ذلك�أن�حسابات�العمالء��خرى�ال�ت�ون�ل�ا�فرصة�

 .العينةالظ�ور�����ذه�
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 ل���ذلك�فحص�جميع�العمليات�افحص�جميع�العمليات�ال���تمت����ش�ور�معينة،�ومن�أمثلة�

اع��افا��افيا�للعمليات�ال���تتم����تمت����ش�ري�نوفم���و�ناير،�ومثل��ذه�الطر�قة�ال��عطي�

 .الش�ور��خرى 

 عملية�أن�يتم�فحص��سبة�محددة�من�العمليات�ذات�طبيعة�معينة،�وتختلف��ذه�ال�سبة�من�

 .إ���أخرى�حسب�ظروف��ل�م��ا�مثل�تقييم�نظام�الرقابة�الدخلية�ل�ل�م��ا

 املفردات�ال���تز�د�قيم��ا�عن�مبلغ�مع�ن�يحدده�مدقق�ا��ساباتفحص�جميع� . 

املدخل�ع����سس�العلمية�لإلحصاء����اتخاذ�القرارات�ا��اصة�و�عتمد��ذا�: املدخل��حصا�ي )2

��حصائية �املعاينة �عليھ �و�و�مايطلق �نتائج�ا، �وتقييم �واختيار�مفردا��ا �العينة ���م . بتحديد

��ع���إ�مال�ا��كم�ال������ملدقق�ا��سابات،�بل�أن�استخدام��ذا�املدخل�و�ذا�املدخل�ال 

 . يضيف��عض�املشا�ل�ا��ديدة�ال���تحتاج�إ���رأي�وحكم�من�مدقق�ا��سابات

�أسس�       �ع�� ��عتماد �مع �العينة �مفردات �الختيار �خاصة �طرق �وجود �املدخل ��ذا �مزايا ومن

� �العينة ���م �لتحديد �تصاحب�بوس�و�مدادموضوعية �واملخاطر�ال�� �العينة �نتائج �دقة �مدى �لقياس ائل

 .استخدام�ا

� ��ستخدام ��و�الشا�ع �ال����� �املدخل �أن �من �و�الرغم �ا��سابات �مدققي �ل�ساطتھ�ب�ن نظرا

�إ��� �التدقيق �تطو�ر�م�نة ��� �م�انھ �يأخذ �بكث���و�دأ �أفضل ��حصا�ي �املدخل �أن �نرى �استخدامھ، وس�ولة

  .ع���علم��حصاء�فضل�نظرا�العتماده�

� �نظر�ة��حتماالت�وال���تمثل�فعملية�التدقيق �ع�� ��عتمد ��خرى�للتفك���العم�� �التطبيقات مثل

�مالية� �بيانات �مع �تتعامل �أ��ا �وخاصة �املجردة، �ا��قائق �فيھ �تقل �عالم ��� �لإلحصاء �العناصر��ساسية أحد

� �املؤسسة �عن �وا��ارجية �الداخلية �املؤشرات �من �للعديد ��ختياري�تخضع �التدقيق �فإن �أخرى �ناحية ومن

�علم� ��� �باملعاينة ��عرف �ما �و�ذا �املؤسسة، ���ا �تقوم �ال�� �العمليات �مجموع �من �عينة �فحص �ع�� �عتمد

املعاينة��حصائية�أل��ا��حصاء،�ول�ذا�فإن�استخدام�املدخل��حصا�ي�يتطلب�ف�م�ودراسة�مف�وم�وطرق�

�ستصبح�من�العوامل�ال�امة����مجال�ا ع���طرق�املعاينة�وعملية�التدقيق�ال�بد�أن��عتمد�. املدققختيارات
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�لتحس�ن� �املناسبة �الوسائل ��ستحدث �أن �بد �ال �ول�ذا �عل��ا، ��خرى �املجاالت �اعتماد �مثل �حصائية

   . استخدام�ا�للطرق��حصائية�����ذا�املجال

  مراقبة�ال�سي������املؤسسة��قتصادية: املبحث�الثا�ي

�ال�سي��� �مراقبة �و�عقد�عرفت �تطور �مع �وتنوع�ا �املؤسسات �ك�����م �مع �تزامنت �عديدة تطورات

العملية�ال�سي��ية�ك�ل،�وأصبحت�اليوم�إحدى�الوسائل�الضرور�ة�لقيادة�املؤسسة�من�خالل�مسار�ا�الذي�

�� �ضبط �من �تحققھ �ملا �وأيضا �ك�ل، �املؤسسة �أداء �وتحس�ن �و�نحرافات ��خطاء �ت��يح ��سي���يتضمن �

  . ال�شاطات�والت�سيق�فيما�بي��ا

  .�عر�ف�مراقبة�ال�سي���وأ�داف�ا: املطلب��ول 

  �عر�ف�مراقبة�ال�سي��: الفرع��ول 

�قدم�ا� �ال�� �التعار�ف �أ�م �إعطاء �ال�سي���سنحاول �ملراقبة �شامل ��عر�ف �إ�� �الوصول �يمكننا ح��

  :الكتاب�واملتمثلة�فيما�ي��

� ��Anthonyعَرف �أ��ا �ال�سي���ع�� �تم�"مراقبة �أنھ �من �املس��ون �خاللھ �من �يتأكد املسار�الذي

  1".ع���املوارد�وأنھ�تم�استعمال�ا�بفعالية�وكفاءة�من�أجل�تحقيق�أ�داف�املنظمةا��صول�

� �أعطى ��Gervaisوقد �قدمھ �الذي �بالتعر�ف �شب��ا ���Anthonyعر�فا �مالئمة�لكنھ �ضرورة أضاف

مالئمة�املوارد�أل�داف�املؤسسة،�وضرورة�ا���ام�ال�شاطات�ا��ار�ة�مع��،�وضرورةاملوارد�أل�داف�املؤسسة

  2.املحددة��س��اتيجية

� �يرى ��Schmidtب�نما �أ��ا �ال�سي���ع�� �"مراقبة �والوثائق �و�جراءات ��عمال �إ���مجموع ال�ادفة

  ".للوصول�إ�����داف�املحددةمساعدة��دارة�العامة�واملسؤول�ن�العملي�ن����التحكم�بأدا��م�ال�سي��ي�

                                                           
1
  .06، ص2011ة، الجزائر، ھواري محراج، مصطفى الباھي، مدخل إلى مراقبة التسییر، دیوان المطبوعات الجامعی  

2
، مذكرة ماجستیر، فرع إدارة - دراسة حالة مؤسسة إنتاج المیاه المعدنیة لموزایة –صفاء لشھب، نظام مراقبة التسییر وعالقتھ باتخاذ القرار   

  .65، ص2006-2005األعمال، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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� ��P.Bergeronأما �ال�سي���بأ��ا �مراقبة �أدا��م"فيعرف �بتقييم �للمس��ين ��سمح �ال�� �العملية �تلك

�ملعا��ة�الوضعيات�غ��� بمقارنة�نتائج�م�مع�املخططات�و��داف�املسطرة،�و�اتخاذ��جراءات�الت��يحية

  ".املالئمة

� �التوصل �من �تمكنا �السابقة �التعار�ف �مختلف �ب�ن �ا��مع �مراقبة�و�عد �و�و�أن �شامل ��عر�ف إ��

�تحقيق� �أجل �من �طاقا��م ��ل �بتجنيد �املس��ين، �ملختلف ��سمح �ال�� �والعمليات ��جراءات ال�سي���مجموعة

د�والطاقات�املتاحة�والتأكد�من�تحقيق�ا�ف����سمح�بالتأكد�من��ستعمال�العقال�ي�للموار أ�داف�م�املسطرة�

  :��داف،�وعليھ��ست�تج�أن�مراقبة�ال�سي���ترتكز�ع���ثالث�مفا�يم�أساسية�وكذلك�تحديد

 .و�ع���مراقبة�النتائج�باأل�داف�املحددة: efficacitéالفعالية� .1

 .و�ع���مقارنة�النتائج�بالوسائل�املستعملة: efficienceالكفاءة� .2

  الوسائل�املتاحة�باأل�داف�املحددةو�ع���مقارنة�: pertinenceاملالئمة� .3

� �يمكن ��ع�ن�و�ذلك �تأخذ �إذ �لشمولي��ا، �املؤسسة ��� �ضرور�ة �ال�سي����عت���جد �مراقبة �أن القول

        1.�عتبار�جميع�أقسام�ا�أو�املدير�ات�ف��ا،��غية�تحقيق���داف�املسطرة�مسبقا

  أ�داف�مراقبة�ال�سي��: الفرع�الثا�ي

  2:ال���ترمي�إل��ا�مراقبة�ال�سي���ماي��ومن�جملة���داف�

 .إصالح�العالقة�ب�ن�مراقبة�ال�سي����س��اتيجية�والعملية -

 .توف���املعلومات�الضرور�ة�لإلدارة�ومختلف�مراكز�املسؤولية -

 .صيانة�النظام�املحاس���والتحكم����املعلومات�وإعداد�لوحات�القيادة -

 .و�عي�ن�الفرص�واستغالل�امحاولة�التقليل�من�درجة�عدم�التأكد� -

ت�و�ن�مقياس�للنتائج�واملؤشرات�حول�فاعلية�ال�سي���من�خالل�التطرق�إ���مختلف�مستو�ات� -

 .مراكز�املسؤولية

                                                           
1
  .13، ص2012مد خلیل وعبد الحمید أحمد ومنى عبد السالم، مراقبة التسییر في المؤسسة، شبكة األبحاث والدراسات االقتصادیة، مح  

2
، مذكرة ماجستیر، فرع التحلیل االقتصادي، قسم -دراسة حالة نفطال-نوال مرابطي، أھمیة نظام المحاسبة التحلیلیة كأداة في مراقبة التسییر  

  . 56وص 54، ص2006-2005العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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قيادة�املسؤول�ن�إ���التعاون�من�أجل�إيجاد��ي�ل�مكيف�ومحدد�ب�ن�قواعد�العمل�واملسؤولية� -

 .ملراقبة�ال�سي��والعمل�ع���الت�سيق����إطار�الصالحيات�املخولة�

 .تطبيق�السياسة�العامة�من�خالل�تحديد���داف�بوضوح -

    . �سمح�باتخاذ�القرارات�و�جراءات�ال��يحة�ل��د�من��نحرافات -

  .أنواع�ودور�وم�انة�مراقبة�ال�سي��: املطلب�الثا�ي

�واملصدر� �والتنظيم �الزمن �م��ا �معاي���مختلفة �ال�سي���حسب �مراقبة �تص�يف والشمولية�يمكن

  :و�مكن�إيجاز�ا�فيما�ي��

  من�حيث�الزمن: أوال

  :إن�وظيفة�الرقابة�تتطلب�قياس��داء�الفع���سواء�قبل�التنفيذ�أو�أثناء�أو��عد�التنفيذ�ونجد

�القبلية .1 �: الرقابة �حيث �الت�بؤ�ة �أيضا �توفر�و�س�� �من �التأكد �ع�� �الرقابة �من �النوع ��ذا �عتمد

دء����التنفيذ،�أي����مراقبة�وقائية،�حيث�تقلل�من�شدة��نحرافات�متطلبات�إنجاز�العمل�قبل�الب

�ال��� �املستقبلية �املشا�ل �مواج�ة ��� ��ساعد �كما �الفعلية �والنتائج �التقدير�ة �املتوقعة �النتائج ب�ن

�عرقل�العمل�و�عت���مراقبة�ت�بؤ�ة�أل��ا�ترتكز�ع���الت�بؤ�باملشا�ل�املتوقعة�ال���تحدث�مستقبال�من�

 .ديد��جراءات�و�ستعدادات�ملواج�ة��ذه�املشا�لأجل�تح

��نية .2 �: الرقابة �يتم �من�املراقبة �النوع ���ذا �ال�شاط�ولذلك �مع �م��امنة عت���مراقبة�أثناء��نجاز�أي

ت��يح��خطاء�أو��نحرافات�إذا�حدثت�أثناء�تنفيذ�العمل�والتأكد�من�أنھ�س�تم�يتم��حيثعالجية�

 .املطلو�ة�و�ذا�النوع�من�الرقابة�لھ�كذلك�تأث������تفادي�وقوع��نحرافاتإنجازه�باملواصفات�

�الالحقة .3 �: الرقابة �املراقبة ��ذه �وتنفيذ�اتتم �ال�شاطات �ان��اء �إنجازه��عد �تم �ما �مراجعة �وم�م��ا ،

�وجدت� �إن �و�نحرافات ��خطاء �لت��يح �وسائل �إيجاد �محاولة �ثم �متوقعا، ��ان �ما �مع ومقارنتھ

  1.�ذه�الرقابة��عتمد�ع����داء�املا����وعليھ�فإن

  من�حيث�التنظيم: ثانيا

                                                           
1
  .8في المؤسسة االقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص ناصر دادي عدون، مراقبة التسییر  
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  :�ناك�ثالثة�أنواع�حسب��ذا�املعيار

1. � �املفاجئة �و�نحرافات�: الرقابة ��خطاء �اك�شاف �لغرض �إنذار�مسبق �و�دون �مفا�� ��ش�ل تتم

�وس��  �انضباط�م �مدى �ملعرفة �تفت�شية �بجوالت �بالقيام �وذلك ��فراد، �تقييم �من �أعمال�م�والتمكن

 .وفق�ا��طة�املسطرة

وت�ون�ع���ش�ل�دورات�أسبوعية�أو�ش�ر�ة�أو�حسب�مدة�محددة�باأليام،�وت�ون�: املراقبة�الدور�ة .2

 .�ذه�الرقابة�وقائية�أك���م��ا�عالجية

ت�ون�طوال�أيام�السنة،�دائمة�املتا�عة�لعمليات�التنفيذ�باالستمرار�والقيام��عملية�: املراقبة�املستمرة .3

   .التقييم�الدائم��داء

  من�حيث�املصدر: ثالثا

  :املعياريوجد�نوع�ن�من�املراقبة�حسب��ذا�

�:  الداخلية املراقبة .1 �الذاتية �املراقبة ��autocontrôleو�� �املؤسسة �داخل ���شطة�تتم �جميع ع��

� �املرسومة، ���داف �إ�� �للوصول �املؤسسة ��� �ا��ار�ة ��عمال ��و�ضبط �م��ا �والغرض حيث�وامل�ام

 :و��دف��ذا�النوع�أساسا�إ��. تقوم�وحدة�إدار�ة�مختصة����مراقبة�ال�سي��

 مراجعة�مخطط�املؤسسة�الداخ��. 

 مراجعة�سياسة�القيادة�وإس��اتيجيا��ا�املتبعة����ال�شاط. 

 تقييم�محيط�املؤسسة����ا��انب��جتما���و�قتصادي. 

  تقدير�حصة�املؤسسة����السوق. 

 الز�ائن�وتص�يف�متقدير�احتياجات�. 

متخصصة�ومستقلة�عن�املؤسسة�ت�ون�تبعي��ا�غالبا�ج�ات��ذه�املراقبة�تقوم���ا�: ا��ارجيةاملراقبة� .2

� �مدققي����از�الدولة �ومراقبة �الدوائر�ا���ومية �ع�� �املالية �للعمليات �املحاسبة �مجلس كمراقبة

 1.ا��سابات�مل��انيات�املؤسسات

                                                           
1
  .9المرجع السابق، ص  
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  من�حيث�الشمولية: را�عا

  :مراقبة�ال�سي���إ���ثالثة�أنواع�حسب��ذا�املعيارتنقسم�

1. � ��فراد �ع�� �سلوك�: املراقبة �ع�� �والتعرف �ألعمال�م ��فراد �أداء �بال��ك���ع�� �املراقبة ��ذه تقوم

�الغياب� �ومعدل �و�نتاجية ��الكفاءة �مؤشرات �عدة �باستخدام �و�ذا �عمل�م �أثناء �فراد

 .ا��..والتأخر

و�شمل��ل�الوظائف�وأ�شطة�املؤسسة�مثل�ال�سو�ق�والتمو�ل�: وظيفية�املراقبة�ع�����شطة�ال .2

 .و�نتاج�وإدارة�املوارد�ال�شر�ة،�وتقوم�بقياس�أداء��ل�م��ا�بمؤشرات

من�خالل�ا�يمكن�تقييم��داء�الك���للمؤسسة�خالل�ف��ة�زمنية�: املراقبة�ع���أداء�املؤسسة�الك��� .3

معينة�و�ذا�عن�طر�ق�معاي���ومؤشرات��ستخدم�����ذا�ا��صوص�م��ا�معدل�الر�حية�وا��صة�

�مدى� �معرفة �أجل �من �و�ذا �املؤشرات �من �غ���ذلك �وإ�� ��نتاجية �ومعدل �للمؤسسة السوقية

 .كفاء��ا����تحقيق���داف�املسطرة

  دور�وم�انة�مراقبة�ال�سي��: الثا�ي�الفرع

إن�ملراقبة�ال�سي���العديد�من��دوار�تطورت�مع�تطور�املحيط�الذي��ع�ش�فيھ�املؤسسة،�كما�تتم���

�العنصر  ��ذه��خ��ة�بم�انة�خاصة����مركز�مسار�املؤسسة��قتصادية،�و�ذا�ما�سوف�نتطرق�إليھ�����ذا

  :1ة�مراقبة�ال�سي���فيما�ي��حيث�تتمثل�أ�م��دوار�الرئ�سية�لوظيف

يتمثل�دور�مراقبة�ال�سي����نا����التحديد� :املساعدة�ع���التحكم�ا��يد����عملية�ال�سي���باملؤسسة�-أوال

للطر�ق�املناسب�والواجب�إتباعھ�من�طرف�املؤسسة�للوصول�إ�����داف�املوجودة�بكفاءة�وفعالية،�الدقيق�

� �يقوم �كما �القرار، �اتخاذ ��� �املدير�ن �مساعدة �ع�� ��عمل �ف�� �العون �ال�سي���بتقديم للمسؤول�ن�مراقب

�قي �ال�سي���ع�� �مراقبة ��عمل �كما ��شاطا��م، ��� �التحكم �ع�� �ومساعد��م �مسؤول�التنفيذي�ن ��ل �أداء اس

تنفيذي،�بحيث�تقوم��شرح��نحرافات�وتحديد�أسبا��ا�بما��سمح�بتحديد�املسؤوليات�بدقة،�و�ذا�ما�يجعل�

  .مراقبة�ال�سي���الوصية�ع���عملية�تفو�ض�السلطات�بالش�ل�الذي�ي�ناسب�مع�أ�داف�املؤسسة

                                                           
1
  .14أحمد بونقیب، مرجع سبق ذكره، ص  
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�عت���نظام�املعلومات�عامال�أساسيا����: املسا�مة����تصميم�نظام�املعلومات�ا��اص��عملية�ال�سي���- ثانيا

� �الس���ا��سن �ع���ضمان �القدرة �لھ �ت�ون �أن �املستعمل �املعلومات �نظام ��� ��ش��ط �لذا �املؤسسة، ل�شاط

و���. تزو�د�املؤسسة�باملعلومات�الضرور�ة،�وأن�يو���القرارات�الواجب�اتخاذ�ا�فيما�يتعلق�بالت�بؤ�والتقدير

�ال �مراقبة ��عمل �املجال �باملؤسسة��ذا �ا��اص �املحاس�� �املعلوما�ي �النظام �تصميم ��� �املسا�مة �سي���ع��

�تقييم� ��� ��ساعد �كما �املسؤوليات، �من �املختلفة ��نواع �مع �معاي���ت�ناسب �تحض���ووضع �خالل �من وذلك

ام��داء�ووضع�مؤشرات�القيادة�ال����سمح�بمتا�عة�التطورات�املستمرة�للمحيط،�و���الغالب�فإن�مصادر�نظ

  .املعلومات�ا��اص�بمراقبة�ال�سي������معلومات�املحاسبة�العامة�واملحاسبة�التحليلية�وامل��انيات�و�حصاء

�والتنفيذ�-ثالثا ��س��اتي�� �التخطيط �ب�ن �للعمليات�الت�سيق �املستو��ن���عت�� : اليومي �ب�ن التوفيق

�ال�سي��، �مراقبة �عملية �بھ �دور�تقوم �والتنفيذي�أ�م �ضمان�تقارب�أ�داف�املؤسسة���س��اتي�� �أجل فمن

وواقع�السلوكيات�اليومية�للعمال،�فمراقبة�ال�سي���تقوم��نا�بدور�ن�مت�امل�ن�أول�ما��و����يص�الوضع،�

�بدقة �الت�اليف �أسباب �تحديد �من �تمكن �ال�� �التحليلية �املحاسبة �مثل �أدوات �باستعمال �ذلك والدور�. و�تم

�س��اتيجية�و�ساعد�ع���تطبيق�ا�من�طرف�املنفذين�العملي�ن�و�تم�ذلك�الثا�ي��و�توف���أدوات��سمح�ب�شر�

  .انيات�ووضع�مؤشرات��سمح�بمتا�عة��داء��ش�ل�جيدباستخدام�امل�� 

��-را�عا �والسلوكياتالعمل �التصرفات ��عديل �ب�ن�: ع�� �العالقات �أسباب �ال�سي���ع�� �مراقبة �نظام يقوم

مستو�ات�ال�ي�ل�التنظي��،�إذ�يجب�إيجاد�نظام�دعم�ملبادرات��فراد،�و�قوم��ذا�النظام�ع���أساس�امل�افأة�

ف��م،�مما�يولد�شعورا�لدى�املسؤول�ن�بتحمل�املسؤولية�والس���أو�ا��زاء�وتحف���العمال�وخلق�روح�املبادرة�

�وقدرا��م�لتنمية �وتصرفات� .م�ارا��م ��سلوكيات �دراية �ع�� �ي�ون �ال�سي���أن �مراقب �من �يتطلب ��ذا �ل

ع���املعلومات�العمال،�كما�يجب�عليھ�أن�يتمتع�بالقدرة�ع����تصال�مع�جميع�أعضاء�املؤسسة�ل��صول�

  .الالزمة�ل�شاطھ

ل�من�خالل�املعلومات�ال���أما�بخصوص�م�انة�مراقبة�ال�سي���فنجد�أن�نظام�مراقبة�ال�سي����عم

�ستقبل�ا،�و�التا���ف�و�يتواجد����مركز��ذه�التدفقات�املعلوماتية�للمؤسسة،�ف�و��عا���و�حلل�و�شرح��ذه�

  .املعطيات�و�نقل�ا�إ����طراف�املعنية�بذلك
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  :كما�نجد�أن�مراقبة�ال�سي���مرتبطة�عموما�بـ�

 ،م�املؤسسة�� 

 ز�ةمركز�ة�أو�المرك(أسلو��ا�ال�سي��ي�(، 

 ،الوسائل�املتوفرة 

 داف�املتبعة�من�طرف�إدارة�املؤسسة��. 

�من�و�النظر� �جانب ��� �غ���محصورة �ال�سي���أصبحت �مراقبة �م�انة �فإن �ا��اصلة �التطورات إ��

�و�قوم� �للمؤسسة، �املالية ��دارة �ضمن �تتواجد �القر�ب �املا��� ��� ��انت �حيث �التنظي��، �ال�ي�ل جوانب

� �الرقابية �العامة�بالعملية �باإلدارة �ال�سي���مباشرة �مراقبة �ر�ط �تم �فقد �ا��ا�� �الوقت ��� �أما املدير�املا��،

�ال�افية�. للمؤسسة �السلطات �تمنحھ �كما �تامة �باستقاللية �العمل �ال�سي���من �مراقب �تمكن �الوضعية ف�ذه

�أج �ومن �و�رشاد �الن�� �القرار�وتقديم �اتخاذ ��� �واملساعدة �أك���إيجابية، ��ش�ل �مراقب�للتدخل �قيام ل

�جيد ��ش�ل �مع�. ال�سي����عملھ �فيھ، ��عمل �الذي �املحيط �حسب �وطرقھ �الرقابية �أدواتھ �يكيف �أن فعليھ

   .�عتماد�ع����ل�ما�لھ�صلة�باملؤسسة،��التعرف�ع���ماض��ا�وكذا�معرفة�ثقاف��ا�وسياسا��ا�العامة

 أدوات�مراقبة�ال�سي������املؤسسة��قتصادية: املطلب�الثالث

  :مد�مراقبة�ال�سي���ع���عدة�وسائل�وأدوات�نذكر�م��ا�ماي���عت

ا��ضارات��و��،���عت���املحاسبة�العامة�من�التقنيات�العر�قة�حيث�وجدت�منذ: املحاسبة�العامة .1

�معلومات� �من �توفره �بما ��خرى، �التقنيات �مختلف �وأساس �أ�م �من �اليوم �لتصبح ��عد �فيما وتطورت

ومعطيات����املؤسسة�وع���املستوى�الوط��،�حيث�تقدم�املجامع�الوطنية�من��س�ثمار�وقيمة�مضافة�وديون�

 1.و���العناصر�املستعملة����املحاسبة�الوطنية

�نظا �يمكن�املحاسبة �وال�� � ��قتصادي�ن ��عوان �مختلف ���ا �يقوم �ال�� �بالعمليات ���تم �إعالمي م

  2.التعب���ع��ا�بالنقود

                                                           
1
  .178، الجزائر، ص2001ناصر دادي عدون، اإلدارة والتخطیط االستراتیجي، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة   

2
  .01، ص1998ت الجامعیة، الجزائر، طبعة محمد بوتین، المحاسبة العامة للمؤسسة، دیوان المطبوعا  
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�و�حوث� �القيا��� �و�قتصاد ��حصاء �مثل �البيانات �ملعا��ة �الكمية �التقنيات �من �تقنية املحاسبة

مما�ساعد�) املؤسسات�و�دارات(مطبقة�منذ�القدم����مختلف�أنواع�التنظيمات�العمليات�وتتم���ع��ا����أ��ا�

  .1كث��ا�ع���تطور�ا

استعمال�داخ���أساسا����عدة�مجاالت�م��ا�ع���ا��صوص� �عت����ذه�التقنية�ذات: املحاسبة�التحليلية .2

�املخزونات�قيد�التنفيذ� متا�عة�ت�اليف�املؤسسة�حسب��قسام�واملنتجات�حسب�الزمن،�تحديد�قيم

ادية�و���بذلك��سا�م����تحديد�قسم�عناصر�امل��انية����املحاسبة�العامة،�من�العناصر�املادية�وغ���امل

كما�أن�املحاسبة�التحليلية��عمل�ع���تحديد�سعر�ت�لفة�املنتجات�وا��دمات�وسعر�بيع�ا��عد�تطبيق�ا�

�امش�الر�ح�املحدد�أو�املختار�حسب�حر�ة�السوق�باإلضافة�ل�ذا�فاملحاسبة�التحليلية���ا�من�التقنيات�

وفعالية�املؤسسة�حسب�املصا���أو��قسام�أو�املنتجات�و�ذلك��سا�م����ا�يمكن�من�مراقبة�مردودية�م

�أو� �املنتجات �أو ��قسام �حسب �تختاره �الذي �التنظيم �أساس �وع�� �نتائج�ا �عن �املسؤوليات تحديد

ي���ومتا�عة�ال��امج�،�ف���بذلك�توفر�املعلومات�الضرور�ة�لإلدارة�أو�املسؤول����مجال�مراقبة�ال�سال��امج

 .���2املدى�القص���أساسا�وما�ي��تب�ع��ا�من�اتخاذ�القرارات�و�جراءات�الت��يحية�وغ���ا

 .والرقابةاملوازنة�عبارة�عن��عب���ك�����ظة��عمال�و�ساعد�ع���تحقيق�الت�سيق�: املوازنات�التقدير�ة .3

أ��ا�خطة�كمية�يتم�تحض���ا�واملوافقة�عل��ا��عرف�ا�مع�د�الت�لفة�واملحاسبة��دار�ة�بانجل��ا�ع���

��ذه� �خالل �املنتظر�تحمل�ا �أو�النفقات �املنتظر�تحقيقھ �املخطط ��جراء �عادة �وتب�ن �محدودة �ف��ة قبل

  .الف��ة�و�موال�ال����ستعمل�لتحقيق��دف�مع�ن

�العناصر�املو  �ل�ل �قي�� �تقديري �بأ��ا �املوازنة �فيعرف �للمحاسبة �الفر���� �الدليل �ل��نامج�أما افقة

  .،�فموازنة��ستغالل����التقديري�القي���ل�ل�العناصرمحدد

كما��عرف�املوازنات�التقدير�ة�بأ��ا�أسلوب�للتقدير�"املوافقة�لفرضية�استغالل�معينة�لف��ة�محددة،�

  .3"اتيقت����ترجمة�القرارات�املتخذة�من�طرف��دارة،�مع�اش��اك�املسؤول�ن�إ���برنامج�أعمال�تد���املوازن

                                                           
1
  .01المرجع نفسھ، ص  

2
  . 08، ص2000ناصر دادي عدون، المحاسبة التحلیلیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، طبعة   

3
  .04، ص2001فركوس محمد، الموازنات التقدیریة أداة فعالة للتسییر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة   



 

ال�سب�املا���والتوازنات�املالية�: ع���نوع�ن�من��دوات

�ال���ان�شرت�ف��ا� مع�احتياج�رأس�املال�العامل،�ورأس�مال�عامل،�وا��ز�نة�من�التقنيات�الكالسيكية

�عناصر�م��انيا��ا� �متا�عة ��� �واسع �ش�ل

� �تجمع �كج�از�أو�مص��ة �ال�سي��ي �املعلومات �مصادر��عت���نظام �عدة فيھ

�ذا�ا���از�يوفر�املعلومات�و�عا���باستعمال�وسائل��شر�ة�ومادية�وتقنية�ومعنو�ة،�و 

املعلومات�الضرور�ة�و���الوقت�املناسب�للمسؤول�ن�بمختلف�مستو�ات�القرار،�ولإلدارة�ح���تمك��م�من�

 .القيام�باإلجراءات�املناسبة����الزمن�والنوعية�من�أجل�أداء�أعمال�م�بالش�ل�املالئم

و��تج�م��ا�ف�ذا�النظام�يحصل�املعلومات�كأداة�أولية�و�راق��ا�ثم�يخضع�ا�للعمليات�ومعا��ة�مختصة،�

معطيات�أو�معلومات�جديدة�مرتبة�ومحفوظة�وم�يأة��ش�ل��سمح�ملختلف�املستعمل�ن�ل�ا�باالستفادة�

�ال�افية� �امل�لة ��� �البحث �من �نوع �بتحقيق سمح

،�ع���ش�ل�متا�عة�ال�سب�1930لعمليات�الت��يح�النا��ة،�فمصط���لوحة�القيادة�ظ�ر�بفر�سا�سنة�
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ع���نوع�ن�من��دواتتقنية�التحليل�املا���ال���ترتكز�

�ال���ان�شرت�ف��ا� مع�احتياج�رأس�املال�العامل،�ورأس�مال�عامل،�وا��ز�نة�من�التقنيات�الكالسيكية

� �املؤسسات �إفادة �إ�� �وأدت �القرن، ��ذا �من �الثالث�نات �عناصر�م��انيا��ا��عد �متا�عة ��� �واسع �ش�ل

 .1"وقرارا��ا�املالية�وخاصة�ا��ز�نة�و�سي���ا�املا��

�ال�سي��ي  �املعلومات ��:نظام �تجمع �كج�از�أو�مص��ة �ال�سي��ي �املعلومات �عت���نظام

املعلومات�و�عا���باستعمال�وسائل��شر�ة�ومادية�وتقنية�ومعنو�ة،�و ) 

املعلومات�الضرور�ة�و���الوقت�املناسب�للمسؤول�ن�بمختلف�مستو�ات�القرار،�ولإلدارة�ح���تمك��م�من�

القيام�باإلجراءات�املناسبة����الزمن�والنوعية�من�أجل�أداء�أعمال�م�بالش�ل�املالئم

ف�ذا�النظام�يحصل�املعلومات�كأداة�أولية�و�راق��ا�ثم�يخضع�ا�للعمليات�ومعا��ة�مختصة،�

معطيات�أو�معلومات�جديدة�مرتبة�ومحفوظة�وم�يأة��ش�ل��سمح�ملختلف�املستعمل�ن�ل�ا�باالستفادة�

  .م��ا�حسب�حاجا��م�إ���ذلك

�� �معلومات �نظام �القيادة �ال�افية��عت���لوحة �امل�لة ��� �البحث �من �نوع �بتحقيق سمح

لعمليات�الت��يح�النا��ة،�فمصط���لوحة�القيادة�ظ�ر�بفر�سا�سنة�

                                         
  .180ر دادي عدون، مرجع سابق، ص

تقنية�التحليل�املا���ال���ترتكز�": التحليل�املا��� .4

�ال���ان�شرت�ف��ا� مع�احتياج�رأس�املال�العامل،�ورأس�مال�عامل،�وا��ز�نة�من�التقنيات�الكالسيكية

� �املؤسسات �إفادة �إ�� �وأدت �القرن، ��ذا �من �الثالث�نات �عد

وقرارا��ا�املالية�وخاصة�ا��ز�نة�و�سي���ا�املا��

�ال�سي��ي  .5 �املعلومات نظام

) داخلية�وخارجية(

املعلومات�الضرور�ة�و���الوقت�املناسب�للمسؤول�ن�بمختلف�مستو�ات�القرار،�ولإلدارة�ح���تمك��م�من�

القيام�باإلجراءات�املناسبة����الزمن�والنوعية�من�أجل�أداء�أعمال�م�بالش�ل�املالئم

ف�ذا�النظام�يحصل�املعلومات�كأداة�أولية�و�راق��ا�ثم�يخضع�ا�للعمليات�ومعا��ة�مختصة،�

معطيات�أو�معلومات�جديدة�مرتبة�ومحفوظة�وم�يأة��ش�ل��سمح�ملختلف�املستعمل�ن�ل�ا�باالستفادة�

م��ا�حسب�حاجا��م�إ���ذلك

  

�القيادة .6 ��: لوحة �معلومات �نظام �القيادة �عت���لوحة

لعمليات�الت��يح�النا��ة،�فمصط���لوحة�القيادة�ظ�ر�بفر�سا�سنة�

                                                          
1
ر دادي عدون، مرجع سابق، صناص  
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والبيانات�الضرور�ة�للمقرر�لقيادة�املؤسسة،�وإن�وضع��عر�ف�شامل�ودقيق�للوحة�القيادة�يحتم�علينا�

 :تناول�عدة��عر�فات�نذكر�م��ا

�أجل�: "« M.GERVAIS » �عرف�ا �من �املفاتيح �إلبراز�النقاط �للمسؤول�ن �املالحظة �يدقق �للمعلومات نظام

  .1"ضمان�التحكم����ال�شاط

� ��سمح��« M.LEROY »و�عرف �ال�� �ال�سي�� �ملؤشرات �و�يداغو�� �شامل �تقديم �بأ��ا �القيادة لوحة

  .2للمسؤول�بمتا�عة�تحقيق�أ�داف�املؤسسة

  

   

                                                           
1
  .14، ص Contrôle de gestion OP-CITمیشال جارفي،   

2
  .07،صLe tableau de bord au service de l’entreprise, édition Dorganisation, Paris،1988میشال لوروي،   
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  خالصة�الفصل��ول 

�ال�سي������ �ومراقبة �التدقيق �حول �عموميات �عن �سطحية �بدراسة �قمنا �الفصل ��ذا �خالل من

من�املخاطر�البنكية�وإدار��ا�ال���س�تحدث�ع��ا����الشق�املؤسسة��قتصادية�ملا�ل�ا�من�أثر�كب������التقليل�

  .الثا�ي�من�بحثنا

كما��دف��ذا�الفصل�إ���توضيح�كيفية�الوصول�إ���نتائج�إيجابية�وتحقيق��سي���فعال�قائم�ع���

� �املؤسسة �وال�سي���داخل �التدقيق �دور �معرفة �خالل �من �والفعالية �والكفاءة �والدقة �اتخاذ��نضباط ��

�املا���للت� بؤ�للتوقعات�املستقبلية�القرارات�النا��ة�مع�تطبيق�املبادئ�املحاس�ية�واستعمال�أدوات�التحليل

  .و�ذا��لھ�ح���نضمن�فعالية��نظمة�املحاس�ية�املستعملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل�الثا�ي

  املخاطر�البنكية�وإدارا��ا
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   :تم�يد

�مختلف� ��� �امل�سارعة �التطورات �عن �ناتجة �مخاطر�عديدة �إ�� �العصر�ا��ا�� ��� �البنوك تتعرض

�مجال� ��� �والتوسع �جديدة �اس�ثمار�ة �خدمات �وإ�شاء �جديدة �منتجات �ظ�ور �حيث �من �سيما �ال ��شطة،

أصبح�لذلك��املحافظة��ئتمانية�عدا�عن�التطورات�التكنولوجية�ال�ائلة�وتطور�أنظمة��تصال�واملعلومات،

لضبط�ا�و�سي���ا��و�جراءاتمن�الضروري�ع���البنوك�مواج���ا�وذلك�من�خالل�اتخاذ�جملة�من�التداب���

  .ومن�ب�ن��ذه�التداب���نجد�مق��حات�بازل 

  :مما�سبق�سن�ناول�����ذا�الفصل�الثا�ي�املبحث�ن�التالي�ن

o  املخاطر�البنكية: املبحث��ول. 

o طر�البنكيةإدارة�املخا: املبحث�الثا�ي .    

  املخاطر�البنكية: املبحث��ول 

�وكذا� �عمل�ا �وطر�قة �ميدان ��ي�ل�ا، �م�ام�ا، �حيث �من �تختلف �البنوك �تواج��ا �املخاطر�ال�� إن

�البنك �ع�� �يجب �وتفصيل�ا �تقدير�ا �املخاطر�قصد �ل�ذه �دراسة �أي ��� �الشروع �وقبل ��قتصادي، �محيط�ا

             .�حاطة���ا�والتعرف�عل��ا

  .البنكية �شأة�ومف�وم�املخاطر: املطلب��ول 

  .من�أجل�التطرق�للمخاطر�البنكية�وجب�أوال�التحدث�عن�ظ�ور�ومف�وم��ذه�املخاطر

  �شأة�ا��طر�البن�ي: الفرع��ول 

عدة�عوامل�ع���تحقيق��ستقرار�للب�ئة�البنكية����السبعينات،�فقد��ان��ذا��القطاع��لقد�ساعدت

�املوارد� �تجميع �ع�� �أساسا �تقوم �التجار�ة �البنكية �العمليات �و�انت �الشديد، �القانو�ي �للتنظيم يخضع

�التنظيم �ال�يئات �و�انت �ومستقرة، �عادلة �ر�حية �تحقيق �ع�� �املنافسة �محدودية �وس�لت ية�وال�سليف،

�سالمة�القطاع�البن�ي�والسيطرة�ع���قوة�خلق�النقود�ا��اصة���ا،�وا��د�من�مخاطره،�ولم�توجد�مشغولة�

  .ا��وافز�الدافعة�للتغي���واملنافسة
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أما�أواخر�السبعينات�والثمان�نات�ف�انت�الف��ات�ال���حملت�مع�ا�موجات�من�التغ���ا��ذري�����ذا�

�بواسطة� �املطروحة �وا��دمات �املنتجات �مجموعة �من �جذري ��ش�ل �التحرر �تم �الف��ة ��ذه �ومنذ القطاع،

رت�منتجات�جديدة�البنوك،�ونوعت�معظم�املؤسسات��ئتمانية��شاطا��ا��عيدا�عن�أ�شط��ا��صلية،�وظ�

من�قبل�العامل�ن�����سواق�املالية���ش�ل�خاص�مثل�املشتقات�املالية�وعقود�املستقبليات،�ومع��ذا�النمو�

عمل�جديدة�وواج�ت�مخاطر�جديدة،�وظ�ر�منافسون�جدد����مجال��عمال�السر�ع�دخلت�البنوك�مجاالت�

�ا �ا��صة �وتناقصت �التجار�ة، ��املؤسسات �التجار�ة �رأس�البنكية �نمو�أسواق �مع �الوساطة �أل�شطة لسوقية

   1.املال،�واشتدت�املنافسة�داخل�ا��صص�السوقية�القائمة

  مف�وم�املخاطر�البنكية: الفرع�الثا�ي�

  : �عددت��عار�ف�ا��طر�ومن�أ�م�التعار�ف�املتداولة�نجدلقد�

��داف�أو�النتائج�املخاطر�البنكية����مف�وم��ستخدم�للتعب���عن�حالة�من�عدم�التأكد�حول� .1

 2.ذات��ثر�املادي�ع���أ�داف�البنك

���احتمال�الفشل����تحقيق�العائد�املتوقع�أو����درجة�التغي������العائد�مقارنة�باملردود�املتوقع� .2

� ��بتعاد ��� ��سا�م �لتأث���عناصر�متعددة �ن�يجة �عليھ �التدفقات،�ا��صول �قيمة �تحقيق عن

�وا�� �العائد �ب�ن �العالقة �ا��طر�وت�ون �أك����ان �العائد �التغ����� ��ان �ف�لما �طردية طر�عالقة

 3.أع��

 :البنكية�ع���أساس�مبادئ�أساسية�يمكن�ذكر�ا�كماي��وقد�عرفت�املخاطر� .3

o أن�البنك�يتعرف�دائما�ع���املخاطر�ال���يتعرض�ل�ا�و�صنف�ا�و�حدد�ا���ات�املخاطر�أوال��ع����عر�ف�

 املسؤولة�عن��ل�نوع�م��ا؛

                                                           
1
مذكرة ماستر،  –دراسة حالة بنك الجزائر وكالة تبسة  –لبنى فتاح، إشكالیة إدارة المخاطر المصرفیة في ظل التوجھ نحو البنوك المحمولة   

، -يأم البواق -تخصص محاسبة ومالیة، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن امھیدي
  .14-14، ص2014-2013الجزائر، 

2
  .216-215، ص2013األردن، - محمد داود عثمان، إدارة وتحلیل االئتمان ومخاطره، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان  

3
، 2013دن، األر –درید كامل شبیب، مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الثالثة، عمان   

  . 142ص
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o � �إدارةالتحديد �ألي �للمخاطر��و��ساس �مسألة��املنظم �البنك �يو�� �أن �يتع�ن �للمخاطر�ولذلك فعالة

 تحديد�املخاطر�أولو�ة�عالية؛

o يتم�تحديد�املخاطر�الرئ�سية�ال���تكتنف�أ�شطة�البنك�ووضع��جراءات�املناسبة�ل�ا�لتحديد�املخاطر�

 الناجمة�عن���شطة�القائمة�أو�ا��ديدة�ع���حد�سواء؛

o م��ا�تحد� �ل�ل �ال�س�ية �و��مية �البنك ��شاط �عل��ا �ينطوي �املخاطر�ال�� �املخاطر�مجموعة �صورة د

  1.والعوامل�ا��قيقية�املؤدية�ل�ا�و�س��اتيجية�ال����عتمد�عل��ا�البنك�ملواج���ا

  .أنواع�املخاطر�البنكية: املطلب�الثا�ي

يتعرض�ل�ا�العمل�البن�ي�باختالف�وج�ات�تختلف��دبيات�البنكية����تص�يفا��ا�أنواع�املخاطر�ال���

�املخاطر� �تقسيم �إ�� ��عتمد �سوف �الدراسة �ف�ذه �املخاطرة، �موضوع �تناولوا �الذين �والباحث�ن نظر�الكتاب

  .املخاطر�العامة،�املخاطر�املالية،�واملخاطر�ال�شغيلية: البنكية�إ���نوع�ن�رئ�سي�ن��ما

  املخاطر�العامة: الفرع��ول 

ن�يجة�أسباب�ال�ترجع�إ���املق��ض�طر�ال���يمكن�أن�تتعرض�ل�ا�عملية�سداد��ئتمان����املخاوتتمثل�

�افة�القروض�بصورة�مباشرة،�كذلك�ال���تتعلق�بال�شاط��قتصادي�أو�السيا����بصورة�عامة�و�التا���فإن�

�السداد �ع�� �املق��ض �وقدرة �القرض �نوع �النظر�عن �املخاطر��غض �من �النوع �ل�ذا �تتعرض �أن ومن��2.يمكن

   :أمثلة��ذا�النوع�من�املخاطر�ماي��

قدرة�البنك�ع����سديد�صا���ال��اماتھ�اليومية،�والسيما��و���املخاطر�املتعلقة�بمدى�:مخاطر�ال�سو�ة�-أوال

مديون�تھ،�مما�يؤدي�تجاه�البنوك��خرى،�إذ�قد����ز�بنك�ما�عن��سديد�صا���من�خالل�عمليات�املقاصة�

غ���أن�مقاصة�. ال�سو�ة�تجاه�البنك��خر�املتعامل�معھ،�سواء�ع���املستوى�املح���أو�الدو��إ���بروز�مخاطر�

   3.ال�سو�ات�ال��عا���مش�لة�ال�سديد�بأك���من�عملة

                                                           
1
  .23، ص2005مصر،  –سمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف للنشر، االسكندریة   

2
  .468، ص2007مصر،  –طارق طھ، إدارة البنوك في بیئة العولمة واالنترنیت، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة   

3
 -، حوكمة البنوك وأثرھا في األداء والمخاطرة، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمانمحسن الربیعي حاكم، حمد عبد الحسن راضي  

  .167، ص2011األردن ، 
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الناتجة�عن��رتفاع�العام�����سعار�ومن�ثم�انخفاض�القوة�الشرائية��و���املخاطر �:مخاطر�الت��م�- ثانيا

  .للعملة

بمعدالت�خاصة�إذا��انت�سياسة�البنك�����سع��ة�الفائدة�بطر�قة�تث�يت�سعر�الفائدة�يتأثر�البنك�

ع���القروض،�فعند�ارتفاع��سبة�ارتفاع��سبة�الت��م�يؤدي�ذلك�إ���تخفيض�العائد�ا��قيقي�للبنك�الذي�

��قسا �ع�� �النقود �قيمة ��� �التخفيض �و����ب �للت��م �ا��قيقي �بمقدار�املعدل �الفوائد �من ط�يحققھ

  .املدفوعة�من�قبل�املق��ض

ففي���اية�السنة�عند�حساب��%5دينار�و�انت��سبة�الت��م���100ان�العائد��س���أو�النقدي�فإذا�

دينار،�أما�إذا�ارتفع�الت��م�إ����100سي�ون�العائد�ا��قيقي��%5العائد�ا��قيقي�فإذا�بقيت��سبة�الت��م�

ففي���اية�السنة�ل��صول�ع���العائد�ا��قيقي�نقوم��2008كما�حصل�����قتصاد��رد�ي�بداية�سنة��14%

� �العائد ��100بخصم �ا��صم ��%9دينار�بمعامل �ا��صم �الدينار�بمعامل �قيمة �أن �جداول��%9فنالحظ ومن

� �الدينار��ساوي �قيمة ��0.917القيمة�ا��الية�فإن ��ساوي �مرور�سنة ��عد �إجما���املبلغ �تم��91.7وأن دينار�إذ

  .دينار�x 0.917  =91.7 100: استخراج�ا�كما�ي��

� �تأث���ملعدل �وجود ��ع�� �ول�ست��الت��مو�ذا �ثابتة �الفائدة ��انت �إذا �وخاصة �البنك �عوائد ع��

  .1ومة�و�نطبق�ا��ال�ع����سقاط�ال���يتم��سديد�ا�ع���البنكمع

��:�س��اتيجيةاملخاطر��-ثالثا �القرارات �اتخاذ �أو�عدم �قرارات �اتخاذ �عن �املخاطر�الناتجة ��شاط�و�� إلدارة

  .البنك

إن�املخاطر��س��اتيجية�ع���املستوى�الك����ش���إ���املخاطر�الناتجة�عن�اتخاذ�قرارات�متعلقة�ع���

توى���شطة�س�يل�املثال�بدخول�أسواق�جديدة�أو�ا��روج�من�أسواق�قائمة،�واملخاطر��س��اتيجية�ع���مس

  .���املخاطر�الناتجة�عن�اتخاذ�القرارات�املتعلقة�بتخصيص�أو�توز�ع�محفظة��س�ثمار

                                                           
1
  .283، ص2012األردن،  –درید كمال آل شیب، إدارة البنوك المعاصرة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان   
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وال�شك�أن�املخاطر��س��اتيجية�تنخفض�بصورة�كب��ة����البنوك�ال���تتم���مجالس�إدار��ا�وإدار��ا�

� �البنكية، �باألعمال �ا��يدة �واملعرفة �ال�افية �با����ة �بطالعليا ��ستطيع �القرارات�وال�� �اتخاذ �ا��ال بيعة

  .1املناسبة�����وقات�املناسبة�مما�يقل�من��عرض�البنك�للمخاطر�ومن�ثم�ا��سائر

سمعة�البنك�ألضرار�فادحة����حال�عدم�توف���ا��دمات�البنكية�يمكن�أن�تتعرض��:مخاطر�السمعة�-را�عا

� �والتوقيت �والدقة �والسر�ة ��مان �معاي�� �وفق ��ن��ن�ت ���اجات�ع�� �الفور�ة �و�ستجابة و�ستمرار�ة

يمكن�أن��س�ب��ضرار�لسمعتھ،�فإن��ذا��ومتطلبات�عمالئھ،�ومن�أجل�حماية�البنك�من�أية�أوضاع�سلبية

  .2البنك�يتع�ن�عليھ�تطو�ر�ورقابة�ومتا�عة�معاي����داء�بال�سبة�ل�شاطات�الص��فة��لك��ونية

اطرة��س��جاع�ع���نوعية�ال��ز�عن�السداد،�وال��ز�عن�الدفع�ال�تتوقف�مخ�:املخاطر�القانونية�-خامسا

�لن�يدفع�أبدا،�ولكنھ�يرتب�أنواعا�متنوعة�من��عمال�مثل�إعادة�التفاوض�وح����ل��ام� �ع���أن�املق��ض

ءات�،�وإذا�لم�يكن�باإلم�ان�التفك������اتخاذ�إجراء�ت��ي��،�يتم�اتخاذ�إجرابإعادة�دفع��ل��رصدة�املعلقة

�ذه��حوال،�يتم��عليق��ل�ال��امات�املق��ض�إ���أن�يتم�التوصل�إ���خاتمة�قانونية�ما،�قانونية،�و���مثل�

� �املخاطر�القانونية�����ذه�ا��الة �قرار�قضا�ي�و�عتمد �إ�� �التوصل �سرعة �ومدى �ا���از�القضا�ي �مرونة ع��

  .3املديونية�املعلقيحفظ�حق�البنك،�وقد�ال��ستطيع�البنك�تحصيل��امل�رصيد�

  املخاطر�املالية: الفرع�الثا�ي

  .����ذا�الفرع�س�تطرق�إ����عض�أنواع�املخاطر�املالية�للبنك

�أن��:خطر�السيولة�-أوال ��شاطاتھ �من �مع�ن �وقت ��� �البنك �استطاعة �عدم �حالة ��� �خطر�السيولة يتحقق

ملالية��سيولة�حالية�إال��عد�القيام��عملية�يقابل�ال��امھ�أو�آجال�دفع�قروض�استلف��ا�من�السوق�النقدية�أو�ا

  .البيع�أي�تحقق�ألصولھ

                                                           
1
خاطر المصرفیة وأثرھا في األداء المالي للمصارف التجاریة، دار الیازوري العلمیة للنشر صادق راشد الشمري، إستراتیجیة إدارة الم  

  .78، ص2013األردن،  -والتوزیع، الطبعة العربیة، عمان
2
  . 36، ص2010صالح حسن، تحلیل وإدارة وحوكمة المخاطر المصرفیة االلكترونیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،   

3
  .95، ص2010األردن،  –یسى، إدارة مخاطر المحافظ االئتمانیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان مھند حنا نقوال ع  
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يمكننا�است�تاج�أن�خطر�السيولة�يرتبط�ارتباطا�وثيقا�بالوضعية�ا��اصة���من�خالل��ذا��ستعراض

�الصا �ا��الة �أي ��ذا�بالبنك، �حدوث �وإم�انية �املالية �لألسواق �ا��ارجية �بالوضعية �أخرى �ج�ة �ومن �لھ فية

  :يتحقق����ا��االت�التاليةا��طر�

 كب���للودا�ع�من�طرف�املودع�ن؛��ب� -

 عدم�وضع�الثقة�فيھ�من�طرف�محمل�م�شطي�الساحة�املالية�والبنكية؛تذبذب�صورة�البنك،� -

  حدوث�أزمة�سيولة�خانقة�تؤدي�إ���تد�ور�الوضعية�املالية�للبنك؛ -

التوجھ�نحو�السوق�النقدية�من�أجل�يجد�البنك�نفسھ�مرغما�إ���) خطر�السيولة(ففي��ذه�ا��الة�

�مرتفعة �معدالت�فائدة �بتحمل �بالبنك �يؤدي �و�ذا �أوراقھ�التجار�ة، �إم�انية�. إعادة�خصم �عدم ����حالة أما

إعادة�ا��صم�فإنھ�ي��أ�إ���بنك�ا��زائر�لطلب�قرض،�و�نا�يطبق�عليھ�معدل�فائدة�أك���من�الذي�يطبق�ع���

  .1القروض�املمنوحة�لز�ائنھ

��:مخاطر��ئتمان - ثانيا �تتعرض �ال�� �مخاطر��ئتمان �املق��ضون�تتألف �يدين�ل�ا �ال�� �من�املبالغ �البنوك ل�ا

كما�تتألف�أيضا�. للبنوك،�تلك�املبالغ�املتعلقة�بمدفوعات�الفائدة�ع���القروض�وسداد�مبالغ�أصل�القرض

�أو�خ �املبادلة �صفقات �مثل �أخرى �تجار�ة �بصفقات �املرتبطة �العمالء �ديون �من ��ئتمان أو�سندات�طابات

�لضمان�التنفيذ�أو�اتفاقيات�السعر��جل �سداد�. الكفالة �عدم �ملخاطرة �أيضا �أخرى �شر�ات �تتعرض و�املثل

  .العمالء�أو�تأخر�م�عن�السداد�مقابل�ا��دمات�أو�البضا�ع�ال���تقدم�ا��ذه�الشر�ات�ع���ا��ساب

خالل��عامال��ا�مع�البنك،�ففي�حالة�إذا��أن�تتعرض�الشر�ات�أيضا�إ����عض�مخاطر��ئتمانيمكن�

�انت�الشركة�غنية�بالسيولة�النقدية�وقامت�بإيداع�أموال�ا����أحد�البنوك،�فثمة�مخاطرة�من�أن�يتعرض�

�البنك ��ذا �لدى �ودا�ع�ا �أغلب �و�التا���تفقد�الشركة �أعمالھ �تتعرض�الشركة�. البنك�لتصفية �يمكن�أن كما

ما�تقوم�بإيداع�الكث���من��موال�لدى�بنك�واحد،�فبعلمھ�أن�الشركة�مودع�أيضا�ملخاطرة�معدل�الفائدة�عند

                                                           
1
  .79صادق راشد الشمري، مرجع سبق ذكره، ص  
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منتظم،�قد�ال�يتعرض�البنك�معدل�فائدة�ع���الودا�ع�ا��ديدة�ي�ون�عاليا�كذاك�الذي�يمكن�ا��صول�عليھ�

  .1من�أي�بنك�آخر

يتأثر�السوق��عوامل�مختلفة��املضار�ة����أوراق�املالية�والتغ��ات�السياسية�وا��روب��:مخاطر�السوق �-ثالثا

وغ���ا،��ذه�العوامل�تؤثر�ع���سلوك�املس�ثمر�حيث�ينقل��ذا�السلوك�إ���التعامل�مع�السوق�مما�يجعل�

ا������م�التداول،�،�مما�يدفع�السوق�إ���حاالت�ا��ركة�ارتفاعا�أو�ر�ود�سعار�تتغ���و�تأثر�السوق����ذلك

حيث�ت�ون��سعار�مرتفعة����حالة�ارتفاع���م�التداول�وت�ون�منخفضة����حالة�الر�ود������م�التداول�

  .و�ذه�مخاطرة�يتأثر�ف��ا�املس�ثمر�وت�ون�عوائده�من��س�ثمار�غ���مستقرة. والكساد

�املخاطر�بوا ��ذه �تفادي �للو�مكن �السليم �التوقيت �املس�ثمر��� �قيام �سطة ��ش��ي�شراء أو�البيع،

�و��يع�املس�ثمر����حالة� ��سعار�منخفضة �حالة�ر�ود�وت�ون �السوق��� �ي�ون �عندما املس�ثمر��وراق�املالية

باإلضافة�إ���ذلك�فإن�. حركة�السوق�وارتفاع���م�التداول�مع�ارتفاع��سعار،�أي�عندما�ت�ون��سعار�عالية

لعمال�والزالزل�وغ���ا�من�املخاطر�ال���تقع�ع����افة�السوق،��ناك�مخاطر�للسوق��ا��روب�واضطرابات�ا

  .2و�ذا�ما��عرف����املخاطر�املنظمة�ال���يصعب�السيطرة�عل��ا�أو�تفاد��ا

�عرف�مخاطرة�معدالت�الفائدة�بأ��ا�التقلبات�الناتجة����عوائد��وراق�املالية��:مخاطر�معدل�الفائدة�-را�عا

� �معدالت �مستو�ات ��� �تحدث �للتغ��ات�ال�� �ن�يجة �أسعار��وراق�املالية�خاصة �ميل �أن �وراق�الفائدة،�إذ

�الفائدة �معدالت �التغ����� �مع �عكسيا �للتحرك �تتجھ �الثابت �الدخل �ذات �و�س�م�فأسعار�السن. املالية دات

�معدالت� �ارتفاع �فإن �و�التا�� �ا��ار�ة �الفائدة �معدالت �ع�� �جانب ��� ��عتمد �م��ا �املمتازة ��س�م خصوصا

الفائدة�سوف�يؤدي�إ���انخفاض�����سعار�ا��ار�ة�لألوراق�املالية،�ولكن�مع�ذلك�فإن�درجة�تأث���ارتفاع�أداة�

قاق��داة��س�ثمار�ة�نفس�ا،�ول�ذا�الس�ب�ي�ون�للتغ���وتار�خ�استحاس�ثمار�ة�أخرى�قد�ي�ون�تبعا�لطبيعة�

�بأسعار� �مقارنة ��جل �طو�لة �املالية �أسعار��وراق ��ثر��ك���ع�� �السوق ��� �سعر�الفائدة �يؤثر�ع�� الذي

��جل �قص��ة �املالية ��حداث�. �وراق ��عض �وقوة �الحتماالت �ن�يجة �أيضا �املخاطرة �من �النوع ��ذا و��شأ

                                                           
1
  .07، ص2006برایان كویل، تحدید مخاطر االئتمان، دار الفاروق للنشر والتوزیع، القاھرة،   

2
  .81-80، ص2013األردن،  –غازي فالح المومني، إدارة المحافظ االستثماریة الحدیثة، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان   
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أو�العاملية�كإجراء��غي��ات��امة����النظام��قتصادي�للدولة�ذا��ا�أو�لدول�أخرى�ترتبط�مع��عض�ا��املحلية

  .1أو�حدوث��غ��ات����تفضيالت�املس��لك�ناقتصادية�وسياسية�أو��شوب�حرب��عالقات�

  املخاطر�ال�شغيلية: الثالث�الفرع

��مر�باملخاطر  �املخاطر��يتعلق �فإن ��املصا�ع �ل�ست �البنوك �وألن �البنوك، ��� �اليومي �بالعمل املتصلة

� �املخاطر�أيضا ��ذه �وتتضمن �غ����منة، �السطو�واملبا�ي �عمليات �ت��كز��� �ف��ا �الصراف�ن�ال�شغيلية أخطاء

  .2والقيود�ا��اطئة

  3:بازل�ف���وحسب���نة. أنواع�ا�فيمكن�حصر�ا،�وال����س�ب�خسارة�كب��ة�إ���البنوكأما�

و���أعمال�من�النوع�الذي���دف�إ���الغش�أو�إساءة�استعمال�املمتل�ات�أو�التحايل��:�حتيال�الداخ���-أوال

  .ع���القانون�واللوائح�التنظيمية�أو�سياسة�الشركة�من�قبل�مسؤول��ا�أو�العامل�ن�عل��ا

و���أعمال�أو�أفعال�يقوم���ا�طرف�ثالث�من�النوع�الذي���دف�إ���الغش�أو�إساءة��:�حتيال�ا��ار���- ثانيا

  .استعمال�املمتل�ات�أو�التحايل�ع���القانون 

�العمل�-ثالثا �م�ان ��� �و�مان �العمل ��:ممارسات �الوظيفة�و�� �مع �تتفق �ال �ال�� ��عمال �أو ��شطة

�اتفاقيات� أو��عمال�ال���ي�تج�ع��ا�دفع��عو�ضات�عن�إصابات�واش��اطات�قوان�ن�ال��ة�والسالمة�أو�أية

  .��صية

�و�عمال�-را�عا �واملنتجات �بالعمالء �املتعلقة �عن��:املمارسات �أو�الناتج �غ���املعتمد ��خفاق �ن�يجة وت�تج

� �محددين �عمالء �تجاه �امل�نية �باالل��امات �الوفاء ��� �والثقة(��مال �الصالحية �اش��اطات �ذلك ��� أو�) بما

  .الناتج�عن�طبيعة�تصميم�املنتجفاق��خ

�املادية�-خامسا �املوجودات ��:�ضرار��� ����و�� �أو�خلل �املادية �باملوجودات �ت��ق ا��سائر�أو��ضرار�ال��

  .�نظمة

                                                           
1
  .207، ص2010األردن،  –مؤید عبد الرحمن الدوري، إدارة االستثمار والمحافظ االستثماریة، إثراء للنشر والتوزیع، عمان   

2
  66، ص2007مصر،  –محمد الصیرفي، إدارة المصارف، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، االسكندریة   

3
  .202- 201، ص2009األردن،  –صادق راشد الشمري، إدارة المصارف الواقع والتطبیقات العملیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان   
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و���ت�تج�عن��خفاق����تنفيذ�املعامالت�أو�إدارة�العمليات�والعالقات�مع��:التنفيذ�وإدارة�املعامالت�-سادسا

   .�طراف�التجار�ة�املقابلة�والبا�ع�ن

  .مصادر�املخاطر�البنكية�وطرق�مواج���ا: املطلب�الثالث

ال��صية�املحيطة�باإل�سان�حيث�سوف�أو�الظوا�ر�مصادر�املخاطر����مجموعة�الظوا�ر�الطبيعية�

مصدر�ا��طر�ثم�ع���نتطرق�إل��ا����الفرع��ول�ل�ذا�املطلب،�كما�يمكن�مواج�ة�املخاطر�من�خالل�التعرف�

�ا��طر� ��ذا �ملواج�ة �املناسبة �اختيار�الوسيلة �ثم �ومن �ا��طر، �وقوع �حال ��� �املحتملة �ا��سارة تقدير���م

  .وذلك����ضوء��لفة�تلك�الوسيلة

  املخاطر) مس�بات(مصادر�: الفرع��ول 

  1:تص�يف�مس�بات�ا��طر�إ���نوع�ن�رئ�سي�نيمكن�

ظا�رة�ا��ر�ق�يمثل�مس�با�طبيعيا���طر�ا��ر�ق�بال�سبة�للقرارات�فوجود��:مس�بات�ا��طر�الطبيعية�-أوال

��طر�الغرق�بال�سبة�املتعلقة�باملمتل�ات�ال���تتأثر�با��ر�ق،�وكذلك�فوجود�ظا�رة�الغرق�يمثل�س�با�طبيعيا�

  .للقرارات�املتعلقة�بالسفن�واملمتل�ات�املحمولة�عل��ا

و���تلك�العوامل�ال���ت�تج�عن�تدخل�العنصر�ال�شري����مجر�ات��مور� :ال��صيةمس�بات�ا��طر��- ثانيا

  :الطبيعية�والتأث���ف��ا�بقصد�أو�بدون�قصد،�و�مكن�تقسيم�مس�بات�ا��طر�ال��صية�إ���قسم�ن

و���مجموعة�العوامل�ال���ي�س�ب����وجود�ا���سان�ولكن��:��صية�ال�إراديةخطر��مس�بات .1

بدون��عمد،�مثل���مال�من��عض����اص�الذين��عتادون�التدخ�ن�����عض��ماكن��عت���

 .عامال�مساعدا�لظا�رة�ا��ر�ق�و�ز�د����درجة�خطور��ا

و���مجموعة�العوامل�ال���يتدخل���سان�عن�عمد����وجود�ا��:مس�بات�خطر���صية�إرادية .2

وتز�د�من�ا��سارة�امل��تبة�عل��ا�مما�يز�د�من�درجة�ا��طورة،�مثل�ظا�رة��نتحار�تز�د�من�درجة�

     .خطورة�ظا�رة�الوفاة�وتز�د�من�معدل�تكرار�تحقق�ا

  
                                                           

1
فرحان المشھداني، إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیة، دار األیام للنشر والتوزیع، الطبعة رائد عبد الخالق عبد هللا العبیدي، خالد أحمد   

  .101، ص2013األردن،  –العربیة، عمان 
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  املخاطرطرق�مواج�ة�: الثا�يالفرع�

   1:ملواج�ة�ا��طر�يمكن�إيجاز�ا�فيما�ي���ناك�طرق�ووسائل�عديدة�

،�وتقوم��ذه�الطر�قة�ع���"سياسة�تخفيض�املخاطر"و�طلق�البعض�ع����ذه�الوسيلة� :واملنعالوقاية� -أوال

الناتجة�إن�وقع��ذا�ا��طر،�وذلك�من�خالل�استخدام�أساس�منع�ا��طر��ليا�إن�أمكن�أو�ا��د�من�ا��سارة�

  .ا��سارة�لتقليل�عبء�ا��طروسائل�الوقاية�وا��د�من�

�والتنوع�- ثانيا �ا��طر �:التجزئة �ملواج�ة �كأسلوب �والتنوع �التجزئة �أو�طر�قة ��سياسة �تجزئة��و�قصد �تتم أن

  .ال���ء�املعرض�ل��طر��ش�ل�يضمنھ�عدم��عرض�جميع��جزاء����وقت�واحد�لتحقق�حسب�ا��طر

ة�ا��طر�بتحو�لھ�إ���طرف�آخر�نظ���دفع�مقابل�بمقت�����ذه�الطر�قة�فإنھ�يتم�مواج��:تحو�ل�ا��طر�-ثالثا

�ال���ء �ل�ذا �بملكيتھ �ا��طر��ص��، �موضوع �ال���ء �صاحب �احتفاظ �مع �الظرف �ل�ذا �ت�بع�. مع�ن �ما وعادة

��خطار� �مواج�ة ��� �الوسيلة �ا��سائر��ذه �ت�ون �ب�نما �ا��طر�ض�يلة �وقوع �احتمال �درجة �ف��ا �ت�ون ال��

  .كب��ةالناشئة�ن�يجة�وقوع��ذا�ا��طر�

�ا��طر�-را�عا �املخاطر��:تحمل �صاحب �قيام �السياسة ���ذه ����) مدير�ا��طر(و�قصد �نفسھ �ع�� باالعتماد

  .مس�ب�ا��طر����صورة�حادثمواج�ة��ثار�امل��تبة�ع���تحقيق�

  م���ن�بع��ذه�السياسة؟

� �املادية �توفر�القدرة �مع �ا���م �صغ��ة �ا��سائر�املتوقعة ��انت �إذا �السياسة ��ذه �مواج�ة�ن�بع ع��

  .�ذه�ا��سائر،�أو����حالة�عدم�وجود�سياسات�أخرى�يمكن�لصاحب�املخاطر�اتباع�ا

  :و�تم�تحمل�املخاطر�بإحدى�الطر�قت�ن

��و�� .1 �ا��سائر��:الطر�قة ��انت �إذا �الطر�قة ��ذه �و�ستخدم �تخطيط �بدون �املخاطر تحمل

�وغ���متكر  �القيمة �ا��طر�خسائر�صغ��ة �مس�ب �لتحقق �ن�يجة �شروط�املتوقعة �أ�م �ومن رة،

 .تطبيق��ذه�الطر�قة�ضرورة�توفر�إيراد�جاري�يكفي�لتغطية�ا��سائر�املتوقعة

                                                           
1
  . 29-27، ص2012األردن،  –موسى شقیري نوري وآخرون، إدارة المخاطر، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان   
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 تحمل�املخاطر�مع�وجود�تخطيط�و�ستخدم��ذه�الطر�قة����حالة�ما�إذا��انت�:الطر�قة�الثانية .2

�و�دقة� �مقدما �قيم��ا �حساب �و�مكن �ا��طر�متكررة، �س�ب �لتحقيق �ن�يجة ا��سائر�املتوقعة

� �مخصص �ت�و�ن �ع�� �الطر�قة ��ذه �الديون�و�عتمد �كمخصص �املتوقعة �ا��سائر ملواج�ة

      .املش�وك����تحصيل�ا�أو�مخصص�الديون�ال�الكة�واملعدومة

  إدارة�املخاطر�البنكية: املبحث�الثا�ي

الصناعة�البنكية����مضمو��ا�ع���فن�إدارة�املخاطر،�و�دون�املخاطر،�تقل��ر�اح�أو�تنعدم،�ترتكز�

   .ف�لما�قبل�البنك�أن�يتعرض�لقدر�أك���من�املخاطر،�نجمع����تحقيق�جانب�أك���من��ر�اح

  .ما�ية�إدارة�املخاطر�البنكية: املطلب��ول 

  .املخاطر�����ذا�املطلب�س�تطرق�إ���مف�وم�وأ�داف�إدارة

  مف�وم�إدارة�املخاطر: الفرع��ول 

  :عدة��عار�ف�إلدارة�املخاطر�نذكر�م��ا�وجدت

�أ��ا �املخاطر�ع�� �إدارة �لتوقع�: "�عرف ��زمة �و�دوات �املناسبة �الب�ئة �ل��يئة �وشامل �مت�امل نظام

�املحتملة �مقدار�آثار�ا �وتحديد �وقياس�ا �وتحديد�ا �املخاطر�املحتملة �البن�ودراسة �وإيراداتھ،�ع�� �وأصولھ ك

�عل��ا� �والسيطرة �املخاطر�أو�لكبح�ا ��ذه �لتجنب �بھ �القيام �يمكن �وكما �يلزم �كما �املناسبة �ا��طط ووضع

  .1"وضبط�ا�للتخفيف�من�آثار�ا�إن�لم�يكن�باإلم�ان�القضاء�ع���مصادر�ا

��عرف�أيضا � �: " كما �للتعرف�والتحليل�والتقييم �سياسات�وإجراءات �استخدام��دارة واملراقبة���

  ".��دف�التقليل�من�آثار�املخاطر�ع���املؤسسة

عن��يئة�قطاع�املصارف����الواليات�املتحدة�وعرفت���نة�التنظيم�املصر���إدارة�املخاطر�املن�ثقة�

���تلك�العملية�ال���تتم�من�خالل�ا��عر�ف�املخاطر�وتحديد�ا�وقياس�ا�: " إدارة�املخاطر�بما�ي����FSRمر�كية�

  Controling."2والرقابة�عل��ا��Monitoring مراقب��ا

                                                           
1
  .310، ص2010األردن،  –، دار وائل  للنشر عمان  -مدخل حدیث  –جمعة عقل، إدارة المصارف االسالمیة محمد عریقات حریي، سعید   

2
  .118مھند حنا نقوال عیسى، مرجع سبق ذكره، ص  
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�أ��ا �ع�� ��سي���املخاطر�البنكية �إدارة ��عر�ف �خالل�: "و�مكن �من ��مثل �العائد �تحقيق �ع�� العمل

�املطلق� �املستوى �أو�تدنية �تقليل �ع�� �العمل �املخاطر��� �إدارة �عملية �فإن �ثمة �ومن �املخاطر�وت�لف��ا، عائد

� �مراقبة �ووضعللمخاطر�و�التا�� �البنكية �بالعمليات �تحيط �املخاطر�ال�� �الالزمة��مستوى �الرقابية �جراءات

  .1"للسيطرة�ع����ثار�السلبية�ل�ذه�املخاطر

  أ�داف�إدارة�املخاطر: الفرع�الثا�ي

  2:�شمل�أ�داف�إدارة�املخاطر�ماي��

 والدائن�ناملحافظة�ع����صول�املوجودة���ماية�مصا���املس�ثمر�ن�واملودع�ن�. 

 ع���املخاطر������شطة�أو��عمال�ال���ترتبط�باألوراق�املالية�وال�س�يالت�والسيطرة��ح�ام�الرقابةإ

 .�ئتمانية�وغ���ا�من�أدوات��س�ثمار

 تحديد�العالج�النو���ل�ل�نوع�من�أنواع�املخاطر�وع���جميع�مستو�ا��ا. 

 حد�ممكن�وتأمي��ا�من�خالل�الرقابة�الفور�ة�أو�من�العمل�ع���ا��د�من�ا��سائر�وتقليل�ا�إ���أد�ى�

 .خالل�تحو�ل�ا�إ���ج�ات�خارجية

 إعداد�الدراسات�قبل�ا��سائر�أو��عد�ا�وذلك��غرض�منع�أو�تقليل�ا��سائر�املحتملة،�مع�تحديد�أية�

 .اطرأو�تكرار�مثل��ذه�املخمخاطر�يتع�ن�السيطرة�عل��ا�واستخدام��دوات�ال����عود�إ���دفع�حدو��ا�

 حماية��س�ثمارات�وذلك�من�خالل�حماية�قدر��ا�الدائمة�ع���توليد��ر�اح�رغم�أي�خسائر�عارضة. 

 شأن���م�املخاطر�ال���يتعرض�ل�ا��س�ثمارتقوم�إدارة�املخاطر�بوضع�تقار�ر�دور�ة��. 

 املخاطر�� �جميع �عن �البحث �عملية �تحت �تندرج �املخاطر�تدرج �إدارة �أ�داف ��ل �أن �القول يمكن

�ومناسبة� �فاعلة �جديدة �طرق �ايجاد �ع�� �والعمل �عل��ا، �السيطرة �وطرق �آثار�ا �وتحديد ودراس��ا

     .للتخفيف�م��ا�وحل�ا�ومعا����ا

  

                                                           
1
مالیة،  أطروحة دكتوراه، تخصص –حالة والیة أم البواقي  –على تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  2زوبیر عیاش، تأثیر اتفاقیة بازل  

  .  91، ص2012 – 2011الجزائر،  –قسم علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي 
2
  .12، ص2009األردن،  –خالد وھیب الزاوي، إدارة المخاطر المالیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان   
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  .مبادئ�إدارة�املخاطر�البنكية�والعوامل�املؤثرة�ف��ا: املطلب�الثا�ي

  .ا����ذا�املطلب�سوف�نتطرق�إ���مبادئ�إدارة�املخاطر�وكذا�العوامل�املؤثرة�ف��

  مبادئ�إدارة�املخاطر: الفرع��ول 

  1:لقد��عددت�مبادئ�إدارة�املخاطر�وال���يمكن�حصر�ا������ي

�ش�ل�أسا����ع���عاتق�مجلس�تقع�مسؤولية�إدارة�املخاطر��:مسؤولية�مجلس��دارة�و�دارة�العليا�-أوال

ف�مھ�للمخاطر�ال���يواج��ا���دارة�ل�ل�بنك،�و�و�مسؤول�أمام�املسا�م�ن�عن�أعمال�البنك�مما��ستوجب

�العليا ��دارة �قبل �املخاطر�من �إدارة �سياسات �وضع �يتم �وعليھ �فعال، ��س���بأسلوب �أ��ا �من �والتأكد �البنك

�املخاطر� �إدارة �سياسات �تتضمن �أن �و�جب �عل��ا، �واملوافقة �بمراجع��ا ��دارة �مجلس �يقوم �أن �و�جب للبنك

  .خاطروأساليب�ومن��يات�قياس�وإدارة�ورقابة�امل

�املخاطر�- ثانيا ��:إطار�إدارة �الشمول،�يجب �بالفاعلية، �املخاطر�يتصف �إطار�إلدارة �البنك �لدى �ي�ون أن

و��ساق،�و�جب�ع����دارة�أن�تخصص�موارد�تمو�لية��افية�للموظف�ن�ولدعم�إطار�إدارة�املخاطر�الذي�تم�

  .اختياره

�املخاطر�-ثالثا �إدارة �يمكن�:ت�امل �وإدار��ا��ح�� �وف�م�ا �املخاطر�املختلفة �ب�ن �التداخل �تحديد �من التحقق

بصورة�سليمة،�فإنھ�يجب�أن�ال�يتم�تقييم�املخاطر�بصورة�منعزلة�عن��عض�ا�البعض،�حيث�التحليل�السليم�

  .يتطلب�تحليل�املخاطر�بصورة��لية�ومت�املة�نظرا�للتداخل�املوجود�ب�ن�مختلف�املخاطر�ال���يواج��ا�البنك

��عمال�-ا�عار  �خطوط �مثل��:محاسبة �أعمال �خطوط �إ�� �تقسيم�ا �يمكن �البنك �أ�شطة �أن �املعروف من

عن��ل�خط�من�خطوط��عمال�يجب�أن�ي�ونوا�ا��،�لذا�فإن�املسؤول�ن�..�شاط�التجزئة،��شاط�الشر�ات

  .مسؤول�ن�عن�إدارة�املخاطر�املصاحبة�بخط��عمال�املناط���م

�املخ�-خامسا �وقياس �منتظمة��:اطرتقييم �و�صورة �وصفية �بطر�قة �تقيم �أن �يجب �املخاطر�البنكية جميع

وحيثما�أمكن��يتم�التقييم�بطر�قة�كمية�و�جب�أن�يأخذ�تقييم�املخاطر����ا��سبان�تأث����حداث�املتوقعة�

  .وغ���املتوقعة

                                                           
1
  .92سبق ذكره، صعیاش زوبیر، مرجع   
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�املستقلة -سادسا � :املراجعة �املخاطر�يجب �تقييم �تتوافر إن �مستقلة �ج�ة �قبل �من �يتم ل�ا��أن

�لضمان� �الالزمة �التوصيات �املخاطر�وتقديم �أ�شطة �املخاطر�واختبار�فعالية �لتقييم �ال�افية �وا����ة السلطة

فعالية�إطار�إدارة�املخاطر،�وعليھ�يتوجب�القيام�بصورة�دور�ة�بمراجعة�مدى�فعالية�أعمال�إدارة�املخاطر،�

  .وإجراء�التحديات�املناسبة�عل��ا�عند�اللزوم

�للطوارئ التخطي�-سا�عا �املخاطر�����:ط �إلدارة �وا��ة �وعمليات �سياسات ��ناك �ي�ون �أن يجب

�ذه�السياسات��حالة��زمات�املحتملة�الوقوع�والظروف�الطارئة�أو�غ���العادية�،�كما�يجب�أن�تخت���جودة

�املوافقة�عل��ا�من �وضع�خطط�للطوارئ�معززة�بإجراءات�وقائية�ضد��زمات�يتم �والعمليات�وعليھ�يتوجب

�أو� ��نظمة ��� �أو��عطل �أزمة �أي �تحمل �قادر�ع�� �البنك �أن �من �للتأكد �وذلك �العالقة، �ذوي �املسؤول�ن قبل

  .�تصاالت،�ع���أن�تخضع��ذه�ا��طط�لالختبار��ش�ل�دوري

  العوامل�ال���تؤثر����إدارة�املخاطر�البنكية: الفرع�الثا�ي

  1:تكمن����العوامل�ال���تؤثر����إدارة�املخاطر�البنكية�إن�أ�م�

 التطورات�الكب��ة�وامل�سارعة����تكنولوجيا��تصاالت�وأج�زة�ا��اسوب�وال��مجيات�وعوملة�الص��فة�

 .مع�ابت�ار�تقنيات�متطورة�حديثة

 ارتفاع�حدة�الو���املصر���و�األخص����الدول�املتقدمة. 

 دخال��� �ظل ��� �خاصة �والبنكية �املالية �ا��دمات �صناعة ��� �املنافسة �حدة ��� �الشديد التصاعد

 .و�نكية�جديدة�إ���السوق�من�قبل�املؤسسات�البنكية�وغ���البنكيةامل��ايد�ملنتجات�وخدمات�مالية�

 عدم�ا�تمام�إدارة�البنوك�بإدارة�املخاطر�مع�ضعف�الو���وا����ة�ال�افية�ل�ا. 

 لتوف���خدمات�معينة�إضافة�إ���" طرف�ثالث"امل��ايد�ع���إسناد��عمال�إ���ج�ات�خارجية���عتماد

�مخاطرة� �حدوث �إ�� �سيؤدي �مما �غ���بنكية، �مؤسسات �مع �جديدة �مش��كة �ومشروعات تحالفات

 :ال�شغيل�والذي�أكدت�عليھ�مقررات���نة�بازل�املصرفية�وأدت�أيضا�إ��

                                                           
1
الألردن،  - مداخل وتطبیقات، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة، عمان –صادق راشد الشمري، إدارة العملیات المصرفیة   

  .219، ص2014
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o  و� �و�حتيال �الغش �إم�انية �السر�ة�تصاعد ��رقام �ومعرفة �الز�ائن �أسرار��عض �إفشاء �أو التدل�س

� �وعليھ ��صلي�ن، �الز�ائن �وحسابات �املعلوماتية �لشبكة �غ���الشر�� ��خ��اق �أو �من���سابا��م البد

�البنكية� �ل��سابات �بال�سبة �وشرعي��م �الز�ائن ��و�ة �من �والتأكد �املعلومات �وت�امل �سر�ة �ع�� ا��فاظ

 .لك��و�ي�وال�شف���وغ���اوشرعية�التوقيع��

o عدم�شفافية�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��اصة�بتطبيق�ونطاق�صالحية�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��الية. 

 إن�عملية�تجميع�واخ��اق�واملشاركة�املتتالية�لكميات�كب��ة�من�املعلومات�حول�الز�ائن�وقد�تؤدي�إ���

  .�شوء�مشا�ل�تتعلق�بخصوصية�الز�ون 

  .خطوات�وآليات�إدارة�املخاطر�البنكية: الثالثاملطلب�     

  .����ذا�املطلب�س�تطرق�إ���خطوات�وآليات�إدارة�املخاطر�البنكية

  خطوات�إدارة�املخاطر�البنكية: الفرع��ول 

  1:تت��ص�أ�م�خطوات��سي���املخاطر������ي

�املخاطر�-أوال ��:تحديد �تحد��ا، �من �البداية �من �املخاطر�البد �إدارة �أجل �يقدم�ا�من �أو�خدمة �منتج ��ل ألن

البنك�ينطوي�عل��ا�عدة�مخاطر�ع���س�يل�املثال��ناك�أر�عة�أنواع�من�املخاطر����حالة�منح�القرض�و�ذه�

  .ومخاطر�السيولة�ومخاطر��شغيلية��قراض�ومخاطر�سعر�الفائدة: ���املخاطر�

  .ع���مستوى��ل�عمليةإن�تحديد�املخاطر�يجب�أن�ت�ون�عملية�مستمرة�و�جب�أن�تف�م�املخاطر�

�املخاطر�- ثانيا ��ذه� :قياس �قياس ��� �الثانية �ا��طوة �ت�ون �مع�ن، �ب�شاط �املخاطر�املتعلقة �تحديد �عد

املخاطر�حيث�أن��ل�نوع�من�املخاطر�يجب�أن�ينظر�إليھ�بأ�عاده�الثالثة�و�����مھ�ومدقھ�واحتمالية�حدوثھ،�

  .ع���درجة�كب��ة�من���مية�بال�سبة�إ���إدارة�املخاطرإن�القياس�ال��يح��و�الذي�يتم����الوقت�املناسب�

                                                           
1
حسین ذیب، فعالیة نظم المعلومات المصرفیة في تسییر حاالت فشل االئتمان، مذكرة ماجستیر، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسة، كلیة العلوم   

  . 159وص 158، ص2012الجزائر،  –االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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�عد�تحديد�وقياس�املخاطر�تأ�ي�ا��طوة�الثالثة�و���ضبط�املخاطر�حيث��ناك�ثالثة��:ضبط�املخاطر�-ثالثا

لضبط�املخاطر�امل�مة�وذلك�لتجنب�نتائج�م�العكسية،�و���تجنب�أو�وضع�حدود�ع����عض�طرق�أساسية�

  .خاطر�أو�إلغاء�أثر��ذه�املخاطرال�شاطات،�لتقليل�امل

�املخاطر�-را�عا �املخاطر��:مراقبة �وقياس �تحديد �قادر�ع�� �معلومات �نظام �إيجاد �ع�� ��عمل �أن �البنوك ع��

بدقة،�و�نفس���مية�ي�ون�قادرا�ع���مراقبة�التغ��ات�امل�مة����وضع�املخاطر�لدى�البنك�ع���س�يل�املثال�لو�

�ا �عن �العميل �توقف �فإن �وكذلك �املعلومات �نظام �يظ�ره �أن �يجب �ف�ذا �الدفع، �عن �ما �عميل لدفع�توقف

سي��تب�عنھ�حرمان�البنك�من��امش�الر�ح�أيضا�ع����ذا�القرض،�و�التا���فإن�نظام�املعلومات�الذي��عكس�

� �كب��ة �أ�مية �ع�� �القرض ��ذا �من �العائد �فقدان �ع�� �البنك ��عوض ��ي �سعر�الفائدة �إ���التغي����� بال�سبة

املعاكسة�ار�ر����البنك�ال���تب�ن�التغ��ات�البنك،�و�ش�ل�عام�فإن�الرقابة�ع���املخاطر��ع���تطور�أنظمة�التق

  .���وضع�املخاطر�لدى�البنك�وما�����ستعدادات�املتوفرة�لديھ�للتعامل�مع��ذه�املتغ��ات

  آليات�إدارة�املخاطر�البنكية: الفرع�الثا�ي

و���إن�القول�بأن�إدارة�املخاطر�البنكية�تمثل�من��ا�أو�مدخال�علميا�للتعامل�مع�املخاطر�البحتة�ي

���� �البعض ��عض�ا �مع ��ندماج �إ�� �تميل �ال�� �ا��طوات �من �منطقية �سلسلة �تتضمن �العملية �بأن ضمنيا

  :الواقع�العم���و��

�والغيابات�-أوال ���داف �وتحديد� �عت���:تحديد ��سي��ي، �عمل �ألي ��و�� �اللبنة �ال�دف �صياغة عملية

�العملية� ��� �النجاح �أجل �ومن ��سي���املخاطر�بدقة، �برامج �تحققھ �أن �تر�د �ما ��و�تحديد �والغايات ��داف

�ضمان� �أي �البقاء، ��و �املخاطر �إلدارة �الرئ���� �ال�دف �ولعل �ت�اليف�ا، �تفوق �نتائج �ع�� �ا��صول يجب

�استمرار�ة�وجود�امل و�ش���إ���نظمة�ككيان�عامل�����قتصاد،�و�س�م�إدارة�املخاطر����بلوغ��ذه���داف،

  :والغايات�املتنوعة�لوظيفة�إدارة�املخاطر�ال����س���إ���تحقيق�ا�نذكر�م��اوجود�العديد�من���داف�

 ع���بقاء�املنظمة،ا��فاظ� 

 د�ى،تقليل�الت�اليف�املرتبطة�باملخاطر�البحتة�إ���حد�ا�� 



- 45  -      
 

 1.حماية�املوظف�ن�من�ا��وادث�وأصول�املنظمة�من�الضياع 

�املخاطر�- ثانيا �ع�� ��سمح�بمعرفة�املخاطر�الظا�رة�وال�امنة��:التعرف �ا��طوة�ذات�أ�مية��و��ا �عت����ذه

�عل��ا( �التعرف �أدوات �من ��خ��ة �املالية: �ذه �القوائم �النقديةال��الت، �التدفقات �جداول �ت�ون�)، �ح�� ،

�املخاطر�الر  �حدة �من ����التخفيض �كب��ا �دورا �الداخلية �لنظام�الرقابة �أن �كما �املخاطر، �ملس��ي ؤ�ة�وا��ة

�حيث� �من �املوجود �الداخلية �الرقابة �واختبار�نظام �بتقييم �املخاطر�تبدأ �لتعي�ن �خطوة �وأول �أقل، و�ت�لفة

  .كفاءتھ�وفعاليتھ

�املخاطر�-ثالثا �املخاطر�موا�:تقييم �يظ�ر�تقييم �أن �عملية�يجب �ت�ون �وأن �البنك، �لدى �والضعف �القوة طن

�القانونية� �العمليات �السيولة، �السوق، �مخاطر��قراض، �من �تواج�ھ �املخاطر�ال�� �ل�افة �شاملة التقييم

  .ومخاطر�السمعة

� �نظام�إن �لديھ �ي�ون �أن �يجب �و�التا�� �مخاطر، �ع�� �ينطوي �البنك �بھ �يقوم �أو��شاط �عملية �ل

�س�ستخدم� �التقييم �ألن �البنك ��� �املخاطر�امل�مة �املخاطر��و�إظ�ار�وضع �تقييم �من �وال�دف �مع�ا، للتعامل

� �الرقابية �السلطات �ا�تمام �لتوجيھ �املخاطر، �تلك �عن �شاملة �صورة ��عطي �أن �يجب �تخطيط ل�ذه�كأداة

      2.أو��رضية���طة�الرقابة�ع���البنكوضع��سس�املخاطر�و�التا���

   

                                                           
1
  .63وص 58، ص2003مصر،  –، الدار الجامعیة، االسكندریة "كأفراد، إدارات، شركات، بنو"طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر   

2
، مذكرة ماستر، تخصص مالیة وبنوك، قسم علوم التسییر، -دراسة حالة بنك الجزائر –رجاء داودي، إدارة المخاطر االئتمانیة وفق لجنة بازل   

  .42، ص2013الجزائر،  –كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي 



- 46  -      
 

  : الفصل�الثا�ي�خالصة

التطور�الذي�ش�دتھ�الساحة�البنكية،�و�عرض�البنوك�للعديد�من�املخاطر،�فقد�لوحظ��عاظم�مع�

�ال��ديد� ��عد �لم �فاملخاطر��ئتمانية ��غي���طبيع��ا، �إ�� �باإلضافة �املاضية �القليلة �السنوات �املخاطر��� �ذه

دة�واملخاطر��س��اتيجية�الوحيد�لالستقرار�البن�ي�حيث�أضيفت�إل��ا�مخاطر�السوق�والسيولة�وأسعار�الفائ

� �إ�� �مما�دعا �يدعو�إ���تب���النظم�وغ���ا �مما �إدار��ا �تواج��ا�وكيفية �قد �للمخاطر�ال�� إعادة�تقييم�البنوك

الفعالة�إدارة�املخاطر�البنكية�خاصة����ضوء�اتجاه�العديد�من�البنوك�نحو�التعامل����املستجدات�البنكية�

   .ذات�املخاطر�املرتفعة
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  :لدراسة�النظر�ةنتائج�ا

 قدرا��م،�يرمي�التدقيق�ومراقبة�ال�سي���إ���تحقيق��دف�عام�و�و�تنمية�معلومات�املس��ين،�وتطو�ر�

�أداء� �وتحس�ن ��فراد �كفاءة �آخر�و�و�رفع �ل�دف �وسيلة �ال�دف �يصبح �و�التا�� �اتجا�ا��م و�عديل

 .البنك�ك�ل

 ع���اق��اح�وإقامة�مجموعة�من��دوات��عمل�مراقب�ال�سي���عند�تصميمھ�لنظام�مراقبة�ال�سي���

��سمح� �تقنيات �اعتبار�ا �يمكن �إذ �القرارات، �اتخاذ �ع�� �مساعدة �و�عت���أدوات ��ولو�ات حسب

ءات�وكذلك�متا�ع��ا�وا��كم�عل��ا��عد�تنفيذ�ا،�كما�يمكن�تص�يف��ذه��دوات�إ���ابتخطيط��د

� ��ول �النوع ���تم �عبنوع�ن ��داء ��مامية �باستعمال�القيادة �وذلك �لھ �ال�سي���التقديري �طر�ق ن

�مثال �التقدير�ة �كذلك�املوازنات �و�سمح �لألداء �امل��امنة �بالقيادة �يقوم �ف�و �الثا�ي �النوع �أما ،

 .باستخدام�لوحات�القيادة�وغ���ا

 مخاطر�(�ناك�العديد�من�املخاطر�ال���تتعرض�ل�ا�البنوك،�ونحن�تطرقنا����دراس�نا�إ����عض�م��ا�

�املخاطر�السيول �السمعة، �مخاطر �الفائدة، �معدل �مخاطر �السوق، �مخاطر ��ئتمان، �مخاطر ة،

�ل�م��ا�يمس�جانب�) واملخاطر�ال�شغيلية�بأنواع�ا��س��اتيجيةالقانونية،�مخاطر�الت��م،�املخاطر�

 .مع�ن�وعموما�ف���تؤثر�سلبا�ع���أداء�البنك

 ال���يفرض�ا�املحيط�أصبحت�ت���ع���أي�بنك�ضرورة�إدار��ا�و�سي���ا�وفق�من��ية�سليمة�املخاطر�

فعامل�تحقيق�النجاح�واقتناص�الفرص�وتجنب�ال��ديدات�وا��د�قائمة�ع���أسس�علمية�ووا��ة�

���ا�بصفة�أك��� �املخاطر�املحيطة �مختلف �امل��رات�الرئ�سية�إلدارة �تمثل �ل��سائر��ل�ا �التعرض من

 .وفعالية�كفاءة

 من���عل���للتعامل�مع�مختلف�املخاطر�من�خالل�القدرة�ع���كشف�� �املخاطر����عبارة�عن إدارة

وتحليل�ا�بناء�ع���عدة�طرق�مس�با��ا�ومقدار�شد��ا�ثم�تحديد�طبيع��ا�ونوع�ا،��عد�ا�يتم�تقييم�ا�

 .ليتم�����خ���معا����ا�والسيطرة�عل��ا
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 تحديد�املخاطر،�قياس�املخاطر،�ضبط�املخاطر،�ومراقبة�: حول تتمحور�أ�م�خطوات�إدارة�املخاطر�

 .املخاطر

 � �وازد�اره �بنك �أي �نجاح ��� �الرئ�سية �العوامل �من ��� �وإدار��ا �املخاطر�وتقو�م�ا �معرفة وتحقيق�إن

أ�دافھ�فإن��ان�املقصود�من��قدام�ع���املخاطرة�بطر�قة�علمية�و��يحة�قد�يؤدي�إ���فقدان�

 .تحقيق���داف���س��اتيجيةالعوائد�والفشل����

 � �وعمليات �البنك ��شاطات �أن �من �املخاطر��و�التأكد �إدارة �من �ال�دف ���سائر�غ���إن ال�تتعرض

مقبولة،�ومراقبة��خطار�ومتا�ع��ا���دف�الكشف�املبكر�عن�أية�انحرافات�وتجاوز�سقوف��خطار�

      .يتعرض�ل�ا�البنك�إ���أد�ى�مستوى�ممكناملحددة�من�قبل��دارة�العليا،�وتخفيض��خطار�ال���قد�

  



 
 

 

  

  

  

  

  :الفصل�الثالث

  BADRدراسة�حالة�بنك�التنمية�الفالحية�
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  :تم�يد

�عد��ن��اء�من�الدراسة�النظر�ة�لنظام�مراقبة�ال�سي������املؤسسة��قتصادية�وأساسيات�املخاطر�

 "بدر"البنكية،�سوف�نحاول�إسقاط�ذلك�ع���واقع�أحد�البنوك�الفالحية�و�و�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية�

BADRشاط��� �ملجال �نظرا �ا��زائر�ة �البنوك �أ�م �أحد ��عت���من �حيث �التطور�مستغانم، �وكذا ��سا��� ھ

املستمر�الذي�مكنھ�من�فرض�وجوده����السوق�وتوسيع�وتنو�ع�خدماتھ�ال�ادفة�إ���الدفع����لة�التنمية�نحو�

  .�فضل

� �عام �عرض ��ول �املبحث �يتضمن �حيث �مبحث�ن �إ�� �العمل ��ذا �بتقسيم �قمنا �التنمية�فقد لبنك

� �التدق ،"بدر"الر�فية �تفعيل �ي�ناول �الثا�ي �الفالحة�واملبحث �مخاطر�بنك �من �ا��د �ال�سي����� �ومراقبة يق

   ".بدر"والتنمية�الر�فية�

  عرض�عام�للبنك: املبحث��ول 

���� �دور �ل�ا ��ان �بنوك �ميالد �أثمرت ��صالحات �من �سلسلة �ا��زائر�ة �املصرفية �املنظومة عرفت

بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية�الذي�عرف�النور��عد�إعادة��ي�لة�البنك�الوط���املصرفية�م��ا�تفعيل�امل�نة�

�1402جمادى��و���11الصادر�����82/106ا��زائري�بمقت����املرسوم�رقم� �املوافق�لـ حيث���13/03/1982ـ

  .  اعت���آنذاك�وسيلة�من�الوسائل�الرامية�إ���املشاركة����تنمية�القطاع�الزرا���وترقية�الر�ف

  .�BADRشأة�البنك�: املطلب��ول 

  :�عر�ف�البنك�-أوال

� �الر�فية �والتنمية �الفالحة �بنك �وتجاري " بدر"�عت�� �ما�� �طا�ع �ذات �عمومية يتمتع��مؤسسة

� �املالية، �وزارة �وصاية �تحت �موضوع �املا�� �و�ستقالل �املعنو�ة �العمليات�بال��صية �جميع �ب�نفيذ مل��م

يقبل�الودا�ع�(البنكية�و�منح�السلفيات�والقروض�بجميع�أش�ال�ا�ومن�مم��اتھ�أنھ����آن�واحد�بنك�الودا�ع�

يمنح�قروض�متوسطة�وطو�لة��جل��س��دف�(،�و�نك�تنمية�)ا��ار�ة�أو�ألجل�و�قرض��موال�بآجال�مختلفة

الفالحية�والر�فية�يمنح�ا�قروضا��شروط��عطي�امتيازا�للم�ن�ا��رة��،�و�و )ت�و�ن�أو�تجديد�رأس�املال�الثابت

  .أس�ل�أي�سعر�فائدة�أقل�وضمانات�أقل�مما�يفعلھ�مع�غ���ا
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�يمثل� ��دارة �مجلس �عليھ �و�شرف �ا��زائر�العاصمة �بمدينة �بمقره �متواجد �مدير�عام �س���البنك

  .فئة�العمال��جراء،��دارات،�املدير�ات�واملستخدم�ن

و�الة�و���وحدات��322مدير�ة�ج�و�ة����مجمعات�ج�و�ة�لالستغالل�و�41ما�ي�ش�ل�البنك�من�ك

  1.إنتاج�محلية�لالستغالل�موزعة�ع���ال��اب�الوط��

  :وظائف�وأ�داف�البنك�- ثانيا

إن�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية��س���إ���تحقيق�أ�دافھ�املتماثلة����تمو�ل�القطاع�الفال���وذلك�

  .تحديد�مختلف�امل�ام�ال����ساعد�ع���تدعيم��ذا�القطاع�من�خالل

 :وظائف�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية - 1

  :يمكن�ت��يص�أ�م�م�ام�البنك�فيما�ي��

 :وضع�سياسة�اتصال�فعالة�لتحقيق���داف�املخططة�من�خالل  -أ 

 العمل�ع���مواج�ة�مخاطر�الصرف�ع���القروض�ا��ارجية�بصفة�عقالنية؛ 

 ام���الش�ادات؛تطو�ر�مستوى�فئة�املوظف�ن�وإعطاء��ولو�ة��� 

 إعطاء�الدعم��عالمي 

 :عرض�املنتجات�وا��دمات�ا��ديدة�من�خالل  -ب 

 ؛ةتصفية�املشا�ل�املالي 

 أخذ�الضمانات�املالئمة�وتطبيق�ا�ميدانيا؛ 

 تمو�ل�التجارة�ا��ارجية؛ 

 تمو�ل�املشار�ع�الداخلية����إطار��شغيل�الشباب. 

 :وال��امج�الداخلية�وفق�سياسة�ا���ومة�و�ذا�لـتطبيق�ا��طط�  -ج 

 تطو�ر�املوارد�والعمل�ع���رفع�ا�وتحس�ن�ت�اليف�ا؛� 

                                                           
1
  .وثائق بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  
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 ستعمال�الرشيد�لإلم�انيات�ال���تمنح�ا�السوق�املالية؛� 

 مسايرة�التطور�ا��اصل����عالم�امل�نة�املصرفية�وتقنيا��ا. 

 :أ�داف�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية - 2

  :1ثل�أ�دافھ�الرئ�سية�فيما�ي��تتم

 موظف�ن�والعمل�ع���رفع�قدرا��م�وكفاءا��م؛ ت�و�ن 

 توسيع��را����الزراعية�وتحس�ن�جودة�ا��دمات؛ 

 إعادة�تنظيم�ا���از�الفال���بتطو�ر�و�عميم�استعمال��عالم����؛ 

 اش��اك�الزراعة����ال��اكم�الوط���وتنمية�نصي��ا����مجال��نتاج�الوط��؛ 

 استقطاب�أك���عدد�ممكن�من�الز�ائن�وتقديم�أر���ا��دمات�إل��م؛ 

 ؛ضمن�ا���از�املصر���ا��زائري �إس��اتيجيةفتح�املز�د�من�الو�االت�ع���املستوى�الوط���لكسب�م�انة� 

 توسيع�إدخال��عالم�����و�ل�الوسائل�التكنولوجية�ا��ديثة.  

  .BADRال�ي�ل�التنظيمي�العام�للبنك�: املطلب�الثا�ي

يخضع�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية�للنظام�ن�املركز�ة�والالمركز�ة،�فاألول�تمثلھ�املدير�ة�املركز�ة�

املوجودة�تحت�إدارة�الرئ�س�املدير�العام�بمساعدة�مدير�ن�مركز��ن�باإلضافة�إ���أقسام�تضم��ل�م��ا�عدة�

  .عمليات�البنكيةالمدير�ات�تحت�سلطة�رئ�س�القسم،�وم�م��ا��شراف�ع���مختلف�

�ع��� �والعمل �باإلشراف �تقوم �الوط��، �ع���ال��اب �املمتدة �البنك �فروع ��� �فتتمثل �الالمركز�ة أما

� �ا��لية �ف�� �الو�االت �أما �ل�ا، �املحدد �ع���النطاق �التوز�ع�ال�سي���ا��سن �و�ذا �البنك �ل�شاطات القاعدية

� �الوطن، �مناطق �ع���مختلف �الر�فية �التنمية �لفروع �أيضا�الشامل �شاملة �تنمية ��و�تحقيق �منھ والغرض

   2.وتقديم�خدمات�مختلفة�من�إقراض�وغ���ا���ميع�املواطن�ن

  

                                                           
1
  .وثائق بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  

2
  .وثائق بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  
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  .إنجازات�وعراقيل�البنك: املطلب�الثالث

إن�تطبيق��عض�أدوات�مراقبة�ال�سي���مراقبة�ال�سي���طرح�جملة�من��نجازات�والعراقيل�و�ذا�ما�

  .س�تطرق�إليھ�����ذا�املطلب

  1إنجازات�البنك�محل�الدراسة: �ول الفرع�

1 - � �اتصاالت�خلق �شبكة �وضع �خالل �من �العامة، �واملدير�ة �الفرعية �املدير�ات �ب�ن �اتصال عالقة

� �واملق��حات �والتوج��ات �املعلومات �بنقل �للمدير�ة��سمح �الت�سيق �عملية ��س�ل �مما �س�ولة

 .العامة�ب�ن�مختلف�املدير�ات�الفرعية

 .رعي�ن�ومدير�البنك�باإلرشادات�من�أجل�التحكم����عملية�ال�سي��تزو�د�مختلف�املدير�ن�الف - 2

 .تصميم�نظام�املعلومات - 3

عدة�سنوات�رغم�الصعو�ات�والعراقيل�ال����ادت�إن��ذه��نجازات��انت�ثمرة�ج�ود�مبذولة�منذ�

  . أن�تحول�دون�ذلك

  "بدر"عراقيل�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية�: الفرع�الثا�ي

1 - � �تقبل �طرف�عدم �من �املراقبة �للفظ �السماع �بمجرد �ال�سي���إذ �مراقبة �لوظيفة الذ�نيات

 .املستخدم�ن�يذ�ب�تصور�م�إ���أعمال�الرقابة�الصارمة�ال���تقوم���ا���ان�التفت�ش

 .نقص�التطبيق�ملختلف�أدوات�مراقبة�ال�سي�� - 2

��ا�ش�ادة�عدم�أ�لية��عض�املسؤول�ن��س�ب��شغيل�املوظف�ن����حقبة�لم��ش��ط�ال�شغيل�ف - 3

 .خاصة�بالقطاع�البن�ي�واملا��

غياب�نظام�معلومات��سي���فعال،�و�ذا�ما�يؤثر�سلبا�ع���مراقبة�ال�سي��،�إذ�يضيعون�أغلب� - 4

وق��م����جمع�املعلومات�من�مختلف�املصا���بدال�من�استغالل��ذا�الوقت����تحليل�وترجمة�

  .�ذه�املعلومات

  

                                                           
1
  ".بدر"من إعداد الطالبة إعتمادا على معلومات صادرة من البنك محل الدراسة : المصدر  
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  ال�سي������ا��د�من�مخاطر�بنك�التنمية�تفعيل�التدقيق�ومراقبة: املبحث�الثا�ي

  "بدر"إجراءات�التدقيق����بنك�: املطلب��ول 

  .�ناك�عدة�إجراءات�تقوم���ا�ال�يئة�امل�لفة�بالتدقيق�لضمان�س���جيد�للبنك

  "ال�يا�ل�املركز�ة"�طار�التنظيمي�لل�يئة�امل�لفة�بالتفت�ش�والتدقيق�-أوال

�املركز�ة - 1 �املف�شية �عبارة�:�عر�ف �ال�يا�ل���� ��� �والتدقيق �التفت�ش �عن �مسؤولة �خلية عن

املركز�ة�إلنجاز�امل�مات�امل��مجة�سنو�ا�أو�لعدة�سنوات�واملق��حة�من�طرف�املدير�ة�العامة����

 .إطار���داف�املحددة

 :تقسم�املف�شية�املركز�ة�إ���قسم�ن�رئ�سي�ن��ما -

 :والتدقيق�من�عدة�مجموعات�تتمثل���يت�ون�قسم�التفت�ش�: قسم�التفت�ش�والتدقيق  ) أ

 و���� ��م�لفة�:املجموعة �املصرفية �باألعمال �الصلة �ذات �الوظائف ��� ����(بالتدقيق ��مامية امل�اتب

 .سوق�رأس�املال) البنك

 امل�اتب�(م�لفة�بالتفت�ش�والتدقيق����ال�يا�ل�املركز�ة�ذات�الصلة�بالعمليات�البنكية�: املجموعة�الثانية

 .�ل��امات�البنكية) ا��لفية

 الثالثة� �من��:املجموعة �الداعمة �بالوظائف �الصلة �ذات �املركز�ة �ال�يا�ل ��� �والتدقيق �بالتفت�ش م�لفة

   .واملحاسبة��عالم����و�املوارد�ال�شر�ة

  . التوصيات�من�عدد�من�املف�ش�ن�واملدقق�نيت�ون�قسم�متا�عة�تنفيذ�: قسم�متا�عة�تنفيذ�التوصيات  ) ب

 :املف�شية�املركز�ة�امل�لفة�بالتفت�ش�والتدقيق����ال�يا�ل�املركز�ةم�ام� - 2

م�مات�التفت�ش�والتدقيق�����قسام�املركز�ة�والتأكد�من�تنفيذ�توج��ات�املف�شية�إ�شاء�برنامج� -

 ؛العامة

 مراقبة�تنفيذ�برنامج�التفت�ش�والتدقيق؛ -

 ضمان�حسن�س���العمل����امل�مات؛ -

 ات�ال���سرت���ا�املف�شية�العامة��ش�ل�دقيق؛التأكد�من�تنفيذ��ل�امل�م -
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 دراسة��ل�الش�اوى�و�ق��احات�لل�يئات�املركز�ة��خرى�التا�عة�للمف�شية�العامة؛ -

 وضع��ق��احات�وجميع�التداب���الالزمة�مع�املف�شية�العامة؛ -

 .تقييم�ال�شاطات�املنتمية�لدائرة�العمل -

 :لتفت�ش�والتدقيقلاملركز�ة��قسام�م�ام� - 3

 وتوجيھ��عمال�ا��اصة�بمجموعة�التفت�ش�والتدقيق�املوضوعة�تحت�تصرف�م؛ت�سيق� -

 والتدقيق�املدرجة����برنامج�ا؛�تنفيذ�م�ام�التفت�ش -

 اق��اح�لقاءات�مع�املف�شية�العامة�لوضع�جميع�التداب���الالزمة��شأن�القيام�بامل�مات�املطلو�ة؛ -

 ضمان�متا�عة�جدول�الز�ارات�باستمرار؛ -

 .ع���ش�اوى�ال�يا�ل�املركز�ة����إطار�امل�ام�املو�لة�إل��االرد� -

 :م�ام�قسم�متا�عة�تنفيذ�التوصيات  - 4

 متا�عة�تنفيذ�التوصيات�لل�يا�ل�املركز�ة�ذات�الصلة�والواردة����التقر�ر؛ -

 إ�شاء���الت�ملختلف��ختالالت�حسب�الوظائف؛� -

 .إل��الة�الرد�ع���ش�اوى�ال�يا�ل�املركز�ة����إطار�امل�مة�املو� -

و�و�مو���: ال�ي�ل�التنظيمي�للمف�شية�املركز�ة�املسؤولة�عن�التفت�ش�والتدقيق����ال�يا�ل�املركز�ة - 5

 :���الش�ل�التا��
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  :�طار�التنظيمي�لل�يئة�ا���و�ة�امل�لفة�بالتفت�ش�والتدقيق: ثانيا

 تنظيم�وإسناد�م�ام�املف�شية�املركز�ة�للتفت�ش�والتدقيق�بقرار�تنظي���صادر�من�الرئ�س�املدير��تحدد

 .العام�لبنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية

 تؤدي�املف�شية�املركز�ة�مل�ام�التفت�ش�والتدقيق�طبقا�لتوج��ات�املف�ش�العام�وتماشيا�مع���داف�

 .ف��ا��عداملحددة�ال���تخص�الرقابة�ال���تنجز�

 غطي�املف�شية�املركز�ة�شبكة�م�ونة�من�مجمع�ج�وي�لالستغالل�و�و�الة�محلية�لالستغالل�الواقعة��

 .���نطاق�عمليات�املف�شيات�والتدقيق

  ���بنك�بدر�مراحل�إعداد�مراقبة�ال�سي�� : املطلب�الثا�ي

  لتعلم�تدر�جيا،��ذا�املسار�يمكن�النظر�إ���مراقبة�ال�سي���ع���أنھ�مسارا�أو�حلقة�تف��ض��ثراء�وا

  

  :عبارة�عن�حلقة�مت�ونة�من�أر�عة�مراحل�كما����مو��ة����الش�ل�املوا��

من�الغايات�إ�����داف�املحددة�القابلة�للتنفيذ�وذلك���ذه�املرحلة�باالنتقال�سمح�: مرحلة�التخطيط��-أوال

� �املرحلة ��ذه �ال�سي����� �مراقب �يقوم �حيث �ب�نفيذ�ا، ��سمح �مخططات �الالزمة�بتصميم �املعلومات بتقديم

إس��اتيجية�طو�لة�املدى�يتم�تقسيم�ا�فيما��عد�بمساعدة�إلدارة�املؤسسة،�وال����ساعد�املدير�ن�ع���وضع�



- 57  -      
 

عن�طر�ق�ما��س���باملوازنات،�) سنة(سنوات�وأيضا�املدى�القص���) 5 – 3( إ���املدى�املتوسط مراقب�ال�سي��

  .حيث��سمح��ذه��خ��ة�بتحقيق���داف�القص��ة��جل

� ��–ثانيا �:  التنفيذمرحلة �تر�د�املؤسسة�أن����املرحلة �ملا �التخطيط �يتم �فبعد�ا �ملرحلة�التخطيط، املوالية

التنفيذ�و���تطبيق�املخططات�ال���تم�إعداد�ا�ع���أرض�الواقع�للوصول�إ�����داف�تحققھ،�تبدأ�مرحلة�

  .املحددة

إن�ال�شاطات�املخطط�ل�ا��عطي�نتائج��عتمد�جزئيا�ع���الظروف�املحيطة���:مرحلة�املتا�عة�والتحليل�–ثالثا�

ي�الواقع�ال�يمكن�معرفة�أفق" نظام�للقياس"يصعب�تحليل��ذه�النتائج�مما��ستوجب�ضرورة�وجود��و�التا��

النتائج�املتحصل�عل��ا�بصورة�مباشرة،�أي�أن�تحديد�ا�يتطلب�وضع�مؤشرات،�ومجموع�املؤشرات�املعتمدة�

  ".نظام�القياس"���ال��اية�من�أجل�وصف�واقع�النتائج��ش�ل�

� �ال�دف �إن �أو�املتوقعة، �املنتظرة �بتلك �املقاسة �النتائج �ومقارنة ��و�مقابلة �املرحلة ��ذه وكذا�من

�بال�سبة�ملخطط�ال�شاط�تحليل�الفروقات�ال���ال�يمكن� ذا�و�تفاد��ا�لتحديد�فيما�إذا��انت��ش�ل�انحرافا

�الفوارق�تندرج�ضمن�املجال�املحدد�واملقبول� �إجراءات�ت��يحية،�أو�ب�ساطة�إذا��انت��ذه يتضمن�اتخاذ

� �عمل �و��ت�ب��ألي �أولية، �مراقبة �تمثل �املرحلة ��ذه �فإن �و�التا�� �املؤسسة��، �أن �من �بالتأكد ��سمح تنظيم

  .تتوجھ�بضرورة�جيدة�نحو���داف�املنتظرة

� �الت��يحية�–را�عا ��جراءات �املجال�: مرحلة �عن �ا��ارجة ��نحرافات �الت�ب����تتطلب �للعمل املقبول

��ا�أي�ضرورة�اتخاذ�إجراءات�ت��يحية،��ذه�الت��يحات�تتم����غالب��حيان�ع����عمال�الواجب�القيام�

���� �الت��يحات ��ذه �تتم �أن �يمكن �كما �واستعمال�ا، �توف���ا �ي�ب�� �ال�� �الوسائل �أو�ع�� �التنفيذ، طر�قة

  .ع�����داف�والغايات����حد�ذا��ا�وال����ستوجب�إعادة�النظر�ف��اا��االت�القصوى�

�الواجب�اتخاذ�ا �و�ق��احات �مراقب�ال�سي���بتقديم�التوصيات �املرحلة�يقوم فقط،�ف�و������ذه

� �ال�تندرج ��خ��ة ��ذه �ألن �الشأن ���ذا �القرارات �اتخاذ �عن �املسار�غ���مسؤول ��ذا ��سمح �صالحيتھ ضمن

�السابقة �املراحل �مختلف �خالل �من �أدا��م �تحس�ن �ع�� �املؤسسة �وأفراد �املسؤول�ن �ف�و�وسيلة�بمساعدة ،

�املس ��ؤوالء ��ستطيع �و�التا�� �أسبا��ا �عن �والبحث ��نحرافات �للتعرفلتحليل �و�فراد �أخطا��م��ؤول�ن ع��
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وتحس�ن�أدا��م����املستقبل،�وعليھ�فإن�مسار�مراقبة�ال�سي�����دف�إ���التدر�ب�والتعليم�وإ���تحس�ن�جودة�

          .العمل�ال�شري�ك�ل

  ة�الر�فية�للمخاطر�والتقليل�م��اسبل�مواج�ة�بنك�الفالحة�والتنمي: املطلب�الثالث

  :املتخذة�لتفادي�املخاطر�جراءات��-أوال

  :لتفادي�املخاطر�أينما��انت�يتخذ�البنك�جملة�من��جراءات���

 .تجزئة�العمل�إ���مراحل�وعدم�ترك���مسؤولية�إنجاز�العملية�ل�افة�حلقا��ا����يد���ص�واحد - 1

 .وضع�التنظيم�الداخ���ع���نحو��س�ل�اك�شاف�املخاطر�والتالعبات - 2

 .الضمانات�ومدى�تنفيذ�القروض�وفقا�للشروط�الصادرة����شأ��ااملراجعة�املستمرة�للمدين�ن�و  - 3

 .الو�الة�بدراسة�متقنة�لطلب�القرض�مع�دراسة�تحليلية�ل�ل�جوانب�املق��ضقيام� - 4

 .شرط�الو�الة�لدراسة�منح�ضمانات�مناسبة�ل�ي�ي�ون�جديرا�بمنح�القرض - 5

 .وضعھ�متا�عة�حركة�ا��ساب�ا��اري�للز�ون�وكذا�جدول�استحقاق�ديونھ�وتطور  - 6

 .متا�عة�ا��الة�املدنية�للز�ون�عند�مالحظة�أي�مؤشر�خاص����رقم��عمال - 7

 .الن���و�رشاد�ع���الز�ون�عند�مالحظة�بوادر�ا��طر - 8

  :الضمانات�- ثانيا

عل��ا�إن��ل�العمليات��ئتمانية�من�طرف�املؤسسات�املصرفية�محفوفة�باملخاطر،�لذا�يتع�ن�عل��ا�

لتفادي��ذه�املخاطر�أو�التقليل�م��ا،��ذه��جراءات�تتمثل�أساسا����طلب�جملة��اتخاذ�جملة�من��حتياطات

  :من�الضمانات�ال����ستطيع�أن�نم���ا�إ��

وتتمثل����ر�ن�املمتل�ات�ا��اصة�من�ح���أو�محالت�أو�عقارات�شرط�أن�ت�ون�قيم��ا�: ضمانات�عي�ية - 1

 .حالة�القروض�متوسطة�وطو�لة��جلمن�قيمة�القرض�املمنوح،�و�ذه�الضمانات�����حسن����

تتمثل�أساسا����الكفالة�والضمان��حتياطي،�باإلضافة�إ���التأمينات�ال����عت���: ضمانات���صية - 2

  . ضمانات�فعلية،�بل����ضمانات�إضافية�ألن�استحقاق�ا�ي�ون��عد�وقوع�ا��طر�املؤمن�ضده
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  خالصة�الفصل�الثالث

ع���مدى�مسا�مة�التدقيق�وأدوات�مراقبھ�ال�سي������التقليل��حاولنا�من�خالل��ذا�الفصل�التعرف

��ذا� ��� �املعلومات �من �مجموعة �جلب �خالل �ومن �الدراسة �محل �مستغانم �الر�فية �التنمية �مخاطر�بنك من

  .املجال�لتوضيح�الرؤ�ة�نظر�ا

�مراقبة�ال�سي���� وكذا�وظائف�البنك�والتنمية�الر�فية�و����خ���ات���إلينا�أن�أ�ميھ�تطبيق�نظام

  .والتدقيق����بنك�التنمية�الر�فية�تمكن�التقليل�ا��ز�ي�من�مخاطره
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  ا��اتمة

عل��ا�ونظام�ا��إلزامياالتحوالت�والتكتالت��قتصادية�،��ان�� �نفتاح�الذي�عرفتھ�ا��زائر�ملسايرة�إن

����سي����ا��ديثةالتقنيات��إدخال أوتب����إ��السوق�،�مما�جعل�ا��س���� خصوصا�التكيف�مع�آليات� البن�ي

يلعبا�دورا��اتقنيات�ف�مال ذهع�����املشرفةال�سي���والتدقيق��ةمراقب�وظيفة ااعتبار�ب ،و�البنكيةاملؤسسات�

  .املسطرة� ��دافمن�تحقيق��التأكدمخاطره�وكذا��تدنيھ ����سي��ه�و�أك�� �اما��سمح�للمس���بالتحكم�

  

   



- 61  -      
 

  قائمة�املصادر�واملراجع

  .18ص��2002كمال�عبد�السالم�ع���خالد�املعتصم�،�أصول�علم�املراجعة�املنصورة� 1

�املراجعة 2 �دور ،� �صديقي �ا��زائر�ة�ةاس��اتيجي auditمسعود �أالقتصاديھ �للمؤسسة ��داري ،�  التأ�يل

 .65ص��2012العدد��ول�مجلة�الباحث�،�

�ا��امعية� 3 �مطبوعات �ديوان �ل��اسبات �وتدقيق ،� �املراجعة ،� �صديقي �طو�ر�مسعود �التو�امي محمد

 .09ص�2003ا��زائر�ة�

محمد�بوت�ن�،�املراجعة�واملراقبة�ا��سابات�من�النظر�ة�إ���التدقيق�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�ا��زائر� 4

 .11ص��2003

5 ،� �السالم �هللا  عبد �رسالة��عبد �ا��ارجية �و�املراجعة �الداخلية �املراجع �ب�ن �الت�امل ،� �أبو�سرعة سعيد

�ا��زائر� �املاجست���جامعھ �ش�ادة �لنيل �ال�سي����3مقدمھ �وعلوم �أالقتصاديھ �العلوم �2016 -�2009ليھ

 .10ص

6 � �و�دار�ة �املالية �العلوم �،مدونة �القرأ �محمد �صالح بتار�خ�https://.squraa.worqess.com/auditمحمد

25- 12- 2009. 

�وال�شر��ردن� 7 �للتوز�ع �دار�املس��ة ،� �النظر�ة �الناحية �املعاصرة �ا��سابات �تدقيق �املطارنة، �فالح عسان

 .20ص��2009الطبعة�الثانية�

 .د�محمد�القيومي�محمد�،�املراجعة�ب�ن�التنظ���والتطبيق�الدار�ا��امعية.الصبان�و�محمد�سم��  8

��بحاث� 9 �شبكھ �املؤسسة، �ال�سي����� �مراقبھ �السالم، �عبد �وم�� �أحمد �ا��ميد �و�عبد �خليل محمد

 .13ص�2012والدراسات�أالقتصاديھ�

مذكرة��-،�دراسة�حالة�نفطال  ل�سي��أ�ميھ�نظام�املحاسبة�التحليلية�كأداة����مراقبة�ا  نوال�مرابطي�، 10

��قتصادي �التحليل �فرع ��قتصادية  ماجست��، �العلوم �قسم ��قتصادية  ، �العلوم ��ليھ وعلوم��،

 .56و�ص�  54ص��2006- 2005جامعھ�ا��زائر�  ،ال�سي��

 .مراقبھ�ال�سي������املؤسسة��قتصادية  ناصر�دادي�عدون، 11



- 62  -      
 

�محمد،�املوازنات�التقدير�ة 12 �ا��امعية  أداة�فعالة�لل�سي���، ،�فر�وس طبعھ�  ا��زائر  ديوان�املطبوعات

 .04ص��2001

 .14ص  controle de gestens of citèم�شال�جار�� 13

 .07ص�l’entreprise èdution dorganimation paris de tableu de band . 1998م�شال�لوروي  14

�فتاح 15 �التوج�-لب�� �ظل ��� �املخاطر�املصرفية �اداره �املحمولةإش�اليھ �نحو�البنوك �بنك��-ھ �حالھ دراسة

 .التنمية

�ادارة��س�ثمار�واملحافظ��س�ثمار�ة،�إثراء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان 16 �ردن��-مؤ�د�عبد�الرحمن�الدوري،

 .207ص�2010

 .66ص� 2007  مصر-محمد�الص��ي��،�ادارة�املصار�ف،�دار�الوفاء�لدينا�الطباعة�وال�شر��سكندر�ة 17

ادارة�املؤسسات�املالية�واملصرفية�،�  �الق�عبد�هللا�العبيدي،�خالد�أحمد�فرحان�املش�دا�يرائد�عبد�ا� 18

 .101ص��2013عمان��ردن  الطبعة�العر�ية�،  دار��يام�لل�شر�والتوز�ع،

�2012عمان��ردن�  محمد�شق��ي�نوري�وآخرون،�ادارة�املخاطر�،�دار�املس���لل�شر�والتوز�ع�والطباعة، 19

 .29- 27ص�

�ا��ديث، 20 �مدخل ��سالمية، �املصارف �إدارة �عقل، �جمعھ �سعيد �حر�ي، �عر�قات �ل�شر�  محمد دار�وائل

 .310ص2010عمان��ردن�

21 � �بازل �تأث���اتفاقية ��2زو����عياش �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �تمو�ل �-ع�� �البوا�� �أم �والية �- حالھ

العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي���جامعة��أطروحة�الدكتوراه،�تخصص�مالية�قسم�علوم�ال�سي���،��ليھ

 .91ص�2012 - 2011العر�ي�بن�م�يدي�أم�البوا���ا��زائر�

22 � ��ردن �عمان �دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع�و�الطباعة �ادارة�املخاطر�املالية، �و�يب�الزاوي ص�2009خالد

12. 

ان�مذكرة�ماجست��،�تخصص�حاالت�فشل��ئتم  حس�ن�الث�ب�فعالة�نظم�املعلومات�املصرفية�����سي��� 23

 .159- 158ص��2012مر�اح�ورقلة�  �قتصاد�و�سي���املؤسسة��ليھ�العلوم�أالقتصاديھ�جامعة�قاصدي



- 63  -      
 

  ،�دار�الفكر�ناشرون�و�موزعون،�عمان،��ردن،  محمد�داود�عثمان،�ادارة�وتحليل��ئتمان�ومخاطره 24

 .216ص�2013

املعاصرة،�دار�املس���لل�شر�التوز�ع�والطباعة،�الطبعة�الثالثة�در�د��امل��ش�ب،�مقدمة�����دارة�املالية� 25

 .142ص���2016ردن�  عمان،

 .23ص�2005سم���ا��طيب،�قياس�وادارة�املخاطر�بالبنوك،�م�شات�املعارف�لل�شر،��سكندر�ة،�مصر� 26

ص�2007،مصر��العوملة�و�ن��نت�دار�ا��امعة�ا��ديدة��سكندر�ة  طارق�طھ�،�إلدارة�البنوك����بن�ت 27

468. 

�دار� 28 ،� �واملخاطرة ��داء ��� �وأثار�ا �البنوك �حوكمة �را���، �ا��سن �عبد �محمد �حاكم، �الر�ي�� محمد

 .167ص 2011البازوري�العلمية�لل�شر�والتوز�ع�عمان��ردن�

 2012   در�د�كمال�الش�ب،�اداره�البنوك�املعاصره،�دار�املس��ه�لل�شر�والتوز�ع�والطباعھ�،عمان،��ردن 29

 .283ص

- 80غازي�فالح�املوم��،�ادارة�املحافظ��س�ثمار�ة�ا��ديثة�دار�املنا���ال�شر�والتوز�ع�عمان��ردن�ص 30

81. 

 ."بدر "اعتمادا�ع���معلومات�صادره�من�محل�الدراسة�: من�إعداد�الطالبة�: املصدر 31

  .وثائق�بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية 32



 املالحق

 





 



 امل��ص

ال�سي������التحكم����مخاطر��ةمراقب�أدوات ةمدى�التدقيق�ومسا�م�ةمعرف�إ�� الدراسة�ذه����دف

،��وأدوا��اال�سي����ةمراقب�ةوم�ان�وأنواع أ�دافو�مبادئ�وفروض�التدقيق�كذا��أنواع إ��البنك�،�حيث�تطرقنا�

  .ف��ا�املؤثرةومصادر�ا�وطرق�مواج���ا�والعوامل��البنكيةاملخاطر��أنواعوكذا�

خاطر�م���التحكم��اال�سي����سا�م�جزئي�ةمراقب�أدوات أن:  أ�م�االنتائج��ةمجموع�إ�� الدراسةو�توصلت�

  .حديثھ�ملراقبھ�ال�سي���أدواتالبنك�ال�يتوفر�ع���مقومات�استخدام��أن�و �الدراسةالبنك�محل�

 � �بتصفيات �خرجنا ��ضرورة:  أ�م�اكما �البنك �ملراقب�ةثيحد��دواتتب�� ����للمسا�مةال�سي����ة

  . خاطر�ال���تواج�ھاملالتحكم����

  

  

Summary 

This study aims to know the extent of the audit and the conduct of 

the management control tools in controlling the bank’s risks, as we 

examined the types, principles and assumptions of the audit as well as the 

goals, types and standing of the management control and its tools, as well 

as the types of bank risks, their sources, methods of facing them and the 

factors affecting them. 

The study reached a set of results, the most important of which are: 

the management control tools contribute in part to controlling the risks of 

the bank under study and that the bank does not have the ingredients to use 

modern tools to monitor the management. 

 We also came out with the most important liquidations: The need for 

the bank to adopt modern tools to monitor management to contribute to 

controlling the risks facing it. 


