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لقد أدت التطورات االقتصادية التي كانت نتيجة للتقدم العلمي النظري والتنظيمي في جميع املجاالت  التي 

شهدها العالم والذي اثر على االقتصاد الدولي تزامنا مع التحوالت الطارئة إلى نشأت جدل حول التدقيق 

ية مع هذه التغيرات خاصة البنوك وعالقته باملصرف والبنوك فكان من الضروري أن تتكيف املنظمات الوطن

 فهي املحرك األساس ي للمؤسسات االقتصادية .

فالجهاز املصرفي يعد محورا لتعامالت دول العالم من خالل ما يقوم به لتجيع املدخرات و االستثمار في 

 كل املجاالت والقيام بأعمال الوساطة املالية.

بح يتعامل مع شركاء و مساهمين يعملون على ضمان وللبنك دور استراتيجي في التنمية خاصة انه أص  

 حقوقهم و سير املنظومة البنكية حيث لم يعد ملكا للدولة فقط، وهذا ما يعرضه ملخاطر عديدة ومعقدة.

وتقديرا لهذه التطورات االقتصادية أصبحت املراجعة ضرورة لتزويد مختلف األطراف الداخلية و الخارجية 

 لتجنب املخاطر.باملعلومات الكافية 

وبالرغم مما تقدمه البنوك من تسهيالت و مساعدات لنشاط املؤسسات ، فال ننس ى الحاالت التي 

واجهتها الشركات العاملية و التعثر و االنهيارات املالية فكان الجدل قائما حول مدى مساهمة التدقيق في إدارة 

تم بها البنك، وازدادت هذه األهمية بتزايد األزمات املالية و املخاطر حيث تعتبر األخيرة من املواضيع املهمة التي يه

 املصرفية .

وفي ظل التغيرات أصبح املجتمع ينظر إلى املدقق و التدقيق األكثر كفاءة للمساعدة و املساهمة في عملية 

ابية من طرف إدارة املخاطر البنكية ، ولهذا فان التدقيق يعمل على حماية أصول البنك وتصحيح اإلجراءات الرق

اإلدارة ،وذلك ملهمة املدقق املتمثلة بفحص و تقييم نظام الرقابة و املراجعة باالستعانة بمجموعة من الوسائل 

 للوصول إلى التقييم النهائي ، سيرا باملراحل و النصائح املقدمة لتفادي مختلف املخاطر .

 ومن خالل هذا البحث نجيب على التساؤل الرئيس ي التالي: 

 دى مساهمة التدقيق في تفعيل إدارة املخاطر في البنوك ؟ ما م

 وانطالقا من اإلشكالية يمكننا التطرق إلى أسئلة فرعية و املتمثلة في :

 ما املقصود التدقيق الداخلي ؟ ما هي مكانة التدقيق و املدقق في البنك ؟ .1

 ك ؟ ما مدى مساهمة تطبيق معايير التدقيق في تفعيل إدارة املخاطر في البن .2

 ما هو موقع التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر البنوك ؟ .3

كيف يساعد التدقيق الداخلي اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة في عملية تحديد وتقييم املخاطر واالستجابة  .4

 لها ؟ 
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 فرضيات الدراسة :

طرح بعض الفرضيات التي من اجل اإلجابة على املوضوع وبهدف التطرق لجميع التساؤالت املطروحة ،توصلنا الى 

 ستكون مبدأ للدراسة وهي كاآلتي :

 تعتمد البنوك على التدقيق في عملية إدارة املخاطر. .1

 التدقيق يسمح بالتأكد من صحة البيانات و املعلومات املقدمة و العمل بها. .2

تفعيل  تطبيق معايير التدقيق  في البنوك يسمح بضمان السير الحسن و الشفافية ، وله دور كبير في .3

 إدارة  املخاطر البنكية .

توجد عالقة بين املدقق و تفعيل إدارة املخاطر وذلك من خالل تقييم ومتابعة املخاطر و مراقبة  .4

 إجراءات االستجابة لها.

 أسباب اختيار املوضوع : 

 يمكن إيجاز األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا املوضوع فيما يلي:

 مع التخصص.تقديم بحث أكاديمي يتناسب  -

الرغبة في االطالع على هذا املوضوع نظرا لعدم االهتمام به اعتقادا أن التدقيق ال عالقة له بالبنوك   -

. 

 األهمية البالغة التي تأخذها البنوك في الجزائر. -

 معرفة مدى تطور مهنة التدقيق الداخلي في البنوك.  -

 منهجية الدراسة :

سة نذكر منها: االطالع على أهم الدراسات السابقة واملراجع و املعلومات من لقد اتبعنا إجراءات إلتمام هذه الدرا

 .خالل الكتب و األبحاث )مذكرات ماجستير وماستر( ، واملواقع االلكترونية األجنبية والعربية واملحلي
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 تمهيد:

يعتبر البنك من احد أهم الركائز األساسية في النظام االقتصادي ألي بلد ،حيث يعتبر أكثر املنشئات فوائدا  و 

 ربحا كونه أداة مستعملة لتنفيذ السياسة االقتصادية للدولة ولهذا قامت السلطات الجزائرية و بعد االستقالل

إلى العمل على استرجاع سيادتها و ذلك من خالل توفير نظام إلثبات عملتها الخاصة و إصدار النقد فكانت 

، والن البنوك تتعامل  1964، و الدينار الجزائري سنة  1963االنطالقة بإنشاء البنك املركزي الجزائري سنة 

المي فإنها تواجه مخاطر اقتصادية محليا و عامليا بالنقد واإلقراض و االقتراض ،ولتأثرها باالقتصاد املحلي و الع

 وليست محددة بالقطاع أو بنوع الصناعة ،لذلك أصبح النشاط البنكي ملزما بالتعامل مع مثل هذه املخاطر .

ولهذا سنستعرض كل ما يخص البنك و تطوره و مجمل املخاطر البنكية ،حيث سنتطرق في املبحث األول و 

فصل عن البنك و ، نظرة عامة عن املخاطر البنكية التي تواجه النظام البنكي ، أما املبحث الثاني أي التعريف امل

 الثالث سنتناول كيفية إدارة هذه املخاطر .
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أهميتها من وقت ألخر نظرا تحتل البنوك منذ فترة طويلة أهمية بالغة في مختلف املنظومات االقتصادية، وتزداد 

إلى التطورات االقتصادية الدولية، وذلك ملا تقدمه من دعم وتزويد املشاريع و القطاعات املختلفة بالتمويل 

 الالزم ملواكبة التطورات السريعة.

 املطلب األول: مفاهيم حول البنوك وتطورها

 الفرع األول:نشأة البنوك و تطورها 

، 1ر تلعب دور الصراف. تتعهد األمانات النقدية إزاء تعهد كتابي تدفعه إلى املودعينكانت البنوك قبل هذا العص

حيث ظهرت أول صورة البنوك في شكل الصراف الذي كان يودع لديه الناس نقودهم كأمانة حفاظا عليها مقابل 

 .2اجر يتناسب مع مدة بقاء الوديعة و مبلغها

إلى الصاغة و تجار الذهب ، فنظرا لطبيعة عملهم الذي يتطلب  يرجع بعض املؤرخين األساس في ظهور البنوك

وجود خزائن أمنة لحفظ الذهب و املقتنيات الثمينة فقد كان من الصعب حينها نقل النقود خوفا عليها من 

السرقة و مخاطر حملها و كان العامة يلجئون إليهم لحفظ أموالهم و ثرواتهم و ذلك مقابل صكوك أو تعهدات ، 

لهم حقوقهم املالية فسميت بذلك بنكنوت ،وبمرور الزمن أخذت هذه األحداث هذه التعهدات ) الوثائق تثبت 

املالية( تحل محل النقود و األوراق النقدية ) األوراق النائبة ( وأصبح الناس يزاولون أعمالهم التجارية بهذه 

لنقدية تبقى محفوظة  في الغالب من غير أن التعهدات في األسواق ، و الحظ أصحاب هذه الدور أن هذه الودائع ا

يسترجعها أصحابها ملدة من الزمن،كما وجد الصاغة أن بإمكانهم إصدار هذه اإليصاالت كقروض مقابل فائدة 

 . 3على ما في حوزتهم من مقتنيات

ى دخول أشخاص في ومنذ القرن الرابع عشر اتسعت التعامالت التجارية و كثر هؤالء البنكيين و املرابين ، و أدى إل

هذا العمل ال يتسمون باألمانة و الدقة في تعامالتهم ، وقد سمح بعض البنكيين لزبائنهم بسحب األموال أكثر من 

مما يملكون فعال و دون حدود أو قيود مقابل أرباح وهو ما يعرف بالسحب املكشوف ، حيث يشير استقراء 

حالة من التعثر البنكي الجزئي آو الكلي تمان أفض ى بها في النهاية إلى التاريخ البنكي إلى مغاالة البنوك في منح االئ

)أي اإلفالس (، و توالت هذه االفالسات  في  القرن الرابع عشر و الخامس  عشر مما أدى بعد ذلك إلى تدخل 

عام الحكومات  و التفكير  في  إنشاء بنوك تجارية و هي التي تعرف اآلن، و قد كان أول بنك مت إنشاؤه 

 م( و بعدها توالى إنشاء البنوك يف 1609م(في  البندقية من بعده بنك أمستردام عام )1587)

                                                                 

 1 2014محمد مهدي االصفي تحقيق :احمد ماجد .املعارف العلمية ، معهد الدراسات الدينية و الفلسفية، طبعة 
 2 26/10/2006موسوعة مقاتل الصحراء، كما صحبت في 
 3محمد مهدي االصفي ، مرجع سبق ذكره 
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دول العالم، منذ بداية القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا و كانت غالبيتها مؤسسات يمتلكها 

إلى األموال الخاصة ألصحاب هذه  أفراد و عائالت، و كانت القوانين نقض ي بحماية املودعين بحيث يمكن الرجوع

 1البنوك في حالة إفالسها 

و كان التطور الحاسم يف النشاط البنكي هو انتقال البنوك من إقراض ودائع الزبائن إلى اإلقراض املجرد )توليد 

قليدية االئتمان(، و بذلك أصبح النظام البنكي مسئوال عن توليد النقود في  املجتمع ، و بدأت تظهر األفكار الت

(و  1723-1790البنكية التي مثلتها املدرسة االنجليزية  متأثرة بالتقاليد االنجلوساكسونية و بفكر "ادم سميث" ) 

ترى تلك التقاليد و األفكار التجارية جيب أن تقتصر يف قروضها على املدة القصيرة  التي) ال  تتجاوز سنة(  

إلى تمويل  وراق التجارية، وال  ينصرف دور البنوك بالتالي للمحافظة على السيولة و التعامل عن طريق األ 

 2االستثمارات طويلة األجل أو املساهمة في ملكية املشروعات.

و يرى أنصار التحليل املاركس ي و منهم "سمير أمين " و "كورو" و "فيتو ردوا" و "فرانك" في  إطار ما يسمى نظرية  

التبعية   أن البنوك في  القرن التاسع عشر لم  تعد مجرد وسيط في  مدفوعات، بل كانت تحتفظ باملال ألجل 

 ال صناعي يسمى رأس املال املالي .االستثمار في الصناعة و تحول الرأسمال النقدي إلى رأسم

 3البد من اإلشارة إلى أمرين هامين ساد السياسة البنكية في القرن العشرين 

 األول: تدخل الدولة يف البنوك بعد الحرب العلمية األولى، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة 

 عمالها، و أضحت ترتسم السياسة أفي الثاني: أصبحت البنوك بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية مراقبة

التي تفرضها الدولة عليها مادامت تقوم بوظيفة شبه عامة، و طغت على العالم فكرة االقتصاد املوجه 

بحيث أصبح املبدأ األساس ي الذي تسري عليه الدول يف سياستها االقتصادية و صار توزيع االعتماد 

اني من القرن العشرين، أخذت الصناعة جيري وفق خطة موضوعة مسبقا و مع بداية النصف الث

 البنكية تشهد تغييرات متالحقة يمكن رصدها و تقسيمها إلى أربع فترات و هي :

(تميزت هذه الفترة بتحسن الصناعة البنكية و تمارسها خلف حدود جغرافية  1980/1950)  الفترة األولى :

  .خلقت مناخ شبه احتكاري. محمية باألنظمة و القوانين، التي كانت تحد من املنافسة و

(  تميزت هذه الفترة بتراجع دور الوساطة املالية، و هي الفلسفة األساسية التي 19990/1980: )الفترة الثاني

قامت عليها فكرة البنوك نتيجة موجة من التحرر املالي العارم، و التي أدت إلى حضور منافسين جدد على جانب 

ك بتقدمي ما يعرف بالخدمات الذاتية للبنوك، و ذلك من خالل آالت الصرف األصول و الخصوم. و بدأت البنو 

 اآللي التي مت نشرها.

                                                                 

  ايمن  هندي ، ) التجارة الدولية(.تجمع الطلبة ، جامعة امللك سعود1
  72، ص 2000رشدي صالح عبد الفتاح، البنوك الشاملة رسالة ماجستير، منشورة كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية بدون دار نشر، 2

9/10/2007www.kadhifalagetaa.com/moralefat035/01htm extraite 13 املعامالت املصرفية  

http://www.kadhifalagetaa.com/moralefat035/01htm%20extraite%2019/10/2007
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(دخلت الصناعة البنكية هذه الحقبة و هي تقوم بنفس العمل التي تعودت عليه و 1999/1990)الفترة الثالثة  

تقدم كشف حسابات للزبون و  إنما بطريقة أكثر تقدما. و بدأت عمليات تطوير آالت الصرف اآللي حيث أصبحت

أدخلت مفهوم النقود البالستيكية املمغنطة متمثلة يف بطاقة االئتمان. و ظهور إنشاء ما يعرف بالبنك املحمول 

الذي يمكن أن يؤدي للخدمة باستعمال الهاتف أو الكمبيوتر املحمول املربوط بشبكة االنترنيت ، باستخدام 

 )E-CHASH( ات الشراء و الدفع عن طريق استخدام برمجيات معينة من أشهرهاالنقود االلكترونية  إلتمام عملي

 عن طريق استخدام برامج معينة

من خالل برامج املحاسب اآللي  املتفوقة، واملخصصة للتعامالت املالية أصبح بإمكان البنك  2000/2008الفترة 

اضاها شركات بطاقة االئتمان عن طريق إجراء الصفقات لصالح زبائن بتكاليف اقل كثيرا من تلك التي تتق

ضعف ما 500استخدام " البطاقة الذكية " وهي بطاقة بالستكية مزودة حوسبية قادرة على تخزين بيانات تعادل 

يمكن أن تخزنه البطاقات البالستكية املمغنطة ، وبخالف ما عليه الحال في النقود االلكترونية  التي تعتمد على 

 التقليدية . يمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عرب االنترنت و في األسواق البرمجيات  فقط فانه

 الفرع الثاني: تعريف البنك 

كلمة بنك أصلها ايطالية بانكو و تعني مصطبة و كان يقصد بها في البدء املصطبة التي يجلس عليها الصرافون 

التي يتم فوقها تبادل العمالت ثم أصبحت في  لتحويل العملة ثم تطور املعنى فيما بعد لقصد بالكلمة منضدة

 .1النهاية تعني املكان الذي توجد فيه تلك املنضدة وتجري فيه املتاجرة بالنقود

أما بالعربية فيقال صرف النقود أي بدلها بنقود، فاملصرفي هو بائع النقود بنقود غيرها و املصرف وجمعها 

 ى االقتراض و االقتراض.املصارف و تعني املؤسسة املالية التي تتقاض 

فمعظم التعريفات للبنك هي تعار يف وظيفة ترتكز على وظائف البنك وتمهل هيكلة آو تنظيمه و أهدافه و 

 طريقة عمله فيمكن تلخيص عمل البنك بصفة عامة بما يلي:

تقديمها لآلخرين هو يقبل أموال من الذين لديهم أموال فائضة عن حاجاتهم ) وبذلك يكون مدينا بقيمتها( و بعيد 

ليستفيدوا منها ) وبذلك يكون دائن لهم بقيمتها( وبعبارة أخرى فان األموال التي يقرضها البنك هي أموال الناس 

الذين أودعوها لديه )ديون الناس بذمته( وهو عند إعادة تقديم هذه األموال يكون قد تاجر بها، وهكذا فان 

 . 2م األموال ويستفيد من ذلكالبنك في الحقيقة و باختصار يسلن و يستل

أن البنك هو منشاة تنصب عملياتها الرئيسية لتجميع النقود الفائضة عند حاجة الجمهور أو منشات األعمال أو 

الدول بغرض اإلقراض أو االقتراض وفق أسس معينة أو استثمار األوراق املالية وأيضا تختص في منح و توفير 

 االئتمان للمؤسسات و املجتمع. 

 ويمكن التعبير عن البنك و املصارف بما يلي:
                                                                 

  33ص 1998شاكر القز ويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر 1
 1ص3معزوزي نصر الدين "التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة.ن.ت لنيل ش:ليسانس ،جامعة بومرداس،دفعة2
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املصارف هي املؤسسات التي تخلق االئتمان و تتعامل بالنقود بجميع أنواعها، فهي تبادل النقود الحاضرة بوعد 

 بنقود مستقبال.

 البنك هو مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية أو الهيئة التي تمتهن استقبال رؤوس األموال من األفراد على شكل

 ودائع الستغاللها لحسابها الخاص في عمليات الخصم و القرض و العمليات املالية .

 هي منظمة اقتصادية متخصصة في إدارة األموال عن طريق الحفظ و اإلقراض أو بيع أو الشراء.

ين البنك هو مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية يمكن تعريفها بالنظر إلى وظائفها، فهي وسيط مالي بين املقرض

و املقترضين و يخلق االئتمان أو ما يطلق عليه القروض مع القيام بما يرتبط بهذه األمور من خدمات و إجراء 

 . 1العمليات املصرفية

 .2«جهاز يتولى تقديم االئتمان لعمالئه ويتلقى الودائع النقدية منهم»البنك يعرفه علماء االقتصاد بأنه 

 .«مقدرة الحصول على سلع أو خدمات أو نقود حاضرة مقابل الوعد برد ميعاد لها مستقبال»واالئتمان هو  

وان أهم نشاط يقوم به البنك هو االقتراض بفائدة كما في الودائع الثابتة أو بدون فائدة كما في الودائع املتحركة، 

بين الفائدتين أو من الفائدة التي يتقاضاها حالة ثم اإلقراض بفائدة أكبر، والدخل ألربوي يتكون من الفرق 

 .اقتراضه بدون فائدة كما في الودائع املتحركة

 3ومن هنا نعرف أن البنك وظيفته في الواقع هي وظيفة وسيط بين رأس املال

 املطلب الثاني: وظائف البنوك 

 الفرع األول: وظائف البنك:

ؤسسة املالية التي تجمع الودائع من عمالتها لتمنحها في شكل لقد اتفقت جميع التعاريف على أن البنك هو امل

قروض مقابل معدل فائدة ، من خالل هذه العملية فهي تساهم في خلق نقود جديدة هي " نقود الودائع " ، ومن 

هذا التعريف األخير يمكن استخالص وظائف البنك األساسية من خالل دوره في الوساطة املالية ، جميع الودائع 

 ، خلق النقود و منح القروض .

 . الوساطة املالية :1

الوساطة املالية هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل عاقة التمويل املباشرة بين املقرضين و املقترضين 

املحتملين إلى عالقة غير مباشرة ، فهي تخلق قناة جديدة تمر  عبرها ألموال من أصحاب الفائض املالي 

األفراد و املؤسسات،و منحها إلى أصحاب العجز املالي ، من خالل تعبئة االدخار )الفوائض املالي( من 

على شكل قروض ألصحاب العجز املالي ، وتعتبر الوساطة املالي من أهم الوظائف البنكية فهي باإلضافة 

                                                                 

 33.34، ص 2016بنوك ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، محمد عبد الفتاح الصيرفي ، إدارة ال1
 1965األزهر سنة  87املؤتمر الثاني ملجمع البحوث اإلسالمية /د.محمد العربي ص 2
  37ص  ،فؤاد مرس ي النقود و البنوك في البالد العربية 3
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إلى تسهيل الجمع بين طرفين متناقضين من حيث السيولة و الربحية و املخاطرة تعتبر صانعة التمويل ، 

  1جميع أطراف العالقة  و الوساطة املالية لها أهمية كبيرة بالنسبة ل

 . جمع الودائع :2

يعتبر جمع الودائع احد أهم وظائف البنك ، و الودائع تمثل الجزء الفائض من مداخيل بعض العائالت و 

املؤسسات و املحتفظ بها في البنك ،و قد تكون لفترات مختلفة )طويلة ،متوسطة أو قصيرة األجل ( و تمثل 

 الذي بدوره يحولها إلى قروض للتمويل. الودائع أهم مورد مالي للبنك

كل ما يقوم األفراد و الهيآت بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على فالوديعة تعرف على أنها " 

أساس الحفظ أو التوظيف و تتجسد هذه الودائع في اغلب األحيان في شكل نقود قانونية ، على الرغم من 

 2.كاال أخرى ) الذهب مثال ...(أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أش

فهي العملية التي يتم بواسطتها إنتاج . إنشاء النقود : يعتبر إنشاء أو خلق النقود من أهم الوظائف البنكية " 3

 3السلعة املستعملة في تداول السلع و الخدمات " .

جارية ، وهي عبارة عن نقود فعلى عكس النقود القانونية ، فان نقود الودائع يتم إنشاءها من طرف البنوك الت

ائتمانية تظهر من خالل التسجيالت املحاسبية للودائع و القروض ، وهي تعكس تداول األموال باستعمال 

الشيكات و ليس تداوال حقيقيا ، و كما هو الحال بالنسبة إلصدار النقود القانونية فان البنك التجاري ال 

على نوع معين من األصول ، هي النقود القانونية ذاتها ، ويحصل على يستطيع إنشاء نقود الودائع إال إذا تحصل 

 هذه النقود في شكل ودائع متلقاة من األفراد و التجار و الشركات ....

الودائع تسمح باإلقراض كما أن القروض تخلق و يعتمد البنك في ذلك على القاعدة الشهيرة القائلة بان 

ن البنك التجاري في حاجة إلى منح الوديعة كقروض و إنما يخلق االئتمان ، ومن هذه القاعدة ال يكو  4الودائع

اعتمادا على هذه الوديعة ، هذا ما يمكن البنك التجاري من منح قروض تفوق إلى حد معين الودائع املوجودة 

 بحوزته.

 

 .منح القروض البنكية :4

وقد تكون هي الغاية التي من اجلها اوجد البنك  يعتبر منح القروض البنكية من أهم الوظائف التي يؤديها البنك ،

 ، فالودائع البنكية ال معنى لها إذا لم توظف في شكل قروض تمنح لتمويل مختلف نشاطات االقتصاد.

                                                                 

،مذكرة -دراسة حالة البنوك الفرنسية –املتوسطة الجزتئر بوسنة كريمة ، البنوك األجنبية كمصدر لتمويل املؤسسات الصغيرة و 1.
 6ص  2011ماجستير تخصص مالية دولية،جامعة تلمسان،

 .14، ص2000الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات الجزائرية، 2
 .39الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص3
 .45الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص 4
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إلى جانب ذلك تقوم البنوك في مباشرة نشاطها بجملة أعمال و خدمات تقدمها لعمالتها ة هي املتعارف بتسميتها 

إذا كان  90/10من قانون النقد و القرض  110األعمال املصرفية " التي ورد تعريفها في املادة بعمليات البنوك أو " 

" تتضمن األعمال املصرفية ، تلقي أموال الجمهور و عمليات القرض و وضع الدفع تحت 1مضمونها ما يأتي 

ة و السياسية لكل دولة من تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل" أن هذه األعمال تتأثر باملتغيرات االقتصادي

 الدول ومن ضمن مهام البنك : 

 . قبول الودائع و إعادة توظيفها 

 . إصدار الشيكات و قبضها و فتح االعتمادات 

 . خصم األوراق التجارية و الكفالة و العمليات املنقولة 

 . عمليات الصرف و تأجير الخزائن الحديدية 

 . شراء و بيع العمالت األجنبية و الذهب 

القصيرة و الطويلة األجل، كما تقوم  –تشجيع االستثمار عن طريق القيام بمنح القروض بأنواعها املتوسطة 

 البنوك بوظائف حديثة نذكر منها : 

 Trust إدارة األعمال وممتلكات العمالء و تقديم االستشارات االقتصادية و املالية من خالل دائرة محتدة هي  .

département  

كان التشخيص ي من اإلقراض العاري و مما يجد ران لكل بنك سقف محدد لإلقراض في هذا تمويل اإلس

 املجال يجب أن ال يتجاوزه.

املساهمة في خطط التنمية االقتصادية و هذا يتجاوز بنك اإلقراض ألجال قصيرة إلى اإلقراض آلجال 

 متوسطة و طويلة األجل نسبيا.

ائف الرئيسية للمصارف في املجتمعات التي تاخد بمدى التخطيط و يضاف إلى هاتين املجموعتين من الوظ

 املركزي لالقتصاد ) االقتصاد املوجهة( وظائف أخرى أهمها:

  : Distribution وظيفة التوزيع __  

في املجتمعات ذات التخطيط االقتصادي املركزي يتم توزيع كافة األموال الالزمة لإلنتاج و املتولدة من مصادر 

املشروع نفسه عن طريق املصرف و يتم ذلك عادة بالطرق االئتمانية و ال توجد أي مؤسسة أخرى  خارجة عن

 غير املصارف تزاول هذا النشاط في ظل ذلك النظام .

  : Fonction de supervision et de control وظيفة اإلشراف و الرقابة__ 

                                                                 

 .532، ص 18/04/1990، الصادر بتاريخ  16، الجريدة للجمهورية الجزائرية العدد  10-90.قانون النقد و القرض1
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توجيه األموال املتداولة التي استخدمتها مع متابعة تتولى املصارف في املجتمعات ذات التخطيط املركزي عملية 

هذه األموال للتأكد من أنها تستخدم فيما رصدت له من أغراض، و للتأكد من مدى ما حققته استخداماتها من 

 أهداف محددة مسبقا للمشروعات التي استخدمته.

 الفرع الثاني:أهمية البنوك 

 .د املستثمر املطلوب و العكس بالشروط و املدة املالئمة بدون الوساطة يتعنى على صاحب املال أن جي

 لالثنين.

 بدون املصاريف تكون املخاطرة اكبر االقتصاد املشاركة على مشروع واحد. 

  نظرا لتنوع استثمارات املصاريف فإنها توزع املخاطر مما يجعل اإلمكان الدخول في مشاريع ذات مخاطر

 .عالية

  األرصدة أن تدخل يف مشاريع طويلة األجل.يمكن للمصاريف نظرا لكرب حجم 

 تزيد وساطة البنوك من سيولة االقتصاد بتقدمي أصول قريبة من النقود. 

 تستوعب األصول املالية املشتركة التي تقدمها البنوك جميع الرقابات وتستجيب هبا. 

 1ا من املخاطرتشجيع األسواق األولية التي تستثمر األصول املالية التي يحجم عنها األفراد خوف 

 املطلب الثالث: االتجاهات الحديثة للبنوك  

 الفرع األول : التنويع في األنشطة والخدمات البنكية "البنوك الشاملة.

لم تعد الخدمات البنكية تقتصر فقط على عمليات اإلقراض واإليداع وما يرتبط بها من أنشطة بنكية، 

التي تقوم بها البنوك في الوقت الحالي سواء في الدول املتقدمة أو بل هناك تنوع وتعدد في الخدمات واألنشطة 

ولقد فرضت التغيرات العاملية وغيرها على البنوك التجارية ضرورة التحول نحو نظام  .الكثير من الدول النامية

يولة البنوك الشاملة حتى تستطيع أن تتكيف مع أوضاع العوملة الجديدة وتحقيق التوازن بين الربحية والس

األمان من املخاطر. ويمكن القول أن من التغيرات البنكية العاملية التي عكستها العوملة على أداء أعمال البنوك 

هو ظهور ونمو كيانات بنكية جديدة تعتبر انقالبا واضحا في عالم البنوك فإضافة إلى التقسيمات التقليدية 

ية، البنوك املتخصصة،بنوك االستثمار واألعمال، ظهر كيان املعروفة في مجال إدارة البنوك وهي: البنوك التجار 

جديد للبنوك يعرف بالبنوك الشاملة القائمة على التنويع الكامل لألعمال والوظائف لتلبي كل طلبات العميل و 

البنوك الشاملة كيانات بنكية تسعى لتنويع  « * : و يمكن تعريف البنوك الشاملة كما يلي .تحل جميع مشكالته

صادر التمويل وتعبئة أكبر قدر من املدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها وتفتح وتمنح االئتمان م

البنكي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم الخدمات املتنوعة واملتجددة التي قد استندت  إلى رصيد بنكي، 

بنوك املتخصصة وبنوك االستثمار بحيث نجدها تجمع بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف ال

                                                                 

 89،ص 4113د.محمد عبد الفتاح الصبر في، إدارة البنوك، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان األردن، ط، 1 
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كما يعد التنويع من أهم املزايا التي يوفرها العمل البنكي الشامل، ويعني الحصول على موارد مالية  . »واألعمال

من جهات متعددة وآلجال مختلفة مع استخدامها في تمويل أنشطة مختلفة ومتنوعة والخروج من اإلطار املحدود 

طار أرحب من املنتجات املالية املتعددة. وفي ظل التنويع يمكن أن يتحقق االستقرار في للوساطة التقليدية إلى إ

وتتزايد اآلثار اإليجابية مع إستراتيجية التنويع كلما اتجه البنك إلى  .حركة الودائع مع انخفاض مخاطر االستثمار

أو القيام بوظيفة إصدار األوراق  إدارة صناديق االستثمار، التأجير التمويلي :ممارسة أنشطة غير بنكية مثل

املالية وهو ما يؤدي إلى تعظيم الربحية، تخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق درجة أكبر من األمان للمودعين 

ويمكن تلخيص أهم األنشطة التي تقوم بها البنوك الشاملة في إطار  .وبالتالي نقص مخاطر اإلفالس بدرجة كبيرة

 التنويع كما يلي

  مصادر تمويلهاتنويع   

 تنويع مجاالت االستخدامات البنكية 

 دخول البنوك التجارية مجاالت غير بنكية 

 ممارسة أنماط جديدة ألنشطة الفروع البنكية 

 1ممارسة بعض األنشطة غير البنكية من خلل شركات شقيقة غير قابضة 

  اجالفرع الثاني : التوسع في استخدام تكنولوجيا الخدمات البنكية و االندم

 .يتمثل كل من التوسع في استخدام تكنولوجيا الخدمات البنكية واالندماج فيما يلي

  التوسع في استخدام تكنولوجيا الخدمات البنكية: .1

من أهم مظاهر التقدم في تقديم الخدمات البنكية هي التوسع الكبير في استخدام الكمبيوتر حيث أدى 

األعباء البيروقراطية وتوفير الوقت لكل من العمالء هذا إلى السرعة في تقديم الخدمات وتقليل 

والعاملين في البنوك. وقد أدى هذا إلى مواكبة التزايد الكبير في حجم املعامالت املالية، و مكانية ا حصول 

العميل على الخدمات املطلوبة في أي فرع من فروع البنك املعين في أي منطقة من املناطق داخل الدولة 

كما أن العميل يستطيع  ،الحاجة إلى االتصال بالفرع الذي قام العميل بفتح حساب فيهاملعينة دون 

 .معرفة رصيده، ومجموع وتفاصيل مسحوباته وتواريخها، والحصول على نقدية في ظرف دقيقة واحدة

أو خدمات كذلك من مظاهر التقدم في تكنولوجيا الخدمات البنكية هي ظهور البنوك اآللية، داخل 

كما هو الحال اآلن في بنوك أوروبا و أمريكا وكذلك " system Line On" ب على الشبابيك بطريقةالحاس

في بعض البنوك األجنبية في بعض الدول العربية. يضاف إلى كل ما سبق أن بطاقات الضمان وبطاقات 

نولوجيا. صرف النقدية وبطاقات الشيكات ما كانت تصدر إال في حالة وجود التقدم في استخدام التك

                                                                 

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيير سمية خالف "دور التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوك التجارية "1
   2013/2014،جامعة ام البواقي 
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من إجمالي املعامالت % 78وجد أن  7910وطبقا لبعض اإلحصائيات املتاحة في اململكة املتحدة في نهاية 

في البنوك تمت من خالل البنوك (الوحدات) اآللية التابعة لكل فرع من فروع البنوك كما أن معدل نمو 

لذكر أن خدمات الكمبيوتر التي وجدير با .سنويا% 7147هذه املعامالت من هذا الفرع يقدر بحوالي 

تقتصر فقط على البنك بل تقدم أيضا إلى الجمهور باإلضافة إلى قيام البنوك بتقديم االستشارات لكافة 

الجهات بما في ذلك قيامها ببيع نظم املعلومات اإلدارية والبرامج الخاصة بالرقابة على املخزون 

  .وحسابات األجور وغيرها

  ماجالنمو عن طريق االند .2

تعرضت األنظمة املالية و البنكية لتغيرات جذرية خالل العقدين األخيرين، و أصبحت املنافسة العاملية بين 

ورغبة في زيادة  .املؤسسات املالية و البنكية واقعا التي يمكن تجاهله في ظل ترسخ العوملة يوما بعد يوم

وين كيانات بنكية عمالقة وقوية لتتغلب على التنافسية اتجهت البنوك إلى االندماج مع بعضها البعض لتك

املصاعب التي بدأت تواجهها. وتعتبر عملية االندماج بين البنوك قوة دافعة في إعادة هيكلة صناعة الخدمات 

املالية، إذ تهدف إلى تحقيق النمو والتوسع وتكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات البنكية 

يمكن تصنيف مبررات  .املة للبلد، وتغزوا أسواق الخدمات البنكية خارج الدولةاملتكاملة لتحقيق تغطية ش

  :981،ص 9668االندماج واالستحواذ في ثالث مجموعات ] حسين،

: تتمثل في تنظيم ثروة املساهمين، حيث تسمح هذه الظاهرة بتحقيق وفرات الحجم والتحكم املجموعة األولى

و ما أدى إلى فعالية أكبر وزيادة في أرباح املساهمين. غير أن هذا االندماج يؤدي أكثر في معيار التكلفة/العائد، وه

 إلى زيادة التركيز، وبالتالي إمكانية ارتفاع األسعار

تتمثل في ترقية مصلحة املسيرين، حيث إن هؤالء يرون في االندماج طريقة لزيادة قوتهم  املجموعة الثانية:

 والدفاع عن قانونهم الخاص

: تتمثل في عدد من العوامل التي من شأنها أن تخلق محيطا مناسبا لالندماج واالستحواذ،  موعة الثالثةاملج.

وتتضمن تغيرات في هيكل القطاع البنكي، منها فتح املجال للمنافسين غير البنكيين، ومثال ذلك االندماج ما بين 

 1 .البنوك وشركات التأمين

 التنظيمي واإلداري الفرع الثالث:التدويل والتطوير 

 من بين االتجاهات الحديثة للبنوك التجارية نجد التدويل والتطوير التنظيمي واإلداري وهما كما يلي

في وقتنا الحالي تتجه بعض البنوك إلى تدويل أنشطتها بدخولها أسواق الخدمات البنكية خارج البلد األم  التدويل.

   :ومن أهم أسباب التدويل ".Bank Multinational "لذا نجد ما يسمى بالبنوك متعددة القوميات

                                                                 

ر سمية خالف "دور التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوك التجارية "كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيي1
   2013/2014،جامعة ام البواقي 
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 .تجنب خطر املنافسة وتشبع السوق املحلي واإلضرابات العمالية املؤثرة على النشاط االقتصادي

  انخفاض تكاليف العمالة، األرض وبعض مقومات اإلنتاج األخرى مقارنة بنظيرتها في البلد األم. 

  زات التي تقدمها الدول املضيفة والحكومة األماالستفادة من الحوافز واالمتيا. 

  الرغبة في التوسع والنمو 

من أجل تحقيق التوسع والتنوع والتقدم التكنولوجي في أداء األنشطة و تقديم  التطوير التنظيمي و اإلداري 

لتنظيمي واإلداري الخدمات البنكية داخل البلد أو خارجه، يتطلب درجة عالية من املواكبة والتالؤم في البناء ا

 .1للبنوك إضافة إلى أساليب إدارة العمليات البنكية وانجاز الوظائف اإلدارية بصفة عامة

 املبحث الثاني : ماهية املخاطر البنكية 

إن التطورات املتصارعة على صعيد تحرر الخدمات املالية و ازدياد عملية التطور في التكنولوجيا تجعل نشاطات 

مقسما إلى  ،لذالك خصصنا هذا املبحث ملاهية املخاطر البنكية  ،تنوعا و تعقيدا و تعرضا للمخاطرالبنوك أكثر 

و الثاني سنستعرض فيه أنواع  ،ثالث مطالب حيث املطلب األول مفهوم املخاطر البنكية و العوامل املؤثرة لها 

 خاطر البنكية .إما املطلب الثالث و األخير فسنطرق فيه مصادر امل ،املخاطر البنكية 

 املطلب األول : مفهوم املخاطر البنكية و العوامل املؤثرة فيها 

 الفرع األول: مفهوم املخاطر ة

 ،و اختلفت تعار يفهم طبقا للبيئة التي ينتمي ا ليها كل باحث ،لقد تعرض الكثير من املهتمين إلى تعريف املخاطرة 

و على الرغم من  ،و للزاوية التي ينظر منها إلى ظاهرة من محل الدراسة  ،و الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه 

 اختالف اآلراء الرامية لتحديد مفهوم املخاطرة فإننا سنتعرض للبعض من هذه التعاريف كما يلي : 

 حسب احد الكتب املخاطرة هي: 

و ما يترتب عليها من  ،اته اليومية "ظاهرة أو حالة معنوية أو نفسية تالزم الشخص عند اتخاذ القرارات أثناء حي

ظهور حالة الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات التي يتخذها هذا الشخص بالنسبة ملوضوع 

 2معين " . 

 3املخاطرة على أنها فرصة تكبد أذى أو ضرر أو خسارة    }Webster {و يعرفها

حسب هذا التعريف فان ظاهرة املخاطرة هي الفرصة التي يمكن من خاللها تفادي الخسارة الناتجة عن عد تأكد 

  4و هذا التعريف ال يصلح للتحليل الن ال يمكن قياسه .،الذي يحيط القرارات املستقبلية 

                                                                 

ر التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوك التجارية "كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيير سمية خالف "دو  1
   2013/2014،جامعة ام البواقي 

 .24, القاهرة, ص1" الدار املصرية اللبنانية, طالدولي التامين(, »1986سامي عفيفي حاتم, )  2 
 .260",القاهرة,صدليل املستثمر إلى بورصة األوراق املالية املكتب العربي(,"2000طارق عبد العال حماد,)  3 
 .440,ص4مدخل تحليلي معاصر للمكتب العربي الحديث,القاهرة,ط " اإلدارة املالية"(,1999منير إبراهيم الهندي,)  4 
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النقدية الذي سيتم الحصول  { و زمالئه املخاطرة أنها مقياس نسبي ملدى تقلب عائد التدفقات{BETYكما عرفها 

 1عليه مستقبال .

و منه يكمن الوصول إلى مفهوم املخاطرة لبنكية كما يلي :"تعرف املخاطرة بأنها احتمالية تعرض البنك  إلى خسارة 

غير متوقعة و غير مخطط لها أو تذبذب العائد املتوقع غلى استثمار معين .أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة 

م إزاء  اآلثار البنكية الناجمة  عن أحداث مستقبلية { و املدراء للتعبير عن قلقه AUDITEURنظر املراجعين} 

 محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك املعتمدة  و تنفيذ استراتيجياته .

 و عرف معهد املدققين الداخليين األمريكي املخاطر بأنها  : 

و تقاس املخاطر من خالل  ،املنظمة"هي احتمال حدوث ظروف أو أحداث يكمن أن تأثر على تحقيق أهداف 

 2و درجة احتمال حدوثها "  ،درجة تأثيرها على أهداف املنظمة

 كما عرفت لجنة الخدمات املالية املنبثقة عن هيئة قطاع املصارف في الواليات املتحدة األمريكية املخاطر بأنها :     

أو  ،ائج  األعمال أو الخسائر في رأس املال "احتمال حول خسارة إما بشكل غير مباشر من خالل خسائر في نت

حيث أن مثل   ،بشكل  غير مباشر من خالل وجود قيود تحد من قدرة املصرف علال تحقيق أهدافه و غاياته  

و تحد من  ،هذه القيود تضعف من قدرة املصرف على االستمرار في تقديم أعماله و ممارسة نشاطاته من جهة 

 3املتاحة في بنية األعمال املصرفية من جهة أخرى "   قدرته على استغالل الفرص

 املصرفية املخاطر في املؤثرة العوامل :الثاني الفرع

 العوامل التي تركت اثأر مهمة في املخاطر األعمال املصرفية  نذكر منها :  من العديد هناك

 :اإلشرافية و املصرفية و النظمية التغييرات .1

بفرض العديد  من القيود التنظيمية على عمل  الذهنية املتخصصة التنظيمات الدول  و من العديد قامت

و املحافظة و مثال ذالك ما قامت به اتفاقيات بازل ،املصارف و ذالك لتقليل من مخاطر املنافسة فيما بينها 

 املختلفة حول تحديد املخاطر املختلفة باملصارف و كيفية قياسها و اإلشراف عليها .

 :  الخارجية العوامل استقرار عدم .2

أدى عدم استقرار األسواق العاملية وعدم استقرار املستمر ألسعار الفوائد و أسعار صرف العمالت و ابتداع  

املصارف ألدوات تغطية  مستقبلية خاصة بالشركات املتعددة  الجنسيات إلى وجود مخاطر جديدة لم تكن 

 اطر السياسة و سعر الفائدة .مثل مخاطر التسعير و مخ ،موجودة سابقا 

                                                                 

 . 230",كلية التجارة,جامعة عين الشمس,القاهرة,صمويلاإلدارة املالية و الت(,"1999محمد صالح الحناوي,)  1 

,P19. audit (standars )" standars for the professional practice of internalThe Institute Of Internal Auditors IIA, (2010)," 2 

Financial Services Roundtable ,op.cit. , june, 1999, P5.  3 
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 املنافسة: .3

و هذا ما اثر سلبا خاصة مع توسع املصارف  ،تجبر املنافسة املصارف  على تقديم أفضل الخدمات بأقل األسعار 

 و مثال ذالك املخاطر  االئتمانية  . ،في تقديم التسهيالت  الكثيرة مقابل اكتساب  العمالء أدى إلى ازدياد املخاطر 

 التطورات التكنولوجية:  .4

و التي تعتبر من العوامل االيجابية  على مخاطر العمل املصرفي في نتيجة زيادة قدرة املصارف  على تحديد 

   1و لكن نجم عن ذلك أيضا أثار سلبية تمثلت بمخاطر التجارة االلكترونية ،و إدارتها بطريقة أفضل  ،مخاطرها 

 لبنكية املطلب الثاني : أنواع  املخاطر ا

و هي أموال  ،ملا كان العمل املصرفي بطبيعته يتعرض إلى مخاطر عالية بسبب  اعتماده على أموال املودعين 

من خالل  ،تعتبر من الناحية القانونية أموال الغير  مما يستوجب األمر بذل  العناية الالزمة  للمحافظة عليها 

 ،حية و توفر السيولة و األمان لهذه  األموال من ناحية أخرى توظيفها في مجاالت تحقيق العوائد املصرفية من نا

لذلك كله يتعين على اإلدارة املصرفية  بذل العناية الالزمة لتحديد و تقييم املخاطر التي تتعرض لها عملياته  

 املختلفة و منها : 

 املخاطر املالية :  -1

 املخاطر االئتمانية:  - 1-1

بة الطرف املتعامل من الوفاء بالتزاماته و يرتبط بهذه املخاطر ما يسمى تنشا عن عدم قدرة أو عدم رغ

و تشمل هذه املخاطر البنود داخل امليزانية مثل القروض و السندات و البنود خارج امليزانية  ،بمخاطر الدول 

 مثل خطابات الضمان أو االعتماد املستمدة. 

 و عوامل داخلية منها : و تتحقق املخاطر االئتمانية نتيجة لعوامل خارجية 

 العوامل الخارجية:  1-1-1

تغيرات في األوضاع االقتصادية كاتجاه االقتصاد  نحو الركود أو الكساد أو حدوث انهيار غير متوقع في  -

 أسواق املال .

 تغيرات في حركة السوق ترتب عليها أثار سلبية على الطرف  املقابل . -

 العوامل الداخلية :  1-1-2

 االئتمان أو االستثمار بالبنك سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدريب الكافي. ضعف إدارة -

 عدم توفر السياسة ائتمانية رشيدة.  -

 ضعف سياسات التسعير . -

 1ضعف إجراءات متابعة املخاطر و الرقابة عليها . -

                                                                 

 260ص ، األردن ، عمان العربي، املجتمع مكتبة ، الثاني الجزء ، "مصرفية نظر وجهات" ،(2006) مفلح, عقل، 1 
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 املخاطر السيولة:  -1-2

وقع لودائع عمالته للمخارج  بسبب تغير هي املخاطر التي يمكن  أن يتعرض  لها املصرف  جراء  تدفق غير مت

و مثل هذا الوضع يمكن أن يفرض على املصرف  نشاطا  غير اعتياديا  في التمويل  ،مفاجئ  في سلوك املودعين 

 2قصير األجل إلعادة تمويل الفجوة الناجمة عن نقص السيولة في السوق بأسعار مرتفعة .  

رف على مجلس إدارته و اإلدارة العليا و بالتالي غلى املصرف إعداد و تقع مسؤولية ضمان سيولة كافية في املص

سياسات شاملة للسيولة تأخذ بعين االعتبار  النشاطات داخل امليزانية ز كذلك النشاطات داخل امليزانية و 

 3كذالك النشاطات خارج امليزانية  .

 مخاطر السوق :  3 -1

أي  ،غيرات الغير املتوقعة في القيمة السوقية لألدوات املاليةو تتجسد في مخاطر التعرض للخسائر نتيجة الت

 4عندما تتحرك أسعار هذه األدوات في غير صالح املصرف.

 وتنقسم مخاطر السوق إلى: 

 مخاطر سعر الفائدة :    1- 1-3    

في حالة  و تنشا  هذه املخاطر عن تقلبات أسعار الفائدة  مما قد يؤدي إلى تحقيق خسائر ملموسة للمصرف 

و تتصاعد هذه  املخاطر في حالة عدم توافر نظام  ،عدم اتساق آجال إعادة تسعير كل من االلتزامات و األصول 

 معلومات يتيح ما يلي : 

 . الوقوف على معادالت  تكلفة االلتزامات و  معدالت العائد على األصول 

 ث  إعادة التسعير و مدى الحساسية تحقيق مقدار الفجوة بين األصول و االلتزامات لكل عملة من حي

 ملتغيرات أسعار الفائدة .

 مخاطر أسعار الصرف :  3-2 -1       

هي املخاطر التي يواجهها املصرف لدى تنفيذ عملية تبادل النقد األجنبي و التقلبات ناتجة في أسعار الصرف 

العمالت  و مخاطر إعادة تقييم مراكز العمالت  اعتمادا على أسعار صرف متغيرة و متقلبة و بالتالي تأثيرها على 

و التي قد ينتج عنها تعرض املصرف إلى  ،صرف قيم كل املوجودات و املطلوبات و على الوضع التنافس ي للم

 خسائر كبيرة .

 مخاطر أسعار األوراق املالية :   3-3 -1       

                                                                                                                                                                                                           

 . 4ص ، رئالجزا ، سيلةامل جامعة ،  "الجزائر حالة إلى اإلشارة مع املصرفية املخاطر إدارة "، (2010رابح, ) بوقرة بلعجوز، حست   1 
 . 211ص ، مصر املعارف، منشأة ،  "باملصارف املخاطر إدارة و قياس "(،2005سمير, ) الخطيب،  2 
 معهد العربي، النقد صندوق  "املخاطر إدارة و املصارف على الرقابة في معاصرة و أساسية أطر  "، (2006) ، إبراىيم الكرانسة، 3 

 . 38ص  ، املتحدة العربية اإلمارات .ظبي،  أبو ، االقتصادية السياسات
 . 113 ص ، عماف ، عربي لرتمع مكتبة ،  "أعمال مخاطر على القائم التدقيق "، (2009،) نظمي إيهاب إبراهيم، . 4 
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هي مخاطر احتمالية  تعرض للمصرف لخسائر بسبب التقلبات  في األسعار  السوقية للسندات و األسهم 

 1و السلع .

 املخاطر التشغيلية :  -2

و هي  عبارة عن الخسائر الناتجة عن عدم  كفاءة  أو فشل العمليات  الداخلية أو األفراد أو ضعف أنظمة 

فهذه املخاطر تنشا نتيجة ألخطاء  ،املعلومات أو وجود خلل في أنظمة الضبط الداخلي أو بسبب أحداث خارجية 

اإلجراءات و الضوابط كالخسائر الناتجة  بشرية  أو عدم قدرة األنظمة على تغطية حجم العمل أو عدم مالئمته

 عن االختالس و مخالفة أنظمة الرقابة و الكوارث الطبيعية .

  املخاطر االقتصادية :  3-1     

و سوق العملة  ،و هي املخاطر الناشئة عن التغير في العوامل االقتصادية مثل العرض و الطلب و عوامل السوق 

 و األسواق البديلة ...الخ .

 املخاطر السياسية : 3-2      

و هي تلك املخاطر الناشئة عن التغير في السياسة الداخلية أو الخارجية بحيث تتعرض املصارف لتجميد 

 األرصدة أو األصول في البلدان الخارجية أو مصادرتها في حالة التغير في السياسات الحكومية لتلك البلدان .

 لكترونية : مخاطر األنشطة املصرفية اال 3 -3     

أذى تطور املصرف بشكل مستمر إلى استخدام التكنولوجية الحديثة و برامج الكمبيوتر لكي تستطيع املنافسة 

مما نتج عن ذلك مخاطر جديدة مرتبطة بهذه  ،فيما بينها و تقديم الخدمات املتطورة التي تلبي  حاجات عمالئه 

 حسابات العمالء و غيرها من املخاطر .العمليات كاالحتيال و الدخول  في العير املرخص ل

 مخاطر التضخم :  4 -3     

و هي املخاطر  الناتجة عن انخفاض القيمة الحقيقية للموجود و األصول االستثمارية بسبب انخفاض قوتها 

 2ألسعار .الشرائية و يمكن التعبير عنها بأنها املخاطر الناشئة عن زيادة الكلفة بسبب التغيرات في املستوى العام ل

 املخاطر القانونية :  5 -3   

و تنشا هذه املخاطر في حالة انتهاك القوانين أو القواعد أو الضوابط املقررة الخاصة تلك املتعلقة بمكافحة 

غسيل األموال ،أو نتيجة عدم التحديد الواضح للحقوق و االلتزامات القانونية الناتجة عن العمليات املصرفية 

من ذلك عدم وضوح مدى توافر لحماية املستهلكين في بعض الدول أو عدم املعرفة القانونية  االلكترونية ، و

 لبعض االتفاقات املبرمة .

 املخاطر اإلستراتيجية :  6 - 3  

                                                                 

 . 04 ص ، مصر املعارف، منشأة ،  "باملصارف املخاطر إدارة و قياس  "، سمت   ، الخطيب  1 
  11ص ،( "التدقيق القائم على مخاطر االعمال " مكتبة املجمع العربي، عمان 2009) ، نظمي إيهاب ، إبراهيم  2
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هي املخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات خاطئة أو تنفيذها بشكل خاطئ أو عدم اتخاذ القرارات في الوقت املناسب 

د يؤدي إلحاق خسائر أو ضياع فرصة بديلة، لذلك فان املخاطر اإلستراتيجية تكون على مستويين ، األمر الذي  ق

 : 

مخاطر املستوى الكلي :  و هي املخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات متعلقة بدخول أسواق جديدة أو  - 1 -6  - 3

 الخروج من األسواق الحالية . 

و هي املخاطر الناجمة عن اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص أو توزيع مخاطر على مستوى األنشطة :   - 2- 6 - 3

 محفظة االستثمار  .

 مخاطر السمعة :   7 - 3

و هي املخاطر الناتجة عن اآلراء السلبية العامة املؤثرة و التي تنتج عنها خسائر كبيرة للعمالء أو  األموال ،حيث 

املصرف أو موظفيه و التي تعكس صورة سلبية عن املصرف و أدائه و تتضمن األفعال التي تمارس من قبل إدارة 

 1عالقته مع عمالئه و الجهات األخرى ، كما أنها تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن املصرف و نشاطه .

مما سبق ندرك مدى املخاطر املحدقة للمصرف ،و مدى الحاجة و إلى وجود نظام متكامل للتخفيف من هذه 

ارتها ،لذلك يتعين أن تقوم إدارة املخاطر في البنك بقياس حجم االنكشاف الكلي الذي يواجهه البنك املخاطر و إد

نتيجة املخاطر السابقة و يكون ذلك من خالل أنظمة داخلية متطورة تعتمد على قاعدة بيانات تتيح إمكانية 

 قياس املخاطر و تحديدها لكل نوع من أنواع األنشطة املختلطة .

 لثالث  : مصادر املخاطر البنكية  املطلب ا

 :  تتمثل مصادر املخاطر البنكية فيما يلي

 أوال : البيئة الداخلية للمؤسسة : 

و تتمثل في مختلف املكونات و العناصر التي بإمكانها التأثير سلبا عليها ،سواء تعلق األمر بالجانب اإلداري، 

، التموين ،اإلنتاج ... أو بعبارة أخرى يمكن تجميعها فيما يسمى التكنولوجي ،املوارد املالية و البشرية ،التسويق

سلسلة القيمة و ما تتضمنه من نشاطات أساسية و نشاطات مساعدة ،و بالتالي فان هذه العناصر في حالة 

 كونها ضعيفة مقرنة باملؤسسات املنافسة ، فسوف تشكل خطرا دائما على املؤسسة .

 سسة ثانيا : البيئة الخارجية للمؤ 

و تتمثل في مختلف العوامل املوجودة خارج املؤسسة و التي يمكن تؤثر سلبا عليها ، أو تشكل أخطارا  

مختلفة على املؤسسة ، و عادة ما تجمع في العناصر التالية : البيئة االقتصادية و االجتماعية البيئة و السياسية 

 2البيئة التكنولوجية .و القانونية  ، البيئة التنافسية ، البيئة الثقافية و 

                                                                 

 . 248 - 247ص ، مصر املعارف، منشأة ،  "باملصارف املخاطر إدارة و قياس  "، سمت   ، الخطيب  1 
شهادة ماستر،كلية العلوم االقتصادية سمية خالف "دور التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوك التجارية" مدكرة لنيل  2 

 2013/2014والعلوم التجارية وعلوم التسيير،جامعة ام البواقي ،
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  يمكن تجسيد هذه الفكرة في الشكل املوالي الذي يوضح لنا مختلف املصادر التي تتولد عنها املخاطر البنكية :
 1مصادر مخاطر العمل البنكي ( I.1)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نالحظ من خالل هذا الشكل أن مصادر املخاطر البنكية قد تكون في البيئة الخارجية للبنك  ، مثلما هو الحال 

بالنسبة  لألسواق ، أي السوق التي تمارس فيها البنوك أنشطتها املختلفة ، و كذا مشاكل االقتصاد الكلي ، حيث 

العام القتصاد الدولة  أو االقتصاد العالمي له تأثير كبير على أعمال البنوك الخاصة من حيث النتائج أن األداء 

بينما تتمثل مخاطر البيئة الداخلية في ظروف العمل داخل البنك في حد ذاته ، سواء من حيث القروض التي 

التي ترتبط بالعنصر البشري ، إذ تؤدي يمنحها لعمالئه و بالتالي مخاطر عدم االستحقاق ،أو من حيث العمليات 

األخطاء التشغيلية إلى احتمال التعرض إلى مخاطر كثيرة تؤثر على أعمال البنك ، و هما ما ستتطرق إليه  في 

 العنصر املوالي .

 البنك كمصدر للمخاطر 

ة نشاطه ،فانه في الوقت الذي يمكن إن يتعرض إليه البنك ملخاطر  متنوعة نابعة عن محيطه من خالل ممارس

في الوقت ذاته يمكنه مصدرا ملخاطر يؤثر بها على أنشطة املتعاملين األخريين  املتواجدين في نفس البيئة  هذه 

 الفكرة يمكن تجسيدها في الشكل املوالي : 

 

 

 

 

 

                                                                 

 نفس املرجع السابق   1

 مشاكل اقتصادية األسواق 

 مشاكل البيئة

 مشاكل عمليات  مشاكل قانونية

 القروض

 مخاطر العمل

 

ج لبنك كمنتا
 للمخاطر

  بيئة السوق

البيئة 
 االنية 
  منطقة النشاط اآلنية

بيئة غير 
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 1مصادر مخاطر العمل البنكي (I.2)الشكل رقم 

من خالل الشكل نالحظ انه في البيئة اآلنية قد تتسبب مثال خسارة ينك ما إلى تشكيل مخاطر على البنوك أو 

املتعاملين االقتصاديين ، و عليه فان حالته املالية مثال تأثر حتما املؤسسات األخرى ،كون البنك هو احد أهم 

على كل ما له عالقة مباشرة مع هذا البنك . أما فيما يخص في عالقة البنك بالبيئة السوقية ، فانه يحتمل أن 

على يشكل مخاطر على كل الناشطين في ذلك السوق ،فالوزن الذي يمثله البنك يجعل من هذا األخير قادرا 

التأثير في السوق عن طريق تصرفاته مثل ابتكار منتجات جديدة .بينما تتأثر البيئة الغير املباشرة أو العامة من 

حيث التوسع الجغرافي و ما له من تأثيرات على البيئة العامة ، من حيث استقطاب  األيادي العاملة ، أو التأثير 

تخلصه من خالل ما سبق ، هو أن هناك عدة مصادر للمخاطر على األوضاع االقتصادية كالتضخم مثال . ما نس

البنكية و عليه فان النتيجة هي أن املخاطر التي تواجه املؤسسات البنكية ليست واحدة  بل متعددة مما يعني أنها 

 ستكون مختلفة فيما بينها من عدة نواحي ، كاألولوية التي تمثلها للبنك  مثال ، أو جسامة الخطر الذي يمكن

تتسبب فيه  ، و بالتالي التكلفة التي سيتوجب دفعها لقاء تغطية الخسائر املنجزة عن التغطية ، أي على النتيجة 

 اإلجمالية للبنك .

 

 

 

 املبحث الثالث:إدارة املخاطر في البنوك

 املطلب األول : مفهوم و خطوات إدارة املخاطر البنكية 

 الفرع األول: مفهوم إدارة املخاطر و أهم اختصاصاتها 

 مفهوم إدارة املخاطر  .1

                                                                 

وم سمية خالف "دور التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوك التجارية" مدكرة لنيل شهادة ماستر،كلية العلوم االقتصادية والعل1
 2013/2014وعلوم التسيير،جامعة ام البواقي ،التجارية 
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إدارة املخاطر على أنها " تقليل اآلثار السلبية للمخاطر إلى الحد األدنى بأقل تكلفة  William and Henzeعرف 

 ».ممكنة من خالل التعرف عليها و قياسها و السيطرة عليها 

ل علمي للتعامل مع املخاطر البحثة عن طريق توقع الخسائر العارضة املحتملة و وانه عبارة عن منهج أو مدخ"

تصميم و تنفيذ إجراءات من شانها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو األثر املالي للخسائر التي تقع إلى الحد 

  1األدنى"

االقتصادية على هذه املخاطر التي تهدد ( إدارة املخاطر على أنها " تحديد و السيطرة cosoو قد عرفت لجنة )

 .2األصول أو القدرة االيرادية للمشروع "

( بنشر املفاهيم الرئيسية لإلطار املتكامل في إدارة مخاطر املشروع و عرف إدارة cosoقدمت لجنة ) 2014في عام 

 املخاطر بأنها:

اد لتطبيق اإلستراتجية املوضوعة لكي يكون " عملية تنفيذ بواسطة مجلس اإلدارة املنظمة و اإلدارة و كل األفر 

 ضمن املخاطر املقبولة لتوفير تأكيد معقول النجاز األهداف التالية :

 اإلستراتجية: األهداف و فعالية استخدام املورد. 1

 العمليات: كفاءة و فعالية استخدام املورد. 2

 التقارير: االعتماد على التقارير. 3

 ظمة املطبقة .االدعان : ادعان القوانين و األن 4

كما عرفت معهد املدققين الداخلين إدارة املخاطر على أنها " هيكل متناسق ،وعمليات مستمرة عبر 

املنظمة ككل لتحديد و تقييم و التقرير عن االستجابات و الفرض و التهديدات التي تؤثر على أنجز 

 3األهداف ".

صارف في الواليات املتحدة األمريكية إدارة املخاطر بما عرفت لجنة الخدمات املالية املنتقبة عن هيئة قطاع امل

يلي: " هي تلك العملية التي يتم من خاللها تعريف املخاطر و تحديدها و قياسها و مراقبتها و الرقابة عليها و ذلك 

 بهدف ضمان ما يلي :

 

 فهم املخاطر. 1

 إن املخاطر ضمن اإلطار املوافق عليه من قبل مجلس اإلدارة. 2

 عملية القرارات املتعلقة بتحمل املخاطر تتفق مع األهداف اإلستراتجية للمصرف .إن  3

 إن العائد املتوقع يتناسب مع درجة الخطر. 4

                                                                 

  146،اإلسكندرية ، الدار الجامعية،ص 1، ط مصارف("-شركات-إدارات-"إدارة املخاطر ) أفراد( ، 2007حماد ، طارق عبد العال ،)1
  10، دار املسيرة ،عمان ،األردن ،ص" إدارة املخاطر املالية " (،2009الراوي، خالد وهيب، )2
 . 97- 96، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، ص " املدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث " ( 2009مجمعة ، )محد حلمي 3
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 إن تخصيص رأس املال و املوارد يتناسب مع مستوى املخاطر. 5

 إن القرارات املتعلقة بتحمل املخاطر واضحة و سهلة الفهم. 6

 1ف منسجمة مع مستوى املخاطرإن حوافز األداء املطبقة في املصر  7

 ( تتمثل هذه املكونات في :Kinney 2003و حددت مكونات إدارة املخاطر من وجهة) 

  االستجابة للمخاطر. - -تقييم املخاطر  - -تحديد األحداث    - -البيئة 

 . أنشطة الرقابة 

 2االتصال و املعلومات املراقبة 

 3: الضوابط املستمرة إلدارة املخاطر  تكون وقائية و اكتشافيه و تصحيحية (I.3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 أهداف إدارة املخاطر:

 يمكن القول ا ناي نظام إلدارة املخاطر يعمل على تحقيق العناصر التالية:

  .إعطاء مجلس إدارة البنك و املديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع املخاطر التي يواجهها البنك 

  الداخلية و ذلك إلدارة مختلف أنواع املخاطر في جميع و حدات البنك.وضع نظام للرقابة 

                                                                 

تمي ، )1  45( "دور املراجعة الداخلية في إدارة املخاطر "، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في املحاسبة،جامعة دمشق،ص2011شادي صالح البج 
( " دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر املصرفية " ، ورقة بحث مقدمة إلى امللتقى 2010أكتوبر ) 12و11فريدة مفتاح،مفتاح صالح،يومي  2

  042الوطني حول مهنة  التدقيق ي الجزائر، جامعة سميمدة،ص 
ة التمويل األصغر في البلدان ، دورة تدريبية بعنوان إدارة املخاطر التشغيلية، ترجمة شبكاملصدر: االجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء 3

 .39،ص2003سنابل ، –العربية 

  
 

 

 الوقاية 

/ تحديد املخاطر1  

 / تطوير استراتيجيات و2
 إجراءات لترتيب املخاطر

 

/ تصميم السياسات 3
املخاطرللتخفيف من حدة   

/ اختبار الكفاءة و 5
 املراقبة

/ مراجعة السياسات6  

 تصحيحية

ديد تطبيق السياسات و تح/ 4
 املسؤوليات

 اكتشافية
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 . الحيلولة دون وقوع الخسائر املحتملة 

 . التأكد من حصول البنك على عائد مناسب للمخاطر التي يواجهها 

 .استخدام إدارة املخاطر كسالح تنافس ي 

 أهم اختصاصات إدارة املخاطر:

 1البنوك التجارية و تتمثل أهمها في املهام التالية:تتعدد اختصاصات إدارة املخاطر في 

  إعداد الدراسات الفنية الخاصة التي تضعها اإلدارة العليا للبنك بشان الحدود التي يتعين االلتزام بها

سواء فيما يتعلق بمجال االئتمان ) حد أقص ى لحجم املحفظة / الودائع ، حد أقص ى لإلقراض للعميل 

العالقة به ، حد أقص ى للنشاط الواحد ...( ، أو حدود للفجوات الخاصة بالسيولة الواحد و األطراف ذو 

و سعر العائد وسعر الصرف ، و بوجه عام هي اإلدارة التي تتولى إعداد الدراسات الخاصة بالسياسات 

ن خالل و الضوابط التي يتعين مراعاتها لكافة األنشطة التي يزاولها البنك، ومتابعة اإلدارات املختلفة م

التقارير و البيانات و السيناريوهات التي يتم إعدادها في هذا الشأن للوقوف على مدى التزامها بتلك 

الحدود و إعداد املقترحات و التوصيات الالزمة لتعديل املسار ، و الحد من املخاطر الناجمة عن وجود 

 انكشاف كثر من املسموح به في أي نشاط .

  الخاصة بمراقبة كافة األعمال البنكية ) االئتمان ، االستثمار ، غرفة إعداد الضوابط و الحدود

 املعامالت ، السيولة ...(.

  إعداد املؤشرات و التحليالت املالية لكل ما هو تكلفة و عائد بغرض تقييم مدى سالمة السياسة املتبعة

 ارة.و مدى تحقيقها لألهداف املحددة باستراتجيه البنك املعتمدة منة مجلس اإلد

 .إعداد البيانات الالزمة للجنة إدارة األصول و الخصوم بالبنك 

  اعدادو متابعة التقارير و الجداول و املؤشرات التي يتم إعدادها ملتابعة قياس و إدارة املخاطر لكل

 أنواع املخاطر .

ا يرأسها حيث اتجهت البنوك املتقدمة منذ التسعينات إلى تشكيل لجنة إلدارة األصول و الخصوم لديه

الرئيس التنفيذي للبنك و أعضاؤها مديري اإلدارات الخاصة باالتمان و اإلدارة املالية و االستثمار و 

املعامالت الدولية ، املخاطر ، وأي عضو آخر ترى اللجنة أهمية حضوره االجتماعات التي تعقدها ، من 

مخاطر أسعار الصرف و أسعار  بين أهم االختصاصات لتلك اللجنة ، وضع السياسات الخاصة بإدارة

الفائدة ، ودراسة الفجوات ، و بحث ما يلزم من استخدام أدوات التحوط الالزمة لدرء مخاطر تقلبات 

 السوق و املخاطر املالية و مخاطر االستثمار و مخاطر االئتمان ...
                                                                 

" اطر اساسية ومعاصرة في الرقابةعلى املصارف وادارة املخاطر" صندوق النقد العربي،معهد السياسات االقتصادية ،2005سمير  الخطيب 1
 1 28ص-24ص ،ابو ظبي،االمارات العربية املتحدة 
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فعلية ملتطلبات بازل و تتمثل الوظيفة السادسة إلدارة املخاطر في متابعة ما تنتهي إليه التطبيقات ال

بخصوص معيار كفاية رأس املال ، قياس مخاطر التشغيل ، وكافة التطورات التي تصدر عن لجنة 

( و ذلك بغرض تهيئة أوضاع البنك مع التطورات البنكية الحديثة و مسايرة املستجدات حتى 2بازل)

 يتسنى استمرار البنك في السوق و املناقصة .

 ت املستخدمة في قياس مدى سالمة أداء البنك إعداد و متابعة املؤشرا 

  عرض تقارير دورية على اإلدارة العليا للبنك بشان حجم املخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة األنشطة

 املختلفة التي يزاولها ، و االقتراحات التي تراها مناسبة للحد من املخاطر

 1تجميع البيانات الخاصة و تحليلها 

 الفرع الثاني: خطوات إدارة املحاضر في البنوك 

 أوال : خطوات إدارة املخاطر البنكية 

 توجد العديد من الخطوات التي يمكن اتبعا و التي تتمثل عموم  :

 تحديد املخاطر -

 قياس املخاطر -

 ضبط املخاطر -

 مراقبة املخاطر -

تعريفهـا ف. كـل منتج أو خدمـة يقـدمها البنـك ينطوي مـن أجـل تحديـد املخـاطر البـد أوال مـن تحديد املخاطر:  .1

عليها عدة مخاطر. على سبيل املثال هناك أربعة أنواع من املخاطر في حالة منح قرض وهذه املخـاطر هـي: 

مخـاطر اإلقـراض، مخـاطر سـعر الفائـدة، مخـاطر السـيولة ومخـاطر تشـغيلية. إن تحديـد املخاطر يجب أن 

 . مستمرة ويجب أن تفهم املخاطر على مسـتوى كـل عمليـة وعلـى مسـتوى املحفظة ككلتكون عملية 

 وهناك العديد من الطرق لتحديد الخطر يظهر بعضها في الشكل التالي : 

 : طرق مستخدمة في تحديد الخطر ( I.4رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 2013/2014، جامعة أم البواقي ، "دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة املخاطر في البنوك التجارية  سمية خالف "1

 مراجعة القوائم

 قوائم الفحص

 شجرة األخطاء
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 (.16، ص2008: ) الراوي، املصدر

 

من خالل الشكل نالحظ أن كل طريقة من هذه الطرق لها دورها الذي تلعبه و بمجموعها سوية تمثل مدخال 

خاصة في املنظمات الكبيرة ، معقدا مقارنة باألساليب املتبعة باملاض ي ، و أصبحت هذه النقطة منهج عمل 

فاالعتماد على الخبرات الفنية ، إتباع املعايير املتفق عليها و نظام الفحص و املراقبة لم تصبح بذاتها الطريقة 

 الشاملة في تحديد أو تسليط الضوء على مواطن الخطر ، و بالتالي سلسلة األحداث التي تؤدي إلى كوارث .

املخـاطر املتعلقـة بنشـاط، تكـون الخطـوة الثانيـة هـي قيـاس هـذه املخـاطر حيث  : بعـد تحديـدقيـاس املخـاطر .2

أن كل نوع من املخاطر يجب أن ينظر إليه بأبعاده الثالثة وهي حجمه، مدته، واحتمالية الحدوث لهذه 

النسـبة إلى إدارة املخاطر.إن القياس الصحيح والذي يتم في الوقت املناسـب علـى درجـة كبيـرة مـن األهميـة ب

 املخاطر

: بعد تحديد وقياس املخاطر تأتي الخطوة الثالثة وهي ضبط املخاطر حيث هنـاك ثالثـة طرق ضبط املخاطر .3

أساسية لضبط املخاطر املهمة وذلك على األقل لتجنـب نتـائجهم العكسـية، وهـي تجنـب أو وضـع حدود على 

 ر هذه املخاطربعض النشاطات و تقليل املخاطر أو إلغاء أث

: علـى البنـوك أن تعمـل علـى إيجـاد نظـام معلومـات قـادر علـى تحديـد وقيـاس املخـاطر بدقـة، مراقبة املخـاطر .4

وبـنفس األهميـة يكـون قـادر علـى مراقبـة التغيـرات املهمـة فـي وضـع املخـاطر لـدى البنـك. علـى سـبيل املثـال لـو 

ـدفع فهـذا يجـب أن يظهـره نظـام املعلومـات وبالتـالي فـإن نظـم املعلومات الذي يعكس توقـف عميـل مـا عـن ال

 1أهمية كبيرة بالنسبة للبنك التغير في سعر الفائدة كي يعوض البنـك علـى فقـدان العائـد مـن هـذا القـرض لـه 

 ويمكن تلخيص مراحل إدارة املخاطر في املخطط التالي :

 : مراحل إدارة املخاطر البنكية  (I.5رقم ) الشكل

                                                                 

ابراهيم الكراسنة ،اطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة املخاطر،صندوق النقد العربي،معهد السياسات  1 
 االقتصادية،ابوظبي م

 مؤشر المخاطر

التنظيميةالخرائط   

دراسات االحتماالت و 
 المخاطر
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 املصدر: من اعداد الطلبة اعتمادا على معطيات سابقة 

 ثانيا : أساليب إدارة املخاطر البنكية 

عندما توجه أي مؤسسة بنكية مخاطر فان أمامها عدة خيارات للتعامل مع هذه املخاطر أهمها تجنب هذه 

 ويلها ( إلى طرف آخر .املخاطر ، أو  قبولها ، كما يمكن نقلها ) تح

تتبنى املصارف الخيار األول و املتمثل بتجنب املخاطر في حالة لم تكن لديها اإلمكانيات الالزمة لتحمل تلك 

املخاطر و لكنها في التوقيت نفسه سوف تخسر  األرباح املتأتية من هذه العملية املصرفية ، و بمعنى آخر أن 

لكنه اختار عدم املخاطرة مقابل خسارته للعائد املتوقع من العملية  املصرف اختار إستراتيجية تحويطية ،

املصرفية بتجنبه املخاطر  إذا لم يكن قادر على تحملها، أو إذا كان تجنب املخاطر اقل من تكلفة إدارتها، أما 

ائد املتوفر إذا اإلستراتجية الثانية وهي املعاكسة لإلستراتجية األولى و هي قبول املخاطر بهدف الحصول على الع

ما كان العائد املتوقع اكبر من املخاطر املتوقعة أو إمكانية املصرف تحمل املخاطر املتوقعة و قدرة إدارة املصرف 

 على إدارة املخاطر بشكل مناسب.

الخيار األخير هو اإلستراتجية الثالثة املتاحة أمام املصرف فتتمثل في تحويل الخسارة إلى طرف ثاني عن طريق 

  1حمل تكلفة ذلك من خالل التامين أو الكافالت الحكومية أو الحصول على ضمانات ت

 و يمكن تلخيص أساليب إدارة املخاطر في املخطط التالي :

 أساليب إدارة املخاطر البنكية :(I.6رقم )الشكل 

                                                                 

، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 2املصرفية و مدى التزام املصارف العراقية بمتطلبات بازل  بلسم حسين رهف، إدارة املخاطر1
 392،ص46،2015الجامعة.العدد 

مراحل ادارة 
المخاطر 
البنكية 

تحدي
د

قياس

ضبط

مراقب
ة  
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 : من إعداد الطلبة اعتمادا على املعطيات السابقة  املصدر

 

 املطلب الثاني: مبادئ و مسؤوليات القيام كعملية املخاطر البنكية 

 أوال : مبادئ إدارة املخاطر في البنوك 

 :يلي فيما إجمالها يمكن والتي مخاطرها، لتسيير استخدامها للبنوك يمكن مبادئ عدة هناك

 اإلدارة مجلس مسؤولية -

 املخاطر إدارة إطار -

 املخاطر إدارة عملية تكامل -

 األعمال خطوط محاسبة -

 املخاطر وقياس تقييم -

 املستقلة املراجعة  -

 .للطوارئ  التخطيط -

 العليا واإلدارة اإلدارة مجلس مسؤولية .1

 املساهمين أمام مسؤول وهو بنك، لكل اإلدارة مجلس عاتق على أساس ي بشكل املخاطر مسؤولية تقع

 .فعال بأسلوب تسير أنها من والتأكد البنك يواجهها التي للمخاطر فهمه يستوجب مما البنك، أعمال عن

 رجعتها ا بم اإلدارة مجلس يقوم أن ويجب للبنك العليا اإلدارة قبل من املخاطر سياسات وضع يتم وعليه

منهجيات  أو وأساليب املخاطر تحديد أو تعريف املخاطر إدارة سياسات تتضمن أن ويجب .عليها واملوافقة

 1قياس.

 

 املخاطر إدارة إطار .2

                                                                 

حالة ام البواقي، اذروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في  -على تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة2زبير عياش ،"تاثير تطبيق اتفاقية بازل 1
 .92ص، 2011/2012ير،جامعة ام البواقي،الجزائر علوم التسي

نقل املخاطر قبول املخاطر تجنب املخاطر  

 أساليب إدارة املخاطر
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 العليا اإلدارة طرف من املوضوعة االستراتجيات تطبيق على تسهر مستقلة هيئة وضع البنك على

التمويلية  املوارد وتوفر تخصص أن للبنك العليا اإلدارة على كما اإلدارة، مجلس طرف من عليها واملصادق

 اختياره. تم الذي املخاطر إدارة إطار ولدعم للموظفين

 املخاطر إدارة عملية تكامل .2

 املخاطر بين التبادلية العالقات طبيعة فهم وتحديد ضمان إلى يهدف املخاطر إدارة عملية تكامل إن

 بعمل العالقة ذات األخرى  املخاطر بقية عن بمعزل  معين خطر أثر تقييم يمكن ال حيث البنك، في املختلفة

 إدارة تطبيق إلى يؤدي مما ككل املؤسسة مستوى  على بالشمولية تتسم املخاطر إدارة عملية أن كما البنك،

 واآلثار املختلفة املخاطر بين املتبادلة العالقات فهم من التمكن إلى إضافة متكامل بشكل املخاطر

 .1جيد بشكل بها املرتبطة

 األعمال خطوط محاسبة

 ونشاط التجزئة نشاط مثل أعمال خطوط إلى تقسيمها يمكن البنك أنشطة أن املعروف من

 إدارة املخاطر عن مسؤولين يكونوا أن يجب األعمال خطوط من خط كل عن املسؤولين فإن لذا ،...الشركات

 2بهم املناط األعمال لخط املصاحبة

 املخاطر وقياس تقييم .2

 بطريقة والقياس التقييم يتم أن ويجب ودوري منتظم وبشكل وضعية بصورة املخاطر جميع تقييم ينبغي

 املحتملة وغير املحتملة األحداث تأثير بالحسبان املخاطر تقييم يأخذ وأن وممكنا، عمليا ذلك كان كلما كمية

 .الحدوث

 املستقلة املراجعة6 .

 :التالية الشروط فيه تتوفر قسم املخاطر تقييم يتولى أن يجب

 التامة باالستقاللية يتمتع أن  

 املخاطر لتقييم الكافية والخبرات والصالحيات السلطات لديه يكون  أن  

 املخاطر إدارة أنشطة فعالية اختيار على القدرة . 

 املخاطر إدارة عملية فعالية لضمان العالجية التوصيات وتقديم التقارير رفع. 

 .التخطيط للطوارئ 7

 حدوث حالة في تطبيقها يمكن عملية خطط وجود ضرورة االعتبار في تأخذ أن املخاطر إدارة على 

  مع التعامل كيفية عن واضحة صورة البنك لدى يكون  أن هو الجانب هذا من والهدف .محددة طوارئ 

                                                                 

  121،ص، 2010مهند حنا نقوال عيس ى" إدارة مخاطر املحافظ االئتمانية ، دار الراية للنشر و التوزيع ،األردن 1
 . 28،ص 2005الطبعة األولى، لبنان  "دليلك إلى إدارة املخاطر املصرفية"،نبيل شحادة2



 البنوك و املخاطر البنكية                                                                                                                          الفصل األول 

 
31 

 املناسب الوقت وفي وفعال كفء بشكل العادية غير الظروف. 

 األمثلة ومن حدوثها يمكن التي املخاطر أنواع كافة االعتبار في تأخذ أن يجب الطوارئ  خطة إن 

 ملتطلبات واالستجابة بالبنك، العمالء ثقة وفقدان الطبيعية، بالكوارث املتعلقة املشاكل ذلك على 

 الجهات

 ، دوري بشكل الطوارئ  خطط رجعة ا م عملية تتم أن ويجب العاملية املالية واألزمات اإلشرافية 

 .ومنتظم

 يلي ما رعاة ا م ضرورة مع البنوك كافة على أعاله األسس تطبيق يمكن انه بالذكر الجدير: 

 وانتشارها. األنشطة حجم 

 النشاط. طبيعة 

 والنشاط العمل تعقد مدى 

 .1األدوات و الوسائل املتوفرة التي يمكن تطبيقها في مجال إدارة املخاطر 

 البنوك في املخاطر إدارة بعملية القيام مسؤولية :ثانيا

 الذين الرئيسيين الالعبين من عدد بين مشتركة مسؤولية البنكي النظام على املحافظة مسؤولية أصبحت

 ويمكن املخاطر، إدارةشراكة  ذلك على ويطلق التشغيل، ومخاطر املالية املخاطر من مختلفة أبعاد يديرون

 كالتالي املخاطر إدارة عملية في الشركاء تحديد

 اإلشرافية  السلطات أو املراقبون .1

 املخاطر، إدارة عمليات تسهيل هو الرئيس ي دورهم ولكن بنك، إفالس أو انهيار يمنعوا أن املراقبون  يستطيع ال

 يلعب وهذا املخاطر، إلدارة عام إطار وجود عناصرها أهم من البنوك في املخاطر إلدارة جيدة بيئة وجود وتشجيع

 .املخاطر إدارة في اآلخرين الشركاء أو املسؤولين في التأثير في هاما ر ا دو

 املساهمون .2

 املوظفين وتعيين املختلفة االستراتجيات بوضع يقوم من هو حيث اإلدارة، مجلس على البنك إدارة مسؤولية تقع

 .جيدة بصورة ويعمل قويا البنك يكون  أن مسؤولية عليه تقع التشغيل، سياسات ووضع العليا اإلدارة وخصوصا

 

 

 

 

 التنفيذية اإلدارة .3

                                                                 

  124، ص،   2010خاطر املحافظ االئتمانية ، دار الراية للنشر و التوزيع ،األردن مهند حنا نقوال عيس ى" إدارة م1
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 التنفيذيين املديرين لدى يكون  أن ويجب اإلدارة، مجلس يضعها التي السياسات تطبيق عن املسؤولة اإلدارة وهي

 .البنكية املخاطر بإدارة كافية دراية ولديهم املنافسة، على والقدرة الخبرة

 الداخلي والتدقيق التدقيق لجنة.4

 املخاطر، إلدارة اإلدارة مجلس سياسة مهمة أو لوظيفة امتداد بمثابة الداخلي والتدقيق التدقيق لجنة تعد

 ونظم الداخلية الرقابية باألنظمة البنك التزام من بالتأكد الداخلي والتدقيق التدقيق لجنة تقوم أن ويجب

 إدارة على اإلدارة مساعدة في هاما ر ا دو يلعبان الداخلي والتدقيق التدقيق لجنة أن من الرغم وعلى املعلومات،

 .البنك في املستويات جميع عاتق على تقع املسؤولية أن إال سليمة، بصورة املخاطر

 الخارجيين املدققين.5

 املدققين يهتم أن ويجب املخاطر، بإدارة الخاصة املعلومات عمليات في تقييمها ر ا دو يلعبون  ما غالبا وهم

 تدقيقهم يكون  أن يجب وانما فحسبن الدخل وقائمة امليزانية  لعناصر التقليدي بالفحص فقط ليس الخارجيين

 .املخاطر على مركزا

 البنك مع املتعاملين أو العام الجمهور .6

 مطالبة خالل من وذلك املخاطر، إدارة مجال في عبء املودعين وخصوصا البنك مع املتعاملين عاتق على يقع

 املحيطة واملخاطر البنك أداء تقييم من يتمكنوا حتى املالي والتحليل املالية املعلومات عن باإلفصاح البنك إدارة

 .1وأعماله بأنشطته

 املطلب الثالث : إجراءات الحد من املخاطر و تصنيفات إدارة املخاطر 

 املخاطر من الحد إجراءات :أوال

 أقل إلى الخسائر وقوع احتمال تقليل خالل من البنك وأرباح أصول  حماية منها الهدف إدارية وترتيبات آليات وهي

 حدوثها إمكانية وتقييم وقياس املخاطر هذه نوعية تتضمن املخاطر من الحد إجراءات فإن وبالتالي .ممكن حد

 الالزم التمويل وتحديد ممكن حد أدنى إلى آثارها من التقليل أو حدوثها، على بالرقابة الكفيلة النظم وإعداد

  .ألعماله البنك تأدية استمرار يضمن بما حدوثها، حالة في الخسارة هذه ملواجهة

 2أسس ثالثة على تستند اإلجراءات وهذه

 ،املعدومة املخاطر ذات الديون  من األقل على معين عدد اختيار أي االختيارية  

 القرض وصنف نوع حسب وهذا ،للمخاطر حد وضع 

 ،معنيين لعمالء القروض تمركز يتجنب وهذا التنوع. 

                                                                 

  26،ص24،ص  2009" ، شركة ايجبت برس للطبعة 2حشاد، إدارة مخاطر التشغيل في البنوك وفقا ملتطلبات بازل "نبيل 1
،جامعة منتوري قسنطينة  27وم االنسانية ،العدد بوعشة مبارك :"ادارة املخاطر البنكية مع اشارة لحالة الجزائر " ،مجلة العل 2 

  2007،الجزائر،جوان
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  :نوعين إلى املخاطر من الحد إجراءات وتنقسم

 العالجي التسيير .1

 احتمال يصبح أو تحققه بعد الخطر ملواجهة البنك رعيها ا ي التي أول إجراءات السياسات كل في املتمثل وهو

 تطور  من الحرجة املرحلة في تنفذ أو إجراءاته سياسته ألن بالعالجي التسيير هذا ويوصف .جدا مرتفعا تحققه

 .القانونية والشؤون املنازعات مصلحة وهي بالبنك مختصة مصلحة اختصاص من وهو تحققه، أثناء أو الخطر

 .منقولة قيم إلى القروض تحويل مثل وتقنيات طرق  يستخدم العالجي والتسيير

 الوقائي التسيير.2

 منح قرار  اتخاذ وأثناء قبل البنك رعيها ا ي التي )املالئمة الضمانات ( والسياسات اإلجراءات كل في متمثل وهو

 ...البنوك، بين األخطار وتقسيم العمالء بتنوع القرض

 :فهي الوقائي التسيير عملية في البنك يتبعها والسياسات التي اإلجراءات أهم أما

 نسبة تقديم يفضل البنك فإن نسبيا طويلة ومدته ر ا كبي القرض كان إذا :البنوك بين القرض خطر توزيع1.2.

 التسديد عدم خطر يتجنب حتى أخرى  مالية مؤسسات على القرض باقي يوزع أن على القرض من فقط جزء أو

 .بمفرده ذلك مسؤولية ويتحمل آلخر أو لسبب

 :هما بأسلوبين البنوك بين القرض تقسيم ويتم

 القرض  خطر تقسيم إلى يهدف ومريح واضح عقد بموجب يتم للبنوك الرسمي االتحاد إن :الرسمي األسلوب

 .واحدة مؤسسة قرض لطلب قبوال البنوك من مجموعة بين

 ذلك في بما القرض ملنح اإلداري  بالجانب يهتم الذي االتحاد رئيس يدعى مسؤول االتحاد هذا على ويشرف

 ...الضمانات، ومتابعة واملقترض القرض ملتابعة الضرورية املعلومات على والحصول  العميل مع التفاوض

 للمؤسسة  القرض ملنح تعاقدية ال تشاورية بصفة البنوك تتحد األسلوب هذا بواسطة :الرسمي غير األسلوب

 بنك كل مع تتشاور  التي املقترضة املؤسسة من بمبادرة االتحاد هذا يكون  ما عادة .الرسمي األسلوب عكس وذلك

 .اتحاد رئيس وجود دون  ثنائية العالقات إطار في حدة على

 عدد مع البنك نشاطات بتركز يتعلق فيما أخطار من يحدث أن يمكن ملا تفاديا :متعاملين عدة مع التعامل.2.2

 أن له يمكن البنك فإن بعضهم أو املتعاملين من كبير عدد على عملياته توزيع إلى يلجا فإنه املتعاملين من محدود

 .مشاكل دون  ذلك يتجاوز 

 حيث حدود، دون  القروض منح في التوسع من االحتراز البنك على يجب :القروض منح في التوسع عدم.32.

 القروض، هذه استرجاع على وقدرته يتناسب وبما املالية إمكانياته رعي ا ي أن عليه يجب

 .أمواله ملصادر الزمني البعد بجانب منها يتعلق فيما خاصة املالي هيكله وكذا
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 فيما وباألخص األخطار من العديد تفادي من البنك يتمكن حتى :للبنك الداخلية الرقابة أنظمة تطوير . 2.4

 البنكية العمليات ملختلف الداخلية رقابته أجهزة يطور  أن عليه يجب واملحاسبي، اإلداري  بالجانب يتعلق

 واتخاذ املناسب الوقت في واكتشافها تحدث أن يمكن التي األخطار وتحديد اإلقراض، بوظيفة املرتبطة

 .حينها في منها للتقليل الالزمة اإلجراءات

 ثانيا: تصنيفات إدارة املخاطر 

تصنيف يعكس ما تم  يضع أن )املفتش(املراقب  وعلى 8 إلى 7 من مقياس على املخاطر إدارة تصنيفات تعتمد

 1رؤيته أثناء التفتيش كالتالي: 

 قوي  1 تصنيف .

 املنتجات عن الناتجة تلك حتى فعال بشكل املخاطر وضبط تعريف على وقدرتها اإلدارة فعالية يعكس 1 تصنيف

 السياسات أن لضمان املخاطر إدارة في املشاركة في فعال اإلدارة مجلس فإن كذلك البنك، يقدمها التي الجديدة

 اإلدارة ملجلس تقدم قوية معلومات وبأنظمة فعالة، داخلية رقابة بإجراءات  مدعمة البنك لدى أول اإلجراءات

 .املناسب الوقت وفي الكافية املعلومات

 رض يم تصنيف 2 .

 النقص وهذا الضعف، أو النقص بعض يشوبها ولكن فعالة للمخاطر البنك إدارة أن على 2 تصنيف يدل

 .معه التعامل ويمكن معروف

 يمكن الداخلية بالرقابة املتعلقة والتقارير و اإلجراءات السياسات وكذلك اإلدارة مجلس رقابة فإن عموما

 ال بشكل عليها السيطرة يمكن املخاطر فإن عام وبشكل البنك، وسالمة متانة ضمان في وفاعلة مرضية اعتبارها

 .العادية اإلجراءات حدود في الرقابية األجهزة من رقابي أي إجراء يستدعي

 عادل  تصنيف3 .

 العادي من أكثر اهتمام تستدعي وبالتالي القصور  من ش يء يشوبها املخاطر إدارة أن على يدل التصنيف هذا إن

 رقابة كفاية الضبط، أنظمة كفاية( املخاطر إدارة عناصر أحد نقص يشوب حيث الرقابة، أجهزة قبل من

 في قاصر البنك يجعل ما وهذا )العليا واإلدارة اإلدارة مجلس قبل من فاعلة رقابة املعلومات، وأنظمة املخاطر

 تؤثر قد التي و اإلجراءات  بالسياسات االلتزام عدم تشمل أن يمكن الضعف مناطق إن .املخاطر مع التعامل

 .البنك عمليات على سلبا

 

 

 

                                                                 

،جامعة منتوري قسنطينة  27بوعشة مبارك :"ادارة املخاطر البنكية مع اشارة لحالة الجزائر " ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد بوعشة ، 1
  234،ص 235ص  2007،الجزائر،جوان
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 )هامش ي( حدي تصنيف  4 .

 ذات املخاطر وضبط وقياس ومراقبة تحديد عن عاجزة البنك لدى املخاطر إدارة أن على التصنيف هذا يدل

 حيث اإلدارة، مجلس رقابة في ضعف تعكس الوضعية هذه فإن وغالبا البنك، عمليات على الكبير املادي التأثير

 الجزائر  في (طرف مجلس اإلدارة  من فوري إصالح إلى حاجة في وهي حدية املخاطر إدارة عناصر أحد يكون 

 هذه أن املتعلق بالنقد و العرض ( ، كما  2003أوت  26/ 11-03 األمر من  160 املادة على بناءا البنكية اللجنة

 وهو البنك لدى املخاطر إدارة ضعف عن ناتج هذا تحديدها يتم لم الكبيرة املخاطر من العديد تعكس الوضعية

 .الرقابية األجهزة طرف من املتزايد االهتمام يستدعي ما

 مرض ي غير تصنيف.2

 هذه املخاطر، ومراقبة وضبط وقياس تحديد أجل من للمخاطر الفعالة اإلدارة غياب على التصنيف هذا يدل

 مجلس قدرة وعدم ضعيف املخاطر إلدارة الرئيسية العناصر من األقل على واحد هناك بأن تعكس الوضعية

 هذه تستدعي حيث ضعيفة، الداخلية الضبط أنظمة تكون  فمثال الضعف، هذا مع التعامل على البنك إدارة

 .الرقابية الهيئات قبل من الكبير االهتمام الوضعية
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 خالصة الفصل :

كانت دراستنا حول البنك حيث يعتبر من املؤسسات املالية املهمة في الدولة و ذلك من خالل في هذا الفصل 

تخصصه و وظائفه األساسية املتمثلة في منح القروض و قبول الودائع و الوساطة بين أصحاب املال و 

علها معرضة إلى املخاطر االستثمارات و تطور البنوك من وقت نشأتها إلى حد اآلن و االتجاهات التي أخذتها مما يج

البنكية و املصرفية ،و قمنا بتبيين ضرورة متابعة املخاطر التي تتعرض إليها املصارف و مدى الحاجة إلى وجود 

إدارة مستقلة إلدارة املخاطر ، فال يمكن أن يتجنب املصرف املخاطر و إنما يمكنه من التحكم بها و إدارتها بما 

 على استمرار يته و ذلك بالتنسيق بين اإلدارات و البنك. يخدم مصلحة العمل و املحافظة
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 تمهيد:

يلعب التدقيق دررا مهما في الحياة االقتصادية لألهمية التي تنتظر إليها الجمعيات املهنية في أنحاء العالم و            

 يعتبر دراستها من املوضوعات املتقدمة اكادمية .

يعتبر التدقيق الداخلي من الوسائل املهمة إلدارة املؤسسات للتأكد و التحقق من التزام الوحدات اإلدارية  و

بالسياسات املالية و اإلدارية و التشريعية و ألنظمة املالية و اإلدارية و السياسات املتبعة فيها و يعتبر إقامة نظام 

نوعا من اإلجراءات الرقابية التي يتم من خاللها فحص و  سليم للتدقيق لتطبيق قوانين املؤسسة حيث يعتبر

تقييم كفاءة و كفاية كافة اإلجراءات و لتوسع البنوك و تطور وظائفها كان ملساهمة في تتبع و تفحص الثغرات و 

 األخطاء التي تولد مخاطر بنكية و تقييمها و إدارتها باإلضافة إلى حماية البنك منها .

عرض في هذا الفصل نبذة عن التدقيق عامة و التدقيق الداخلي خاصة و هذا سيقدم في حيث سنقوم ب        

املبحث األول وسنتناول في املبحث الثاني واقع التدقيق الداخلي في البنوك أما أخيرا و في املبحث الثالث سنتطرق 

 إلى العالقة إدارة املخاطر و التدقيق الداخلي في البنوك .
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 املبحث األول:  ماهية التدقيق و معاييره 

 املطلب األول: التطور التاريخي للتدقيق و مفهومه  

 الفرع األول: نظرة عامة عن التدقيق: 

 أوال: نشأة التدقيق ) التطور التاريخي ملهنة التدقيق (:         

املتتبع لتاريخ تطور مهنة التدقيق في العديد من دول العلم يجدانها نمت و تطورت في ضل فكرة           

االنفصال امللكية عن اإلدارة، وذلك لحاجة مالك املنشات )خاصة شركات املساهمة( إلى رأي منهي مستقل 

 عن مدى كفاية إلدارة في استخدام مواردها املتاحة.

هذا التغيير الكبير في شكل املنشاة وأوجه نشاطها و حجم عملياتها و ازدياد مشاكلها إلى  وقد دعى          

ضرورة إدارة  املنشاة على أسس علمية و عملية يكفل تحقيق الرقابة على األموال و أوجه النشاط و رسم 

 :سياساته و متابعة تنفيذها و تقييم أداء أجهزته و العاملين فيه حيث اقتض ى ذلك وجود

 .تنظيما إداري سليم يقوم على توزيع العمل و تحديد السلطة 

  نظام محاسبي محكم، وظيفته تحقيق و تسجيل و تبويب عمليات املنشاة القابلة للقياس املالي و

 عرضها و دراستها.

  نظام رقابي دقيق إلى املحافظة على أموال املنشاة، الكشف الفوري عن أي خطا أو إسراف أو ضياع

 و رفع الكفاية اإلنتاجية للمنشاة.و عالجه 

وتحت هذه الظروف نشأت الحاجة امللحة إلى بعض الوسائل التي يمكن أن تقنع املساهمين بان الحسابات 

 املقدمة لهم من قبل مجلس إدارة شركتهم تعطي صورة موضوعية وواضحة عن املركز املالي و نتائج األعمال .

تعريف الحديث لتدقيق الحسابات من قبل لجنة مفاهيم التدقيق املنبثقة و تتضح ابرز مالمح هذا التطور في ال

 من جمعية املحاسبة األمريكية بأنه:

"عملية منظمة و موضوعية للحصول على أدلة و تقويمها فيما يتعلق بحقائق و أحداث اقتصادية، وذلك 

نتائج إلى مستخدمي املعلومات املهتمين للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق و املعايير املدة، و إيصال ال

 1بذلك التحقق ".

 

 

 
 

                                                                 

  /https://sbkreston.com-/ محاسبون قانونيون و مستشارون )ماذا تعرف عن مهنة التدقيق (شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي   1
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 ثانيا: تعريف التدقيق: 

هو أسلوب من أساليب الرقابة يشمل مجموعة من اإلجراءات يتخذها املدقق بهدف فحص أعمال الغير و ذلك 

ائمون على تنفيذ املهام للحكم على مدى سالمة التنفيذ للقواعد و التعليمات السابق تحديدها و التي يلتزم بها الق

 و رفع تقرير عن نتيجة الفحص إلى من بهمه األمر.

فحص فني انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية و البيانات تعريف التدقيق من وجهة نظر املحاسبين : 

ي فني محايد املحاسبية املثبتة في الدفاتر السجالت و القوائم املالية للوحدة التي تدقق حساباته بهدف إبداء رأ

عن داللة القوائم أو الحسابات الختامية التي أعدتها الوحدة عن نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة و عن مركزها 

 املالي.

هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات و الخطوات التي يتخذها املدقق تعريف التدقيق من وجهة نظر املدقق : 

يزانية العامة عن نتيجة أعمال الوحدة و مركزها املالي في تاريخ معين لفحص الدفاتر و السجالت و ما تحويه و امل

 بالرجوع إلى التعريف يمكن تحديد األركان األساسية لعملية التدقيق .

 :يتم فحص البيانات و املستندات و السجالت و القوائم املالية. عملية الفحص 

 :من أن هذه البيانات و املستندات و القوائم املالية طبقا للمبادئ املحاسبية املتعارف  عملية تحقق

 عليها.

 :حيث يتم بيان الرأي اإلجمالي بان البيانات الختامية تعبر عن نتيجة األعمال و عن  بيان رأي فني محايد

 1املركز املالي للوحدة كما في تاريخ معين.

 ر منها :هناك بعض التعاريف للتدقيق نذك

  :IASBالتعريف األول: ملجلس معايير التدقيق و التأكد الدولي 

عملية يبدي فيها املمارس استنتاجا مصمما لرفع ثقة املستخدمين املقصودين باستثناء الجهة املسؤولية بشان 

هدف عملية تقييم أو قياس املوضوع هي املعلومات التي تنجم عن طريق املقاييس، مع األخذ بعين االعتبار أن 

التأكيد املعقولة هو تقليل مخاطر عملية التأكيد إلى مستوى مقبول في ظروف العملية كأساس لشكل ايجابي من 

 .2التعبير عن االستنتاج املمارس 

 

 

                                                                 

 
 https://sbkreston.com/ 1-شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي / محاسبون قانونيون و مستشارون )ماذا تعرف عن مهنة التدقيق (  

 25، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، ص2009احمد حلمي جمعة، املدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديث، الطبعة األولى، 
 2 https://khitasabdelkarim.wordpress.com 
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 1: 110التعريف الثاني: حسب معيار التدقيق الدولي 

كانت البيانات املالية، قد أعدت من كافة إن تدقيق البيانات املالية هو تمكين املدقق من إبداء رأيه فيما إذا 

النواحي الجوهرية، وفقا إلطار تقارير مالية محدد، وان العبارات املستعملة لبيان رأي املدقق تعبر بصورة 

 حقيقية و عادلة عن كافة النواحي الجوهرية.

املقررة سلفا و التقارير عن  جمع و تقييم األدلة عن املعلومات لتحديد مدى التوافق مع املعاييرالتعريف الثالث:

 2ذلك و يجب أداء املراجعة من شخص كفء و مستقل 

املراجعة تمثل عملية)ينفذها مراجعون مؤهلون بدرجة مالئمة( حيث تخضع الحسابات الخاصة التعريف الرابع:

ملنشات للفحص بالوحدات االقتصادية املختلفة في مجال الجمعيات و األعمال و النوادي و غيره من األنشطة و ا

بمستوى التفصيل املالئم و الذي يمكن املراجعين من تكوين رأي عن دقة الحسابات و صدقها و العدالة) الحياد 

و عدم التحيز( التي تنطوي عليها ،ويعبر عن الرأي في تقرير املراجعة الذي يوجه الجهات صاحبة املصلحة أو 

 3االهتمام التي كلفت املراجع بالقيام بها 

 الفرع الثاني: التطور التاريخي للتدقيق و مفهومه    

يعتبر التدقيق الداخلي من الوسائل املهمة إلدارة املؤسسات لتأكد و التحقق من التزام الوحدات اإلدارية     

بالسياسات املالية،اإلدارية،والتشريعات و األنظمة املالية اإلدارية،والسياسات العامة املتبعة فيها،وسوف نتطرق 

 إلى نشاءة التدقيق الداخلي و تطوره ثم سنتطرق إلى مفهومه.

 أوال: نشأة التدقيق الداخلي ومراحل تطوره: 

 .نشأة التدقيق الداخلي. 1

لم يظهر التدقيق الداخلي إلى في الثالثينات بالواليات املتحدة األمريكية فهو يعتبر حديث إذا ما قورن            

ن "مجمع 1941لت الدول املتقدمة اهتماما كبيرا بالتدقيق الداخلي حيث تأسس عام بالتدقيق الخارجي،و لقد أو 

 املدققين الداخليين" بالواليات املتحدة األمريكية،الذي اصدر دورياته بعنوان *املدقق الداخلي* .

د من صحة حيث في بادئ األمر اقتصر على التدقيق املحاسبي،أي تدقيق العمليات املالية من اجل التأك       

التسجيل واكتشاف األخطاء و كذا التأكد من سالمة إدارة األصول،لكن فيما بعد ازداد أهميته من خالل 

 .4استخدامه كأداة لخدمة اإلدارة العليا داخل املؤسسة 

                                                                 

sabdelkarim.wordpress.com.https://khita 1 
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 01-88من القانون 40ولقد أولى املشرع الجزائري اهتماما كبيرا للتدقيق الداخلي،ويظهر ذلك خالل املادة 

والتي تنص على ما يلي "يتعين على املؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم و  12/11/1988ر بتاريخ:الصاد

 1تدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة في املؤسسة و تحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها و تسييرها".

:"تخضع 41يلي : املادة ( و اللتان نصتا على ما01-88من نفس القانون)قانون 58و41كما أشير إليه في املواد 

 املؤسسات العمومية االقتصادية لتقييم إداري يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن طريق التنظيم".

: "ال يجوز ألحد أن يتدخل في إدارة أي تسيير املؤسسة العمومية االقتصادية خارج األجهزة املشكلة 58املادة 

ا، تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا و يترتب عنها قانونا و العاملة في إطار الصالحيات الخاصة به

 تطبيق قواعد املسؤولية املدنية و الجزئية املنصوص عنها في هذا الشأن".

 .مراحل تطور التدقيق الداخلي:2

 :يبين التطور الذي طرا على التدقيق الداخلي، مفهومه، وظائفه وأهدافه (II.1 رقم )  الجدول 
 املرحلة الثالثة:

 الوقت الحالي-التسعينات

 املرحلة الثانية :

 الثمانيات-الستينيات

 :املرحلة األولى
 الخمسينيات-األربعينيات

مرحلة تطور التدقيق 
 الداخلي

أداة رقابة وأداة إنشائية و 
استثمارية وتوفير املعلومات 
 لإلدارة العليا ولجنة التدقيق

 أداة وقاية
 وأداة إنشائية

 أداة و وقاية و حماية
 

طبيعة وظيفة التدقيق 
 الداخلي

جميع العمليات وإدارة 
 املخاطر والحوكمة

نطاق عمل التدقيق  العمليات املالية و املحاسبة جميع عمليات املنشاة
 الداخلي

رقابة االلتزام وتقديم 
املقترحات وتقييم عمليات 
 إدارة املخاطر و الحوكمة

رقابة االلتزام وتقييم األداء و 
 املقترحاتتقديم 

رقابة االلتزام ورقابة الناحية 
 املالية و املحاسبية

 أهداف عملية التدقيق

التحقق و التقييم والتدقيق 
 على أساس املخاطر

التحقق وتقييم الكفاءة و 
 الفاعلية

التحقق من صحة العمليات 
 املالية

 مدخل عملية التدقيق

 التبعية املدير املالي إدارة املنشاة لجنة تحقيق

 التبليغ   اإلدارة العليا لجنة التدقيق مجلس اإلدارة

"مدى إدراك اإلدارة العليا في املصارف السورية ألهمية املراجعة ( ،2010املصدر : كيرزان ،فاتن حنا،)
 5" رسالة ماجستير في املحاسبة ،دمشق،صالداخلية في زيادة قيمة العمليات املصرفية وتحسينها

 ثانيا: مفهوم التدقيق الداخلي 

                                                                 

 1 1998رسمية الجزائرية، الجريدة ال 
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 العديد من التعاريف للتدقيق الداخلي ومن بينها ما يلي : .تعريف التدقيق الداخلي :هناك1

  يعرف املعهد الفرنس ي للمدققين واملراقبين الداخليين كما يلي: } التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة 

 1مستوى املؤسسة تساعد اإلدارة على املراقبة العامة ألنشطتها { 

 يعرف املجمع األمريكي للمدققين الداخليين التدقيق الداخلي بأنه: } وظيفة تقييمية مستقلة تمارس 

 2داخل املؤسسة لفحص مختلف األنشطة ،وتقييمها بهدف أساس ي هو خدمة اإلدارة{ .

 قلة تنشا داخل تنظيم معين يغرض فحص و تقييم األنشطة التي} التدقيق الداخلي هو وظيفة مست 

 3يقوم بها هذا التنظيم،وبهدف التدقيق الداخلي إلى مساعدة األفراد داخل التنظيم للقيام باملسؤوليات { .

  من املفاهيم املناسبة للتدقيق الداخلي هو انه " وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة لتعبر عن 

قامة الرقابة اإلدارية بما فيها املحاسبة،لتقييم مدى تماش ي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة وللعمل نشاط داخلي إل

 على حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى " كما عرفه معهد املدققين الداخليين.

تحاد الدولي للمحاسبين بأنه:"تقويم ويؤكد على ما تقدم املفهوم الذي وضعته لجنة معايير املحاسبة التابعة لال

األنشطة املتعارف عليها داخل الوحدة كخدمة للوحدة وتشمل وظائفها الفحص،التقييم واملراقبة ملدى كفاية 

 4فعالية األنظمة الرقابية الداخلية واملحاسبية".

ينشا داخل منطقة كما عرفه أيضا املجمع األمريكي للمدققين الداخليين على انه :} نشاط تقديمي مستقل 

األعمال ملراجعة العمليات كخدمة لإلدارة ،وهو وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس و تقييم فعالية وسائل 

 5الرقابة األخرى{ 

من خالل التعريف السابق يظهر لنا بان التدقيق الداخلي يقوم به أطراف داخل املؤسسة من اجل الوقوف على 

 النقاط اآلتية:

  الرقابة الداخلي.دقة أنظمة 

 .قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف 

 .مراجعة نظام املعلومات املحاسبية املولد األساس ي للمعلومات املحاسبية بشكل دوري 

                                                                 

شعبان لطفي"املراجعة الداخلية مساهمتها في تحسين سير املؤسسة،مذكرة لنيل شهادة مجيستار،جامعة الجزائر،الجزائر  1 
  70،ص2004العاصمة،

  2,2000 page60   *théorie pratiqué de l’audit interne K 3eme édition : Jacques Renard 
ي،سمير كامل محمد،محمود مراد مصطفى:االتجاهات الحديثة في الرقابة واملراجعة الداخلية ،دار الجامعة فتحي رزق السوافر 3 

  1998للنشر،مصر
  26،ص 1999احمد حلمي جمعة :"املدخل الحديث لتدقيق الحسابات"،دار الصفاء، 4 
واملمارسة التطبيقية ،ديوان املطبوعات محمد التهامي طواهر،مسعود صديقي،"املراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري 5 

  ،ص2005الجامعية،الطبعة الثانية،الجزائر،
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 .فحص كافة السجالت و البيانات و املستندات املحاسبية 

 .حماية أصول املؤسسة 

ب األمر أن يقوم املدقق الداخلي بدور فعال داخل الهيكل ولتنفيذ األهداف السابقة للتدقيق الداخلي يتطل

 1التنظيمي للمشروع بحيث يتولى املهام التالية 

 .رقابة قبل الصرف ،للتحقق من سالمة اإلجراءات قبل إتمام الصرف الفعلي 

 رقابة بعد الصرف )الحقة(، للتأكد من أن جميع املصروفات قد صرفت في األغراض املحددة و 

 بإعمال املشروع. واملرتبطة

 .التأكد من مدى مسايرة العاملين باملشروع للخطط واإلجراءات اإلدارية املوضوعية 

 ومن خالل هذه التعاريف نالحظ أن التدقيق الداخلي هو وظيفة : 

 .وقائية وذلك للتأكد من وجود الحماية الالزمة لألصول وسالمة السياسات اإلدارية 

  قياس و تقييم فاعلية نظم وإجراءات الرقابة املطبقة و مدى مسايرتها تقييمية من حيث انه يعمل على

 لتوجيهات اإلدارة.

  تنشئها املؤسسة لتطمئن اإلدارة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية و صدق البيانات و املعلومات املقدمة 

 إليها،كما تقترح التحسينات املناسبة لألنظمة املوضوعة داخل املؤسسة.

 قيق الداخلي:  .أهداف التد2

 من بين أهم أهداف التدقيق الداخلي ما يلي:

 .التأكد من إتباع السياسات و اإلجراءات املوضوعة و مدى االلتزام بها 

 .تقييم الخطط و السياسات و اإلجراءات املوضوعة 

 .املحافظة على أموال و موارد املنظمة من االختالس وسوء االستخدام 

 حاسبية)اتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط(.التحقق من دقة البيانات امل 

 . االلتزام بتزويد الهيئات اإلدارية املختلفة ببيانات محاسبية دقيقة و صادقة 

  االلتزام بتزويد املستويات اإلدارية باملفارقات والتحليالت و الدراسات والبيانات و التقارير املالية و

 اإلحصائية .

                                                                 

محمد سمير الصبان، محمد مصطفي سليمان:"األسس العلمية و العملية ملراجعة الحسابات"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 1 
2004/2005  
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  باقتراح ما تراه من تعديالت وتحسينات مالئمة.رفع الكفاءة اإلنتاجية 

 .مجاالت التدقيق الداخلي و أنواعه : 3

 تتمثل كل من مجاالت التدقيق الداخلي وأنواعه فيما يلي:

إن لوظيفة التدقيق الداخلي مجاالت عديدة محل التطبيق وهذا مجاالت تطبيق التدقيق الداخلي:  1.3.

يمارس نشاطه ألجل مصلحة الجميع، من الوظائف التي تكون معاينة على جميع وظائف املؤسسة فاملدقق 

 1التدقيق الداخلي الوظائف التالية:

إن كل من املحاسبة و املالية وظيفتان مسجلتان ضمن برنامج التدقيق الداخلي الوظيفة املالية املحاسبية : 

 ة املالية املحاسبية باملؤسسة.بحيث يقوم املدقق الداخلي أثناء قيامه بمهامه بأداء رأي حول الوضعي

وبصفة عامة التدقيق الداخلي له ثالثة أهداف:*عدالة الذمة املالية. * حماية جميع ممتلكات املؤسسة 

 .*الصراحة في املعلومات .

تخضع هذه الوظيفة إلى التدقيق الداخلي على أساس أن املدقق يقوم بمهامه على مختلف الوظيفة التجارية: 

ي تتم على مستوى هذه الوظيفة من بيع أو شراء ، تسويق وتخزين ونقل وغيرها من النشاطات النشاطات الت

األخرى حيث يتم الكشف عنها و فحصها و تحليلها من ناحية العالقات التجارية و االشهارية وكذا قدرة الزبون 

 على الدفع و نوعية التسليم ...

فة من ناحية مواقع العمل أكثر مما يصب الجانب اإلداري يصب عمل املدقق على هذه الوظي وظيفة اإلنتاج :

لها،وذلك حتى يكون على احتكاك مع العمال و املسؤولين و التعرف على العراقيل و املصاعب التي تواجههم أثناء 

 عملية اإلنتاج حتى يقوم بمواجهتها ،والحد من )الصعوبات ،العراقيل(.

 في هذه الوظيفة على املستويات التالية : يتمثل عمل املدقق الوظيفة املعلوماتية:

 *مراجعة مراكز التكوين.

 *مراجعة املكاتب.

 *مراجعة شبكة اإلعالم اآللي. 

: يشمل عمل املدقق في هذه الوظيفة على طرق التسيير للموظف باملعنى الكامل و الواعي على وظيفة التسيير

 .جميع مستويات املؤسسة و املصالح املوجودة بها

 

 2تتمثل أنواع التدقيق الداخلي في أنواع التدقيق الداخلي:  2.3.

 * تدقيق القوائم املالية. * تدقيق االلتزام. * تدقيق العمليات.
                                                                 

  123، ص:1982ية للمراجعة "، مكتبة عين الشمس القاهرة محمد عباس حجازي: "األصول العلمية و املمارسة امليدان1 
  106عبد الفتاح الصحن،محمد السيد السرايا:"الرقابة الداخلية"،الدار الجامعية،اإلسكندرية،مصر ،ص 2
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   : هو عبارة عن الحصول على أدلة اإلثبات لتوفير تأكيدات بصحة األرقام تدقيق القوائم املالية

دئ املحاسبية املتعارف عليها أو أي أسس شاملة،ويسعى الظاهرة في القوائم املالية و اتساقها مع املبا

املدقق إلى التصديق على صحة أن بيانات القوائم املالية متماشية مع املعايير املوضوعية آم ال،ويجب 

 إن يرتكز هذا على أدلة إثبات صالحة و كافية.

  :تدقيق االلتزام 

 ؤسسة قد التزم بالقوانين و اللوائح أم ال.إن الغرض من هذا التدقيق هو تحديد ما إذا كان شخص آو م

  :تدقيق العمليات 

يعرف تدقيق العمليات على انه تدقيق منتظم ألنشطة الوحدة االقتصادية و مدى تحقيق األهداف املرجوة منها 

 وذلك بغرض تحسين أداء الوحدة االقتصادية.

 ثالثا: أوجه االختالف و التشابه بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي 

هناك العديد من أوجه االختالف و التشابه بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي و التي يمكن توضيحها كما 

 يلي:

هناك بعض أوجه التشابه بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجي تكمن في النقاط أوجه التشابه:  1

 :                    1التالية 

  هدف كل من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي لوجود نظام رقابة داخلية فعال ملنع وتقليل حدوث

 األخطاء .

 ل يقوم بتوفير املعلومات الالزمة التي تساعد كل من التدقيق الداخلي والخارجي يمثل نظام محاسبي فعا

 في إعداد القوائم املالية التي يمكن االعتماد عليها من قبل األطراف املعنية.  

مما سبق نجد أن هناك مجال للتعاون بين املدقق الداخلي والخارجي،حيث أن املدقق الخارجي في كثير من 

من اختبارات وتقييم ألنظمة الرقابة الداخلية،كذلك في حالة  األحيان يعتمد على ما يقوم به املدقق الداخلي

لنظام جيد وفعال للتدقيق الداخلي يؤدي ذلك إلى توفير الجهد وفي كمية االختبارات على املدقق  املنشاةإتباع 

 الخارجي عند قيامه بالفحص.

 وعلى العموم تتمثل أوجه التشابه فيما يلي :

 في املؤسسة. العمل في نفس النطاق أو املجال 

  تطبيق منهجية مشتركة مع اختالف طفيف 

 .امتالك مستوى كفاءة ومعرفة بالتنفيذ الجيد للتدقيق في كل املستويات 

                                                                 

  27،ص26، ص2006غسان فالح املطارنة،تدقيق الحسابات املعاصر الناحية النظرية،دار املسيرة،عمان أردن،الطبعة االولى 1 
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في الواقع يبقى مل من املدقق الداخلي والخارجي يتقاربان فيما يخص إبداء الرأي للحالة والوضعية املالية 
 بية املوجودة في النظام ثم اإلدالء بها لإلدارة العامة.للمنشاة، واكتشاف املخالفات واألخطاء املحاس

 يمكن حصر أوجه االختالف بين التدقيق الداخلي و الخارجي ،على النحو التالي:أوجه االختالف   2

    

 الفرق بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي( II 2. )الجدول رقم

خلي و املدقق الخارجي و التي من خالل الجدول نالحظ أن هناك العديد من أوجه االختالف بين املدقق الدااملصدر:  1
 الخارجي.الحظناها من خالل الخصائص التي تميز بها كل من املدقق الداخلي و املدقق 

 

 

 املطلب الثاني: التدقيق الداخلي و نظام الرقابة الداخلية.

                                                                 

، 1993محمد سمير الصبان، األصول العلمية للمراجعة بين النظرية واملمارسة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر1 
  44، ص45ص

  املدقق الخارجي  املدقق الداخلي 

الهدف الرئيس ي: خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن  -1
النظام املحاسبي كفء ويقدم بيانات سليمة ودقيقة لإلدارة، 
وبذلك ينص الهدف الرئيس ي على اكتشاف ومنع األخطاء و 

 الغش عن السياسات املوضوعة 

الهدف الرئيس ي:خدمة طرف ثالث عن طريق إبداء -1
املالية التي تعدها  الرأي عن سالمة و صدق القوائم

 اإلدارة عن نتيجة األعمال و املركز املالي.
الهدف الثانوي:اكتشاف األخطاء،في حدود ما تتأثر به -2

 التقارير،القوائم املالية. 

الهدف أو -1
 األهداف 

موظف من داخل الهيكل التنظيمي للمشروع ويعين بواسطة 
 اإلدارة 

شخص منهي مستقل من خارج املشروع يعين بواسطة 
 املالك 

نوعية من يقوم -2
 بالتدقيق 

يتمتع باستقالل جزئي، فهو مستقل عن بعض اإلدارات و 
 لكن يخدم رغبات اإلدارات األخرى 

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة في عملية الفحص و 
 التقييم وإبداء الرأي 

درجة االستقالل -3
 أي وإبداء الر 

مسؤول أمام اإلدارة،ومن ثم يقدم تقرير بنتائج الفحص 
 والدراسة إلى مسؤوليات اإلدارة العليا 

مسؤول أمام املالك،ومن ثم يقدم تقريره عن نتائج 
 الفحص ورأيه الفني عن القوائم املالية إليهم .

 املسؤولية  -4

تحدد اإلدارة نطاق عمل املدقق الداخلي فبقدر املسؤوليات 
 التي تعهد اإلدارة للمدقق الداخلي يكون نطاق عمله.

يحدد ذلك أمر التعيين والعرف السائد ومعايير التدقيق 
املتعارف عليها، كما تنص عليه القوانين املنظمة ألعمال 

 التدقيق الخارجي 

 نطاق العمل -5

في نهاية السنة املالية وقد يتم الفحص غالبا مرة واحدة  يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة 
 يكون على فترات متقطعة خالل السنة

 توقيت األداء -6
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تعتبر الرقابة الداخلية من أهم العناصر التي يعتمد عليها املدقق عند قيامه بعملية التدقيق ، حيث نجد أن 

لعمل املدقق هي املعيار الثاني من معايير العمل امليداني قد نص على ضرورتها لعملية التدقيق،فالخطوة األولى 

دراسة نظام الرقابة الداخلية املطبق في املؤسسة املراد تدقيق حساباتها وبناءا على هذه الدراسة يستطيع املدقق 

تحديد مدى فحصة واختباراته وذلك عن طريق اإلجراءات و التفصيالت التي يقوم بها املدقق أثناء عملية 

 كلما كانت إجراءات التدقيق أكثر تفصيال. التدقيق،وكلما كانت هذه النظم املطبقة ضعيفة

 الفرع األول: مفهوم نظام الرقابة الداخلية

 يمكن الوصول إلى مفهوم الرقابة الداخلية من خالل التطرق إلى تعريفها، أهميتها، وأنواعها:

 .تعريف نظام الرقابة الداخلية:1

راحل التطور التي مرت بها و تعدد لقد تعددت التعاريف التي تناولت نظام الرقابة الداخلية حسب م

 الجهات املعرفة لها، وسنتناول بعض التعاريف لنظام الرقابة الداخلية كما يلي :

_"الرقابة الداخلية هي كل الوسائل واإلجراءات التي تستخدمها املنشاة لحماية أصولها ومجوداتها وللتأكد من 

 1فاءة اإلنتاجية في املنشاة وتحقيق الفعالية"صحة ودقة البيانات املحاسبية واإلحصائية ولرفع الك

_حسب منظمة الخبراء املحاسبين املعتمدين الفرنسية هي: "مجموعة الضمانات و التأكيدات التي تساهم في 

التحكم الجيد في املؤسسة وتهدف إلى ضمان الحماية لكافة املمتلكات ،جودة املعلومات والى تطبيق تعليمات 

اإلجراءات لكل نشاط أنشطة املؤسسة  اإلدارة وتشجيع تحسين األداء ،كما يتعن على اإلدارة توضيح الطرق و

 .2للحفاظ على استمراريتها " 

_حسب الفيدرالية الدولية املحاسبية "نظام الرقابة الداخلية مكون من مجمل السياسات واإلجراءات املوضوعة 

من طرف اإلدارة من اجل تحقيق وفي حدود اإلمكان تسيير محكم ألنشطتها" .فهذه اإلجراءات تعني احترام 

ياسات التسيير ،حماية األصول، الوقاية من حاالت الغش و األخطاء واكتشافها صحة التسجيالت س

 3املحاسبية،مع استخراج في الوقت املناسب معلومات مالية موثوق فيها.

_حسب لجنة إجراءات املراجعة التابعة ملجمع املحاسبين القانونيين األمريكيين هي :" خطة التنظيم وكل الطرق 

راءات واألساليب التي تضعها إدارة الشركة و التي تهدف إلى املحافظة على أصول الشركة وضمان دقة واإلج

وصحة املعلومات املحاسبية وزيادة درجة االعتماد على عليها وتحقيق الكفاءة التشغيلية والتحقق من التزام 

 4العاملين بالسياسات اإلدارية املوضوعة" 

                                                                 

خلف عبد هللا الوردات:التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا ملعايير التدقيق الداخلي الدولية،الوراق  1 
   123ص 2006طبعة االولىللنشر،عمان،األردن،ال

» 4eme  édition, 2002  audite interne théorie et pratique de l  Jacque renard « 2 
?1999  », Paris les audits financiers, Nathan  : « Mikol Alain 3 

  15،ص2006،الدار الجامعية مصرعبد الفتاح محمد الصحن،محمد السرايا،شحاتة السيد شحاتة :"الرقابة و املراجعة الداخلية" 4 
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أن الرقابة الداخلية هي :"مجموعة من الوسائل و القوانين التي توضع من طرف  من التعاريف السابقة نستخلص

اإلدارة من اجل العمل على ضمان التحكم في وظائف املؤسسة ،بغية الوصول إلى تسيير فعال للعمليات املالية و 

 اإلدارية التي تقوم بها".

 . أهمية الرقابة الداخلية : 2

ورة حتمية يجب على املؤسسات االقتصادية تطبيقها وذلك لضمان كفاءة لقد أصبحت الرقابة الداخلية ضر 

األداء في تنفيذ السياسات املرسومة واألهداف املسطرة وهذا عن طريق السير الجيد ألنشطتها عبر مختلف 

 1الفروع ومن أهم العوامل التي ساعدت على تزايدا الهتمام بالرقابة الداخلية ما يلي :

إن النمو الضخم في حجم الشركات وتنوع أعمالها من خالل االندماج . كبر حجم املنشات وتعدد عملياتها: 1.2

والتفرع والنمو الطبيعي جعل من الصعوبة بمكان االعتماد على االتصال الشخص ي في إدارة املشروعات فادى إلى 

 االعتماد على وسائل في صميم أنظمة الرقابة الداخلية.

وهذا واضح  طرار اإلدارة إلى تفويض السلطات واملسؤوليات إلى بعض اإلدارات الفرعية باملشروع :. اض2.2

تماما في شركات املساهمة حيث انفصال أصحاب رؤوس األموال عن اإلدارة الفعلية لها يسبب كثرة عددهم 

ى عدد منتخب منهم "مجلس وتباعدهم ولذلك نراهم "ممثلين في الهيئة العامة للمساهمين" يسندون اإلدارة إل

اإلدارة "ومجلس اإلدارة هذا ال يمكنه إدارة جميع أعمال الشركة  بمفرده ،لذلك يفوض السلطات و املسؤوليات 

إلى إدارات الشركة املختلفة ،ومن اجل إخالء مسؤوليته أمام املساهمين يقوم مجلس اإلدارة بتحقيق الرقابة على 

طريق وسائل ومقاييس وإجراءات الرقابة الداخلية التي تودي إلى االطمئنان  أعمال هذه اإلدارات املختلفة عن

مجلس اإلدارة على سالمة العمل بالشركة،ومن هنا جاء االهتمام بأنظمة الرقابة ووضع اإلجراءات التي تكفل 

  ملجلس اإلدارة تحقيق أهدافه الرقابية.

إلدارة املشروع من الحصول على عدة تقارير دورية عن األوجه البد . حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية دقيقة : 2.3

املختلفة لنشاطه من اجل اتخاذ ماهو مناسب والزم من القرارات لتصحيح االنحرافات ورسم سياسة الشركة في 

املستقبل ومن هنا البد من وجود نظم رقابية سليمة ومتينة تطمئن اإلدارة إلى صحة تلك التقارير التي تقدم لها 

 وتعتمد عليها في اتخاذ القرارات.

على اإلدارة توفير نظام رقابة داخلية سليم حتى . حاجة إدارة املشروع إلى حماية وصيانة أموال املشروع : 2.4

 تخلي نفسها من املسؤولية املترتبة في منع األخطاء والغش أو تقليل احتمال ارتكابها.

تحتاج الجهات الحكومية إلى البيانات دقيقة حول نات دقيقة : . حاجة الجهات الحكومية وغيرها إلى البيا2.5

املنشات املختلفة العاملة داخل البلد لتستعملها في التخطيط االقتصادي والرقابة الحكومية والتسعير وحصر 

                                                                 

  227/228،ص1999خالد أمين عبد هللا :علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية  ،دار وائل للنشر،الطبعة األولى ،عمان االردن1 
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و الكفاءات العلمية وما شابه، فإذا ما طلبت هذه املعلومات من املنشاة ما،عليها تحضيرها بسرعة ودقة ،وهذا ه

 األمر الذي ال يتسنى لها ما لم يكن نظام الرقابة الداخلية املستعمل قويا ومتماسكا.

فلقد تطورت عملية التدقيق من كاملة تفصيلية إلى اختيارات على أسلوب العينة  . تطور إجراءات التدقيق :2.6

تانة نظام الرقابة املستعمل اإلحصائية ذلك األسلوب الذي يعتمد في تقريره على حجم وكمية اختباراته ودرجة م

 في املشروع املعني .

 كل هذه العوامل أدت إلى االهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية وتطويرها مفهوما و أسلوبا وإجراءات.

 . أنواع الرقابة الداخلية : 3

لرقابة الداخلية لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية كان البد من تقسيم الرقابة الداخلية إلى أقسام تعتبر كأنواع ل

 وهي كاآلتي:

تنطوي الرقابة اإلدارية عادة على األساليب واإلجراءات وخطة التنظيم التي تستهدف  . الرقابة اإلدارية :1.3

تحقيق أقص ى كفاءة تشغيلية ممكنة، وضمان االلتزام بالسياسات و اإلجراءات املوضوعة وتحقيق الرقابة 

 1جراءات املتعلقة بالتخطيط ،ومتابعة تنفيذ الخطط بشكل مستمر اإلدارية يتم من خالل الوسائل و اإل 

 ومن أهم األساليب التي تستخدمها املنشاة لتحقيق أهداف الرقابة اإلدارية ما يلي

 .املوازنة التخطيطية 

 .الرسوم البيانية والكشوف اإلحصائية 

 .نظام تقييم األداء 

 .دراسات الحركة والزمن 

 .التكاليف املعيارية 

 ر الكفاية الدورية.تقاري 

 .نظام محاسبة املسؤولية 

 .الرقابة على الجودة 

 .البرامج التدريبية 

 

يهدف نظام الرقابة املحاسبية إلى اختبار دقة البيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر . الرقابة املحاسبية: 2.3

وعرض البيانات املحاسبية. لذا والحسابات ودرجة االعتماد عليها، وتتبع عمليات صحة تسجيل وتبويب وتحليل 
                                                                 

محمد فضل مسعد،خالد راغب الخطيب :" دراسة معمقة في تدقيق الحسابات "،كنوز املعرفة،عمان ،األردن ،الطبعة  1 
  195،ص2009االولى
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يعرف املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة املحاسبية بأنها:"نظام للمراقبات كاف وفعال مصمم لتوفير 

 توكيدات معقولة ومناسبة".

إن جوهر نظام الضبط الداخلي هو تقسيم العمل ،وتحديد السلطات واملسؤوليات . الضبط الداخلي  : 3.3

والفصل بينهما عن طريق عدم قيام موظف ما بعملية كاملة، ولذلك يعرف نظام الضبط الداخلي بأنه:"مجموعة 

ية ومستمرة من الوسائل واملقاييس واألساليب التي تضعها اإلدارة بغرض ضبط عملياتها ومراقبتها بطريقة تلقائ

لضمان حسن سير العمل، وعدم حدوث األخطاء أو الغش أو التالعب أو حتى االختالس في أصول املؤسسة 

 1وسجالتها وحساباتها " 

ويتضح مما سبق أن هدف نظام الضبط الداخلي هو حماية أصول املؤسسة، سجالتها ودفاترها عن احتماالت 

 بيقه العديد من املوظفين.الضياع أو سوء االستخدام...، كما يتطلب تط

 الفرع الثاني: فهم نظام الرقابة الداخلية:

يجب أن يتم دراسة وفهم كل مكون من املكونات الخمس للرقابة الداخلية،وللوصول لهذا الفهم يجب على 

 املدقق أن يأخذ في اعتباره:

 *تصميم عناصر الرقابة الداخلية املختلفة داخل كل مكون .

 يتم تنفيذ كل منها في التشغيل. *تحديد ما إذا كان

 . فهم بيئة الرقابة : 1

يتمثل هدف املدقق عند فهم البيئة الرقابية في أن يكون قادرا على تقييم اتجاه اإلدارة ولجان التدقيق ومجلس 

اإلدارة وإدراكها وتصرفاتها بخصوص أهمية نظم الرقابة الداخلية ،يجب على املدقق دراسة أسلوب البيئة 

 2بية،أي السياسات و اإلجراءات املقررة من قبل اإلدارة باإلضافة إلى اتجاهاتها وتصرفاتها .الرقا

 . فهم تقويم املخاطر: 2

يحصل املدقق على معرفة بوسائل تقدير اإلدارة لألخطار الخاصة بالعمل بمعرفة كيفية تحديد اإلدارة لألخطار 

ألخطار واحتمال وقوعها ،وتقرير التصرفات الضرورية إلى فهم التي تتعلق بالتقرير املالي، تقييم مدى معنوية ا

 3تقدير املخاطر.

 .فهم أنشطة الرقابة:3

يتوصل املدقق إلى فهم بيئة الرقابة وتقدير الخطر على نحو متماثل في كافة حاالت التدقيق،ولكن يختلف فهم 

عمالء ذوي الحجم الصغير،أصبح امرأ أنشطة الرقابة على نحو كبير في حاالت التدقيق املتنوعة،فبالنسبة لل

متعارفا عليه أن يتم تعريف عددا محدودا من أنشطة الرقابة،نظرا لعدم فعالية الرقابة لوجود عدد محدود من 
                                                                 

 98ص 2005التدقيق الحديث"،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األردن ،الطبعة الثانية،»احمد حلمي جمعة،  1
  415، ص2006أمين السيد لطفي:"املراجعة بين النظرية والتطبيق"، الدار الجامعية، مصر،  2 
  394ص392،ص2005لفين ارينز،جيمس لوباك،تعريب:محمد عبد القادر الديسطي:" املراجعة مدخل متكامل" ،دار املريخ للنشر،الرياض 3 
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األفراد .أما بالنسبة للعمالء الذين يتوافر لديهم عناصر رقابة متعددة فيمكن أن يرى املدقق أن ذلك يوفر 

تالي يكون من املالئم تحديد عدد كبير من عناصر الرقابة خالل مرحلة الفهم،وفي حالة أساسا ممتازا للرقابة،وبال

أخرى من التدقيق فيمكن للمراجع أن يحدد عددا قليال من عناصر الرقابة في مرحلة فهم أنشطة الرقابة وبعد 

 ذلك يتم تحديد عناصر إضافية للرقابة خالل تنفيذ التدقيق .

 يل:. فهم املعلومات والتوص4

 1يجب أن يحصل املدقق على معرفة كافية بنظام املنشاة املالئم بعملية التقرير املالي بغرض فهم ما يلي :

 .مجموعة العمليات الرئيسية للمنشاة التي تعتبر جوهرية للقوائم املالية 

 .الطريقة التي يتم بها إدخال العمليات املالية 

 علومات القابلة للقراءة عن طريق اآللة، وحسابات محددة السجالت املحاسبية، املستندات املؤيدة، امل

 نستخدمها املنشاة في تشغيل العمليات والتقرير عنها.

  التشغيل املحاسبي من إدخال العملية التي يتم تضمينها في القوائم املالية شاملة الطرق التي تستخدمها

 املنشاة في تشغيل البيانات على الحاسب االلكتروني.

 قرير املالي التي تستخدمها املنشاة إلعداد التقديرات ،االفصاحات واملظاهر الهامة األخرى عملية الت

 للقوائم املالية.

 .فهم املراقبة : 5

يمثل أهم نوع من املعرفة التي يجب أن يلم بها املدقق لفهم املراقبة في التعرف على األنواع الرئيسية ألنشطة 

املؤسسة، وكيفية استخدام هذه األنشطة في تعديل الرقابة الداخلية عند الرقابة املتبعة التي تستخدمها 

 2الضرورة. ومن أكثر الوسائل شيوعا في هذا اإلطار املناقش مع اإلدارة.

 الفرع الثالث  : مسؤولية املدقق فيما يخص نظام الرقابة الداخلية 

داخلي ،فان مسؤولية املدقق حول هذه األنظمة بما أن نظام الرقابة الداخلية يتكون من رقابة محاسبية وضبط 

 3تتضح من خالل ما يلي :

 

 . الرقابة املحاسبية:1

                                                                 

  415ص،2006أمين السيد لطفي:"املراجعة بين النظرية والتطبيق"، الدار الجامعية، مصر،  أمين السيد لطفي: 1 
  394،ص2005القادر الديسطي:" املراجعة مدخل متكامل" ،دار املريخ للنشر،الرياض لفين ارينز،جيمس لوباك،تعريب:محمد عبد 2 
  213،214ص 2006غسان فالح املطارنة،تدقيق الحسابات املعاصر الناحية النظرية،دار املسيرة،عمان األردن،الطبعة االولى 3 
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يعتبر املدقق مسؤوال عن نظام املحاسبة كونها ذات صلة بعملية التدقيق ومدى دقة البيانات املحاسبية املسجلة 

لوضع املالي الفعلي للمؤسسة عن الفترة بالدفاتر ومدى إمكانية االعتماد عليها ،ومدى داللة القوائم املالية ل

 املالية محل الفحص،كذلك حماية أصول املنشاة النقدية من االختالس،التالعب واكتشاف األخطاء.

كما على املدقق أن يبذل عناية خاصة لهذا النظام كونه ذا أهمية جوهرية في عملية التدقيق املرتقبة، لذلك 

 ظام املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية لغرض التخطيط لعملية التدقيق.معايير التدقيق على املدقق فهم الن

 .الرقابة اإلدارية:2

ال يعتبر املدقق مسؤوال عن دراسة و تقييم نظام الرقابة اإلدارية في املؤسسة محل الفحص،حيث أن هذا النوع 

 لزم املدقق بفحص نظاممن الرقابة يهدف إلى تنفيذ السياسات اإلدارية وفقا للخطة التي وضعها،وان أ

الرقابة الداخلية سيوسع من مسؤولياته ويلقى عليه عبئا كبيرا خاصة وان وجود أو عدم وجود نظام الرقابة 

 اإلدارية ال يؤثر على برنامج التدقيق الذي يقوم بوضعه املدقق.

 . نظام الضبط الداخلي:3

خلي ،كما هو معروف إن نظام الضبط الداخلي هنا يعتبر املدقق مسؤوال عن فحص و تغيير أنظمة الضبط الدا

هو :" نظام الضبط و الرقابة على العمليات  اليومية للمؤسسة والذي يؤدي إلى اكتشاف األخطاء والغش 

بسهولة" وبما أن املدقق مسؤوال عن عملية اكتشاف األخطاء والغش واالختالس فانه بذلك يعتبر مسؤوال عن 

 فحص نظام الضبط الداخلي.

 طلب الثالث: املعايير الدولية للتدقيق الداخلي ولجان املراجعةامل

 تتباين منظمات داخل كذلك وتتم متباينة، وقانونية ثقافية بيئات في تتم الداخلي التدقيق أنشطة كانت ملا

 تلك أن وحيث املنظمة وخارج داخل أشخاص خالل من تتم كما التنظيمية، وهياكلها وأحجامها أهدافها في

 للمدققين األمريكي املعهد أصدر فقد املختلفة البيئات في الداخلي التدقيق أنشطة ممارسة على تؤثر قد الفروق

 .لجان املراجعة إلى إضافة املطلب هذا في لها التطرق  سيتم التي الداخلي بالتدقيق الخاصة املعايير من مجموعة

   الداخلي التدقيق الفرع األول:معايير

 ومتعارف مقبولة تكون  حيث التدقيق، عملية تحكم التي املبادئ بأنها الداخلي التدقيق معايير تعرف

 التدقيق إجراءات  باستخدام الداخلي املدقق يقوم خالله من الذي العام اإلطار في املعايير هذه وتمثل عليها،

 املطلوبة الجودة مدى عن تعبر وهي الداخلي، التدقيق وظيفة وأهداف بطبيعة املعايير هذه وتتصل املناسبة،

 :يلي فيما الداخلي التدقيق معايير وتتمثل مهامه ملختلف أداءه عند املدقق من

 

 

 (1100 )سلسلة املدقق عمل وتنفيذ االستقاللية .1
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 :إلى املعيار هذا وينقسم

 االستقاللية -

 .املدقق عمل تنفيذ -

 يتصفوا أن الداخليين املدققين وعلى مستقال يكون  أن الداخلي التدقيق نشاط على :االستقاللية .1.1

  1عملهم. تأدية أثناء باملوضوعية

 و يتفرع من هذا املعيار معيارين ثانويين يتمثالن في:

 له يسمح الذي باملستوى  املؤسسة في الداخلي املدقق مكانة تكون  أن بد ال املؤسسة: في املكانة 

 2بالتدقيق. مسؤوليته بممارسة

 في موضوعيين يكونوا أن أي املوضوعية التدقيق أعمال إنجاز الداخليين املدققين على :املوضوعية 

 مراحل عملهم وذلك بدون التأثر باملحيط و الظروف املادية واملعنوية. 

 املتلقات املعلومات وتقييم فحص املهمات، تخطيط على املدقق عمل يحتوي  أن يجب املدقق :  عمل تنفيذ .2.1

 .واملتابعة املحصلة بالنتائج التصريح واملستجمعة،

 :وهي ومغزاه  محتواه تفسر ثانوية معايير أربعة تكمله املعيار وهذا

 من العمل هذا وتوثيق املعلومات ترجمة تحليل، استقبال، الداخلي املدقق على بد ال املهام: تخطيط 

 .تشخيصه إعداد ويمكنه املستجمعة املعلومات خالل من النتائج وعرض توزيع كذلك الفصل، أجل

 أنه هناك  أي عليها، املحصل النتائج على تقارير يعدوا أن الداخليين املدققين على :بالنتائج التصريح

 .تقرير بدون  تدقيق ال أنه هو وضروري  معروف إقرار 

 الالزمة املعلومات بجميع اإلملام بعملهم القيام عند املدققين على بد ال :املعلومات وتقييم فحص 

 .شاملة نظرتهم تكون  لكي تقييمها األخير وفي ومقارنتها فحصها بغرض

  : التقرير  في رت ذك التي األعمال أن لضمان باملتابعة يقوموا أن الداخليين املدققين علىاملتابعة

 .التقرير هذا خالل من سيتابع عملهم وأن االعتبار بعين ستؤخذ

 املنهي: التأهيل .2

 .منهي وضمير عالية مهنية بكفاءة أعمالهم إنجاز الداخليين املدققين على

 باملدقق الداخلي منها وخمسة الداخلي، التدقيق بمصلحة متعلقة منها ثالثة معايير ثمانية املعيار هذا من يتفرع

 1يلي: كما وهي
                                                                 

 53،ص 2012جامعة دمشق  املحاسبة في ماجستير مذكرة املخاطر، إدارة في الداخلية املراجعة  دور " :البجيرمي صالح شادي1
  2: 1979  » Paris objectif et pratique  l’audit et control interne « : « : lionel collins Gerard Vallin 2 
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 :التالية املعاييرفي  التدقيق بمصلحة املتعلقة املعايير تتمثل :الداخلي التدقيق بمصلحة املتعلقة .املعايير1.2

 كفاء هناك تكون  بأن تضمن أن الداخليين املدققين مصلحة على :املستخدمين وترسيم اختيار 

 .املنجزة املراجعات بمستوى  يكون  حيث الداخليين للمدققين عام وتكوين تقنية

 واملعارف  واملؤهالت الكفاءات تحتوي  أن املدققين مصلحة على :التقنية والكفاءة التأهيل معرفة

 .املدقق مسؤولية إلنجاز الضرورية

  :مالئمة بطريقة عليها اإلشراف يتم أعمالها أن تضمن أن الداخلي التدقيق مصلحة علىاإلشراف 

 .ومناسبة

 فهي كاآلتي : الداخليين باملدققين املتعلقة املعايير يخص فيما :الداخليين باملدققين املتعلقة .املعايير2.2

 القانون  هذا ألهمية املهنة قانون  قواعد احترام  الداخليين املدققين على :املهنة قانون  احترام 

 .املدقق لتقارير معنوية وسلطة قوة إعطاء في ومساهمته

 وكذلك تأهيل معارف، ذوي  يكونوا أن الداخليين املدققين على :املهنية والكفاءات التأهيل معيار 

 .الداخلي التدقيق ألعمال الجيد للتنفيذ الضرورية التقنية الكفاءة

 على القدرة لهم تكون  أن الداخليين املدققين على :االتصال على والقدرة اإلنسانية العالقات 

 االتصال

 .الفعال والحوار

 الحفاظ يمكن ال بدونه إذ املتواصل بالتكوين االعتناء الداخليين املدققين على :املتواصل التكوين 

 والكفاءة. التأهيل مستوى  على

 على للحفاظ إليهم املوكلة املهام إنجاز عند ضميرهم مراعاة الداخليين املدققين على :املنهي الضمير 

 .لها التابعين الهيئة وكيان كيانهم

 

 

 العمل:  ونطاق مجال .3

                                                                                                                                                                                                           

  92ص 2012جامعة دمشق  املحاسبة في ماجستير مذكرة املخاطر، إدارة في الداخلية املراجعة  دور " :البجيرمي صالح شادي 1 
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 ثانويةمعايير  خمسة يظم وهو واألداء الداخلية الرقابة نظام تقييم على لتركيزه املعايير أهم املعيار هذا يعتبر

 1وتفسره توضحه

البيانات  وشمولية صراحة  من يتأكدوا أن الداخليين املدققين على   :البيانات وشمولية صراحة 1.3.

  .عليها واالعتماد التأشير أجل من املصالح مختلف من املعدة واملعلومات

 يفحصوا أن الداخليين املدققين على :والقوانين القواعد اإلجراءات ، الخطط، السياسات، . احترام2.3

 .داخليا بها املعمول  والقوانين القواعد اإلجراءات، الخطط، السياسات، احترام ضمان أجل من املحضرة النظم

 من متخذة إجراءات  هناك كانت إذا ما يفحصوا أن الداخليين املدققين على :املوجودات حماية .3.3

 .فعال وجودها من التأكد أمكن وإذا األصول، حماية أجل

 املوارد استغالل تم إذا ما يقيموا أن الداخليين املدققين على :للموارد والفعال الرئيس ي االستعمال. 4.3

 .وفعالة اقتصادية بطريقة

 املؤسسة أنشطة يفحصوا أن الداخليين املدققين على :للمؤسسة املسطرة األهداف تحقيق. 5.3

 املسطرة.  لألهداف مطابقة محققة نتيجة إلى يصلوا أن وبرامجها إلى

 مالئمة مناسبة بطريقة املصلحة يسير أن التدقيق مصلحة مدير علىالداخلي:  التدقيق مصلحة تسيير  .4

 .ومحكمة

 :وتكمله تفسره معايير ستة املعيار هذا يتبع

 فيه يحدد ملف لديه يتوفر أن الداخلي التدقيق مصلحة مدير على :واملسؤولية والكفاءة األهداف . 4.1

 .مصلحته ومسؤوليات املطلوبة الكفاءات األهداف،

 بممارسة ملصلحته تسمح التي الخطط يعد أن الداخلي التدقيق مصلحة مدير على :التخطيط .4.2

 .مسؤوليتها

 السياسات الكتابات، يبين أن الداخلي التدقيق مصلحة مدير على :اإلجراءات  السياسات4.3

 .مساعديه نشاطات توجه التي واإلجراءات 

 وتطوير لتوظيف مخططا يعد أن الداخلي التدقيق مصلحة مدير على :املوظفين وتكوين تسيير. 4.4

 ملصلحته . البشرية املوارد

 الخارجي. املدقق مع جهوده ينسق أن الداخلي التدقيق مصلحة مدير على :الخارجي . املدقق4.5

  تقيي أجل من النوعية رقبة ا لم خطة يعد أن الداخلي التدقيق مصلحة مدير على :الجودة املراقبة .4.6

 .مصلحته أنشطة

  الفرع الثاني: لجان املراجعة:

                                                                 

1Gerard Vallin : lionel collins : « l’audit et control interne «  objectif et pratique » Paris : 1979p 93   
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 هذا إلثراء إليها التطرق  تم لذلك الداخلي التدقيق فاعلية دعم في كبير دور  رجعة ا الم لجان تلعب

 .البحث

 )املراجعة (التدقيق لجان . تعريف1

 أخرى  إلى شركة من تختلف التي التدقيق لجان ملسؤوليات نظرا  وذلك التدقيق للجان موحد تعريف يوجد ال

 بأنها" قد عرفها Al et Arens" (2003)"أن  إال بها املنوطة واملسؤوليات والوظائف تشكيلها، من الهدف بحسب

 استقاللية على املحافظة عن مسؤولة تكون  الشركة إدارة مجلس أعضاء بين من األشخاص من مختار عدد

 اإلدارة" . عن املدقق

 وتتكون  اتخاذ القرارات ، سلطة لها ليس اإلدارة مجلس لجان من فرعية ( " لجنة2003)Spiraوصفها  كما

 ا دو يظل دورها رقابية لكن وأفعال بأنشطة تقوم وهي اإلدارة، مجلس من وتوصيات تقارير من أعمالها مخرجات

 1للمساهمين" العامة الهيئة إلى تقاريرها توجه أن لها يحق أن دون  استشاريا، ر

 :وهي التدقيق للجنة خصائص ثالث توجد أنه القول  يمكن السابقة التعاريف خالل من

 الشركة. إدارة مجلس من منبثقة لجنة 

 االستقاللية من عالية درجة لديهم يتوافر والذين التنفيذيين غير األعضاء على فقط قاصرة عضويتها 

 والتدقيق. املحاسبة مجال في والخبرة

 التدقيق عمليات ومراجعة  املالية التقارير إعداد عمليات رجعة ا بم تتعلق التدقيق لجنة مسؤولية 

 الداخلي و الخارجي وأيضا مراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل املؤسسة.

 املراجعة  لجان أهمية .2

 ذاتاألطراف  جميع إلى تقدمها أن يمكن والتي منها، املتوقعة املنافع خالل املراجعة من لجان أهمية تتجلى

 التي املنافع توضيح ويمكن .املصالح وأصحاب واملساهمين والداخلي الخارجي واملدقق اإلدارة مجلس مثل العالقة،

 2التالي:  النحو على السابقة رف ا لألط رجعة ا الم لجان تقدمها

 اإلدارة مجلس أعضاء مساعدة إلى يؤدي سوف التدقيق لجنة إنشاء نإ اإلدارة :. أهميتها بالنسبة ملجلي 1.2

 تحسين خالل من والتدقيق املحاسبة بنواحي يتعلق فيما وخاصة ومسئولياتهم، مهامهم تنفيذ على التنفيذيين

 عملية نهاية وفي أثناء الخارجي باملدقق االجتماع خالل من وذلك الخارجي، واملدقق اإلدارة مجلس بين االتصال

                                                                 

دار  املحاسبة، في ماجيستار رسالة ،"األردنية التأمين شركات في الداخلي التدقيق وظيفة تحسين في التدقيق لجنة دور " :املرعي توفيق نبيه 1 
 21،20،ص2009األردن، العليا، للدراسات جامعة

ياد سعيد الصوص:"مدى فاعلية دور لجان املراجعة في ادعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي "،رسالة ماجستير في املحاسبة والتمويل   2
  34/33،ص 2012،الجامعة االسالمية في غزة ،فلسطين
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 املدقق يواجهها قد التي املشكالت حل في واملساعدة اإلدارة مجلس إلى االجتماعات هذه نتيجة وتوصيل املراجعة

 .املالية القوائم بإعداد يتعلق فيما الشركة إدارة مع

 الخارجي املدقق استقاللية تدعيم في كبير دور  التدقيق لجان تلعب. أهميتها بالنسبة للمدقق الخارجي:  2.2

 اهتمت التي املعايير بعض هناك وعليه اإلدارة، من تدخل أو ضغط دون  بمهامه قيامه إلى يؤدي الذي بالشكل

 التي املشكالت وحل أتعابه وتحديد الخارجي املدقق تعيين في التدقيق لجان دور  حيث من بينهما العالقة بطبيعة

 .والداخلي الخارجي املدقق من كل بين التفاعل زيادة وكذلك الخارجي واملدقق اإلدارة بين تنشأ قد

 املوارد وتوفير الداخلي التدقيق قسم رئيس باختيار التدقيق لجان تقوم.أهميتها بالنسبة للتدقيق الداخلي : 3.2

 زيادة إلى يؤدي مما اإلدارة، وبين بينهم تنشأ قد التي املشكالت لحل بهم املستمر واالجتماع القسم لهذا الالزمة

 الداخلي. التدقيق قسم دور  وتفعيل استقاللية

 إلى يؤدي الشركات داخل رجعة ا الم لجان إنشاء إن. أهميتها بالنسبة للمستثمرين واألطراف الخارجية : 4.2

 زيادة إلى بدوره يؤدي مما الشركات، تصدرها التي املحاسبية والتقارير املعلومات في والشفافية االعتمادية زيادة

 التقارير. تلك في الخارجية واألطراف  املستثمرين ثقة

 فاعلية زيادة في مهما ر ا دو رجعة ا الم لجنة تلعب. دور لجان املراجعة في دعم فاعلية التدقيق الداخلي : 3

 جميع على كبير تأثير لها الداخلي التدقيق عمليات خاصة أن وتطويرها تحسينها على والعمل الداخلي التدقيق

 الشركة في املطبق الداخلية الرقابة نظام أجزاء أهم تعتبر من الداخلي التدقيق وظيفة أن كما الشركة، عمليات

 املدققين كون  األخطاء، واكتشاف التالعب منع في الداخلي التدقيق وظيفة تلعبه الذي الدور  ألهمية نظرا 

 املحاسبية والسياسات الشركة عمليات بطبيعة الكاملة الدراية ولهم الشركة داخل موظفين هم الداخليين

 واختيار الداخلي التدقيق خطط بمتابعة رجعة ا الم لجنة قيام بضرورة الهيئات من العديد اهتمت املتبعة، فقد

 اكتشافها يتم التي األخطاء على للوقوف الداخلي التدقيق برئيس واالجتماع بالتدقيق، للقيام الجهة املناسبة

 بينهما تبادلية عالقة توجد حيث الداخلي بالتدقيق رجعة ا الم لجنة تهتم أن ينبغي لهذا معالجتها، والعمل على

 باآلخر. ويتأثر منهما يؤثر وكل

 للمراجعة  لجنة وجود فإن لذلك باالستقاللية، يتمتعوا أن يجب بفاعلية دورهم الداخليين املدققين يؤدي ولكي

التدقيق  فريق مسئول  بترشيح تبدأ والتي الداخلي، التدقيق استقاللية وتعزيز تدعيم شأنه من الشركة في

 وحل املشكالت لهم الالزمة املوارد توفير وكذلك عنهم، تصدر التي والتقارير الفحص ونطاق عملهم خطة ودراسة

 " يرى  السياق ذات وفي الخارجي، املدقق مع والتنسيق التفاعل وزيادة اإلدارة مع تنشأ قد التي

 باإلدارة Kevin" مرتبطة أنشطته تكون  ال أن في تتمثل الداخلي، التدقيق استقاللية تعزيز في األولى الخطوة أن

 الغش، منع على التدقيق أعمال قدرة في املالية البيانات مستخدمي ثقة يخفض ذلك ألن للشركة، العليا
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 وعزلهم مكافآتهم وتحديد الداخليين املدققين تعيين يكون  عندما األعمال هذه وموضوعية كفاءة تتعزز  حيث

 ورفع دراستها وتقييمها أجل من اللجنة هذه إلى توجه أن يجب وان تقاريرهم املراجعة، لجنة سلطة ضمن

 .اإلدارة مجلس إلى والتوصيات املالحظات
 1في تتمثل التي الداخلي التدقيق وظيفة بدعم يتعلق فيما املهام من بالعديد تقوم رجعة ا الم لجنة فإن وبذلك

 املنهي األداء معايير وفق يتم وأنه الرقابة، نظام من كجزء وجودته الداخلي التدقيق فاعلية تقييم 

 عليها واملوافقة الداخلي التدقيق بمهام املتعلقة والنظم اللوائح متابعة 

 عليها واملوافقة السنوية وخطته الداخلي التدقيق أداء إستراتجية  فحص 

 خالل من وذلك الداخلي التدقيق استقاللية تدعيم: 

 وعزله. الداخلي التدقيق مدير تعيين *

 عملياته. ملباشرة الكافية املوارد لديه الداخلي التدقيق أن من * التأكد

 مهمة. أمور  أي ملناقشة املراجعة  بلجنة املباشر االتصال في التدقيق مدير * حرية

 مهامهم. تنفيذ عند الداخليين املدققين على قيود أية وجود عدم من * التأكد

 وتغييرهم. وترقيتهم التدقيق فريق تعيين في املشاركة *

 ونقاط  القانونية غير التصرفات مثل مهم، تأثير لها التي تلك وخاصة الداخلي التدقيق نتائج فحص

 الداخلية. الرقابة في الضعف

 مسئولياتهم تنفيذ في كفاءتهم ومدى الداخليين للمدققين املنهي املستوى  فحص 

 وزيادة  بينهم االتصال تحسين إلى يؤدي مما الخارجيين، واملدققين الداخليين املدققين عمل بين التنسيق

 .بينهما التكامل وتحقيق التدقيق عملية جودة

و مما سبق تبين أن للجنة املراجعة أهمية و دور كبيرين في دعم عمليات التدقيق الداخلي من خالل اإلشراف على 

التدقيق الداخلي ودراسة خطة العمل، ودعم استقالل موظفي التدقيق ،واملحافظة على خطوط االتصال  إدارة

 بين اإلدارة والتدقيق الخارجي. 

 

 

 

 

                                                                 

املراجعة في ادعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي "،رسالة ماجستير في املحاسبة والتمويل اياد سعيد الصوص:"مدى فاعلية دور لجان 1 
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 املبحث الثاني: التدقيق الداخلي في البنوك 

يتمثل الهدف األساس ي للتدقيق الداخلي في اختبار فعالية جهاز الرقابة الداخلية، حيث يعتبر بمثابة              

امتداد ملجلس اإلدارة، ويكون االتصال بين هذين الهيكلية مباشرة وبدون عراقيل ،ويوكل مجلس اإلدارة للتدقيق 

دارة واملوظفين بمسؤولياتهم بطريقة صحيحة ،باإلضافة الداخلي مهمة تقييم نوعية اإلجراءات وضمان قيام اإل 

إلى التأكد من فعالية الرقابة الداخلية في إطار تنظيم عقالني وتقسيم العمل ، فمن خالل التدقيق الداخلي 

يمكن للمسيرين اكتشاف النقائض و تدارك األخطاء ،ومختلف للقوانين التشريعية والنظامية لهياكل وإجراءات 

 البنك.

وسنتطرق فيما يلي إلى مفهوم التدقيق الداخلي وأهدافه ، باإلضافة إلى التعرف على مختلف املبادئ التي            

 تحكم عمل املدققين ،ومنهجية التدقيق الداخلي وعملياته.

 املطلب األول: مفهوم التدقيق الداخلي في البنوك ومبادئه 

مراقبة  ومسؤوليات مهام تتولى داخلية جهة وجود يتطلب األمر نفإ البنكي العمل تعقيدات وزيادة لتشعب نظرا 

 جميع إخضاع يجب حيث البنوك في كبيرة أهمية تكتسب الداخلي التدقيق عملية فإن لذلك األداء، ومتابعة

 .العمل هذا نطاق من األنشطة من نشاط أي استبعاد دون  الداخلي، التدقيق لعملية البنك وأنشطة دوائر

 .ومبادئه البنوك في الداخلي التدقيق مفهوم على املطلب هذا خالل من وسنقف

 الفرع األول: تعريف التدقيق الداخلي في البنوك 

 1يعرف التدقيق الداخلي بأنه: 

 منها وملساعدة اإلدارية أو املالية تلك سواء نشاطاته كافة وتقييم لفحص البنك داخل تنشأ مستقلة وظيفة"

 وتقديم التوجيهات والتقييم التحليل طريق عن وذلك .إليهم املوكلة الواجبات إنجاز على فيه العاملين جميع

 يتفق بما للموارد والقدرات  األمثل االستعمال من وللتأكد البنك في املختلفة بالفعاليات تتعلق التي واالستشارات 

 للبنك" العامة والسياسات

 بمسئولياتها القيام من اإلدارة لتمكين البنك في الداخلي لالستعمال تقارير بإعداد الداخلي التدقيق ويقوم

اإلجراءات  والخطط، السياسات مع تتفق صحيحة معلومات إلى قراراتها  إصدار في تستند بحيث املختلفة،

 فإنه الوضع هذا من الداخلي املدقق يتحقق ولكي السياق هذا وفي .خاللها من البنك يعمل التي واللوائح القوانين

 :يلي بما يقوم

 واإلجراءات  والتعليمات املرسومة والخطط السياسات مطابقة من للتأكد تنفيذه تم ما مراجعة  .1

 والقوانين الفرعية

                                                                 

  255،ص1998 الطبعة األولى، للنشر،األردن وائل دار ،"الحديثة املحاسبية الطرق  املصرفية العمليات " :هللا عبد أمين خالد 1 
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بكفاءة  العمليات تنفيذ مراجعة أو البنك، أهداف لتحقيق املتاحة املوارد استخدام كفاية مدى مراجعة  .2

 معقولة

مالئمتها لألغراض  من للتأكد وتحليلها وسجالته البنك دفاتر في املثبتة املعلومات ودقة صحة من التحقق .3

 في توجيه تساعد معينة استنتاجات إلى للوصول  واملقارنة الربط طريق عن وذلك فيها ستستخدم التي

 .البنك أعمال

و بغرض الحديث عن التدقيق الداخلي في البنوك فال بد من التعرض لدور مجلس اإلدارة العليا ،أن 

املسؤولية الرئيسية إلدارة العمل البنكي في أي بنك تقع على عاتق مجلس إدارته وإدارته العليا املعنية من 

 قبل مجلس اإلدارة من خالل ما يلي: 

  التأكد من أن األشخاص الذين يعهد إليهم بإدارة أعمال البنك مؤهلين مهنيا ولديهم الخبرة 

 وخاصة أولئك الذين يتسلمون املناصب الرئيسية في البنك.

 .التأكد من وجود أنظمة رقابة داخلية كافية وأنها تعمل بفعالية 

 ول بما فيه اخذالتأكد من أن عمليات البنك تدار بشكل مناسب و بتعقل وحذر معق 

 املخصصات الكافية للخسائر املحتملة.

 .املراقبة املستمرة لقدرة البنك على الوفاء و توفير السيولة املالئمة 

 .العمل على حماية مصالح املودعين و الدائنين للبنك وكذلك املساهمين 

 والتعليمات  إقرار امليزانية العمومية والحسابات الختامية التي يتطلبها الفنون والتشريعات 

السارية املفعول، والتي تعكس الوضع املالي الحقيقي لعملياته البنكية وفقا للقواعد و األصول املتعارف 

عليها في إعداد امليزانيات والحسابات الختامية للبنوك، وتزويد مدققي حسابات البنك القانونيين )خبراء 

سابات الختامية،كذلك تزويد البنك املركزي املحاسبة ( بما يمكنهم من إعطاء رأي فني محايد بالح

 والسلطات الرقابية األخرى لتمكينها من تقييم أعمال البنك ووضعه املالي.

"مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك املعنية من قبلة مسؤولة عن دائرة التدقيق الداخلي في البنك. 

 1الداخلي تعمل بشكل صحيح "تكون مهامها الرئيسية التأكد من أنظمة الرقابة و الضبط 

 أوخذ املناسب، الوقت في اإلدارة العليا إلى تقاريرهم وتقديم واجبهم أداء من الدائرة هذه في العاملين تمكن وأن

 واإلدارة اإلدارة مجلس مسئولية التأكيد بأن وينبغي .املناسبة اإلجراءات  بشأنها واتخاذ االعتبار بعين مالحظاتهم

                                                                 

محمد مخلوفي"املراجة الداخلية في ظل املعايير الدولية للمراجعة الداخلية في البنوك التجارية االردنية" مذكرة تدخل ضمن متطلبات  احمد1 
 133،ص  2006/2007شهادة ماجستير في علوم التسيير ،جامعة الجزائر نيل
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 لتحقيق مختلفة وأساليب دور  أخرى لها رقابية أجهزة وجود ظل في تنتفي ال قبله من واملعينة للبنك العليا

 املركزي. والبنك )املحاسبة خبراء (القانونيين الحسابات كمدققي أهدافها

 الفرع الثاني : مبادئ التدقيق الداخلي في البنوك 

إلى املبادئ  2001أشارت الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل املكلفة باإلشراف على أعمال البنوك خالل سنة 

 1األساسية للمراجعة الداخلية واملستمدة من معايير معهد املدققين الداخليين األمريكي والتي شملت 

 االستمرارية )الديمومة(  .1

ويتضمن هذا املبدأ ضرورة وجود وظيفة تدقيق داخلي مستمرة من حيث تنفيذ املهام و الواجبات بحيث يقع         

على عائق اإلدارة العليا مسؤولية اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية التي تضمن استمرارية هذه الوظيفة بما 

ير املوارد الالزمة و الكوادر البشرية املؤهلة يتناسب مع حجم البنك ،وطبيعة أنشطته وخاصة فيما يتعلق بتوف

 التي تساعد في تحقيق أهداف التدقيق الداخلي .

 االستقاللية  .2

تتطلب االستقاللية أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن تنفيذ األنشطة التي يتم تدقيقها          

مما يعزز موضوعية ونزاهة الوظيفة وهذا  وكذلك أن تكون مستقلة عن إجراءات الرقابة الداخلية اليومية

يتطلب أن تكون تبعية التدقيق الداخلي ملجلس اإلدارة آو لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة،ويكون االتصال 

مباشرة مع هذا املستوى وكذلك تتطلب االستقاللية عدم وجود تضارب في املصالح ما بين موظفي املراجعة و 

 البنك .

 وثيقة التدقيق  .3

أن يكون لكل بنك وثيقة تدقيق تعزز وجود التدقيق الداخلي فيه وسلطته، ويجب أن  لب هذا املبدأيتط

 تحتوي على األقل ما يلي:

 أهداف التدقيق الداخلي ونطاق عمله ،وموقع إدارة التدقيق الداخلي في البنك ومسؤولياتها وعالقتها 

 مع الوظائف الرقابية األخرى.

 قيق الداخلي،ويتم اعتماد الوثيقة من قبل لجنة التدقيق في مجلس مسؤوليات مدير إدارة التد 

اإلدارة ،وعلى اإلدارة العليا تفويض إدارة التدقيق صالحية االطالع على أية وثائق أو ملفات أو معلومات واالتصال 

مور التي تقدم املباشر مع أي موظف داخل البنك أثناء تنفيذ مهام التدقيق ،كذلك يجب أن تشير الوثيقة إلى األ 

 فيها إدارة التدقيق االستشارات وشروطها.

 

 

                                                                 

 p8 -, 2001,p4 Basle Committee on Banking 1 
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 النزاهة  .4

يجب أن يتمتع املدقق الداخلي باملوضوعية والنزاهة ويستمد ذلك من خالل موقعه في البنك، ومن األمثلة على 

الداخلي،عدم املوضوعية تجنب تعارض املصالح بين املدقق والبنك ، والدوران املستمر ألعمال موظفي التدقيق 

قيام املدقق بتدقيق نشاط كان يتم تأديته من خالله قبل مرور سنة على األقل من نقله إلى إدارة التدقيق وعدم 

 قيام موظفي إدارة التدقيق بأية أعمال تنفيذية داخل البنك.

 الكفاءة املهنية  .5

لداخلي بشكل مناسب داخل تعتبر الكفاءة املهنية للمدققين عنصرا جوهريا في تأديتهم مهام التدقيق ا

البنك،وتشمل الكفاءة املهنية املعرفة والخبرة استمرارية التأهيل ضمن سياسة تدريبية منتظمة لكل موظف من 

 موظفي إدارة التدقيق الداخلي .

 نطاق أنشطة التدقيق  .6

عة وكذلك يجب يجب أن يخضع كل نشاط أو وحدة في البنك للتدقيق الداخلي سواء فروع أو دوائر أو شركات تاب

 أن يشمل نطاق عمل التدقيق الجوانب الرئيسية التالية:

 .اختبار وتقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية 

  مراجعة كفاءة واختبار عمليات ووظائف وإجراءات إدارة املخاطر ومدى تطبيقها وأساليب تقييم

 املخاطر.

  مراجعة أنظمة املعلومات املالية واإلدارية بما فيها أنظمة املعلومات االلكترونية وخدمات البنك 

االلكترونية ،ومراجعة مدى دقة وسالمة السجالت املحاسبية والتقارير املالية،ومراجعة إجراءات حماية األصول 

 اله وعالقته بحملة .ومدى فعاليتها ومراجعة األسس املتبعة من قبل البنك في تقييم رأس م

  تقييم مدى كفاءة وفاعلية العمليات ومراجعة األنظمة التي تم استحداثها والتأكد من توافقها مع

األنظمة بالقوانين،األدلة ،اإلجراءات والسياسات وكذلك اختبار التقارير الدورية في الوقت املناسب و 

 1تقرير مدى االعتماد عليها والقيام بالتحقيقات الخاصة.

 الفرع الثالث : االعتبارات التدقيقية الخاصة بالعمل البنكي 

تتميز عملية التدقيق الداخلي في البنوك عن غيرها من املنشات األخرى باعتبارات معينة في ضوء الطبيعة 

 الخاصة للعمل البنكي :

 .طبيعة املخاطر املرتبطة باملعامالت البنكية 

                                                                 

راجعة الداخلية في ظل املعايير الدولية للمراجعة الداخلية في البنوك التجارية االردنية"مذكرة تدخل ضمن احمد محمد مخلوفي،"امل 1 
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 عالجة املعامالت.االعتماد الكبير على أنظمة الحاسوب مل 

 .تأثير التعليمات والتشريعات التي تعمل ضمنها 

  التطور املستمر للخدمات الجديدة واملمارسات البنكية،والتي قد ال تتناسب أحيانا مع مستوى

 التطورات في املبادئ املحاسبية و املمارسات التدقيقية التي تتطلبها.

 البنوك في يالداخل التدقيق ومتطلبات أهداف :الثاني املطلب

 .البنوك في ره ودو متطلباته الداخلي التدقيق أهداف من كل املطلب هذا في سنتناول 

 البنوك في الداخلي التدقيق أهداف الفرع األول: 

 األداء وجودة الداخلية الرقابة نظام وفعالية مالئمة مدى وتقييم اختبار في الداخلي التدقيق تدخل مجال يتجلى

 الرقابة نظام تحقيق ضمان إلى الداخلي التدقيق يهدف أخرى، وبعبارة .إليه املوكلة املسؤوليات وتنفيذ إنجاز في

التدقيق  على وبالتالي، .املوضوعة للقوانين النظام موافقة ومدى فعالة، بطريقة العامة لألهداف الداخلية

املعلومات  ومصداقية املمتلكات وحماية املخاطر في التحكم مدى -محددة فترة خالل- بتقييم القيام الداخلي

ويتمثل  .واألنظمة القوانين احترام مع األهداف تحقيق عامة وبصفة للموارد، والفعال االقتصادي واالستعمال

التدقيق  أهداف تقسيم يمكن عامة وبصفة البنكية، للمخاطر التصدي محاولة في للتدقيق األساس ي الهدف

 1يلي:  كما وذلك التقييم وتحسين األمان :ماه محورين إلى البنك مستوى  على الداخلي

 األمان.1

 األهداف وتحقيق واألشخاص واألصول  املعامالت أمن تضمن التي والتنظيمات باالجراءت  العمل لضمان وذلك

 عدة إلى تقسيمها يتم والتي البنك، أقسام مختلف في املعالجة العمليات كل هنا املعامالت وتشمل .املسطرة

 يطبق كونه البنكي اإلنتاج يميز وما واإلدارة الصيانة أنشطة يضم وبعضها البنكي باإلنتاج مرتبط بعضها وظائف،

 تضم فهي باألصول، يتعلق فيما أما .الداخلية الرقابة أجهزة تطور  من عالية درجة يتطلب مما الالمركزية، إلزاميا 

 األشخاص وأما .ومادية إدارية حماية تتطلب وكلها الدفع، وسائل أيضا تضم ولكن ،...أدواته البنك، مباني

 األهداف إلى األمان يمتد أن ويمكن .والضغوطات الخارجية االعتداءات ضد تكون  فحمايتهم ،)البنك موظفي(

 تطابق مستوى  تقييم بمعنى األهداف مخالفة أو موافقة إلى األنشطة اتجاه بمدى املدقق يهتم حيث املرجوة،

 .املعلنة األهداف مع العمل أجهزة

 

 

                                                                 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم  ،"الجزائر حالة-وفعاليتها التجارية البنوك على املركزي  البنك رقابة آليات" :حمني حورية1  
  112/113،ص2008/2006االقتصادية،جامعة منتوري قسنطينة 
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 التقييم تحسين .2

 إمكانيات فإن البنك، في األنظمة تطور  درجة بلغت فمهما الكفاءات، تحسين إلى االقتراح  قوة تؤدي حيث

 :اآلتي املزدوج األمر خالل من الغرض لهذا يوجه التدقيق فإن الحاالت، كل وفي .واردة دائما تبقى التحسين

  وبدون مخاطر.يجب تنظيم وتوجيه النشاط املدقق 

 . يجب أن يكون النشاط املدقق في أحسن ظروف االستعمال االقتصادي للموارد املخصصة له 

 الفرع الثاني: أسس و متطلبات التدقيق الداخلي في البنوك 

 اإلدارية واملالية األسس رعاة ا م يتطلب البنكية املنظمات أعمال على والرقابة التدقيق عملية أهداف لتحقيق

  1كالتالي: واملحاسبية

 اإلدارية األسس .1

 عملية التدقيق أهداف تحقيق لغرض بالغة، أهمية ذات البنكي األداء إليها يستند التي اإلدارية األسس تعتبر

 :حيث من وذلك الداخلي

  وضوح األهداف الرئيسية و الثانوية للبنك ،حيث يسترشد املسؤولين بهذه األهداف ويعملون على

 تحقيقها .

 دائرة  لكل معين عمل وتخصيص واملسؤولية التكلفة ركز ا م تحديد خالله من يتم حيث العمل تقسيم

 والرقابة. التدقيق عملية تسهيل وبالتالي وقسم؛

 قسم أو كل في املسؤول محاسبة يمكن بحيث العمل؛ تقسيم على باالعتماد املسؤولية محاسبة تطبيق 

 عاتقه  على امللقاة واملسؤولية يتناسب السلطة من ر ا قد إعطاءه بعد عمله، في القصور  أوجه عن دائرة

 عليه. تكون  أن يجب عما تخرج التي بالقضايا االهتمام خالله من يتم حيث اإلدارة باالستثناء تطبيق 

 عليه تكون  أن يجب عما تخرج التي بالقضايا االهتمام خالله من يتم حيث باالستثناء اإلدارة تطبيق. 

 أثناء والدنيا الوسطى التنفيذية اإلدارات  تواجه جوهرية تغييرات بأية العليا اإلدارية املستويات إبالغ خالل من

 حلول  إيجاد و الوضع تحليل أجل من املستهدف األداء عن الفعلي األداء في قصور  أو خلل أي عن أو التنفيذ،

 .التنفيذ سرعة ومبدأ املعاملة حسن ومبدأ البنكي، بالعمل الخاص املهنية السرية مبدأ إلى باإلضافة له، عملية

 

 

                                                                 

 حول  الدولي العلمي املؤتمر إلى مداخلة مقدمة ،"املصرفية املخاطر إدارة تفعيل في الداخلي التدقيق دور " :نوال وصبايحي رضية ا بغدود 1 

  7،ص6ص 2007،"دول العالم إقتصاديات على وانعكاساتها املالية املخاطر إدارة"
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 واملحاسبية املالية األسس 2.

التدقيق  عملية أهداف لتحقيق واملحاسبية، املالية األسس من مجموعة رعاة ا م الداخلي التدقيق على ينبغي

 :وأهمها البنوك، أعمال على والرقابة

 يرغبون  الذي الوقت في أيديهم متناول  في وجعلها البنك عمالء حقوق  ضمان يعني وهو األمان توفير 

 فيه.

 يمكن نقدية، شبه أو نقدية صورة في عمالئه ودائع من بقدر البنك احتفاظ تعني وهي مراقبة السيولة 

 عمالئه طلبات تلبية بهدف وذلك إضافية، تكاليف وبدون  جدا سريع بشكل نقدية تحويلها. إلى

 النقدية وحجم بها املحتفظ النقدية حجم بين التوازن  من حالة خالل إيجاد من هذا ويتم الطارئة،

 املخاطرة. إلى يقود التوازن  غياب ألن املستثمرة

 وهو األمان، ودرجة السيولة حجم بين التوازن  متابعة خالل من املبدأ هذا ويتحقق الربحية تعظيم 

 .املتعددة الودائع على أنواع يعتمد

 البنوك في الداخلي التدقيق وإجراءات منهجية :الثالث املطلب

 .البنوك في الداخلي التدقيق وإجراءات  منهجية من كل إلى املطلب هذا في التطرق  سيتم

  التجارية البنوك في الداخلي التدقيق منهجية :الفرع األول 

 :املوالي  الجدول  في التدقيق ومنهجية طريقة تلخيص يمكن
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 : طريقة ومنهجية التدقيق الداخلي في البنوك ( II.3)الجدول رقم

الطريقة املوضوعة وأدوات  اإلدراج التاريخي اسم املرحلة
 املدقق

منتوج التدقيق الناتج  من ينجز املرحلة
 عن املرحلة

مرحلة التخطيط 
اإلجمالي متعدد 

 السنوات

أو  4-3من املفروض كل
سنوات، حسب 5

 معايير تخطيط البنك

 التي بها مخاطرجرد املناطق -
 مصفوفة أولويات التدقيق-
 الئحة وسائل العمل املوجودة-
 القرار النهائي للمديرية العامة-

 املسؤول

 على األول 

 مع التدقيق،

 التدقيق لجنة

 التدقيق مخطط

 املدى املتوسط

 للبنك

مرحلة تحضير 
 املهمة

 لالنطالق سابق إجراء

 للمهمة الحقيقي
 رئيس وتعيين الوسائل تخصيص

 .املهمة

 مع األشكال متعددة اتصاالت-

 .تدقيقه سيتم املجال الذي
 .املهمة برنامج تأسيس-

 هيئة مسؤول

 مع التدقيق

 رئيس

 املهمة

 .املهمة برنامج

 املهمة إصدار-

(:تقييم 1املرحلة)
 الرقابة الداخلية 

 تبدأ مرحلة أول 

 إصدار إتمام بمجرد

 .املهمة

 .البيانات جمع-

 الداخلية الرقابة وصف-

 .املوجودة

 (الداخلية الرقابة نظام تقييم-

 استمارة

 .)الداخلية الرقابة حول  أسئلة

 الضرورية املراقبات تحديد-

 .والفجوات

 املهمة رئيس

 .وفريقه
 مجاالت تحديد

 :املعمقة املراجعة

 الرقابات ملخص-

 .الضرورية

 نقاط سجل-

 .املراقبات ضعف

 املراقبات سجل-

 .املعوضة
(: 2املرحلة)

 املراجعة املعمقة
 املرحلة امتداد على

(1 ) 
 :خالل من معمقة مراجعة

 .العينات استعمال-

 واملعطيات التقارير تحليل-

 .املتاحة

 …التحقيقات املالحظات،-

 املهمة رئيس

 .وفريقه
 تحديد

 النتائج/األسباب

 لنقاط

 الضعف، وإيضاح

 .اإليجابية النقاط
(: تحرير 3املرحلة)
 التقرير 

 .أولي تقرير تحرير- ( 2املرحلة) إتمام

 .املدققة الهيئة مع االجتماع-

 النهائي التقرير تحرير-

 املهمة رئيس

 وفريقه،

 عن املسؤول 

 .التدقيق

 التدقيق تقرير

 1املصدر 

 

                                                                 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم  ،"الجزائر حالة-وفعاليتها التجارية البنوك على املركزي  البنك رقابة آليات" :حمني حورية1 
  116،،ص 2008/2006االقتصادية،جامعة منتوري قسنطينة 
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  بمرحلة بدء مختلفة، بمراحل  تمر الداخلي التدقيق عملية أن رقم الجدول  خالل من لنا ويتجلى -

 تمهيديتين مرحلتين بمثابة املرحلتان هاتان تعد حيث التدقيق، مهمة تحضير مرحلة ثم اإلجمالي التخطيط

 ثم الداخلية الرقابة تقييم مرحلة في واملتمثلة التدقيق لنشاط الفعلي مراحل االنطالق تليهما لنشاط التدقيق،

أدوات  املراحل  هذه من مرحلة لكل أنه إلى اإلشارة وتجدر .التقرير تحريرأواخر مرحلة  مرحلة املراجعة املعمقة،

 طرح  عن مرحلة كل تفض ي بحيث محدد، وقت خالل وذلك تنفيذها، عن مسؤولين وأطراف بها، للقيام خاصة

 الداخلي. التدقيق لعملية النهائي التقرير إلى وصوال معين منتج

 الفرع الثاني: عمليات التدقيق الداخلي في البنوك 

 1فيما يتعلق بعمليات التدقيق الداخلي ن فيمكن حصرها فيما يلي :

   . متابعة تنفيذ الخطط والسياسات املرسومة وتقييمها:1

بغرض اكتشاف نقاط الضعف أو النقص في مختلف األنظمة واإلجراءات املتبعة، وذلك بتعديلها وتطويرها 

يكون على املدقق الداخلي اطالع اإلدارة بمدى توافق التطبيق العلمي مع الخطط املسطرة إلى األهداف املرجوة ،و 

. 

 . التحقق من قيم األصول ومطابقتها مع الدفاتر: 2

بغرض حماية أموال البنك، حيث يعد نشاط وقائي يتطلب ضرورة أحكام الرقابة على العمليات النقدية ،وتفادي 

 الناجمة عن اإلهمال بالتأكد من وجود التامين الالزم.الخسائر 

 . التحقق من قيم األصول و مطابقتها مع الدفاتر :3

وهذا ما يستدعي قيام املدقق الداخلي بعملية تدقيق مستندية وحسابية مستمرة ، للتأكد من صحة البيانات و 

 األرقام، ومدى مالئمتها لألغراض التي تستخدم فيها.

 فاءة عن طريق التدريب:. رفع الك4

مع مراعاة التزام املوظفين بالسياسات املوضوعة، فبحكم إملامها التام أوجه نشاط البنك ،فان إدارة التدقيق 

الداخلي تكون اقدر من غيرها من الدوائر واألقسام على املساهمة الفعالة في اقتراح البرامج التدريبية، وربما حتى 

  صياغة بعض موادها. 

 الثالث: التدقيق و ادارة املخاطر  املبحث

من املعروف أن ممارسة أنشطة و إجراءات األعمال البنكية  يحفها الكثير من املخاطر أو تركها بدون عملية 

تدقيق و مراقبة سيؤدي إلى مشاكل بخطر فقدان العمالء لودائعهم و فقدان البنوك لرؤوس أموالهم و بالتالي 

ضرورة وجود وحدات تقوم بمهمة التدقيق من داخل البنك على اإلجراءات التي إمكانية اإلفالس ، ما اوجب 

 ينفذها املدراء واألفراد  داخل البنك . 

                                                                 

  131نص130،ص1998 عبد هللا :"التدقيق والرقابة في البنوك "،الطبعة االولى ،دار وائل للنشر، خالد امين 1



 التدقيق في البنوك                                                                                                                             الفصل الثاني 

 
69 

 املطلب األول : تدقيق عمليات إدارة املخاطر في البنوك

إذا عملية تدقيق إدارة املخاطر هي عملية تدقيق تفصيلية و منظمة لبرنامج إدارة املخاطر مصممة لتقرير ما  

كانت أهداف البرنامج مالئمة الحتياجات املؤسسة ، و إن التدابير املصممة لتحقيق تلك األهداف و ما إذا كانت 

التدابير قد تم تنفيذها بشكل سليم . و رغم أن املتابعة و التدقيق عبارة عن عملية متواصلة يتم أداءها دون 

للمراجعة من طرف املدقق الداخلي ، و التي تتم عبر مراحل انقطاع  إال أن برنامج إدارة املخاطر ينبغي إخضاعه 

 معينة من اجل تحقيق أهداف معينة .

يتم تقييم و تدقيق برنامج إدارة املخاطر من طرف قسم التدقيق الداخلي او بواسطة مدقق خارجي و هذه 

 1العملية تشمل بوجه عام الخطوات التالية : 

 أوال : مراجعة أهداف و سياسة إدارة املخاطر 

تتمثل هذه الخطوة األولى في مراجعة سياسات إدارة املخاطر التي تنتهجها املؤسسة  و نعرفه أهداف البرنامج ، 

 حتى لو لم يكن لدى البنك سياسة إدارة املخاطر رسمية و مكتوبة فان تحليل اإلجراءات  و نمط الحماية

يمكن أن يشير إلى وجود سياسة قائمة فعال .و بعدها يتم التعرف على أهداف البرنامج ثم يتم تقييمه لتقرير 

مدى مناسبته للبنك و يشمل هذا التقييم عموما مراجعة  موارد البنك املالية و قدرته على تحمل الخسائر 

اشية مع موارد املنظمة املالية و قدرتها على املعرض لها ، و ذلك بهدف تقرير ما إذا كانت أهداف البرنامج  متم

تحمل الخسارة، و عندما تكون إدارة املخاطر قاصرة يتم صياغة أهداف جديدة و عرضها على اإلدارة  للموافقة 

عليها ،و في حالة تناقض أو تعارض بيم التطبيق و السياسة ينبغي التوافق بين االثنين ، أما  بتغيير األهداف  أو 

لوب البنك في التعامل مع مخاطره ، و في األحوال التي تكون فيها األهداف غير واضحة ينبغي تقديم تغيير أس

توصية بإعادة  صياغة فلسفة البنك فيما يتصل بإدارة املخاطر و تبني سياسة إدارة املخاطر أكثر مالئمة في هذا 

 الخصوص .

 ثانيا : التعرف و تقييم التعرض للخسارة 

ن تحديد و تقييم األهداف تكون الخطوة  التالية هي التعرف على احتمالية تعرض البنك للمخاطر بعد االنتهاء م

، و التقنيات املستخدمة في ذلك ،و تكون تقنيات مراجعة إدارة املخاطر هي في جوهرها هي نفس التقنيات 

رئيسة ينبغي على التدقيق املستخدمة في مرحلة التعرف على املخاطر ...،و في حالة إغفال أو تجاهل تعرضات 

الداخلي أن  يتعرف الوسائل و املقاييس املمكن استخدامها للتصدي لها بأنسب البدائل أما في حالة عدم كفاية 

الوسائل املستخدمة للتصدي هذه التعرضات فينبغي على املدقق الداخلي التوصية باتخاذ التدابير التصحيحية 

 .الالزمة 

                                                                 

مخاطراالئتمان واالستثمارواملشتقات املالية واسعار الصرف " الدار -بنوك-شركات-ادارات-"ادارة املخاطر افرادحماد،طارق عبد العال  1 
     125 - 123ص ، 2007 الجامعية ،االسكندرية
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 تعامل مع كل تعرض )دراسة البدائل( ثالثا : تقييم قرارات ال
بعد أن يتم ما التعرف  على املخاطر التي تواجه البنك و قياسها يدرس املدقق الداخلي املداخل املختلفة املمكن 
استخدامها للتعامل مع كل خطر ، و ينبغي أن تشمل هذه الخطوة مراجعة تعامل البنك مع املخاطر لتفاديها أو 

 .حتفاظ بها التقليل منها أو اال 
 رابعا : تقييم تنفيذ تقنيات معالجة املخاطر املختارة 

تأتي الخطوة التالية و هي تقييم القرارات املاضية حول كيفية التصدي لكل تعرض للمخاطر و التحقق من أن 

 القرار قد تم تنفيذه على أكمل وجه ، كما تشمل هذه الخطوة أيضا مراجعة تدابير التحكم في الخسارة  .

 خامسا : التقرير و التوصية بإدخال تغييرات بتحسين البرنامج 

يتم إعداد تقرير مكتوب  و مفصل حول نتائج التحليل متضمنا التوصيات الالزمة بإجراء تغييرات و تعديالت 

مين و لتحسين برنامج إدارة املخاطر ، و يرفع إلى اإلدارة العليا و مجلس اإلدارة ، و لجنة املراجعة و كذا املساه

 أصحاب املصالح عند الضرورة .

مما سبق يتضح أن هناك دورا فعاال للتدقيق الداخلي في إدارة املخاطر في البنوك ، فوظيفة التدقيق الداخلي هي 

تقديم املشورة لكل من اإلدارة التنفيذية و إدارة املخاطر ، كما أن هناك تنسيق بين كل من التدقيق الداخلي و 

لتا الوظيفتين تكمالن بعضها البعض مع الحفاظ على استقاللية كل منهم ، فإدارة املخاطر إدارة املخاطر فك

تستعين بإدارة التدقيق الداخلي في مراحل عمها املختلفة ملا لها من خبرة في تقييم املخاطر و تحديدها ، و كذالك 

 بأدائه  .املدقق الداخلي يستعين بإدارة املخاطر في الكثير من العمليات املتعلقة 

 املطلب الثاني : عالقة التدقيق بإدارة املخاطر
هناك توافق بين التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر على توجيه نماذج عملياتهما بشكل يضمن لكال الطرفين 
التكامل املتبادل مع الحفاظ على الصورة الذاتية و االستقاللية لكل منهما ،و هذا يتطلب وضع سياسة لضمان 

البيانات و املعلومان مع كال الطرفين فيجب على إدارة املخاطر أن تسمح للمدقق الداخلي باملشاركة في تدقيق 
اجتماعاتها مع اإلدارة  التي تهدف إلى وضع إستراتيجية إلدارة املخاطر في البنك ، و ينبغي أن تسمح له بالدخول الى 

نشورة إلعداد نظام محكم إلدارة املخاطر في البنك كما قاعدة البيانات الخاصة بها لتحقيق املشاركة و تقديم امل
ينبغي على إدارة املخاطر املتطورة أن يكون لها نموذج خاص لعملياتها أي بمثابة خارطة الطريق تحدد املالمح 
 األساسية لعملية إدارة املخاطر في مراحلها املختلفة ، و هذا النموذج يمثل إطار التعاون املالئم بينها و بين
التدقيق الداخلي  فعملية إدارة املخاطر تتلف من خمسة مراحل تشغيلية التخطيط ، التحديد ،التحليل ، و 

 الضبط و املراقبة .
في هذه املراحل التشغيلية الخمسة توفر إطار عمل إلدارة املخاطر ،حيث يتم االستعانة باملدقق الداخلي في 

 1ر لذلك قد يحث التداخل ، األمر الذي يتطلب التنسيق بينهما .جميع هذه املراحل ،فكالهما يعكس أنشطة األخ
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حيت إن إدارة املخاطر من إحدى املخصصات املرتبطة بشكل كبير مع التدقيق الداخلي و تشكالن أدوات مهمة و 

 مرتبطة في إدارة البنوك فقديما كانت وظيفة إدارة املخاطر جزء من عملية التدقيق ، و لكن اليوم تم

بين الوظيفتين من حيث املهام و التكامل التنظيمي ، و تظهر مستويات العالقة من خالل الخمس الفصل 

 العناصر التالية و التي يعبر عنها بمراحل تدقيق إدارة املخاطر في البنوك :

 أوال : مراحل تخطيط عملية التدقيق 

علومات عن العمليات التي تتعرض عند إجراء عملية التخطيط للتدقيق يتم تحديد اإلجراءات التي تتضمن م

للمخاطر العالية و يتم تحديدها بناء على دليل املخاطر ، و يتم خالل مرحلة التخطيط السنوي لعمليات 

 التدقيق الداخلي  تقييم مواضيع التدقيق من منظور املخاطر.

 ثانيا : مرحلة التنفيذ 

خالل هذه املرحلة يكون املحور األساس ي في تنفيذ عملية الدقيق هو اختبار مدى فعالية لرقابة الداخلية في 

 العمل على تجنب املخاطر أو الحد منها . 

 ثالثا :  مرحلة أوراق العمل 

و يتم الربط  تضاف املعلومات املتعلقة باملخاطر إلى أوراق العمل الخاصة باملدقق أثناء تنفيذه لعلية التدقيق

بين كل نتيجة و مالحظة يتوصل إليها مع املخاطر التي يتعرض إليها البنك و يتم تقديم توصيات بخصوص خطر 

 معين و ذالك بالتعاون مع إدارة  التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر.

 رابعا :  مرحلة إعداد تقرير التدقيق

ملدقق و تتضمن هذه النتائج تحديد املخاطر و التوصيات يتم تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها من طرف ا

الالزمة  ، و يرفع هذا التقرير إلى اإلدارة العليا التي بدورها تصدر التعليمات إلى إدارة املخاطر األخذ بتوصيات 

 املدقق و هنا  إدارة املخاطر تقوم بتقييم و توضيح املخاطر و تحليلها و كيفية تجنبها .

 املتابعة خامسا : مرحلة 

بعد أعداد التقرير  هنا املتابعة لتنفيذ التوصيات التي رخص عليها التقرير ، كما يتم متابعة و تقييم  نظام 

الرقابة عل أساس  املخاطر و ذلك بالتنسيق بين وحدة التدقيق و وحدة إدارة املخاطر و تهدف عملية املتابعة إلى 

عرض البنط للخسارة ، و بالتالي نجد أن هناك توافق بين التدقيق السيطرة على املخاطر بالطريقة التي تقلل ت

الداخلي و إدارة املخاطر على توحيد نماذج عمليتها بشكل يضمن للطرفين التكامل املتبادل مع الحفاظ على 

 الصورة الذاتية و االستقاللية لكل منهما .

 املطلب الثالث : دور التدقيق في الحد من املخاطر البنكية

ب التدقيق دور أساس ي في عملية تقييم املخاطر من خالل تحليل و تقييم الطرق املستخدمة في تقديم حجم يلع

املخاطر و احتمال حدوثها ، و إعادة احتساب التقييم و التأكد من صحته لتقديم تأكيد معقول لإلدارة بان 
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، و هنا تأتي املرحلة األخيرة و هي التقييم  الذي سيتم على أساس التعامل مع املخاطر يتم بالشكل الصحيح 

كيفية استجابة اإلدارة للمخاطر و التعامل معها ، حيث من املمكن أن تتخذ اإلدارة قرارات مختلفة  للتعامل مع 

املخاطر كقبول الخطر ، أو تجنب الخطر. ذلك باالستناد إلى درجة احتمال حدوثه ، و درجة تأثيره و يلعب 

.دورا هام من خالل تقديم املشورة و النصح لإلدارة  حول الخيار األنسب ملعالجة  التدقيق في هذه املرحلة 

املخاطر باملقارنة مع تكلفة هذا الخيار ،و يقوم التدقيق باختبار فعالية عملية االستجابة للمخاطر من خالل 

لة ، من خالل املراقبة اختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية و دوره في تحقيق أو التخلص من املخاطر املحتم

املستمرة يوم بيوم لعملية إدارة املخاطر ،و مدى تنفيذها بها بما يتفق مع خطط و استراتيجيات و أهداف البنك . 

و يقوم أيضا بتحليل  و تقييم املخاطر التي تحققت فعال و مدي فعالية الخيار الذي اتبع للتعامل معها و من 

دقيق التأكد من فعالية و كفاءة نظام التقارير املتبع في توصيل املعلومات املهام الرئيسية أيضا لنشاط الت

 1املالئمة و الكافية حول عملية إدارة املخاطر و في الوقت املناسب إلى مجلس اإلدارة

 و يوضح الشكل التالي هذا الدور كما يلي :  
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 ( دور وظيفة التدقيق في إدارة املخاطر II.2الشكل رقم ) 
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( نالحظ أن لوظيفة التدقيق دور كبير في الحد  من املخاطر من خالل القيام بتحليلها  و 1-2من خالل الشكل )

تقييمها حالة تحققها فعال و كذلك  التأكد من فعالية و كفاءة نظام التقارير املتبع في توصيل املعلومات الجيدة 

 إلى مجلس اإلدارة .

                                                                 

 . 83ص  2012 "دور املراجعة الداخلية في ادارة املخاطر ،مذكرة ماجستير في املحاسبة،جامعة دمشق البجيرمي،شادي صالح  1 

وظيفة التدقيق  
 اإلدارة

 البيئة

 تحديد املخاطر

 تقييم املخاطر

 االستجابة للمخاطر

 قبول املخاطر

 تجنب املخاطر

 تخفيف املخاطر 

 الرقابة 

 املعلومات و االتصال
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" The internal audit activity should assist the organization  by identifying and evaluating significant 

1exposures to risk and contributing to the improvement of risk management and control systems ." 

عتمد على درجة كما أشار املعيار إلى أن املدير التنفيذي لدائرة التدقيق عليه القيام بوضع خطط للتدقيق ت

املخاطر املتوقعة في تحديد أوليات أنشطة دائرة املدقق الداخلي و بالتالي اتساقها مع األهداف العامة للمنظمة 

إلى أن املدقق الداخلي يجب أن يطور فهمه الخاص بخصوص املخاطر التي قد    "PRAWITT 2004"حيث أشار 

لك بإعداد خطة تحتوي كيفية مواجهة و التخفيف من آثار تمنع املنظمة من تحقيق أهدافها و أن يقوم بعد ذ

 هذه املخاطر إن لم يكن املكان تالفيها نهائيا . 

و قد أشارت كثير من الدراسات إلى أن تحديد أولويات التدقيق في مرحلة التخطيط تعتمد على املخاطر، حيث 

إلى أن املنهج التدقيق استنادا إلى  2003" أجريت في ايطاليا عام  ALLGRINI AND D'ONZAأشارت دراسة "

درجة املخاطر يعتبر تطورا منهجيا حيث يشكل املنهج التقليدي التركيز على اختبارات االلتزام و يتبنى هذا املنهج 

من كبريات الشركات االيطالية أما التدقيق املستند إلى املخاطر فيعتبر انه املنهج الحديث و تمارسه   %25نحو 

 ريات الشركات االيطالية .من كب 75%نحو 

و التعريف الحديث و املفهوم الجديد للتدقيق يشير بوضوح إلى دور املدقق الداخلي في إدارة املخاطر و تركز 

األدبيات الحديث في املجال التدقيق على  إدارة املخاطر على أنها تدخل في نطاق التدقيق حيث يشارك املدقق 

ار معيار إدارة املخاطر إلى انه قد يختلف دور املدقق الداخلي من مؤسسة الداخلي في هذه العملية ، حيث أش

 ألخرى .

إلى أن الشركات في سبيل إحداث تحول  في   2( KPMGو قد أشارت اإلستراتيجية الجديدة للتدقيق الصادرة عن)

ستراتيجية و أن تحدد التدقيق نحو التركيز على املخاطر يجب على اإلدارة العليا فيها أن تقتنع بجدوى هذه اإل 

املنافع املترتبة على هذه اإلستراتيجية و أن تحدد مدى الضعف و القوة املتوفرة في وظيفة التدقيق لديها و من ثم 

عليها أن تقوم بتحديد املخاطر اإلستراتيجية املحددة التي تواجهها الشركة و من ثم تحديد املستويات املقبولة من 

قسم التدقيق لديهم باملهارات و الخبرات املطلوبة و القادرة على تحديد و مراقبة و  هذه املخاطر ، و من ثم مد

قياس و إدارة هذه املخاطر ، و قد لخص إطار كفاءة التدقيق الصادر عن معهد املدققين الداخليين بان دور 

و مساعدتهم في كيفية املدقق الداخلي يتمحور في ثالث مناطق رئيسية و هي مساعدة املدراء في تقييم املخاطر 
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 (KPMG) اكبر شركات الخدمات املنهية في العالم . تعبر من 2
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االستجابة و كيفية التعامل مع هذه املخاطر و من ثم تزويد لجنة التدقيق بتامين موضوعي عن مدى نجاح 

  1املنظمة في التعامل مع املخاطر .

و قد أشار "بكري" إلى أن التدقيق الداخلي و من خالل قيامه بالتدقيق الوقائي املسبق و التدقيق التحليلي ،يقوم 

 ديد األسباب و العوامل التي يمكن أن تؤدي حدوث املخاطر في الوقت الحاضر أو املستقبل ، وبتح

العمل في تالفي هذه العوامل وتحسين نظم الرقابة و إدارة املخاطر للحد منها و تحسين شروطها من اجل تدارك 

و ذلك بتزويدها بالبيانات و املعلومات األسباب التي أدت إلى نشوئها كما انه على التدقيق القيام بمساعدة اإلدارة 

عن مختلف أنشطة املنظمة و التي من املتوقع حدوث مخاطر فيها مع تقديم النصح و املشورة لإلدارة بصور 

تقارير دورية ، و متابعة هذه التقارير و ما ورد فيها أن املدقق الداخلي كذلك عليه القيام بتقييم كفاءة و فعالية 

ي إدارة املخاطر و عليه أن يقدم لها الدعم الفعال من املشاركة في تحديد جوانب الخطر الهامة و اإلدارة العليا ف

 الوسائل املناسبة للرقابة عليها و متابعة أداء اإلدارة و التقرير عن ذلك أما ملجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق .

 و عمليا قد يتضمن دور املدقق الداخلي كل أو بعض ما يلي :      

 . تركيز عمل املدقق الداخلي على األخطاء الهامة التي تم تحديدها بواسطة اإلدارة 

 .  مراجعة عمليات إدارة ملخاطر داخل املؤسسة 

 . منح الثقة في إدارة املخاطر 

 . تقديم الدعم الفعال و املشاركة في عمليات إدارة املخاطر 

  بإدارة املخاطر و التدقيق .تسهيل أنشطة تحديد و فحص األخطاء و تعليم العاملين 

 . تنسيق عملية إعداد تقرير املخاطر املقدم ملجلس اإلدارة و لجنة املتابعة الداخلية 

لذلك فانه بغرض تحديد الدور األكثر مالئمة لبنك معين ، يجب على التدقيق التأكد من عدم اإلخالل 

 باملتطلبات املهنية بتحقيق االستقاللية و املوضوعية   .

 أهم املخاطر التي يتولى املدقق الداخلي تقييمها و املشاركة في تحليلها و إدارتها ما يلي :و 

 . عدم دقة املعلومات املالية و التشغيلية 

 . الفشل في إتباع السياسات و الخطط و اإلجراءات و القوانين 

 . ضياع األصول 

 . الفشل في تحقيق األهداف املوضوعية 
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لداخلي في مواجهة األخطاء السابقة يعتبر صمام األمان نحو تالفي حاالت الفشل املالي ، و ال شك أن دور املدقق ا

و خصوصا إذا كانت هذه املخاطر نشأت بشكل متعمد .حيث أشارت إحدى الدراسات إلى ضعف قدرة املدقق 

لتنظيم ككل و تحديد الخارجي على اكتشاف الحاالت املتعمدة من االحتيال ، بينما يقوم املدقق الداخلي بدراسة ا

املخاطر املوجودة ، و كذلك املخاطر املخاط املمكن التعرض لها في األنشطة املختلف ، و تحديد الحجم النسبي 

 لهذه املخاطر و وضع خطة على أساس الوزن و األهمية النسبية للخطر و يرى الباحث أن

لعملية يعتبر أهم األدوار التي سوف يركز عليها التطور في مجال إدارة املخاطر و دور املدقق الداخلي في هذه ا

املدقق الداخلي ، استنادا إلى املنافسة الشديدة التي تحدث في الشركات و قد أشار احد الباحثين إلى أن خطة 

 التدقيق الداخلي يجب أن تتأسس على تقييم كافة مخاطر النشاط املتمثلة في :  

 . املخاطر اإلستراتيجية 

 لية و املخاطر املالية .املخاطر التشغي 

مما سبق نستخلص أن التدقيق يحتاج لدراسة و تحديد و تقييم املخاطر ليتم العمل بعد ذلك على محوريين 

أساسيين األول هو دعم اإلدارة مباشرة عبر التقارير األولية للجهات ذات العالقة و الثاني اخذ عوامل املخاطر في 

 1ركيز و تكتيف اإلجراءات في املناطق التي تتميز بارتفاع املخاطر حولها .االعتبار عند وضع خطة التدقيق و ت

كما حدد معهد املدققين الداخليين اإلجراءات الرئيسية و الوقائية التي يمكن للتدقيق أن يمارسها في عملية إدارة 

التي تؤثر على  املخاطر و اإلجراءات التي يجب عليه أن ال يمارسها و ليست من اختصاصه في هذه العملية

 2موضوعيته و استقالليته في تقديم خدماته للبنك و يبين املعهد هذه األدوار و اإلجراءات للتدقيق كما يلي : 

 . الدور الجوهري و العام لنشاط التدقيق فيما يتعلق بادارة املخاطر 

 تقديم تأكيد للبنك حول فعلية و كفاءة عملية إدارة املخاطر . -

 تقديم تأكيد بان تقييم املخاطر يتم بشكل صحيح .  -

 تقييم عملية إدارة املخاطر . -

 مراجعة عملية إدارة املخاطر . -

  : الدور الوظيفي و التخصص ي لنشاط الدقيق فيما يتعلق بإدارة املخاطر 

 تقديم املساعدة لإلدارة في تحديد املخاطر. -

 لمخاطر .تقديم النصح و املساعدة لإلدارة في االستجابة ل -

 ترتيب أنشطة و خطوات عملية إدارة املخاطر . -

                                                                 

"دور طبيعة التدقيق الداخلي في ضبط االداء املالي واالداري" مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،الجامعة املدلل ، يوسف سعيد يوسف  1 
 . 125و ص  124ص  2007االسالمية في غزة 

 . 82ص ، 2012 "دور املراجعة الداخلية في ادارة املخاطر ،مذكرة ماجستير في املحاسبة،جامعة دمشق البجيرمي،شادي صالح  2 
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 تجميع التقارير املختلفة عن املخاطر و توجيهها . -

 املحافظة على إطار عملية املخاطر و تطويره . -

 تأييد و دعم القائمين على إدارة املخاطر . -

 تطوير إستراتيجية إدارة املخاطر و عرضها على مجلس اإلدارة .  -

  دارة التدقيق في إدارة املخاطر : الدور املرفوض إل 

 تحديد املخاطر الجوهرية ، تنفيذ عملية إدارة املخاطر و إخضاعها لسيطرتها . -

 إدارة التامين على املخاطر . -

اتخاذ القرارات املتعلقة باالستجابة للمخاطر ، تنفيذ االجراءت االستجابة للمخاطر ،تمل مسؤولية  -

 عملية إدارة املخاطر .
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 خالصة الفصل 

تعتبر وظيفة التدقيق من الوظائف املهمة في البنوك و خصوصا عندما تحول مفهومه من مهمة تقييم و الكشف 

عن األخطاء إلى عملية تقدير و تنيا لهذه األخطاء . و باالظافة إلى أن التدقيق يساهم بشكل كبير في تصميم و 

و تقييم كفاءة استخدام املوارد املتاحة و إضافة قيمة للبنك  كما يعمل تطوير نظام الرقابة الداخلية و قياس 

على تقييم و تحسين إدارة املخاطر ، و تحقيقا لهذا الدور يجب على املدقق الداخلي االلتزام بمجموعة من 

جراء املعايير، كما يجب أن يكون على دراية كافية بطبيعة العمل البنكي حتى يتمكن من وضع خطة مناسبة إل 

عملية التدقيق في البنك بهدف تحديد عوامل املخاطر ،و تزويد اإلدارة املسؤولة بنتائج تقويمات املخاطر و تأكيد 

كون أنظمة الرقابة كافية لتجنب أو تقليل املخاطر .و تتم عملية تدقيق إدارة  املخاطر من خالل عدة خطوات 

 تقديم املشورة و النصح لتحسين برنامج إدارة املخاطر .ليتم تقديم تقرير حول نتائج التحليل و التقويم و 
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 : تمهيد

بعد استعراضنا في النظري معلومات خاصة بالتدقيق الداخلي في البنوك من حيث املفاهيم العامة 

 وأهميتهاومختلف التعاريف املتعلقة بهذا املصطلح العميق واملتجدد، وكذلك تسليطنا الضوء على سياسة 

 .األهدافوتحقيق  املعتمدة من طرف البنك لتوظيف العناصر اإلجراءاتوالعوامل املؤثرة فيها ومختلف 

تواجه البنوك واستعراضنا ملختلف النقاط املتعلقة بتكوين عالقة بين  آناملخاطر التي يمكن  إلىتطرقنا  ننس ىوال 

 املخاطر وعمل التدقيق في البنك وذلك من خالل التطرق للدور الذي يلعبه التدقيق للحد منها.

اصر التي سبق ذكرها بدراسة حالة ونموذج تطبيقي من خالل هذا الفصل التطبيقي توضيح هذه العن سنحاول 

 لوكالة سيدي لخضر التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية وذلك في ثالثة مباحث:

 : التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية. األول املبحث 

 املبحث الثاني : التدقيق في بنك الفالحة والتنمية الريفية /دراسة حالة سيدي لخضر 

 املبحث الثالث : اختبار الفرضيات و منهجية الدراسة.

التحدث بصفة عامة عن كيان بنك الفالحة والتنمية الريفية ،مكانته ومهامه في  األول سنقوم في املبحث 

املخاطر  وإدارةاملجتمع،وبعدها سندرس في املبحث الثاني وكالة سيدي لخضر ونقوم بدراسة التدقيق في البنك 

املبحث الثالث سنلخص كيفية قيامنا بالدراسة و  أماعليها، باإلجابةونقوم  ور ثالثة محا إلى خيرةاأل وسنقسم هذه 

 اختبارنا للفرضيات.
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 : التعريف ببنك الفالحة والتنمية املحلية  األول املبحث 

 : تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية:  األول املطلب 

تعود ملكيته للقطاع  أسهمشكل شركة ذات  يتخذيعتر بنك الفالحة والتنمية الريفية من البنوك التجارية حيث  

الوطني  هيكلة البنك إعادةالهيكلة التي تبنتها الدولة بعد  إعادةسياسة  إطارهذا البنك في  أسسالعمومي ، 

وذلك لهدف تطوير القطاع الفالحي وترقية  ، 1982مارس  13املؤرخ في  106.82الجزائري بموجب مرسوم رقم 

له مهمة تمويل هياكل ونشاطات القطاع الفالحي،الصناعي ،الري،الصيد البحري  أوكلتالعالم الريفي، ولقد 

جميع العمليات  تنفيذ مهامهفهو يحتل مكانة في الهيكل املصرفي الجزائري ، ومن  األريافوالحرف التقليدية في 

طبق للقوانين والتنظيمات الجاري العمل عليها لالستفادة من  أشكالهااختالف  علىاملالية  واالعتماداملصرفية 

 1التطورات العاملية فيما يخص التقنيات املرتبطة بالنشاط املصرفي .

 املطلب الثاني :مكانة بنك الفالحة والتنمية الريفية في املحيط املصرفي الجزائري 

عليها  املتعارفالبلد لتمتعه بكافة الصالحيات والوظائف  فيبنك تجاري  كبركأموقعا متميزا حيث يعتبر  يأخذ

 إلى باإلضافةعامليا ، يعمل في كافة القطاعات االقتصادية،ويعمل على تمويل كافة املؤسسات رغم اختالف كيانها،

شبكة البرمجية الخاصة على كل ال اآلليفي جميع تجارتها الخارجية مع تعميم النظام  اآللي اإلعالماعتمادها على 

 2به.

 ومهام  بنك الفالحة والتنمية الريفية . أهدافاملطلب الثالث :

 :األهداف: أوال

 تنويع وترسيخ مجاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة.

 تحسين العالقات مع العمالء .

 الحصول على اكبر حصة في السوق.

 قدر من الربحية. أقص ىتطوير العمل املصرفي قصد تحقيق 

 مساهمة بنك الفالحة والتنمية الريفية في تنمية االقتصاد الوطني.

 ثانيا :املهام :نذكر منها .

 طبقا للقوانين الجاري العمل عليها. أشكالهاعلى اختالف  تنفيذ جميع العمليات املصرفية واالعتمادات املالية

 ة.خدمات مصرفية جديدة مع تطوير الخدمات القائم إنشاء

 بطاقة القرض. باستحداث تطوير شبكته ومعامالته النقدية

 تنمية موارد واستخدامات البنك عن طريق ترقية عمليتي االدخار واالستثمار..
                                                                 

" مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي ،دراسة حالة بنك الفالحة فعالية التدقيق الداخلي في البنوك  طاهري سليمة،"   1 
  2016/2017والتنمية الريفية،وكالة سيدي لخضر 

 مرجع سبق ذكره  2 
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 املبحث الثاني : التدقيق في بنك الفالحة والتنمية الريفية /دراسة حالة سيدي لخضر

 :عرض وكالة سيدي لخضر . األول املطلب 

 بسيدي لخضر، حيث تحتل مركزا استراتيجيا ودورا يتمثل في:  1982في سنة 867الوكالة رقم  تأسست: أوال 

 معالجة جميع العمليات الخاصة بالقروض الصرف والصندوق.

 فتح حسابات لكل شخص طالب لها الستقبال الودائع.

 .االدخاراملشاركة في تجميع 

 .ى األخر املساهمة في تطوير القطاع الفالحي والقطاعات 

 تنمية املوارد واستخدامات الوكالة عن طريق ترقية عملياتي االدخار واالستثمار .
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 1: الهيكل التنظيمي لبتك الفالحة والتنمية الريفية وكالة سيدي لخضراملطلب الثاني

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي لبتك الفالحة والتنمية الريفية وكالة سيدي لخضر( III.1الشكل رقم )

 

                                                                 

  ين اداء العنصر البشري املوارد البشرية في تحس آلياتوثائق داخلية للوكالة،الفصل التطبيقي،مذكرة دور 1   

 خلية املراقبة املدير سكرتارية

 مدير إدارة املحاسبة مدير التجارة
 مصلحة القوانين

مصلحة النشاط 
 التجاري 

 مصلحة القروض

 مساعد استرداد

()الرد على الزبون   

 مصلحة املستخدمين

ةمصلحة تسيير األموال العام  

 مصلحة املحاسبة

اآللي اإلعالممصلحة   

وكالة 
محلية 
ارلالستثم  

ة وكالة محلي
 لالستثمار

وكالة محلية 
 لالستثمار

 

ة وكالة محلي
 لالستثمار

 

وكالة محلية 
 لالستثمار

 

وكالة محلية 
 لالستثمار

 

 شباك متعدد الخدمات للجوار
 مكتب دائم مكتب دائم
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 ًتهدف والتي التدقيق مهام بكل الخاصة والنصوص التحقيقات جميع على تطبق البنوك في التدقيق أسلوب إن

 وقياس تحديد في الداخلية الرقابة نظام فعالية ومد املؤسسة في وصحة املعلومات مصداقية من التأكد إلى

 . إدارة املخاطر وتفعيل املخاطر 

 :في التدقیق مراحل وتتمثل

معرفة عامة حول طبيعة املؤسسة من خالل البحث عن جميع املعلومات التي تخص البنوك وذلك اكتساب  .1

 من خالل الوثائق واملستندات املوجودة على مستوى املؤسسة.

تحديد اهداف املهمة في عملية تقييم النظام الرقابي ومدى فعاليته وتقويم ادارة املخاطر مما يساهم في  .2

 رفية وزيادة قيمة املوثوقية بالقوائم املالية وحماية اصول املؤسسة.تخفيض معدل املخاطر املص

 تحديد العمليات االكثر عرضة للخطر وتقييم درجة اهمية هذه املخاطر. .3

 اعداد برنامج وخطة للتحقيق والتدقيق الواجب انجازها مع االخذ بعين االعتبار ما يلي : .4

م مع حجم عمليات املصرف وشاملة لكافة ان تكون الخطة واقعية ويمكن تنفيذها بحيث تتالء .4.1

 االنشطة.

مراعات التطورات الفنية واملستجدات في االنشطة املصرفية، وبعد اعداد الخطة املوافقة عليها من  .4.2

 طرف لجنة التدقيق.

تنفيذ مهمة التدقيق والتي تتم على اساس املعلومات والوسائل املالئمة،فعلى سبيل املثال قد يقوم املدقق  .5

 ب:

 تجواب االفراد املعنية.اس (1

 اللجوء الى العينات االحصائية واملالحظات املعنية. (2

 التدقيق في ثالث مراحل: مراحل تنفيذوتتمثل في 

 تدقيق املعطيات املالية واالحصائية. (1

 تدقيق عمليات التسيير. (2

 التدقيق االداري. (3

نهائيا على فعالية نظام الرقابة،اي وبعدما يتم تنفيذ خطة املراجعة سيكون باستطاعة املدقق ان يحكم 

يستطيع ان يميز بين مواطن القوة ومواطن الضعف وهذا ما يساعده في ايجاد  الحلول املناسبة وتقديم 

النصائح واالستشارة لالدارة العليا ويتم هذا من خالل اعداد تقرير املدقق طيلة فترة املهمة حيث يتميز 

 حكم وتقدير املراجع لكفاءة نظام الرقابة واالهداف لها. بالدقة مع عرض كل االدلة التي تثبت

 .àونشير الى ان هذا التقرير ملبادئ ومعايير بها لدى كل املدققين ) معايير التدقيق الداخلي
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وكخطوة شاملة للتدقيق الذي قام به اخيرا وبعد االجتماع النهائي الذي يتم فيه مناقشة جميع النقاط 

املراجعة يمكن للمدقق ان يشرع في كتابة التقرير النهائي ملهمته ويصبح وثيقة التي ذكرت في تقرير 

 رسمية ومصدرا للمعلومات كما يحتوي على نقاط مهمة تفيذ كال من املدققين واملسيرين على حد سواء.

 اما عن شكل التقرير ،فعموما يبني على النحو التالي:

 صفحة او مستند االرسال. (1

 فهرس ،مقدمة،خالصة. (2

 نص التقرير ونجد فيه عرض النتائج والتوصيات. (3

 الخاتمة:خطة التدقيق املتبعة والتدخالت ،واملالحق . (4

 املطلب الثالث : إدارة املخاطر 

: مدى مساهمة تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق في تفعيل إدارة املخاطر في البنك :      املحور األول  (1

ل على العينات لتفعيل نظام الرقابة الداخلية من اجل سيثير من خالل الجدول سنوضح االتفاق املتباد

 1املخاطر في البنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

ام البواقي / جامعة لنيل شهادة ماستر /ضمن متطلبات  مذكرة "دور التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوكسمية خالف،"  1 
 2013/2014دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  
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 ( مدى مساهمة تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق  في تفعيل إدارة املخاطر III.1)جدول رقم :       

 

 االتجاه
النحراف ا

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي
 الفقرة املقياس موافق محايد غير موفق 

 2،79 0،51 موافق
 التكرار  20 3 1

a1 
 النسبة % 83 13 4

 2،96 0،2 موافق
 التكرار  23 1 0

a2 
 النسبة % 96 4 0

 2،67 0،7 موافق
 التكرار  19 2 3

a3 
 النسبة % 79 8 12

 2،75 0،53 موافق
 التكرار  19 4 1

a4 
 النسبة % 79 6 4

 2،38 0،71 موافق
 التكرار  12 9 3

a5 
 النسبة % 50 37 13

 2،42 0،78 موافق
 التكرار  14 6 4

a6 
 النسبة % 58 25 17

 2،63 0،71 موافق
 التكرار  18 3 3

a7 
 النسبة % 75 12 12

 2،88 0،45 موافق
 التكرار  22 1 1

a8 
 النسبة % 92 4 4

 2،96 0،20 موافق
 التكرار  23 1 0

a9 
 النسبة % 96 4 0

 2،96 0،2 موافق
 التكرار  23 1 0

a10 
 النسبة % 96 4 0

 2،71 0،69 موافق
 التكرار  20 1 3

a11 
 النسبة % 83 4 13

 املعدل الكلي  2،51 0،51 موافق
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: مدى االلتزام باملعايير املهنية للتدقيق الداخلي ودوره في تفعيل ادارة املخاطر في البنك : املحور الثاني  

هنا سنوضح مدى التزام املدققين بتطبيق معايير مهنة التدقيق الداخلي بهدف ضمان السير الحسن 

تحليلهم للمهام ،وللوصول الى ادارة مخاطر اكثر فاعلية،وهو ما وجدناه مؤكد ومدروس و من خالل 

 للجدول االتي : 

 مدى االلتزام باملعايير املهنية للتدقيق الداخلي ودورها في تفعيل إدارة املخاطر في البنك :(III.2)جدول رقم 

 االتجاه
النحراف ا

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي
 الفقرة املقياس موافق محايد غير موفق 

 2،92 0،28 موافق
 التكرار  24 0 0

b1 
 النسبة % 100 0 0

 2،92 0،28 موافق
 التكرار  24 0 0

b2 
 النسبة % 100 0 0

 2،67 0،57 موافق
 التكرار  17 6 1

b3 
 النسبة % 71 25 4

 2،42 0،78 موافق
 التكرار  14 6 17

b4 
 النسبة % 58 25 1

 2،88 0،45 موافق
 التكرار  22 1 1

b5 
 النسبة % 92 4 4

 2،92 0،28 موافق
 التكرار  24 0 0

b6 
 النسبة % 100 0 0

 2،88 0،45 موافق
 التكرار  22 4 1

b7 
 النسبة % 92 4 4

 2،83 0،38 موافق
 التكرار  20 4 0

b8 
 النسبة % 83 17 0

 املعدل الكلي  2،80 0،20 موافق

 

: مدى قيام املدقق الداخلي بتقييم ومتابعة املخاطر ومراقبة اجراءات االستجابة لها  املحور الثالث (1

ودورها في تفعيل اداء املخاطر في البنك : من خالل تحليل الجدول اتضح اثبات ملدئ قيام املدقق 
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ادترة  الداخلي بتقييم ومتابعة املخاطر ومراقبة اجراءات االستجابة لها والدور الذي تلعبه في تفعيل

 املخاطر .

مدى قيام املدقق الداخلي بتقييم ومراقبة إجراءات االستجابة لها ودورها في تفعيل إدارة  : (III.3م) جدول رق

 املخاطر

 االتجاه
النحراف ا

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي
 الفقرة املقياس موافق محايد غير موفق 

 2،92 0،28 موافق
 التكرار  24 0 0

C1 
 النسبة % 100 0 0

 2،67 0،57 موافق
 التكرار  17 6 1

C2 
 النسبة % 71 25 4

 2،83 0،48 موافق
 التكرار  18 2 1

C3 
 النسبة % 75 8 4

 2،63 0،71 موافق
 التكرار  18 3 3

C4 
 النسبة % 75 13 13

 2،96 0،20 موافق
 التكرار  23 1 0

C5 
 النسبة % 96 4 0

 2،75 0،68 موافق
 التكرار  21 0 3

C6 
 النسبة % 87،5 0 12،5

 2،83 0،48 موافق
 التكرار  21 2 1

C7 
 النسبة % 88 8 4

 2،88 0،34 موافق
 التكرار  21 3 0

C8 
 النسبة % 87،5 12،5 0

 2،88 0،34 موافق
 التكرار  21 3 0

C9 
 النسبة % 87،5 12،5 0

 2،71 0،69 موافق
 التكرار  20 1 3

C10 
 النسبة % 83 4 13

 املعدل الكلي  2،80 0،24 موافق
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 املبحث الثالث : اختبار الفرضيات و منهجية الدراسة.

 املطلب االول: االحالة : 

نظرا الستحالة التوجه الى املؤسسات العمومية عامة الخصوصية خاصة وذلك لالوضاع التي تمر بها 

،ولعدم استطاعة الطلبة التقدم الى البنك التمام الجانب التطبيقي من دراستنا املدينة والبلد كليا 

للموضوع ،والستجابة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وجامعة مستغانم الحميد بن باديس 

للوضاع الطارئة، قامت باتخاذ قرار بعدم التوجه للمصالح املعنية بالتربص وانما بقيام الطلبة بتلخيص 

 ارير ملذكرات سابقة لنفس املوضوع املطروح .تق

 وعليه فلقد اتبعنا منهجية في الدراسة و املتمثلة في :

  دراسة عدة مذرات و اطروحات للدكتورا واملجيستار و املاستر السابقة التي لها عالقة مع

 موضوعنا.

 .التطرق للمفاهيم والفقرات التي لها صلة مع ما قمنا بادراجه في مدكرتنا 

 .القيام بالتلخيص هذه التقارير لفقرات مصغرة الج الن نتوصل لدراسة حالة الخاصة باملذكرة 

 املطلب الثاني  :اختبار الفرضيات 

اختبار الفرضية االولى:تعتمد البنوك على التدقيق الداخلي في عملية ادارة املخاطر:وذلك من خالل 

تعاون بين مجلس االدارة واالدارة التنفيدية العمل بنظام محكم العمال التدقيق الداخلي، وهناك 

 1لتفعيل ادارة املخاطر البنكية ، 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                 

"مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي دور املدقق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوك بوخروبة الغالي ،" 1 
  2014/2015/دراسة عينة من البنوك لوالية مستغانم/ 
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 (إختبار الفرضية األولىIII4.)جدول رقم 

 

 
 

التنفيذية  واإلدارة اإلدارةالتدقيق الداخلي ،وهناك تعاون بين مجلس  ألعمال: يوجد نظام محكم  التحليل

 لتفعيل ادارة املخاطر البنكية .

: تطبيق معايير التدقيق في البنوك يسمح بضمان السير الحسن و الشفافية وله دور اختبار الفرضية الثانية 

 1التالي يمثل ذلك :    08كبير في تفعيل ادرة املخاطر : الجدول 

                                                                 

ام البواقي / جامعة ر /لنيل شهادة ماستضمن متطلبات  مذكرة "دور التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة املخاطر في البنوكسمية خالف،" 1 
 2013/2014دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  
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 ( اختبار الفرضية الثانيةIII5.)جدول رقم 

 
 

ان قيام املدقق الداخلي بدوره في متابعة الفحص والتعرف على االخطار الجوهرية التي تؤثر على التحليل : 

 اهداف البنك ومعرفته الكافية باملعايير املهنية من اهم البنود التي تعمل على تفعيل ادارة املخاطر في البنك 

اطر البنكية و ذلك من خالل تقييمها : توجد عالقة بين املدقق وتفعيل ادارة املخاختبار الفرضية الثالثة 

 ومتابعته املخاطر ومراقبة اجراءات االستجابة لها.

 

 

 

 

 

 

 اختبار الفرضية الثالثة( III6.جدول رقم  )
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: ان تركيز املدقق الداخلي على املخاطر املهمة وقيامه باالستشارات في مجال ادارة املخاطر واملساعدة في  التحليل

 تقييم املخاطر يؤدي الى تقليل املخاطر التي يتعرض لها البنك
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 خالصة الفصل :

التعريف ببنك الفالة والتنمية الريفية وعينة  إلىكخالصة من ما سبق دراسته وعرضه في هذا الفصل، تطرقنا 

الدراسة املتمثلة في مصلحة التدقيق الداخلي في البنك، حيث تم االستعانة بدراسة تطبيقية في وكالة سيدي 

التدقيق الداخلي، كما تم اختبار الفرضيات التي ساهمت في تفسير النتائج التي  أسلوب إلىلخضر والتعرض 

الرئيسية وما تفرع عنها املتمثلة في قياس مدى  اإلشكالية أسئلةعلى  اإلجابة إلىوصلنا توصلنا ايها، حيث ت

 املخاطر بالبنوك. إدارةمساهمة التدقيق الداخلي في تفعيل 

املخاطر وذلك من خالل تبادل املعلومات بهدف التقليل  وإدارةوجود تنسيق بين التدقيق الداخلي  إلىكما توصلنا 

والحفاظ  األرباحاملتمثلة في االستمرارية،تحقيق  أهدافهمن حدة املخاطر البنكية حتى يتمكن البنك من تحقيق 

 املصالح.  أصحاب فوق  على
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ها وحقوقها يعتبر التدقيق املحاسبي وظيفة مهمة داخل املؤسسة ألن املؤسسة تسعى دائما لحماية ممتلكات

ستمراريتها و التدقيق املحاسبي يساعدها في تحقيق أهدافها وهذا من خالل حماية ا،وهذا لضمان بقائها و 

والتزوير حيث يضمن سير عملياتها بشكل جيد ،وكذا سالمة  املؤسسة من شتى أنواع التالعب و اإلهمال ،الغش

 العمليات املحاسبية و الوثائق املالية .

ختبار النا للنتائج الخاصة بفبعد معالجتنا وتحليلنا ملختلف جوانب املوضوع في فصوله الثالثة ،توص

 قتراحات .يات ونتائج عامة مع مجموعة من االالفرض

 ، فقد أدت معالجة البحث إلى النتائج التالية :فيما يخص اختبار الفرضيات 

يساعده على أداء  بالنسبة للفرضية األولى" حق إطالع املدقق على السجالت والدفاتر واملستندات وكل ما  - 

بعد الدراسة استنتجنا أن هذا حق من حقوق املدقق على اإلدارة احترامه وتقديم كافة املعلومات التي  ،مهمته"

 دقق لتسهيل مهمته وحتى يستطيع إبداء رأيه بكل موضوعية .يحتاجها امل

حاسبية" بالنسبة للفرضية الثانية "إتباع املدقق ملنهجية واضحة تمكنه من اإلملام بكل املعلومات املالية وامل -

 فهذه املنهجية تبين املراحل أو الخطوات املتبعة لعملية التدقيق بحيث تتطلب مهمة التدقيق وجود خطة

 مة وحصول املدقق على كافة أدلة اإلثباث من أجل إعداد تقرير يبدي فيه رأيه .   محك

بالنسبة للفرضية الثالثة " تقييم األداء هو تشخيص الصحة املالية للمؤسسة ومعرفة مدى قدرتها على مواجهة  -

ة املؤسسة بفحص املستقبل"،بعد الدراسة أثبتنا صحة هذه الفرضية حيث أن التقييم املالي هو قيام إدار 

 وتشخيص املركز املالي و مقارنة نتائج ما حققته وما ضيعته من فرص ،وتقديم خطط كفيلة بمواجهة املستقبل .

الفرضية الرابعة "تحسين األداء املالي للمؤسسة يعتمد على تطبيق إقتراحات وتوصيات عملية التدقيق "، تؤثر  -

بيانات املحاسبية واملالية عند اتباع نصائح وتوصيات املدقق إذ بشكل ايجابي في تحسين نوعية املعلومات وال

 تتناقص حاالت الغش ،التزوير واألخطاء وبالتالي يتحسن األداء املالي .

 أما النتائج املتحصل عليها بعد الدراسة امليدانية بمؤسسة ميناء مستغانم :

  يقدمها للمؤسسة .يحظى التدقيق املحاسبي على مكانة هامة من خالل الخدمات التي 

 . لتقرير املدقق أهمية في تحسين أداء املؤسسة 

 . وجود مدقق داخلي واحد مسؤول على عملية التدقيق ،وهذا يؤدي إلى قصور في األداء 

 . ال يهتم املدقق بمؤشرات التوازن املالي 

 . املدير العام هو من يقوم بتشخيص الوضعية املالية للمؤسسة 

  أدائها املالي بشكل جيد رغم الضعف الذي يشهده .املؤسسة ال تتابع 

 

 التوصيات :
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 دعم وظيفة التدقيق داخل املؤسسة . -

 املدقق على القيام بمهامه على أكمل وجه . تساعد توفير إجراءات تسيير  -

 توعية العمال بأهمية عملية التدقيق حتى يكون هناك تعاون بين العمال واملدقق .  -

 ات املرتبطة بهذه الوظيفة عن طريق تكوين املدققين بما يتناسب مع هذه التطورات.مسايرة التطور   -

 هتمام أكثر بمؤشرات األداء املالي .اال  -
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 قائمة املصادر و املراجع

 أوال :الكتب 
 .2014االصفي :تحقيق احمد ماجد" املعارف العلمية ،معهد الدراسات الدينية "الطبعةمحمد مهدي  .1

 أيمن هندي،)التجارة الدولية( ،تجمع الطلبة،جامعة امللك سعود. .2

 . 2016محمد عبد الفتاح الصيرفي،)إدارة البنوك( ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،طبعة  .3

 .2000املطبوعات الجزائرية  الطاهر لطرش ،تقنيات ديوان  .4

 (.1986القاهرة) 01سامي عفيفي حاتم" التامين الدولي " الدار املصرية اللبنانية الطبعة .5

 ( .2000طارق عبد العال حماد "دليل املستثمر الى بورصة االوراق الية النكتب العربي " القاهرة) .6

 (.2012عياش " ادارة ومراقبة املخاطر) .7

 ( .2006مصرفية "الجزء الثاني،مكتب املجتمع العربي،عمان ،االردن)عقل مفلح " وجهات نظر  .8

،االسكندرية ،دار 01مصارف " "،طبعة-شركات-ادارات-طارق عبد العال حماد،،" ادارة املخاطر )افراد .9

 (.2007الجامعة،مصر)

 (.2009الراوي خالد الوهيب ،،"إدارة ةاملخاطر املالية"،دار املسير،عمان،االردن) .10

لكراسنة، اطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة املخاطر ،صندوق النقد إبراهيم ا .11

 (.2006العربي،معهد السياسات االقتصادية،ابوظبي ،اإلمارات)

 .(1999احمد حلمي جمعة،"املدخل الحديث لتدقيق الحسابات" دار الصفاء،) .12

 .2010ر الراية للنشر والتوزيع،األردن مهند حنا نقال عيس ى "إدارة مخاطر املحافظ االئتمانية "، دا .13

 .2005حشاد ،"دليلك إلى إدارة املخاطر املصرفية "الطبعة األولى ،لبنان  .14

محمد سمير الصبان ،إسماعيل إبراهيم جمعة،فتحي رزق السوافري،"الرقابة واملراجعة الداخلية"  .15

 الدار الجامعية،االسكندرية،مصر.

محمد،محمود مراد مصطفى:"االتجاهات الحديثة في الرقابة فتحي رزق السوافري،سمير كامل  .16

 واملراجعة الداخلية  "دار الجامعة للنشر،مصر.

حسن بلعجوز،بوقرة رابح ن" إدارة املخاطر املصرفية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر"جامعة مسيلة  .17

 (2010،الجزائر . )

 (.2005ارف ،االسكندرية، مصر)الخطيب سمير،،" قيس وإدارة املخاطر باملصارف"،منشاة املع .18

 (  .2009إبراهيم إيهاب نظمي،"التدقيق القائم على مخاطر أعمال"،مكنية املجتمع العربي ،عمان) .19

محمد حلمي جمعة،"املدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث"،دار الصفانشروالتوزيع عمان  .20

 ( .2009،األردن،)
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،كلية التجارة،جمة عين الشمس ،القاهرة ،مصر محمد صالح الحاوي  ،اإلدارة املالية والتمويل"  .21

(1999.) 

محمد عباس حجازي،" األصول العلمية املمارسة امليدانية للمراجعة" مكتبة عين  .22

 (.1982الشمس،القاهرة،مصر)

 عبد الفتاح الصحن،محمد السيج السرايا:"الرقابة الداخلية" الدار الجمعية،االسكندرية،مصر . .23

ق الحسابات املعاصر الناحية النظرية،دار املسيرة،عمان أردن،الطبعة غسان فالح املطارنة،تدقي .24

 .2006االولى

محمد سمير الصبان، األصول العلمية للمراجعة بين النظرية واملمارسة، الدار الجامعية للطباعة  .25
 1993والنشر، اإلسكندرية، مصر.

ملعايير التدقيق الداخلي  خلف عبد هللا الوردات:التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا .26
 . 2006الدولية،الوراق للنشر،عمان،األردن،الطبعة االولى

محمد التهامي طواهر،مسعود صديقي،" املراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري واملمارسة  .27
 ( .2005التطبيقية"،ديوان املطبوعات الجامعية،الطبعة الثانية ،الجزائر )

 (.2006ين النظرية والتطبيق"، الدار الجامعية، مصر، )أمين السيد لطفي:"املراجعة ب .28

لفين ارينز،جيمس لوباك،تعريب:محمد عبد القادر الديسطي:" املراجعة مدخل متكامل" ،دار املريخ  .29
 ( .2005للنشر،الرياض)

خالد أمين عبد هللا،" العمليات املصرفية الطرق املحاسبية الحديثة ' دار وائل للنشر ،األردن،الطبعة  .30
 ( .1998ألولى،)ا

عبد الفتاح الصحن،محمد السيج السرايا شحاتة السيد شحاتة :"الرقابة الداخلية" الدار  .31

 (.2006الجمعية،االسكندرية،مصر .)

خالد أمين عبد هللا،" العمليات املصرفية الطرق املحاسبية الحديثة ' دار وائل للنشر ،األردن،الطبعة  .32
 (.1999األولى)

 املذكرات ثانيا : االطروحات و  
رشدي صالح عبد الفتاح، البنوك الشاملة رسالة ماجستير، منشورة كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية  .1

 ،2000بدون دار نشر، 
معزوزي نصر الدين "التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة.ن.ت لنيل ش:ليسانس ،جامعة  .2

 3بومرداس،دفعة
دراسة حالة  –لتمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الجزتئر بوسنة كريمة ، البنوك األجنبية كمصدر  .3

  2011،مذكرة ماجستير تخصص مالية دولية،جامعة تلمسان،-البنوك الفرنسية
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مذكرة عنوان دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة املخاطر في البنوك التجارية ، جامعة أم البواقي ،  .4

2013/2014 

مساهمتها في تحسين سير املؤسسة،مذكرة لنيل شهادة  شعبان لطفي"املراجعة الداخلية .5

 .2004مجيستار،جامعة الجزائر،الجزائر العاصمة،

احمد محمد مخلوفي،"املراجعة الداخلية في ظل املعايير الدولية للمراجعة الداخلية في البنوك التجارية  .6

معة الجزائر األردنية"مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير،جا

2006/2007 ، 

مذكرة مقدمة  ،"الجزائر حالة-وفعاليتها التجارية البنوك على املركزي  البنك رقابة آليات" :حمني حورية .7

 ،2008/2006لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية،جامعة منتوري قسنطينة 

اجعة الداخلية في البنوك التجارية احمد محمد مخلوفي"املراجعة الداخلية في ظل املعايير الدولية للمر  .8

األردنية" مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير ،جامعة 

  2006/2007الجزائر

 ،"األردنية التأمين شركات في الداخلي التدقيق وظيفة تحسين في التدقيق لجنة دور " :املرعي توفيق نبيه .9

 2009األردن، العليا، للدراسات جامعةدار  املحاسبة، في ماجيستار رسالة

   2009" ، شركة ايجبت برس للطبعة 2حشاد، إدارة مخاطر التشغيل في البنوك وفقا ملتطلبات بازل " .10
اياد سعيد الصوص:"مدى فاعلية دور لجان املراجعة في ادعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي  .11

 ،2012االسالمية في غزة ،فلسطين"،رسالة ماجستير في املحاسبة والتمويل ،الجامعة 

جامعة  املحاسبة في ماجستير مذكرة املخاطر، إدارة في الداخلية رجعة ا الم دور " :البجيرمي صالح شادي .12

 2012دمشق 

اياد سعيد الصوص:"مدى فاعلية دور لجان املراجعة في ادعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي  .13
  2012والتمويل ،الجامعة االسالمية في غزة ،فلسطين ،"،رسالة ماجستير في املحاسبة 

مذكرة تخرج ، دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة املخاطر في البنوك التجارية ، إعداد الطالبة سمية  .14
 2013/2014خالف ،

ة مذكرة مقدم ،"الجزائر حالة-وفعاليتها التجارية البنوك على املركزي  البنك رقابة آليات" :حمني حورية .15
  2008/2006لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية،جامعة منتوري قسنطينة 

تمي ، ) .16 ( "دور املراجعة الداخلية في إدارة املخاطر "، مذكرة لنيل شهادة 2011شادي صالح البج 
 ماجستير في املحاسبة،جامعة دمشق.
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 ثالثا: التقارير والبحوث املتخصصة 
 ،مدخل تحليلي معاصر للمكتب العربي الحديث" املالية اإلدارة» ،(1999) ،منير إبراهيم الهندي    .1

 4ط  ،القاهرة

 .  1998شاكر القز ويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ،ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر  .2

 . 1965د.محمد العربي/ املؤتمر الثاني ملجمع البحوث اإلسالمية / األزهر سنة  .3
 و البنوك في البالد العربية فؤاد مرس ي /النقود   .4

( " دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر 2010أكتوبر ) 12و11فريدة مفتاح،مفتاح صالح،يومي  .5

 املصرفية " ، ورقة بحث مقدمة إلى امللتقى الوطني حول مهنة  التدقيق ي الجزائر، جامعة سكيكدة.

مداخلة  ،"املصرفية املخاطر إدارة تفعيل في الداخلي التدقيق دور " :نوال وصبايحي رضية ا بغدود .6
دول  اقتصاديات على وانعكاساتها املالية املخاطر إدارة" حول  الدولي العلمي املؤتمر إلى مقدمة
 ،2007،"العالم

محمد فضل مسعد،خالد راغب الخطيب :" دراسة معمقة في تدقيق الحسابات "،كنوز  .7

 ،2009املعرفة،عمان ،األردن ،الطبعة االولى

 عا:املجالت والدورياتراب
 جامعة ، 27 العدد اإلنسانية، العلوم مجلة ."الجرائر  لحالة إشارة مع البنكية املخاطر إدارة" :مبارك بوعشة .1

 (.2004الجزائر )جوان قسنطينة، منتوري

 26/10/2006موسوعة مقاتل الصحراء، كما صحبت في  .2
بعنوان إدارة املخاطر التشغيلية، ترجمة شبكة ، دورة تدريبية املجموعة  االستشارية ملساعدة الفقراء  .3

 (2003سنابل ،) –التمويل األصغر في البلدان العربية 

، مجلة 2بلسم حسين رهف، إدارة املخاطر املصرفية و مدى التزام املصارف العراقية بمتطلبات بازل  .4

 ( .2005،)46كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة.العدد 

 واألنظمة:خامسا:القوانين 
 1998الجريدة الرسمية الجزائرية،  .1

 املتعلق بالرقابة الداخلية في البنوك واملؤسسات املالية 2011نوفمبر  28املؤرخ في  08-11النظام  .2

  14-04-1990املتعلق بالقرض والنقد املؤرخ في  10-09قانون  .3
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102 

 

1. www.kadhifalagetaa.com/moralefat035/01htm extraite 19/10/2007 املعامالت املصرفي 

شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي / محاسبون قانونيون و مستشارون )ماذا تعرف عن مهنة  .2

 /https://sbkreston.com-التدقيق(

ماذا تعرف عن مهنة شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي / محاسبون قانونيون و مستشارون ) .3

 /https://sbkreston.com-التدقيق( 

4.  comhttps://khitasabdelkarim.wordpress. 

5. https://khitasabdelkarim.wordpress.com. 

 قائمة املراجع باللغة االجنبية

1. Gerard Vallin : lionel collins : « l’audit et control interne «  objectif et pratique » Paris : 1979 

2. Mikol Alain : «  les audits financiers، Nathan »، Paris ?1999  

3. Jacque renard «  théorie et pratique de l audite interne » 4eme  édition، 2002  

4. Jacques Renard : *théorie pratiqué de l’audit interne K 3eme édition ،2000  

5. Basle Committee on Banking ، 2001، 

The Institute Of Internal Auditors IIA، (2010)،"standars for the professional practice of internal 

audit (standars )"  

6. Financial Services Roundtable ،op.cit. ، june، 1999،. 

http://www.kadhifalagetaa.com/moralefat035/01htm%20extraite%2019/10/2007
https://sbkreston.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/
https://sbkreston.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82/
https://khitasabdelkarim.wordpress.com./
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 امللخص :
تواجه البنوك اليوم تحديات لضمان بقائها و تحقيق أهدافها بالنظر إلى للمخاطر التي تواجهها ، حيث أصبحت 

املخاطر بما يضمن  إدارةالعلمي في  األسلوبإدارة املخاطر هي ضمان البقاء ، لذا توجب على البنوك االعتماد على 
خاطر تزايدت معها الحاجة لوجود تدقيق داخلي فعال على املحافظة على استمراريتها ،حيث انه في ظل تزايد هذه امل

للمخاطر و املحافظة على حقوق املساهمين و أصحاب املصالح ، كما  األمثلمستوى كل بنك ، و ذلك من اجل التسيير 
ملها تقييم املخاطر و قد اثر ذلك في مجال ع إلىالرقابة  أدواتمهنة التدقيق الداخلي من تدقيق  إلىتحولت النظرة 

املدقق مطالب بتحديد عوامل  أصبحيشمل البنك ككل بدال من التركيز على العمليات املالية و املحاسبية و  فأصبح
 الخطر على مستوى البنك .

البنكية و القوانين التي تحكم النشاط البنكي للتطورات التي  األنظمةو على ضوء الدراسة تبين انه بالرغم من مسايرة 
في تطبيق و مسايرة ميكانيزمات نشاط التدقيق الداخلي على مستوى  انه هناك نقص كبير إالتعرفها الساحة املالية ، 

لريفية ملصلحة التدقيق البنكية للوالية باستثناء  بنك الفالحة ، و التنمية ا الوكاالتالبنوك الجزائرية ، حيث تفتقر كل 
 . املخاطر على مستوى البنوك الجزائرية إدارةفي   تأثيرهاالذي يحد من فعالية هذه الوظيفة و مدى  األمرالداخلي ، 

 

 البنك -املخاطر ، التدقيق الداخلي إدارةالكلمات املفتاحية:  

Abstract:  

Today's banks face challenges to insure Its survival and achieving its goals by looking To the risks you face , As 

risk management became She is a guarantee of survival,  So it took the banks  Reliance on scientific method In 

risk management To ensure the preservation of its continuity , Where it is growing These risks increased with the 

need To have an effective internal audit At the level of each bank , And for the sake of management 

Optimization of risk and conservation On the rights of shareholders and stakeholders , The look also shift ed To 

the profession of internal auditing From auditing control tools To assess the risks and have the effect of that In its 

field of work, it includes the bank as a whole Instead of focusing on the financial and accounting operations The 

auditor is required to identify the risk factors  At the bank . 

And in the light of the study it turns out That in spite of keeping pace with  Banking systems  And laws that 

govern banking activity For the developments in the financial arena ,  However, there is a great lack of 

implementation and keeping pace with activity mechanisms Internal audit at the level of Algerian banks , The 

state of Umm El Bouaghi, where all banking agencies are lacking For the state, except for the Agricultural Bank ,  

And rural development in favor of internal audit , Which limits the effectiveness of this function And the extent 

of its influence on risk management at the level of Algerian banks .  

Key words :  

Risk Management-  internal audit  -  bank 

 


