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    رئيسا
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 املراجعة الداخلية يف البنك
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 :مقدمة الفصل

تعترب املراجعة الداخلية داخل املؤسسات عامل مهم يف حتقيق التنمية االقتصادية لدى وجب على 
بنك اجلزائر اخلارجي تقدمي اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه الوظيفة وبغية التعرف بشكل أوسع 

ييمها وبصفة أدق على كيفية إجراء عملية املراجعة الداخلية يف البنك ومدى فعاليتها ،وكيفية تق
اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي ،لدراسة أعمق أكثر تفصيال هلذا  وإسقاط،استكمال حبثنا 

 .إىل مبحثنيالفصل مث تقسميه 
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 :BEAلمحة تاريخية عن البنك الجزائري الخارجي : المبحث األول

وأهدافه وهيكله التنظيمي سنقوم يف هذا البحث بتقدمي البنك اجلزائري اخلارجي من خالل نشأته 
 .وكذا دراسة لوكالة البنك يف مستغامن

 نشأة البنك الجزائري: المطلب األول

برأمسال قدر ب  91/402باملرسوم  7691يف أكتوبر سنة  BEAتأسس البنك اجلزائري اخلارجي 
 مليون دينار جزائري ويف900مليار و07وزاد إىل أن بلغ  7667مليون دينار جزائري سنة  400
 .مليون دينار جزائري900مليار و  00جتاوز  7669مارس 

 :وقد ورث مخسة بنوك أجنبية وهي

 crédit lyonnaisالقرض الليوين  .7
 société générale  املؤسسة العامة .4
  crédit du nordقرض الشمال  .3
 banque industriel de l’algérie et deالبنك الصناعي اجلزائري املتوسط .2

méditerrané. 
  barclays bankبنك بركليز  .0

وأصبح مستقال مبوجب نص القانون  7699ومل يتحصل البنك على هيكله النهائي إال يف جوان 
 .7699الصادر يف جانفي  07/99

 البنك اجلزائري اخلارجي: املصدر

أكتوبر  07وبعدها حتول إىل مؤسسة ذات أسهم مع حفاظه على نفس اهلدف الذي حدده قرار 
7691. 
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ورث البنك اخلارجي اجلزائري جمموعة فعالية لعدة مؤسسات، فبالرغم من أنه ينتمي إىل القطاع وقد 
العمومي فإنه يعمل وفقا للقانون التجاري، وبالتايل لقواعد املنافسة وذلك باإلضافة إىل النزعة الدولية 

لقد كان تأسيسه مبثابة اخلاصة واملتمثلة يف التجارة اخلارجية، ويتدخل يف مجيع العمليات البنكية، و 
 .احللقة األخرية يف إجراءات تأميم البنوك

 .قسمان واحد لإلئتمان والثاين للعمليات األجنبية BEAويف البنك اجلزائري اخلارجي 

، فهو الذي لديه حسابات الشركات الصناعية الكربى يف 7610وقد توسعت عمليات البنك منذ 
 .لكيميائية والبرتوكيميائية والنقل البحري ومواد البناءوا( سونطراك، نفطال)ميدان احملروقات 

فهذه الشركات البنك اخلارجي اجلزائري هو الذي ميدها بالقروض، وقد ساهم البنك يف متويل وتطوير 
حقول البرتول والغاز يف كل من حاسي مسعود وحاسي الرمل وإنشاء أنابيب النفط والغاز يف كل من 

 .مسنت ومركبات احلجار، ومتويل مشاريع النقل البحريسكيكدة وعنابة ومصانع اإل

 :بنسب خمتلفة نذكر منها BEAوهناك بنوك ومؤسسات يساهم فيها 

 .ومقره أبو ظيب %15,55البنك العريب لالستثمار والتجارة اخلارجية ويساهم فيه بنسبة  -
 .%12,50البنك املغرب العريب لالستثمار والتجارة ويساهم بنسبة  -
 .ومقره يف فرنسا %9,56وك العربية والفرنسية ويساهم فيه بنسبة احتاد البن -
 %25مؤسسة تأمني القروض العقارية بنسبة  -

 BEAالبنك اجلزائري اخلارجي : املصدر

مليار دينار جزائري، ويقع املقر الرئيسي 700ويقدر رأمسال الشركة للبنك اجلزائري اخلارجي ب 
 .العاصمةشارع العقيد عمريوش اجلزائر  77للبنك 
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يف  74وحيتل البنك اخلارجي اجلزائري يف املرتبة األوىل يف اجلزائر واملرتبة الثالثة يف املغرب العريب واملرتبة 
 .إفريقيا

 أهداف والهيكل التنظيمي للبنك الجزائري الخارجي: المطلب الثاني

 أهدافه: أوال

 :أمهها ما يليللبنك اجلزائري اخلارجي أهداف عديدة يسعى إىل حتقيقها من 

 .حتفيز وتشجيع ومتويل العمليات التجارية مع باقي بلدان العامل -
 .تسهيل تنمية اإلصالح االقتصادي بني اجلزائر واخلارج -
 .يعمل على تأمني العمليات التجارية مع اخلارج ضد األخطار السياسية واالقتصادية -
 .ماعات احملليةضمان تنفيذ اجليد لاللتزامات الناجتة بني أسواق الدول واجل -

 الهيكل التنظيمي العام: ثانيا

 :مديريات عامة وهي 02تنقسم املديريات بالبنك اجلزائري اخلارجي إىل 

 .املديرية العامة إلدارة الوسائل .7
 .املديرية العامة إلدارة التنمية .4
 .املديرية العامة إلدارة التعهدات .3
 .املديرية العامة للتجارة اخلارجية .2

 :املديريات تنقسم إىل مديريات فرعية حسب ما هو موضح يف الشكل التايلوكل هذه 
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 الهيكل التنظيمي العام لبنك الجزائر الخارجي: الثالثالمطلب 

 :10المخطط رقم 
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 :10المخطط رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نائب المدير

 مدير الوكالة

مصلحة 
رئيس مصلحة  المحاسبة

 االستغالل 
 رئيس المصلحة

 رئيس الصندوق
 رئيس مصلحة التعهدات

الزبائنفي دراسات  موظفان 2  

 مصلحة صندوق العملة

 رئيس قسم المنازعات

 رئيس مصلحة االستغالل

 رئيس مصلحة الصندوق

 مصلحة صندوق الدينار

 رئيس مصلحة الصندوق

 رئيس القسم

 التقويم

 الحقيبة

 صندوق الدفع

 امين الصندوق

 التنسيق

التالعبا)المناورات
(ت  

 السكرتارية

موظفان 22  

 قسم االمن

 مسؤولي امن

 سكرتارية التعهدات

 قسم الصحة
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 :شرح الهيكل التنظيمي

هذه على قمة اهليكل، ويشرف عليها املدير العام للبنك اخلارجي  تأيت (:مدير الوكالة) المديرية 
 .اجلزائري

ما يرام كذلك يقوم باملصادقة على الوثائق و  أحسنللبنك و تسيريها على  اإلداريةيهتم بالشؤون 
  أعماله أهماملراسيم و العمل على مراقبة العمليات للزبائن و ذلك بعد الدراسة املقدمة يوميا، ومن 

كذلك املصادقة على منح القروض املمنوحة للزبائن و ذلك بعد الدراسة املقدمة له من طرف 
 .مصلحة االستغالل

 .عن مدير الوكالة و مساعدته و املراقبةالنيابة  :نائب المدير

تشغل ثالث موظفني  أهناهذه املصلحة بعد املديرية مباشرة حبيث  وتأيت :مصلحة االستغالل
و قد تقوم هذه املصلحة (. األجانبمصلحة الصندوق، مصلحة )يقومون بالتنسيق بني املصلحتني 

ن البنية كذلك يقومون بدراسة امللفات حبساب الفوائد لصاحل البنية و حساب الفوائد لصاحل زبائ
املقدمة من طلبات الزبائن للقروض املمنوحة و ذلك عن طريق دراسة مشروع وضعية الزبون اقتصاديا 

 .و الضمانات اليت متكنه من استالم هذا القرض

و التحويل  اإليداعينحصر عمل هذه املصلحة يف عمليات السحب و  : مصلحة الصندوق
 .التجارية و املقاصة على مستوى البنك املركزي اجلزائري األوراقوكذلك حتصيل و خصم 

يشرف على هذه املصلحة رئيس يقوم مبراجعة احلسابات و حتريرها و التصديق على        
املصلحة و مصلحة االستغالل و مراقية العمليات  أقسامالتنسيق بني  أعماله أهمالشيكات، ومن 

 .ليومية املقدمة هلاا

 :تعامالت البنك الخارجي الجزائري خارجيا
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إهنا تتميز بصفة  إال األخرىئري عما يف البنوك التجارية اقد يقتصر اختصار البنك اخلارجي اجلز 
خاصة كتعامله مع البنوك اخلارجية يف التجارة وما شابه ذلك من اعمال البنوك اخلارجية الواجب 

 .العمل هبا

كذلك يتمويل القروض القصرية وهذا للمالئمة لطبيعة املعامالت التجارية و العمل حيث يقوم  
على تسهيل عمليات االسترياد و متوين االقتصاد الوطين من حيث التجهيزات الصناعية و احلسابات 
املستحقة يف رفع مستوى االقتصاد الوطين كما يسمح باالستفادة من ودائع اجلمهور يف متويل 

 .االقتصادية و عدم حصرها بالقطاع التجاريالقطاعات 

نوع احلاجة  إىل باإلضافةكذلك يتطلب مبالغ كبرية ميتد صرفها على مرات طويلة نسبيا 
للتمويل و السعي لتحقيق بعض الوفرات و التقليل من اخلسائر و املخاطر االئتمانية كما برزت 

للمشاركة يف التمويل وهذا للدفع من االقتصاد البنوك التجارية  إىلاحلاجة للبنك اخلارجي يف اللجوء 
 .و الفوائد املستحقة األرباحالوطين و حتقيق 
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 :الخارجيالهيكل التنظيمي بمصلحة القروض لبنك . 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 القروضميثل اهليكل التنظيمي ملصلحة   4-4شكل 

 وثائق البنك: املصدر

 

 

 

 

 

 

 مصلحة القروض

 مصلحة المراقبة و المتابعة مصلحة الدراسات
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 :شرح الهيكل التنظيمي لمصلحة القروض 0-0

املكلف بالدراسات يتمثل دوره يف دراسة ملفات القروض و حتليلها : مصلحة الدراسات . أ
صورة  وإعطاءو االقتصادية ، يبني من خالهلا الوضعية املالية ةس حماسباحتليال ماليا خيضع ملقي

رفض طلب  أوواضحة عن احمليط االقتصادي كما يبني من خالل هذه الدراسة عن قبول 
ملفات جلميع الشروط وقبوهلا يتم حتويلها مباشرة إىل مصلحة  ءاستو فاالقرض ويف حالة 

 .املراجعة واملتابعة
ذا وك، البنكهي مصلحة مسؤولة عن املراجعة الداخلية داخل : مصلحة المراجعة والمتابعة . ب

وفق شروط حمددة لديها، وفق  رفض طلبات احلصول على القروض أوهي اليت تقرر بقبول 
سديد مجيع حىت يتم ت ،أعمالهتقوم مبتابعة املتعامل و مراجعة  معايري ويف حالة منح القرض، 

قسط من طرف العميل يتم أي تسديد  تأخر أوويف حالة مالحظة خلل  ،القرض أقساط
مت  اليتتقوم هده املصلحة بدراسة مجيع امللفات   ،مصلحة املنازعات إىلحتويله مباشرة 

لتسوية الوضعية يف  أصحاهبااستدعاء  إعادةمن طرف مصلحة املراجعة و املتابعة،  تقدميها
فوق  تأخراملعي عن طريق الربيد العادي ويف حالة  أعذاريتم حضور املعين يتم  إذاحالة ما 
فوق ذلك بشهرين يتم مباشرة متابعة  تأخرعن طريق منفذ فان  األعذاريتم  األعذارشهر من 

متعامل ويف حالة  أيقضائيا، وهذه املصلحة تقوم بدراسة و شكاوي اليت يتلقاها البنك من 
 وهذا لتحسني العالقة مع العمالء إنذارهواجبه تقوم  أداءعامل يف  أيتقصر 
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 الجزائر الخارجي بمستغانمدراسة و تحليل وكالة البنك : المبحث الثاني

 دراسة وكالة البنك الخارجي مستغانم  :األولالمطلب 

لكل بنك مديرية تنقسم إىل مديريات جهوية ووكاالت ومن بني وكاالت بنك اجلزائر اخلارجي وكالة 
 :مستغامن وهي موضوع دراستنا التطبيقية

 تعريف الوكالة ونشاطها: أوال

ملستغامن، واملديرية اجلهوية   بني الوكاالت التابعة للمديرية اجلهويةهي واحدة من : تعريف الوكالة-7
 :ملستغامن ثالث وكاالت وهي

 702-99وكالتني : مستغامن -

ومقرها يف مستغامن وسط املدينة وهي تعمل مع موظفني أصحاب  7694تأسست يف : 66وكالة 
 .ستهالكالرواتب احملدودة، وتقدم هلم قروض صغرية مثل قرض السكن وقرض اال

، وهذه الوكالة تتعامل مع زبائن أصحاب املشاريع الكربى وتقدم 4006تأسست سنة : 011وكالة 
 .هلم قروض قصرية املدى مثل قروض االستغالل وقروض متوسطة املدى مثل قروض االستثمار

 92، يسق 91وكالتني معسكر : معسكر -
 13غليزان  -
 96تيارت  -
 19-10وكالتني : أرزيو -

 :تقوم الوكالة بعدة نشاطات من أمهها: الوكالة مهام ونشاط-4

 .استقبال الودائع املتعلقة برؤوس األموال من طرف األشخاص -
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استقبال عمليات الدفع اليت تقدم نقدا أو عن طريق الشيك املتعلق بعمليات التوظيف  -
 .والتحصيل ومجيع عمليات البنك

 .منح القروض جبميع أنواعها -
 .ومراقبة استعماهلا توزيع رؤوس أموال األفراد -
 .يقوم جبمع العمليات املتعلقة باكتتاب للخصم، شراء األوراق التجارية -
 .يقوم بدور البنك املرسل مع البنوك األخرى -
 .التمويل بشىت الطرق لعمليات التجارة اخلارجية -
نقولة البيع، اإلجيار، ومجيع العمليات املنقولة وغري امل: اكتساب األموال من العمليات التالية -

 .اليت ختص نشاط الوكالة أو املتعاملني معها

 :الهيكل التنظيمي لوكالة البنك الجزائري الخارجي بمستغانم: ثانيا

 :توجد بالوكالة املصاحل التالية

 :عدة خدمات منها يهذه املصلحة إىل أقسام فرعية تؤدتنقسم : مصلحة الصندوق -

 .التحصيالت بأنواعها

 .عمليات السحب والدفع

 .عمليات التحويل

 .عمليات املقاصة

 .احملفظةعمليات 

 :من بني املهام الرئيسية اليت تؤديها هذه املصلحة هي: مصلحة التجارة اخلارجية -
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 عملية السحب والدفع بالعملة الصعبة

 التحصيالت بالعملة الصعبة

 (التصدير واالسترياد)عملية التجارة اخلارجية 

 :حة على ما يليتعمل هذه املصل: مصلحة التعهدات -

 دراسة القرض

 دراسة التعهدات القانونية والتحصيل

 االهتمام بالقضايا واملنازعات

 العمل على تكوين امللف وحتليله وتسيري امللفات وطلبات القروض

تعمل على تقدمي القروض حسب نوع الوكالة وحسب االمتيازات املقدمة للبنك من حيث نوع 
 .وأمهيتهالقرض وقيمته 

 .من سالمة طلب القرض للتأكدبدراسات ميدانية  القيام

 .إجراء املقابالت مع العمالء والتفاوض معهم

 :وتتوىل هذه املصلحة املهام التالية: مصلحة التسيري -
 االهتمام بالتنظيم والرقابة -
 التسيري اآليل للعمليات -
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 وميكن توضيح هذه املصاحل من خالل املخطط العام لوكالة مستغامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكالة مستغامن  BEAاهليكل التنظيمي ل 

 

 املدير العام

 املركز احملاسيب األمانة العامة نائب املدير

 تسيريمصلحة ال تجارةمصلحة ال تعهداتمصلحة ال مصلحة الصندوق

قسم 
اإلعالم 

 اآليل

قسم 
تسري 
 املوارد

قسم 
أمانة 

 التعهدات

قسم 
 املنازعات

قسم 
 املوارد

قسم 
التصدير 
 واالسترياد

قسم 
الشباك 

التسجيل )
بالعملة 
 (الصعبة

قسم 
التسيري 
 الداخلي

قسم 
 الشباك

 احملفظة املقاصة التحويالت
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 :مناقشة نتائج الدراسة الميدانية :المطلب الثاني 

 :النتائجتحليل : أوال

نالحظ وجود نظام حمكم للمراجعة الداخلية يساهم يف حتسني نظام الرقابة الداخلية ،كما نالحظ أن 
هناك اتصال وتعاون بني جملس اإلدارة ،املدير يف وضع نظام الرقابة الداخلية ،وأن هذا النظام يوجد 

بينما نالحظ أن . الداخليةفيه مجيع اإلجراءات للتأكد من القيام جبميع أعمال وخطوات املراجعة 
املكلف باملراجعة الداخلية ال يقوم مبناقشة نظام الرقابة الداخلية مع املدقق اخلارجي ملعرفة مدى دقته 
ومناسبته ،وهذا ألن املراجع الداخلي ال ميتلك املعرفة املهنية الواجبة لتحسني الكفاءة وفعالية نظام 

يل مكتوب لسياسات واإلجراءات اليت يتبعها املكلف الرقابة الداخلية ،ونالحظ أيضا وجود دل
ال يتوىل إدارة املراجعة الداخلية مسئول متفرع بل له ارتباطات وليس له اتصال مباشر مع .باملراجعة 

 .رئيس جملس اإلدارة

،ويتم احرتام  املراجعةبعد القيام بكل عملية ونالحظ أيضا أن املراجع يقوم بتقدمي تقارير كتابية 
 .لسل يف تقدمي هذه التقاريرالتس

وعلى العموم نالحظ جناح املراجعة . القرارات بناءا على تقارير املكلف باملراجعة اختاذويف األخري يتم 
الداخلية يف حتقيق قدر معني من النفعية للمؤسسة أما فيما خيص هيكلة املراجعة الداخلية يف هيكل 
تنظيمي للمؤسسة ،نالحظ عدم هيكلتها ضمن هذا اهليكل وأن املراجعة ال تتمتع باالستقالل التام 
،كما تعاين نقص تفهم معايري األداء املهين ونالحظ أن مهام وعملية املراجعة تسري عموما على وجه 

 .مقبول ،من حيث آليات ومناهج أو مدى مالئمة املراجعة الداخلية الحتياطات املؤسسة 

هبا ومن خالل ما الحظناه يف خمتلف العمليات نستطيع أن نقول بأن املراجعة الداخلية اليت يقوم 
البنك مقبولة نوعا ما وعلى املراجع القيام بإطالع أكثر على دور ومهام املراجع اخلارجي وحماولة تتبع 

 .دورات ثانية ،لزيادة الكفاءة والفعالية أثناء القيام مبختلف املهام
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الرقابة تظهر أمهية املراجعة الداخلية يف املؤسسة ،نظرا ملا هلا آثر يف السري احلسن لألنظمة الرقابية 
 .الداخلية املطبقة، وملا تفيد من معلومات املتعاملني واملراجع اخلارجي
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 :الخاتمة

البنك اجلزائري اخلارجي من أهم البنوك التجارية يف اجلهاز املصريف ملا له دور فعال يف حتقيق التنمية 
اخلارج ،باإلضافة إىل تطوير العالقة  اجلزائر معحيث أسندت إليه مهمة التكفل بعملية االقتصادية،

 .االقتصادية للجزائر مع بلدان اخلارج

املراجعة الداخلية  اعتباردراسة وحتليل إىل أي مدى ميكن  أساسياستهدفت الدراسة امليدانية بشكل 
 وسيلة فعالة يف البنك ،حيث الحظنا احتواء املؤسسة لربامج محاية عالية ،أنظمة متطورة إلعالم اآليل
وهذا عامل مهم بينما نرى غياب مصلحة املراجعة الداخلية ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،لكنها 
تقوم بعملية مراجعة بصفة مستمرة ودورية وتعترب املراجعة الداخلية من األدوات املستخدمة لضمان 

الضعف ،وإجياد  وجود نظام الرقابة الداخلية وزيادة فعاليته ،وذلك بتدعيم نقاط القوة وتصحيح نقاط
  .نظام رقايب يتناسب مع األهداف املسطرة

 :اختبار الفرضيات

 : الفرضية األولى

يتوقف جناح املراجعة على إتباع جمموعة من املعايري داخل التنظيم، فأمهية هذه املعايري تكمن يف كوهنا 
 .الذي يقوم به املراجع يف تنفيذ املراجعة. مقياس لألداء

تعمل املراجعة الداخلية على حتقيق أهداف مسطرة اليت ختدم اهلدف العام للتنظيم :الفرضية الثانية
 .فاملراجعة الداخلية تعمل على إظهار نقاط القوة و الضعف لإلدارة و تقدمي توصيات و حتسينات

تعمل املراجعة الداخلية على اكتشاف نقاط القوة و الضعف ومن مت إعطاء النصائح  :الفرضية الثالثة
صحيحية، حيث أن املراجع الداخلي يقوم إعداده تقرير يعتمد على إبراز نقاط القوة و الضعف الت
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لنظام الرقابة مث إعطاء التوصيات و االقرتاحات التصحيحية وهنا تكمن القيمة املضافة للمراجعة 
 .  الداخلية
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 األكثراملالية اليت تبقى  األزمة أبرزهاعديدة ، ولعل  بأزماتلقد مر االقتصاد الوطين      

معظم املؤسسات، وهذا راجع لسوء التسيري الذي يسبب العجز متس  حساسية حيث

والضعف، وعلى اثر هذه التحوالت االقتصادية تعرف كل املؤسسات بصفة عامة،والبنوك 

والسليم للموارد املختلفة للبنك ، وعليه فمن الضروري  األمثلبصفة خاصة االستغالل 

من حتقيق  األخريةمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف تسيري هذه البنوك حىت تتمكن هذه 

 األهدافبتوفري مراجعة داخلية تضمن بلوغ  إالالالزمة ، وهذا ال يتحقق  املردودية والرحبية

 .املرجوة

  اليت تكسبها املراجعة الداخلية يف البنك األمهية إبرازولنا فمن خالل دراستنا هاته ح

وجه كما  أكملعلى    يف القيام بوظائفها  اإلدارةباعتبارها وظيفة رئيسية هدفها مساعدة 

التعرض للبنوك  إىل إضافةمقومات الضرورية اليت تقوم عليها املراجعة الداخلية ،  إىلتطرقنا 

 أماهذا من الناحية النظرية .بالغة يف حتريك االقتصاد الوطين  أمهيةباعتبارها مؤسسات ذات 

حبثنا و  إجراءالناحية التطبيقية فقمنا  بدراسة على مستوى بنك اجلزائر اخلارجي من اجل 

املراجعة الداخلية  أنالذي يتمثل التدقيق على عمليات التمويل يف البنك اجلزائري اخلارجي 

اذ القرارات سليمة تساعد املسريين يف اخت أهناكما   يف البنوك تساعد االقتصاد ككل

و الفجوات املوجودة و  األخطاء، وهذا من خالل اكتشاف  أعماهلم رةإداتساعدهم يف 

هبا من اجل محاية  األخذنتائج و توصيات مقرتحة مع  إىلوجودها و التوصل  أسباب
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مديرية املراجع هي  أن إىلوقد توصلنا من حبثنا هذا  األداء حتسنيحقوق الغري ، وكذا 

وظيفتها  أداءمديرية مستقلة وهي تابعة مباشرة للمديرية العامة ، و هذا ما يساعدها يف 

 .العامة  اإلدارةاملسطرة من طرف  األهداف إىلبكل استقاللية و شفافية من اجل الوصول 

اجملهودات اليت  إىليضاف  إضايفنقول سوى بان نتائج دراستنا هي جهد  األخرييف 

 اإلملاميكون قد وفقنا ولو بالقدر القليل من  أناجملال ، و نرجو من اهلل سبقتنا يف هذا 

 .مجلة مقدمة بعني االعتبار  األخذجبوانب املوضوع مع 

 :النتائج 

 .تطبيق إجراءات املراجعة الداخلية وتتم بصورة جيدة وفعالة -

 .على االقتصاد طرأتالتطورات اليت  نظام املراجعة ال يزال بعيد كل البعد رغم -

 :االقتراحات

 .و العقالين للطاقات املادية و البشرية األمثلاستغالل  -

 .املهام أداءتكون هناك خربة و كفاءة عالية يف  أنجيب  -
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 :الفصل مقدمة

منطقة ما ميسكون احملاسبة بعد امليالد كان الرومان خيتارون وزراء املالية  عشر خالل القرن الثالث
ل الالتيين عواليت صيغت من الفمن املناطق يف هذه املرحلة بالذات استعملت كلمة املراجعة ، 

audire   والذي يعين يف اللغة الفرنسيةécouter   و كان  هؤالء الوزراء يلقون يف بعض
مجع من املتسمعني  أماميقومون هبا  كانواعن العمليات و املهمات اليت   حماضرات األحيان

auditeurs.. 

 :اآلتيةاملباحث الثالثة  إىلوسنتطرق يف هذا الفصل 

 .ماهية املراجعة الداخلية: األولاملبحث 

 .و معايري املراجعة الداخلية أنواع: املبحث الثاين

 .تصنيفات املراجعة الداخلية والعالقة بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية: املبحث الثالث
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 :ماهية المراجعة الداخلية: األولالمبحث 

  ،منه من ناحية املستوحاةيعتمد علم املراجعة على مبادئ والفرضيات جتعله يتماشى مع األهداف 
 .1ملي من ناحية أخرىاالع وكذاوالتغريات الكبرية اليت يعرفها االقتصاد الوطين 

 :التطور التاريخي: المطلب األول

مضت، حيث يعتقد  سنة األلف ستةمن  أكثر إىلظهور املراجعة الداخلية يعود  أنيرى املؤرخون 
رمسية لتسجيل والتحقق، كانت تستخدم يف ذلك الوقت يف  أنظمةهناك  أنبوجود دليل على 

يف القرن الثامن عشر امليالدي نتيجة  ارويا يف، وبدا االهتمام باملراجعة يزداد األدىنمنطقة الشرق 
 وإفالسوزيادة حاالت الفشل  األعمال أنشطةظهور حاالت كثرية للغش ومع النمو املتزايد 

االجتاه حنو ضرورة  اابد إىل أدىمن القرن السابق،  األربعينات املؤسسات يف الواليات املتحدة يف
املرجوة  األهدافاالعرتاف باملراجعة الداخلية كمهنة تكون هلا مقوماهتا اليت متكنها من حتقيق 

 1491يف عام  األمريكيةمعهد املراجعني الداخليني  يف الواليات املتحدة  إنشاءمنها، حيث مث 
الداخلية  املراجعة  أن إىل اإلشارةراجعة الداخلية كمهنة يعرتف هبا، وجتدر امل طويروذلك بغرض ت

ومع  املالية ،  والعمليات األنشطةمراقبة  ىعليقتصر  دورا حمدودا  على  األوىللعبت يف مراحلها 
كفاءة العاملني، وللتحقق من دقة تقييم   ليشمل  (املراجعة الداخلية أي) مرور الزمن تطور دورها

املراجعة الداخلية  وأصبحتوغريها ليب الرقابية األساة، تقييم فعالية ياكتمال السجالت احملاسب
 .2دقة و مشوال أكثر أصبحتاليت املخرجات تلعب دورا كبريا يف عملية اختاذ القرار وذلك بواسطة 

                                  
 .11ص  ،6002جامعة القاهرة،  ،بني النظرية و التطبيق، دار اجلامعية اإلسكندريةمراجعة السيد امحد لطفي،  أمني  1
حممود مراد مصطفى، االجتاهات احلديثة يف الرقابة و املراجعة الداخلية، .مسري كامل حممد، د. دفتحي رزق السوافري، . د  2

 .26ص  ،6006دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 
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 :مفهوم المراجعة الداخلية: المطلب الثاني

 :منهاحيث يوجد عدة تعاريف للمراجعة نذكر 

 إثبات أدلةعملية منتظمة وموضوعية للحصول على "  بأهنا: عبد اهلل املراجعة آمنيعرف خالد 
االقتصادية وذلك للتحقق من درجة التطابق  األحداثحول وقائع و  فيما يتعلق حبقائق وتقوميها 

 بذلك مستخدمي املعلومات املهتمني إىلالنتائج  وإيصالبني تلك احلقائق واملعايري احملددة 
 .التحقق

 أنالتعريفات حيث جاء فيه  أوائلمن  األمريكي املراجعني الداخلني الصادر عن معهد التعريف 
املراقبة العمليات احملاسبية  األعمالقل يوجد يف منظمة راجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستامل

، داخل التنظيم للقيام ارةلإلد، من اجل تقدمي خدمات وقائية وعالجية األخرىواملالية، والعمليات 
باملسؤوليات  املنوطة هبا بدرجة عالية من الكفاءة، وذلك عن طريق توفري التحليل والتقييم 

اليت تتم مراجعتها مهما تعددت التعاريف  باألنشطةوالتوصيات واملشورة واملعلومات اليت تتعلق 
رة عن حتقيق وحبث يصف تقييم املراجعة هي عبا إىلواختلفت لزاوية النظر فيها فخالفة القول 

داخل املؤسسة  وذلك لتقدمي ضمانات لكل من  وغريها السارية  واإلداريةاحملاسبية  اإلجراءات
، نقابة وبنوك اخل حول صحة ومصداقية املعلومات املوضوعة حتت من املسريين الشركاء األمريهمه 

 .تصرفاهتم  واليت متثل واقع املؤسسة

حيث تتمثل نشاطات هذه الوظيفة يف القيام بعملية الفحص الدوري للوسائل املوضوعة حتت  
 اإلجراءاتكانت   إذاا اقبة سري املؤسسة، والتحقيق فيمتصرف مديرية املؤسسة، وهذا من اجل مر 

 االنشطة  مجيعاملعمول هبا تتضمن الضمانات الكافية وان العمليات شرعية واملعلومات صادقة وان 
داخل املؤسسة تسري وفق للنظم املوضوعية وهكذا فان الفحص والتحقيق وظيفتان مرتابطتان 
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يف القوائم املالية وما يقصد به التقرير حول  الفين احملايد  رأيه إبداءيقصد هبما متكني املدقق من 
 .ذلك من خالل عرض الشكل املوايل إبرازمت تداوله ميكن  النتائج وبناء على ما
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 خطوات عملية مراجعة القوائم املالية( 1.1)شكل رقم 

 فين حمايد شخصمجع و تقومي أدلة اإلثبات                                             

 

 املعايري املوضوعية او احملددة مقدما                                        املعلومات

  

 

 حتديد مدى التوافق 

 

 

 التقرير عن النتائج

املراجعة مدخل معاصر الناشر املكتبة العصرية، مصر   أساسيات :الشيشين  حممدحامت :املصدر
 11: ،ص6002

 

 

 

 

 االستفسارات

 المستندات وغيرها

 المراجع

 المبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام قائمة مركز مالي وقائمة)القوائم المالية 

 تقرير المراجع
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 المراجعة وأهمية أهداف: المطلب الثالث

 :األهداف .1

 إدارة أعضاءتعترب اهلدف الرئيسي للمراجعة الداخلية هو مساعدة يف مجيع  األهدافحيث 
، وتقارير مسؤولياهتم بطريقة فعالة وذلك بتزويدهم بتحاليل املوضوعية للبيانات تأديةاملؤسسة على 

 :كالتلي  1أقسامثالث  إىلاملراجعة  أهدافوميكن تقييم  صحيحة عن النشاط املشروع بوجه عام

 األصوليف هذه احلالة فحص السجالت حماسبية ومراقبة  داخليالهدف مراجع : الفحص.أ
 .ملاليةوالتحقق من التقارير ا

وتقييم املؤسسة من مجيع النواحي التشغيلية و  ،نقاط القوة والضعف فيه إظهاريتم : التقييم.ب
 .واقرتاح وتعديالت املناسبة،ة يواحملاسب اإلدارية

كما   أجنزالعمل قد  إنمن  والتأكديتم مالحظة والسؤال و فحص السجالت : التنفيذ مراقبة. ج
 :قسمني مها إىليمها نستطيع تقس فإننا أخرىمن زاوية  األهدافهذه  إىلهو مرسوم له وبالنظر 

الفعلي واملعايري املوضوعة مسبقا وهذا فيما  األداءحيث يتم مالئمة بني  :الحماية أهداف.1
ل تسجيالت املؤسسة، اصو  احملاسبية نضم الضبط الداخلي، اإلجراءاتاملؤسسة  سياساتخيص 

 .التشغيل أنشطةاملؤسسة و 

 

                                  
مشروع معايري املراجعة الداخلية وقواعد السلوك املهين، مكتبة املالك فهد الوطنية ية للمحاسبني القانونني، اهليئة السعود  1

 .92، ص  6009الرياض، جانفي 
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الذي يقوم هبا  الل الرقابة و املعاجلة و االرشادتنشا هذه من خ :البناء و التطوير أهداف.2
ح ئج الفحص و مطابقة و تقدمي النصاملراجع داخل املؤسسة و من مت يقدم اقرتاح تصحيح نتا

 .1السليمة و الفعالة القراراتاختاذ  اجل من لإلدارة

 :المراجعة الداخلية أهمية.2

تباعد املسافة  إىل أدىتطور حجم املؤسسات و انتشارها جغرافيا و على نطاق واسع مما  .أ 
 .العليا و بني كافة العاملني اإلدارةبني 

 اإلفصاحو صحة و عدالة  أمواهلامعلومات لسالمة استثمار  إىلحاجة اجلمعية العمومية  .ب 
 .عن البيانات و القوائم و احلسابات اخلتامية املنشورة

تفويض السلطات و املسؤوليات و من مت حاجة  إىل باإلدارةاالستقالل التنظيمي مما دفع  .ج 
املعمول هبا و السياسات  لإلجراءاتوفقا من سالمة استعمال و حتمل املسؤوليات  للتأكد اإلدارة

 .و النظم
قيق من البيانات و املعلومات املثبتة يف التقارير البد من سالمة نظام التد التأكد ألجل .د 

 .الداخلي، و خمتلف النظم املوجودة يف املؤسسة
رتتب ويض السلطات و يتف إىليف املؤسسات الكبرية  اإلدارةالالمركزية انتهاج يف  أسلوب .ه 

 .2و حتقيق الفعالية املطلوبة اإلجراءاتبتطبيق السياسات و  اإلداراتعلى تلك 

 

 

                                  
 .42، ص مرجع سبق ذكره، آخرينفتحي رزق السوافري و .د 1
  .46، ص 6002 البنوك، دار املناهج للنشر و التوزيع، عمان إدارةيف ،ري حممد الص. د 2
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 و معايير المراجعة الداخلية أنواع :المبحث الثاني

 المراجعة الداخلية أنواع :األولالمطلب 

كثرة العمليات و املعلومات املتدفقة، و   إىل أدى لتسيريالتطور الكبري يف املؤسسات و يف تقنيات ا
توسع وظيفة املراجعة  إىل أدىكبريا، هذا ما   أصبحو االحنرافات و التالعبات  اخلطأهبذا احتمال 

 :1نوعني إىلانقسامها  إىل أدىملمة بكل النشاطات مما  أصبحتالداخلية داخل املؤسسة و 

 المراجعة المالية و المحاسبية: أوال

يقصد هبا مراجعة كل ما يتعلق بالعمليات و الوثائق املالية و احملاسبية من اجلوانب املالية، امليزانية، 
املوازنات التقديرية، يقوم  إىل باإلضافةنتائج احملاسبة التحليلية  النتائج، و كذاجدول حسابات 
من تطبيق املبادئ احملاسبية  التأكدو ،من صحة تسجيلها من ناحية  بالتأكداملراجع الداخلي 
من االعتماد عليها يف رسم السياسات و  اإلدارة، و هذا لتمكني أخرى ناحية  املتعارف عليها من

 :التالية باخلطواتو متر  اإلداريةالقرارات  اختاذ

 .املتخذة اإلجراءاتمن سالمة  للتأكد السابقة راجعةامل -
 .اكتشاف سوء التصرفات و القضاء عليها إىلمراجعة الحقة هتدف  -
و املفاجئ قصد املستمر هلا   ردو ذلك باجل لألصولالتحقق من الوجود الفعلي  -

 .املوجودات لتفادي السرقة و التالعب و سوء االستعمال محايتها و كذا

 

 

                                  
 .ليسانس مذكرةتقييم نظام الرقابة الداخلية،  كأداةعمر، املراجعة الداخلية   األطرشمحد ، االعال احلاج  أبو  1
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 :العملياتمراجعة : ثانيا

ما اطات غري املالية و احملاسبية ، كالرقابية اخلاصة بالنش اإلجراءاتتشمل هذه املراجعة فحص 
تضمن تطبيق القواعد الداخلية للمؤسسة بشكل جيد و صحيح من طرف املسريين و العاملني، ت

بالتوصيات و النصائح للتحسني  و مداهاقبل استفحاهلا  املشاكلمن اكتشاف  اإلدارةو متكني 
العمليات تقوم باالهتمام بالعناصر  فمراجعةو عليه  ،فلية النظام و لعالج النقص املكتشمن فعا
 :التالية

 .دراسة وضعية النشاط الذي تعمل فيه املؤسسة -
 .نظام الرقابة الداخلية إجراءاتالتحقق من احرتام  -
 .اإلدارةسياسات  تنفيذ يف املتخذة اإلجراءاتالتأكد من مدى كفاءة  -
 إعدادو ذلك بتحليل النتائج و  ،املوجودة يف املؤسسات اإلجراءاتتطوير و حتسني  -

 القراراتاملعنية من اجل اختاذ  لإلدارةو تقدميه  ،تقرير يشمل على بعض التوصيات
 .الصحيحة 

 الداخلية معايير المراجعة :الثانيالمطلب 

م و هي عبارة عن جمموعة 1421معهد املراجعني الداخليني عام عن هذه املعايري  أصدرتحيث 
من القواعد و املبادئ اليت جيب مراعاهتا بالنسبة للقائمني بعمل املراجع الداخلي و اليت ميكن هبا 

قسم املراجعة الداخلية يف املؤسسة، و تتمثل هذه املعايري يف  أداءتقييم عمليات و خدمات و 
 :ايلمخسة معايري و هي كالت
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  الداخلياستقالل المراجع : األولالمعيار 

 :استقالل .1

اليت يقوم مبراجعتها، و يتحقق االستقالل  األنشطةاملراجع الداخلي عن  نقصد باستقالل
الداخلي  للمراجععمله حبرية و مبوضوعية و يسمح دلك  بأداءعندما يقوم املراجع الداخلي 

 .غري متحيز، و يتحقق االستقالل بناء على الوضع التنظيمي و موضوعية املراجع رأي بإعطاء

 :الوضع التنظيمي .2

 :يتم الوضع التنظيمي يف جمموعة من العناصر        

 .مسؤولياهتا بأداءوضع تنظيمي يسمح هلا  الداخليةاملراجعة  إدارةيكون  إنجيب  -
 اإلدارة جمالسالعليا و من  اإلدارةحيصل املراجعني الداخليني على الدعم من  أنجيب  -

 .تدخل أياخلاضعني للمراجعة متعاونني بدون  اإلفرادو ذلك لكي يكون 
املراجعة الداخلية للسلطة لكي حيقق له ذلك استقاللية و  إدارةيتمتع مدير  أنجيب  -

 .إلدارةاو تنفيذ توصيات هذه  إدارتهتوسيع نطاق عمل 
املراجعة الداخلية يف شكل   إدارةو مسؤوليات  أهدافيتم حتديد سلطات و  أنجيب  -

 مكتوب 
 لإلدارةاليت مت القيام هبا   باألنشطةاملراجعة الداخلية تقرير  إدارةيقدم مدير  أنجيب  -

 . اإلدارةالعليا و جمللس 

تكون تابعة للجنة املراجعة  أناملراجعة الداخلية هو  إلدارةللوضع التنظيمي  األمثلو الوضع 
 .مباشرة اإلدارةجمللس  أوبالشركة 
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  :الموضوعية .3
 :ى النحو التايلتكون املوضوعية عل

 .املراجعة الداخلية إدارةحتديد اختصاصات العاملني يف  -
 .اإلدارةحتديد حاالت التعارض يف االختصاصات داخل  -
 .أخر إىليف وقت  اإلدارة أعضاءتغيري و تبديل املهام بني  -
 .أخرى أقسامو  إداراتختص  أعمالعدم القيام املراجع مبهام و  -
ملراجعة املراجعة الداخلية  إدارة أوقسم  إىل أخرى أقساممت حتويلهم من  إفرادعدم قيام  -

 .سبق هلم القيام هبا أعمال
 .مراجعة نتائج املراجعة الداخلية قبل كتابة التقرير -

 

 المهنية للمراجع الداخليالكفاءة : المعيار الثاني

 :تايللتتم الكفاءة املهنية للمراجع كا  

قسم املراجعة الداخلية من  إدارةحتديد مواصفات و مؤهالت خربات من يعمل داخل  .1
دراسة العلوم  إىل باإلضافةو  اإلداريةحيث الكفاءة العلمية و اخلربة العملية و فهم املبادئ 

 .السلوكية و توفري الصفات اخللقية
 وضع برامج تدريب مستمرة لرفع كفاءة العاملني يف قسم املراجعة الداخلية .2
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 نطاق المراجعة الداخلية: المعيار الثالث

 :يلي يتحدد نطاق املراجعة الداخلية يف ما     

و  أهدافهامدى سالمة نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة و مدى حتقيق  و تقييم فحص -1
 :املتمثلة يف
 .تصرف غري مرغوب فيه أيمحاية ممتلكات و موارد املؤسسة من  -
 .دقة معلومات احملاسبية اليت ينتجها النظام احملاسيب يف املؤسسة -
 .التحقق من مدى كفاءة استخدام املوارد املتاحة بشكل امثل -
 اإلجراءاتالتحقق من مدى التزام بالقوانني و السياسات و  -

 و النتائج املرجوة بفعالية األهدافو مدى حتقيق  األداءفحص مدى جودة و فعالية  -6

 عمل المراجعة الداخلية أداء: المعيار الرابع

املهين للمراجعة الداخلية و اليت  األداء يتمثل يف معايرييكون أداء عمل املراجعة الداخلية والذي 
كافية و مناسبة   أهنامن  للتأكد املتاحةتتضمن ختطيط عملية املراجعة، و فحص تقييم املعلومات 
  النتائجهذه  تنفيذو مالئمة ومفيدة و ختدم عملية املراجعة، و ابلغ و متابعة 

 قسم المراجعة الداخلية إدارة: المعيار الخامس

 :قسم املراجعة الداخلية من إدارةيتكون 

 أهدافالقسم و عليه التحقق من  إدارةمدير قسم املراجعة الداخلية و هو املسؤول عن  .1
 .القسم و موارده، وخطة املراجعة الداخلية 

هداف وسلطات و مسؤوليات القسم، وجوانب التخطيط مراعاة أالقسم  إدارةينبغي على  .6
املناسبة لطبيعة  واإلجراءاتو الربامج واملوازنات، والسياسات  األهداف فيه املتضمنة
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ارجي، إضافة إىل الضمانات العاملني فيه و التنسيق مع املراجع اخل األفراد وإدارةإعماله، 
 .  اإلضافية جلودة عمل املراجعة الداخلية
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تطبيقات المراجعة الداخلية و العالقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة : المبحث الثالث
 الخارجية

 تطبيقات المراجعة الداخلية: المطلب األول

و  التسيريية يف املؤسسة،على العملية  تأثريتطبق املراجعة الداخلية يف العديد من اجملاالت اليت هلا 
 :تتمثل املراجعة الداخلية يف

 مراجعة العمليات .أ 

املسؤوليات املرتبطة  أداءالرقابة الداخلية و جودة أنظمة تشمل مراجعة العمليات فحص و تقييم 
، ويقوم املراجع الداخلي من خالل مراجعة العمليات بتكوين رأي حول 1بوظائف تشغيل املؤسسة

املسطرة و  األهدافاحلكم على درجة الفاعلية داخل املؤسسة من خالل املراجعة مدى حتقق 
و برامج التدريب و تقارير من االستعانة بنتائج املراجعات السابقة  إمكانيةاملرغوب فيها، مع 

 .األداء

 :مراجعة األداء .ب 

مفهوم الكفاءة ترتبط باملوارد  أما ،املسطرة األهدافمستوى حتقيق  إىلمفهوم الفاعلية  يشريف
و  ،، يعين حتقيق كفاءة اكرب هلااستخدام موارد بدرجة اقل أي األهدافاملستخدمة لتحقيق هذه 

حيث يتطلب  األداءمراجعة  إىلرجع و ن. األداءملراجعة  أساسيتني ركيزتنيالكفاءة و الفاعلية  أن
  إذاالفعلي و  األداءلة تقارن هبا نتائج مقبو  أهدافتشغيلية تعمل كضرورة بوضع معايري ا القيام هب

 اإلدارة أداءبديل لتقييم  أو إحاللال تعترب مبثابة  فإهنا األداءكانت الكفاءة و الفاعلية مقاييس 

                                  
 .690، ص 1414عبد الفتاح الصحن، امحد نور، الرقابة و مراجعة احلسابات، مؤسسة الشباب اجلامعة االسنكدرية   1
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يف عملية التقييم  اإلدارةساعدة يعترب مصدرا للمعلومات ملما تقدمه تقنيات املراجعة  إنذاهتا، 
 .األداءية لتنفيذ املراجعة الداخلية على مقاييس موضوع ، كما تعتمداألداء

 :مراجعة االلتزام بالسياسات .ج 

كان التنظيم يرعى عملية االلتزام بالسياسات   إذاحتديد ما  إىلمراجعة االلتزام بالسياسات هتدف 
، 1حتديد درجة هذا االلتزام إىل باإلضافةو املعايري و القوانني و التعليمات احلكومية،  اإلجراءاتو 

هي  يعرف بدقة ما أنو الجناز مراجعة االلتزام بالسياسات ينبغي على املراجع الداخلي 
درجة التزام و املعايري املطلوبة، و حيدد تقرير املراجعة الداخلية عادة  اإلجراءاتالسياسات و 

عدد العناصر احملققة هلذه املتطلبات و كذلك عدد العناصر اليت متثل  إىلفعلية و يشري ال
، و قد ميتد السياسات االلتزام عدم  أسباب  إىلاستثناءات، كما قد يشري تقرير املراجعة الداخلية 

مشاكل ناجتة عن  أيةعن  اإلدارة إبالغالتزام بالتعليمات القانونية و  إىل الداخليفحص املراجع 
اكتشاف التجاوزات و التصحيح املبكر هلا يساعد يف جتنب االنتهاكات  إنعدم التطابق، و 

 .عقوبات و غراماتمن القانونية و ما يرتتب عنها 

 :المالية الرقابة أوجهمراجعة . د

و  األموالجمالني مها الرقابة على تدفق  إىل املالية الرقابة أوجه ميتد بصددفحص املراجعة الداخلية 
 :هي 2رقابية داخلية  أهدافحتقيق ثالثة  ألجلاملالية  األموال، وتصميم الرقابةاحملاسبة عن هذه 

 .التزام باملبادئ احملاسبة املقبولة عموما -
 .املالية للمؤسسة األصولمحاية  -

                                  
 .660 ، صنفس املرجعن ، حعبد الفتاح الص 1
 .666، ص نفس املرجعن ، حعبد الفتاح الص 2
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 .توفري الثقة و التكامل يف املعلومات املالية -

ية املتكاملة مراجعة الوظائف الفرعكما يقوم املراجع بتقييم هذه األنظمة الرقابية املالية من خالل 
الرقابية  أهدافلتحقيق  هذه املراجعة جاءتاملالية للمؤسسة، ولقد  اليت تشمل وظيفة اإلدارة 

نت هامة او غري سواء كا األخطاءمن خلو القوائم املالية من  املراجع يتأكدالسالفة الذكر، كذلك 
هليئة الفحص اليت  أفضلرة فيها يعطي صو  اخلطأ، كذلك فان التقليل من نسبيا من جهةهامة 

ن قيمة لنظام الرقابة الداخلية مما خيفض م ها املراجع اخلارجي، وبالتايل تطبيق نطاق الفحصجيري
 .أخرىاملراجع اخلارجي من جهة  أتعاب

منها أو اخلفية، جيب التأكد من صحة ودقة املعلومات املالية الظاهرة  جيب على  الداخلية أنا مب
على املراجعة الداخلية التأكد من صحة ودقة املعلومة املالية الظاهرة علة الوثائق املؤسسة واليت 
ستكون من النقاط املرجعية اليت تعتمد عليها اإلدارة مبستوياهتا املختلفة يف عملية اختاذ القرارات 

 .تلفةاملخ

املسطرة من   أهدافهايف بلوغ  األخريةمن أهم الوظائف يف التنظيم املؤسسة، إذ أهنا  تساعد هذه 
خالل تقدميها هلا املعلومات ذات املصداقية، كما حتظى املراجعة الداخلية مبكانة هامة وبارزة يف 

املزيد من  إلعطائهاالعليا  لإلدارةالبالغة جعلت تابعة مباشرة  ألمهيتها إذتنظيم املؤسسة 
االستقاللية عن باقي الوظائف املراجعة الداخلية بشكل كبري يف مساعدة املراجع اخلارجي على 

بدرجة عالية من الكفاءة و  ألهدافهاينتج عن تكاملهما معا حتقيق املؤسسة  إذمهامه   أداء
للمراجعة  أنالداخلية كما الفعالية، كما تساهم املراجعة الداخلية بقياس مدى كفاءة نظام الرقابة 

واليت  اخلطأذات درجة اقل من  معلوماتتقدمي  إىلالداخلية تطبيقات شىت تسعى من خالهلا 
 . مقراراهتو متخذي القرارات الختاذ  اإلدارةتساعد 
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 العالقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية: المطالب الثاني

 األوىلحد كبري على  إىلتعتمد الثانية  إذاملراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية متكاملتان،  إن
عدم جودة النظام املراقبة الداخلية و مدى  أوتصعب مهمة الراجع اخلارجي مبدى جودة  أوتسهل 

ة ال بد منه للمراجعجدية و كفاءة الساهرين على مدى تطبيق، و املراجعة اخلارجية مكملة 
القيام باملهمة على ما  إن أخرالداخلية باملهمة الستقاللية و موضوعية املراجع اخلارجي، بتعبري 

يرام كمحرتف من طرف خارجي، و شعور مهين للمراجع الداخلي و يقينه بان كل يراقب و 
املرقب و حرصه الدائم من جهته على تفادي القضاء على نقائص و االحنرافات اليت ما فتئ يقف 

 . ازدهارهااملؤسسة و  إجناححتسني التسيري و بالتايل  إىلليها املراجع اخلارجي، حيث يؤدي دلك ع

 أماخمتلف القوائم املالية  أساسهافاملراجع اخلارجي يسعى الختبار العمليات اليت تقوم على  إذن
كانت   إذااملؤسسة حول ما  إلدارةاملشاورة  إسداء إىليسعى  أخرىاملراجع الداخلي فهو من جهة 

خمتف النظم سليمة و كذا حتديد خمتلف املخاطر، و من خالل ما سبق ميكن اجيا زاوجه 
 :االختالف بني املراجعة الداخلية و اخلارجية يف النقاط التالية

 من حيث اهلدف -
 من حيث العالقة باملؤسسة -
 من حيث نطاق و حدود العمل  -
 لألداءمن حيث التوقيت املناسب  -
 من حيث املستفيدين -

 :و ميكن بيان هذه االختالفات يف اجلدول التايل

 جدول يبني االختالفات بني املراجعتني
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 املراقبة اخلارجية املراقبة الداخلية 
 ريةاإدحتقيق اعلي كفاءة  -1 اهلدف

من خالل القضاء  وإنتاجية
و اكتشاف  رافاإلشعلى 

 . إتباعهاو  األخطاء
من صحة  التأكد -6

 لإلدارةاملعلومات املقدمة 
السرتشاد هبا لرسم اخلطط و 

 .لتنفيذهاالقرارات  اختاذ

إبداء الرأي الفين احملايد عن 
مدى صدق و عدالة 
التقارير املالية عن فرتة 
حماسبة معينة و حتصيل 

النتائج إىل فئات املستفيدة 
 .منها

عالقة النظام بعملية املوافقة 
 باملؤسسة

داخل املؤسسة موظف من 
 (تابع)

معنوي  أوشخص طبيعي 
مهين من خارج املؤسسة 

 (مستقل)
حتدد اإلدارة نطاق عمل  نطاق و حدود املراقبة

املراجع، كما أن طبيعة عمل 
املراجع الداخلي يسمح له 
بتوسيع له بتوسيع عمليات 

الفحص باالختيارات ملا لديه 
من وقت و إمكانيات 

تساعده على مراجعة مجيع 
 ليات املؤسسةعم

يتحدد نطاق و حدود 
العمل وفقا للعقد املوقع بني 
املؤسسة و املراجع اخلارجي 

، و العفو السائد ، و 
املراجعة املتعارف  املعايري

عليها، و ما تنص عليه 
القوانني املنظمة ملهنة 

املراجعة و غالبا ما تكون 
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.61،ص 1441، األردنعبد اهلل  ، التدقيق و املراقبة يف البنوك ، دار الوائل للنشر،  أمنيخالد : املصدر

 اختباريه أواملراجعة تفصيلية 
وفقا لطبيعة و حجم 

 .تالعمليا
يتم الفحص بصورة -1 لألداءالتوقيت املناسب 

 مستمرة طوال السنة
اختيارية وفقا حلجم -6

 املؤسسة

يتم الفحص مرة  -1
( هنائية)واحدة 

أو خالل فرتة 
دورية او دورية 
طوال السنة 

املوالية 
 (مستمرة)

قد يكون كامل  -6
 جزئي أو

وفقا  إلزامية -3
 للقانون السائد

 قراءة التقارير املالية -1 املؤسسة إدارة املستفيدين
 أصحاب املصاحل -6
 إدارة املؤسسة -3
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 مخطط شامل حول المراجعة الداخلية

                          

 دقيقة   
 و

  شاملة

انشاء 
معهد 

 ا.م. و

فشل 
المراجعة 
 الداخلية

ضهور 
المراجعة 
 الداخلية

  91 91½   91 الزمن الحالي                                                         

                                                    فحص 

 تقييم                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف أهمية مراجعة الداخلية

جمع األدلة و 
 اإلثبات و التقويم

 معايير
 المعلومات

 تقرير عن النتائج

معايير مراجعة  والمراجعة 
 الداخلية

أنواع المراجعة 
  الداخلية

 تطوير وحجم املؤسسات وتطوير وحجم املؤسسات وإنتشارها اجلغرايف
 حاجة اجلمعية العمومية إىل معلومات استقالل التنظيمي 

 من البيانات البد من سالمة النظام التدقيق الداخلي ذتأخ

 دارةأسلوب مركزية انتهاج يف اإل

 مراجعة العمليات املراجعة املالية واحملاسبية

معايري فوائد وضع  معايري العمل امليداين معايري شخصية
 التقرير

 املدة الزمنية

 من إعداد الطالبة:المصدر    
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 :األولخاتمة الفصل 

هي عليه اليوم كان نتيجة للتطور االقتصاد و  ما إىلظهور املراجعة و تطورها حىت وصلت  إن
انفصال امللكية عن  إىل أدىتوسع املؤسسات  وظائفها و زيادة درجة تعقيدها و تفرعاهتا، مما 

  .اإلدارة

الغري، و ذلك للحكم على مدى سالمة  أعمالعام للمراجعة يف فحص لقد متثل اهلدف الو 
مسبقا و رفع التقرير عن نتيجة الفحص اىل  احملددة اإلجراءاتوفقا للقواعد و التعليمات و  التنفيذ

 تحقيق هذه الغاية اليت أنشأت من اجلها هذه املراجعة، فقد قامت هذه املهنة، و لاألمرمن يهمه 
 التنفيذيةو اخلطوات  اإلجراءاتيف جمموعة من الفروض و املفاهيم، اليت من خالهلا حتددت 

عملية املراجعة بكفاءة وفاعلية  يري اليت تعترب مرجع و مؤشر لتنفيذللمراجعة، كما انشقت منها املعا
 .الداخلية املراجعة أنواعو كما تضمن الفصل 
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 :مقدمة عامة حول البنوك

يف وسعها السرتجاع عامل حقوق  السلطات اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة كل ما بذلت
البنك املركزي  بإنشاءعملة وطنية، فباشرت  إنشاءالنقد و  إصدارسيادهتا مبا يف ذلك حقها يف 

حملة تارخيية  إىل هلذا من الالئم التطرق و. 3691والدينار اجلزائري سنة  3691اجلزائري سنة 
 يومنا هذا ، وذلك ما سنعاجله يف الفصل الثاين إىلبنك اجلزائر من االستقالل  إنشاء عن
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 حول البنوك أساسيةمفاهيم : األولمبحث ال

على الدوام بتطور اجملتمعات اقتصاديا واجتماعيا ، وقد   لقد كان تطور البنوك ونشوءها مرتبطا و
، البنوك و تنوعها أعمالعلى تطور  هامنو األنشطة اليت تساعد  أهمانت  التجارة حتديدا احد ك

لذلك فان دراسة طبيعة وعمل البنوك يستوجب بالضرورة االهتمام بدراسة التغريات االقتصادية 
صياغته  وإعادةادية اليت تساهم يف تشكيل عمل البنوك وتنوع املعامالت التجارية واالقتص

 . 1الصيانة وإعادةبالصقل فيها البنوك تؤثر وباملقابل 

 تعريف البنك: األولالمطلب 

جيلس  املصطبة اليت البدءمصطبة وكان يقصد هبا يف كلمة ايطالية بانكو وتعين   أصلهاكلمة بنك 
دة اليت  يتم فوقها ضعليها الصرافون لتحويل العملة مث تطور املعىن فيما بعد لقصد بالكلمة من

وجتري فيه  املكان الذي توجد فيه تلك املنضدةيف النهاية تعين  أصبحتمث تبادل العمالت 
 .2املتاجرة بالنقود

النقود بنقود غريها  هو بائعيف ري بدهلا بنقود سواها والص أيبالعربية فيقال صرف النقود  أما
 .واإلقراضاالقرتاض  ىها املصارف وتعين املؤسسة املالية اليت تتقاضواملصرف ومجع

تنظيمه  أومل هيكله وظيفة ترتكز على وظائف البنك وهت تعاريف فمعظم التعريفات للبنك هي
 :يلي فيمكن تلخيص عمل البنك بصفة عامة مبا و طريقة عمله وأهدافه

                                  

قانون عالقات اقتصادية : ت املالية، جامعة التكوين املتواصل، قسنطينة، فرع، االنظمة البنكية و التقنياعبد احلق بوعرتوس 1
 .(36-31ص) دولية، السنة الثالثة، االرسال االول، ص

 .33، ص 8991حماضرات يف اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،شاكر القزويين 2
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وبذلك يكون مدينا  بقيمتها ويعيد )فائضة عن حاجاهتم  أموالمن الذين لديهم  موالأهو يقبل 
 (.و بذلك يكون دائن هلم بقيمتها)منها  اليستفيدو  لآلخرينتقدميها 

ديوان الناس )لديه  أودعوهاالناس الذين  أموالاليت يقرضها البنك هي  األموالفان  أخرىوبعبارة 
 .يكون قد تاجر هبا األموالتقدمي هذه  إعادةوهو عند ( بذمته

 .1ويستفيد من ذلك األموالالبنك يف احلقيقة وباختصار يسلم و يستلم  وهكذا فان 

 أواجلمهور،  حاجة سية لتجميع النقود الفائضة عند البنك هو منشاة تنصب عملياهتا الرئي إذن
 أوراقاستثمارها يف  أوة معين أسسو وفق  لآلخرينالدولة بغرض اقرتاضها  أو األعمالمنشات  

 .مالية حمددة

يف  االئتمانيف املؤسسة عن توفري  االئتماناملؤسسات املتخصصة يف منح تلك  أيضاوهي   
 .اجملتمع

هي ف  ،أنواعهاوتتعامل بالنقود جبميع  االئتمانلق فاملصاريف هي املؤسسات اليت خت أخروبتعبري 
البنك هو مؤسسة متارس جتارة النقود، و تقوم " 2.املستقبلتبادل النقود احلاضرة بوعد بنقود يف 

 ".جبمع الودائع و منح القروض و تلعب دور الوسيط يف العمليات املالية

من  األموالرؤوس  استقبالاهليئة اليت متتهن  أو البنك هو مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية"
ليات اخلصم و القرض و العمليات على شكل ودائع الستغالهلا حلساهبا اخلاص يف عم األفراد
 ."املالية

                                  
 .1ص. 3 دفعة    .ليسانس، جامعة بومرداس: ت لنيل ش.ن. التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة"معزوزي نصر الدين  1
 .للنقد و القروض 3669افريل  31الصادر  69/39من القانون  331املادة  2
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 حاجيات متقابلة خمتلفة ميكن أو إمكانياتا مبني الطرفني لديهاليت تتوسط البنك هو املؤسسة 
ربح  أفضلهدف  إىلها للوصول ذتنفي أوتنميتها  أوتوصيلها  أومجعها  أو بتثمريهاالبنك 
 .مناسب

الصادر  39-69املشرع اجلزائري يف قانون  أوردهفهو التعريف الذي به  نأخذالتعريف الذي  أما
البنك هو شخصية اعتبارية اليت متتهن . "331افريل و املتعلق بالقرض و النقد يف مادته  31يف 

بصفة دائمة كل وظائف البنوك من استقبال الودائع، منح القروض و توفري وسائل الدفع و 
 .1"تسيريها

 و تطور البنوك نشأة: المطلب الثاني

تعهد كتايب  إزاءالنقدية  األماناتتتعهد .. صرافكانت البنوك قبل هذا العصر تلعب دور ال
صورة من صور البنوك يف شكل الصراف الذي كان  أول، حيث ظهرت 2املودعني إىلتدفعه 

حفاظا عليها مقابل اجر يتناسب مع مدة بقاء الوديعة و  كأمانةيودع لديه الناس نقودهم  
 .3مبلغها

اغة و جتار الذهب، فنظرا لطبيعة عملهم الص إىليف ظهور البنوك  األساس ض املؤرخنييرجع بع
حلفظ الذهب و املقتنيات الثمينة فقد كان من الصعب حينها  أمنةالذي يتطلب وجود خزائن 

و  أمواهلمحلفظ  إليهمنقل النقود خوفا عليها من السرقة و خماطر محلها و كان العامة يلجؤون 

                                  

 .من تقس القانون السابق 339املادة  1
 . 4183املعارف العلمية، معهد الدراسات الدينية و الفلسفية، طبعة . امحد ماجد: حتقيق حممد مهدي االصفي 2
 69/39/6999موسوعة مقاتل الصحراء، كما صحبت يف   3
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، و بنكنوتبذلك  فسميتحقوقهم املالية هلم  تثبتتعهدات،  أوثرواهتم و ذلك مقابل صكوك 
 األوراقحتل حمل النقود و  (الوثائق املالية)هذه التعهدات  األحداثهذه  تأخذمبرور الزمن 

و ، األسواقالتجارية هبذه التعهدات يف  أعماهلمالناس يزاولون  أصبحو ( النائبة األوراق)النقدية 
 أنهذه الودائع النقدية تبقى حمفوظة يف الغالب من غري  أنهذه الدور  أصحابالحظ 

  اإليصاالتهذه  إصدار بإمكاهنم أنملدة من الزمن، كما وجد الصاغة  أصحاهبايسرتجعها 
 .1يف حوزهتم من مقتنيات كقروض مقابل فائدة على ما

هذا  أدىو كثر هؤالء البنكيني و املرابني، و الرابع عشر اتسعت التعامالت التجارية  القرن دومن
و الدقة يف تعامالهتم، و قد مسح بعض  باألمانةيف هذا العمل ال يتسمون  أشخاصدخول  إىل

و هو  إرباحقيود مقابل  أومما ميلكونه فعال و دون حدود  أكثر األموالالبنكيني لزبائنهم بسحب 
البنوك يف  مغاالة أن إىلاء التاريخ البنكي ما يعرف بالسحب على املكشوف، حيث يشري استقر 

، و (اإلفالس أي)الكلي  آوحالة من التعثر البنكي اجلزئي  إىلهبا يف النهاية  أفضىاالئتمان  منح
تدخل  إىلبعد ذلك  أدىمما  و اخلامس عشر فالسات يف القرن الرابع عشره اإلتوالت هذ
بنك مت  أول، و قد كان اآلنبنوك جتارية و هي اليت تعرف  إنشاءو التفكري يف  احلكومات

 إنشاءو بعدها تواىل ( م3996)عام  أمسرتداميف البندقية مث بعده بنك ( م3811)عام  إنشاؤه
بداية القرن الثامن عشر اخذ عدد البنوك يزداد تدرجييا و كانت  دالبنوك يف دول العامل، و من
حبماية املودعني حبيث تقضي عائالت، و كانت القوانني  و أفرادغالبيتها مؤسسات ميتلكها 

 .2إفالسهاهذه البنوك يف حالة  ألصحاباخلاصة  األموال إىلميكن الرجوع 

                                  

 .www.aljaafaria.com ،، مرجع سبق ذكرهحتقيق حممد مهدي االصفي  1
 www.cksu.com/t40631 جتمع الطلبة، جامعة امللك سعود(. التجارة الدولية)ايمن هندي ،  2
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 اإلقراض إىلودائع الزبائن  إقراضو كان التطور احلاسم يف النشاط البنكي هو انتقال البنوك من 
عن توليد النقود يف اجملتمع، و  مسئوالالنظام البنكي  أصبح، و بذلك (توليد االئتمان)اجملرد 
بالتقاليد  متأثرةاملدرسة االجنليزية  متثلهاالتقليدية البنكية اليت  األفكارتظهر  بدأت

 األفكارتلك التقاليد و ، و ترى (3169-3161" )ادم مسيث"االجنلوساكسونية و بفكر 
للمحافظة على ( جاوز سنةال تت)القصرية تقتصر يف قروضها على املدة   أنجيب  التجارية 

متويل  إىلدور البنوك بالتايل  ينصرفالتجارية، و ال  األوراقالسيولة و التعامل عن طريق 
 .1املشروعاتاملسامهة يف ملكية  أو األجلاالستثمارات طويلة 

 إطاريف  "فرانك"و " ردوفيتو "و " كورو"و " أمنيمسري "اركسي و منهم التحليل امل أنصارو يرى 
البنوك يف القرن التاسع عشر مل تعد  أن( dependance theory)ما يسمى نظرية التبعية 

 الرأمسالاالستثمار يف الصناعة و حتول  ألجلجمرد وسيط يف مدفوعات، بل كانت حتتفظ باملال 
 .املال املايل رأسصناعي يسمى  رأمسالالنقدي اىل 

 :2البنكية يف بداية القرن العشرين السياسة سادهامني  أمرين إىل اإلشارةو ال بد من 

 .غري مباشرة أوبصورة مباشرة  سواء، األوىلتدخل الدولة يف البنوك بعد احلرب العلمية : األول

ترتسم  أضحت، و أعماهلامراقبة يف  البنوك بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية أصبحت :لثانيا
السياسة اليت تفرضها الدولة عليها مادامت تقوم بوظيفة شبه عامة، و طغت على العامل فكرة 

الذي تسري عليه الدول يف سياستها االقتصادية و  األساسي املبدأ أصبحاالقتصاد املوجه حبيث 

                                  

رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة رسالة ماجستري، منشورة كلية احلقوق، جامعة االسكندرية بدون دار نشر،  1
 .16، ص6999

 www.kashiflagetaa.com/moralefat035/01htm extraite 19/10/2007 املعمالت املصرفية  2
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صار توزيع االعتماد جيري وفق خطة موضوعة مسبقا و مع بداية النصف الثاين من القرن 
 أربع إىلالصناعة البنكية تشهد تغيريات متالحقة ميكن رصدها و تقسيمها  أخذت ،لعشرينا

 :1فرتات و هي

متيزت هذه الفرتة بتحسن الصناعة البنكية و مترسها خلف حدود (: 3619-3689)الفرتة 
 .اليت كانت حتد من املنافسة و ختلق مناخ شبه احتكاري ،و القوانني باألنظمةجغرافية حممية 

متيزت هذه الفرتة برتاجع دور الوساطة املالية، و هي الفلسفة (: 3669-3619)الفرتة 
 إىل أدتاليت قامت عليها فكرة البنوك نتيجة موجة من التحرر املايل العارم، و اليت  األساسية

البنوك بتقدمي ما يعرف  بدأتو  .و اخلصوم األصول جانبحضور منافسني جدد على 
 .اليت مت نشرها (ATM)الصرف اآليل  آالتلبنوك، و ذلك من خالل باخلدمات الذاتية ل

دخلت الصناعة البنكية هذه احلقبة و هي تقوم  بنفس العمل اليت (: 3666-3669)الفرتة 
حيث  اآليلالصرف  آلالتعمليات تطوير  بدأتو  .تقدما أكثربطريقة  إمناتعودت عليه و 

هوم النقود البالستيكية املمغنطة متمثلة يف مف أدخلتتقدم كشف حسابات للزبون و  أصبحت
يؤدي للخدمة  أنما يعرف بالبنك احملمول الذي ميكن  إنشاءو ظهور  .بطاقة االئتمان

احملمول املربوط بشبكة االنرتنيت، باستخدام النقود االلكرتونية  رالكمبيوت أوباستعمال اهلاتف 
                 أشهرهاعن طريق استخدام برجميات معينة من  عمليات الشراء و الدفع إلمتام

E-CHASH)  )  

 .عن طريق استخدام برامج معينة

                                  

 .لنقود التقليدية اليت اعتدنا تداوهلاهي مكافئ الكرتوين ل: النقود االلكرتونية او الرقمية 1
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املتفوقة، واملخصصة للتعامالت املالية   اآليلمن خالل برامج احملاسب : 6991 -6999الفرتة  
الصفقات لصاحل زبائن بتكاليف اقل كثريا من تلك اليت تتقاضاها  إجراءالبنك  بإمكان أصبح

وهي بطاقة بالستكية مزودة " البطاقة الذكية " عن طريق استخدام   االئتمانشركات بطاقة 
ختزنه البطاقات   أنضعف ما ميكن 899حوسبية قادرة على ختزين بيانات تعادل  chipبشرحية 

عليه احلال يف النقود االلكرتونية اليت تعتمد على الربجميات البالستكية املمغنطة ، وخبالف ما 
 .التقليدية األسواقفقط فانه ميكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عرب االنرتنت ويف 

 ك و و دور البن أهمية: المطلب الثالث

 البنك أهمية.أ

و  طبالشرو جيد املستثمر املطلوب و العكس  أنيتعني على صاحب املال بدون الوساطة . 3
 .لالثننياملدة املالئمة 

 .بدون املصاريف تكون املخاطرة اكرب االقتصاد املشاركة على مشروع واحد. 6

الدخول يف مشاريع  اإلمكانتوزع املخاطر مما جيعل يف  فإهنانوع استثمارات املصاريف تنظرا ل.1
 .ذات خماطر عالية

 .األجل مشاريع طويلة تدخل يف أن األرصدةحجم لكرب  ميكن للمصاريف نظرا.1

 .قريبة من النقود أصولتزيد وساطة البنوك من سيولة االقتصاد بتقدمي .8

 .املالية املشرتكة اليت تقدمها البنوك مجيع الرقابات وتستجيب هبا األصولتستوعب .9
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خوفا من  األفرادعنها حيجم الية اليت امل األصولاليت تستثمر  األولية األسواق تشجيع. 1
 .1املخاطر

 كو دور البن: ثانيا

هذا الدور  أنكما -لعبت البنوك والزالت تلعب دورا هاما يف التطور االقتصادي و االجتماعي 
دور البنوك يف و تفسر ولقد تعددت الكتابات اليت تشرح  -هبذا التطور متأثرا رهتبلور وتطور بدو 

 .البنكيويل مالتمن منظور التنمية االقتصادية خاصة 

هذا و مسامهة ،وتقوم البنوك بادوار رئيسية يف عملية التنمية االقتصادية يف البلدان املختلفة
املختلفة تساهم يف زيادة منو  االقتصاديةقوية مع الوحدات  أماميةو فية لالقطاع تتمتع بروابط خ

حنو قطاعات  هذه القطاعات وتطورها ، فالبنوك تقوم بتجميع املدخرات و توحيدها وتوجيهها
اقتصادية متنوعة هبا لذلك من اثر واضح على التقليل من تعرض املدخرات مبخاطر مع احلفاظ 

حصر مهمة الوساطة املالية يف قطاع معني يزيد من مركزية  أن إىل باإلضافةعلى سيولتها ، هذا 
ت البطيئة ختصيص املوارد مما يعطي الفرصة للوحدات البنكية يف توجيه املدخرات من القطاعا

من اثر واضح على زيادة الكفاءة يف استخدام القطاعات سريعة النمو هبا لذلك  إىلالنمو 
،  االئتمانمدخل اقتصادي يقوم القطاع البنكي يعرضه هو  أهممدخرات االقتصاد ، ولعل  

هذه البنوك  أن إالللنشاطات التجارية  االئتمانوعلى الرغم من تركز نساق البنوك على تقدمي 
 أنالوحدات املالية املختلفة تستطيع  أنمبا البلدان ،  معظمغري ملزمة يف  االئتمانتستطيع منح  

 .2املختلفة األسواقبني  أعماهلاتنوع 

                                  
 .89، ص4113في، ادارة البنوك، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان االردن، ط، ير الص محمد عبد الفتاح.د 1

. www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page 9.hotmail 2  

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page%209.hotmail
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/27/page%209.hotmail
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  1: رئيسية هي  ثالث حماوريف أمهيتهاالبنوك التجارية قد ازدادت  أنهذا ونالحظ 

درهتا على متويل مشاريع التنمية  االقتصادية دورها النشيط و الفعال يف الدول النامية وق .أ 
 .يف هذه الدول

 .خروجها عن النشاط التقليدي  وقيامها بادوار و مهام حديثة  .ب 
ليها املنتشرة عرب القارات مراس عن طريق شبكة فروعها والتجارة الدولية دورها يف خدمة   .ج 

 :عن طريق
على زيادة  اليت تعملارات املفيدة ثمجيهها حنو االستجذب و جتميع املدخرات و تو  -

 .احمللي اإلنتاج
املباشر رغم مجيع اخلدمات و التسهيالت املقدمة للقطاع اخلاص من  باالستثمارقيامها  -

 .االستثمار خوفا من اخلسارة يزالون يرتددون يف ال األفرادو البنوك فان  احلكوماتقبل 
املالية و لوحظ  لألوراقمتخصصة  أقسام بإنشاءاملالية ،  األسواققيامها بدور بارز يف  -

 :توسعه بشكل واضح يف هذا اجملال من حيث أهنا
  املالية لتحصيل  األوراققيامها بدور الوسيط للزبائن يف السوق املايل يف شراء و بيع

 .مقابل عمولة معينة الناجتة اإلرباح
  املالية حلساهبا  يف السوق املايل األوراقشراء و بيع. 
  اليت تقدمها البنوك تقدمي خدمات جديدة للزبائن ، ومن خدمات البنكية احلديثة

 بيع و شراء الشيكات السياحية و بطاقة االعتماد،: التجارية يف الوقت احلاضر
 .و خدمات الكمبيوتر اآليلالصناديق احلديدية ، البنك  تأجري

                                  

 .33-34، ص،ص 4181، 8نقود و البنوك، طبعة  رشيد العصار و رياض احلليب،  1
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 ، ت املستندية بوالص كاالعتمادااتساع نشاطها يف تطوير خدمة التجارة الدولية    
 .العمالت و غريها أسعارالتحصيل و احلوالت و 
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 البنوك أنواع: المبحث الثاني

 أعمال أداءخمتلفة تتخصص كل منها يف   أنواع إىلتنقسم  أن إىلهبا  أدىتطور البنوك قد  إن
نتيجة اكتساب اخلربات اكرب  أرباح تظهر يف صورة ما للتخصص من مزايا  إىلمعينة يرجع ذلك 

 أنواعو ميكن حصر املختلفة منها  أنواعبني  إجياده أمكناملتخصصة ، و نتيجة التناسق الذي 
 :البنوك فيما يلي

 اإلصداربنوك  أوالبنوك المركزية :  األولالمطلب 

هو بنك البنوك الذي يقف على قمة اجلهاز املصريف ويشرف :  تعريف البنك المركزي - أ
وجه يف املدى  أفضلعلى مجيع البنوك بالشكل الذي يساعدها على القيام بوظائفها على 

تكون  أوجزئية للدولة ،  أوتكون مملوكة ملكية تامة  أماالطويل فهو يعينها عند احلاجة وهي 
الدولة  ، و عادة ما تتوىل الوظائف  إشرافلرقابة يف ختضع  فإهناملكية خاصة ويف هذه احلالة 

 :للبنوك مثل  األخرى

 .و السياسة النقدية يف الدولة  االئتمانعلى سياسة   اإلشرافخدمة احلكومة و 

 العملة الورقية مبقتضى القانون إصدارالذي يتمتع حبق  اإلصدارالبنك املركزي هو بنك  أنكما 
 .1بإقراضهاوهو الذي يقبل الودائع من البنوك ويقوم 

السيمات تتصف البنوك املركزية مبجموعة من اخلصائص و : خصائص البنك المركزي - ب
 :يلي الفريدة واليت قد ال تتصف هبا بقية املنشات املالية و املصرفية و من هذه اخلصائص ما

                                  

 .99التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة ص: معزوزي نصر الدين  1
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البنوك  أيباهليئات احلكومية  مباشرةصلة هلم  أفرادالبنوك املركزية من قبل  إدارةتتم  -3
 .ملكيتها للدولة املركزية تعود

و اقتصادية  االجتماعيةتتحمل املسؤولية  أهناالربح املايل ، بل  إىلف هذه البنوك هتدال  -6
 .القطاعات و نشاطات اجملتمع اجتاهيف 

 أساليب السلطةمتلك   إذهلذه البنوك عالقة وثيقة باملصاريف التجارية و املتخصصة ،  -1
و فعالية هذه املصاريف هبدف ختفيف السياسة  أنشطةيف  التأثريخمتلفة متكنها من 

  .االقتصادية للدولة

ذلك للسببني و املايل و النقدي للدولة ضروريا  اإلطارلذلك فان و جود البنك املركزي ضمن 
 دة بتغلب وجود سلعة نقدية مركزيةنقدية رشي حتقيق سياسة"  :التالني

 .لتحقيق التعاون الدويل يف السياسات الدولية أداءهو  ."

دول عربية، وقد نشا يف  نشأتاملصرفية اليت  األنظمةهو وليد : البنك المركزي نشأة  - ج
بنك مركزي جتاري كبري، و توسعت معامالته لتشمل كثريا معامالت السوق املصريف    أول

حيمه  فأصبحالسوق املصريف  تمعامالعلى السوق بعملياته لتشمل كثريا  التأثريحيكمه  فأصبح
البنوك هي  نشأة أولاملعامالت البنكية يف  أنعلى السوق بعملياته املختلفة ، وحيث  التأثري

م كان يتعامل يف جزء كبري من هذه ا، فان هذا البنك التجاري اهلو اخلصمعمليات قبول الودائع 
قبل  منتطورات فيما بعد كما تبني  يقبلها،بالودائع اليت كان  إيصاالت طيكان يعاملعامالت و  

من النقود الورقية و زيادة  األكرباجلزء  بإصدارمثل هذا البنك يقوم  أصبحنقود ورقية، و  إىل
 :بدأتلثقة فيها ا

 .خدمة احلكومة فيما يتعلق بالعمليات املصرفية .3
 .االحتفاظ باالحتياط النقدي للبنوك .6
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 .وإقراضهاللبنوك  املاليةالتجارية و  األوراقخصم  إعادة .1
 .البنوكتسوية حسابات  .1
 .للدولة االئتمانيةتنفيذ السياسة  .8
 .األجنبيةالدولة من احتياط  بالعملة ما لدا  وإدارةالتجارة اخلارجية  أحوالمراقبة  .9

 :وظائف البنك المركزي.د

بغرض حتقيق  االئتمانتتجلى وظائف البنك املركزي الرئيسية يف الرقابة على البنوك و تغطية 
 .السياسة النقدية أهداف

السياسية  األوضاعو ذلك وفقا الختالف  ألخرىولكن ختتلف وظائف البنك املركزي من دولة 
 :الوظائف هابرز هذو االقتصادية املوجودة يف تلك الدولة و من 

 نقود املساعد إصدار، و له حق النقود الورقية إصدارفهو ينفرد حبق : اإلصداربنك  .أ 

و حجم النقد املتداول و يشرف على تنفيذ اخلطة وهو  إصدارو يقوم بوضع خطة  "املعدنية "
 .1و العملة الصعبة الذهبمسؤول عن غطاء العملة الورقية من 

ها وهو يقدم هلا عفهو مصرفها و مستشارها املايل و حتتفظ لديه بودائ:  بنك الحكومة .ب 
ك حسابات احلكومة  و تنظم عن طريقه س، و هو مي اآلجالمن قروض خمتلفة  إليهما حتتاج 

الت و ينظم تصريفها و اكات و احلو ي خدمة الدين العام حيث يعمر الشمدفوعاهتا و يتوىل
الرئيسية لتنظيم سياسة الدولة االقتصادية ،  األداةهو الفوائد بالدين و دفع  اإليفاءعلى   فيشر 

                                  
 . 81-86مرجع سبق ذكره ص  1
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و سعر  الفائدةو توجيهه عن طريق التحكم بسعر  االئتمانو ذلك عن طريق الرقابة على 
 .اخلصم

 بإيداعالنظام املصريف ، حيث تلتزم البنوك التجارية  رأس ىفهو يقف عل: بنك البنوك  .ج 
التسويات  إجراءوهذا ما يساعدها على  ،السائلة و الفائضة عن احلاجة هلاأموانسبة معينة من 

 .ةصفيما بينها عن طريق عملية املقاالكتابية من حقوق و ديون على البنوك 
 :على الوظائف الثالثة السابقة الذكر أمهيتهاالوظائف التالية اليت ال تقل  إىل باإلضافة -
فروع هلا  أوضحمصاريف جديدة  التأسيسيةمراقبة املصاريف و الضمان ، تطبيق الشروط  -

يقوم البنك املركزي بتنظيم للمحافظة على قيمة -و مدى التزامها بالتشريعات املصرفية 
 .يتوىل مسؤولية صياغة السياسة النقدية هأن أيالعملة احمللية داخليا ، 

 .الدولة طارإة ضمن ؤسسة للتنمية االقتصاديكم  تهوظيف -

 1:الودائعبنوك  أو البنوك التجارية :الثانيالمطلب 

 رأس، و تستخدم يف متويل  األجلقصري  لالئتمانهي تلك تتعامل :  تعريف البنوك التجارية
ها و هناك ققبوله  للودائع و خل األخرىما مييزه على البنوك  أهماملال العامل مبدة اسرتداده و 

 أهنا افقط، كم األجلالبنوك التجارية مل تعد تتخصص يف القروض قصرية  أننظرة حديثة  على 
 .املال العامل فقط رأسيف متويل  تعد تتخصصمل 

 :للبنوك التجارية أخر يفتعر  - أ
بصفة بالبنوك التجارية البنوك اليت تقوم  داليني و نقصجمموعة من جمموع الوسطاء امل أهمهي  
التمويل الداخلي و  حمددة و تزاول عمليات جلأل أوعتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب امل

                                  
  611ص االسكندرية، البنوك التجارية، مصر مصطفى شرفة. االقتصاد النقدي ضياء جميد مؤسسة شباب اجلمعة، د  1
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عملية و تباشر و سياسة الدولة  و دعم االقتصاد القومي  أهدافا حيقق مب تهاخلارجي وخدم
 .ايلاالستثمار املتنمية و ادخار و 

 1: وظائف البنوك التجارية - ب
:  تلخيصها فيما يليمن الوظائف و تقدمي خدمات ميكن  مبمارسة العديد تقوم البنوك التجارية

 ادخاريةوودائع  حمدد جلألتكون بعضها حتت الطلب  اليت قدقبول الودائع 
 بأنواع االئتمان، و ذلك من خالل منح القروض  و  املشروعاتيف التمويل  املسامهة -

 .خمتلفة
 .النقدية و حفظها حلساب املتعاملني معه األوراقشراء و بيع  -
 .الضمانخطابات  إصدار -
 .حلفظ الوثائق و املمتلكات التنميةجلمهور اخلزائن احلديدية  تأجري -

 .االستريادالزبائن يف ما يتعلق بعمليات  التزاماتلسداد  اخلارج إىلحتويل العملة  -

عتمادات اإلو املسافرين صكوك  إصدارو السياحة ، و  اراألسفحتويل نفقات  -
 .الشخصية

 .التجارية األوراقخصم  -
 .و املمتلكات للمتعاملني معه األعمال إدارة -

 .األجنبيةيف العمالت  التعامل بالبيع و الشراء -

 .خدمات البطاقة االئتمانية -

                                  
 . 1 3 3فرع قانون األعمال ص . دروس عمليات البنوك)استادة غربي مليكة   1
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 .بالتنمية اإلبداعتعمل على التنشيط و  -

 (1البنوك الغير التجارية )البنوك المتخصصة : المطلب الثالث

هي بنوك جتارية متخصصة يف جماالت معينة اليت تعتمد على متويل املشروعات االقتصادية، 
التجارية، و ذلك تبعا لتخصصها، و يعتمد ختصص هذه البنوك على  أوالزراعية  أوالصناعية، 

السياسات املختلفة اليت تنتهجها حكومات الفلسفة املصرفية و البنكية االقتصادية للبالد على 
 :هذه البنوك أنواعالدول و من ابرز 

 : البنوك الزراعية .أ 
مؤسسات االقرتاض الزراعي املتخصصة يف تقدمي خدمات  أوتلك البنوك  بأهناميكن تعريفها 

طويل  األجلتتوىل تقدمي القروض قصرية و متوسطة  إذمصرفية لعمالئها يف جمال الزراعة، 
تطوير و تنمية القطاع  األساسيو التمهيالت االئتمانية للمزارعني و يكون هدفها  األجل
 .الزراعي

 :البنوك الصناعية .ب 
 األمداملنشات الصناعية بالقروض الطويلة و املتوسطة  إقراضو هي تلك اليت تتخصص يف  

ق فائدة ، و هي حتصل على سعر فائدة يفو اإلنتاجية اآلالتالالزمة لشراء املعدات و 
 .القروض اليت تقدمها البنوك التجارية

 
 

 
                                  

 3، مرجع سبق ذكره ص"التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة"معزوزي نصر الدين  1
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 :البنوك العقارية .ج 
البناء و التشييد و املسامهة و تقدم هذه املصارف قروضا و  أنشطةهتتم هذه البنوك بتمويل  

طويلة  ألجالاملساكن و العمارات، و غالبا ما تقدم قروضا  إنشاءتسهيالت للمواطنني هبدف 
 .سنوات عشرةتتجاوز ال

 :األعمالبنوك  أوبنوك االستثمار  .د 
 أوبنسبها  إما األجليف املشروعات الصناعية و التجارية طويلة  أمواهلاو هي اليت تقوم بتوظيف  

 .الدولة أوالشركات  إقراضعن طريق 
 :اإلسالميةالبنوك  .ه 

رستها املالية و االقتصادية، و ختتلف يف فلسفتها و مما األنشطةمنشات مالية متارس العديد من  
 .الفائدة بأسعاراليت تتعامل  األخرىعن املصارف 

 :وظائف البنوك المتخصصة

 :1وظائف البنوك الصناعية .أ 
 .التنمية االقتصادية خططو تنفيذ  إعداداملساعدة يف  -
 .املساعدة يف حل مشاكل القطاع الصناعي -
 .متويل و جذب املستثمرين لالستثمار يف القطاع الصناعي -
 
 

                                  

 .1-9،ص فرع قانون األعمال، مرجع سبق ذكره ص(. دروس يف عمليات البنوك)االستاذة غريب مليكة  1
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 :العقاريةوظائف البنوك  .ب 

البلدية   و املقاولون و اجلالس التعاونياتو اهليئات و الشركات و  لألفرادتقدمي القروض  -
السكن و املدارس و الفنادق و املستشفيات و املدن   إنشاءبغرض متويل عملية 

 1السياحية و بضمان  رهانات عقارية 

البور، وسداد الديون   األراضيمن خالل التصليح  تقدمي القروض بقصد التنمية الزراعية -
 األراضيضمان اجلوفية ، وذلك ب اآلبار، وحفر  األراضي، وحتسني استغالل   العقارية

  2.إصالحهاالزراعية املوقع 

، حيث تستطيع البنوك لعقارية لصاحل البنك ولصاحل عمالتهالقيام باالستثمارات وخاصة ا -
 .األجنبية اإلنشاءاتيف عمليات العقارية القيام بتحسني الشركات اليت تساهم 

هلذا  أدائهاتلعب دورا هاما حىت يف النشاط االقتصادي ، وهي من  البنوك  أننقول :اخلتام يف و 
 :يف وظيفتني مها إمجاهلاتقوم بعدد من الوظائف ميكن  إمناالدور ، 

 .الوظيفة النقدية -

 .الوظيفة املالية -
 :الوظيفة النقدية  -1

، وكانت تعطي سة هذه النقود مقابل فائدة معينةتقوم حبراعهدها كانت مهمة البنوك يف بداية   
يداولون هذه الشهادات فيما بينهم، كما تبني من قبل  األفراد أصبحمث  كل مودع   إيداعشهادة 

                                  
 .Extraite le 20 déc 200www.jazratsai.com/forum/showtherad.php?t=1904 .محمد عبد العزيز عباس  1
 434ص . 4113إدارة التسويق، دار الجامعة الجديدة، طارق طه،  2
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وظائفها وظيفة  إىلالبنوك  إضافةيف التداول فصارت نقود ورقية مث عن طريق التسليم و استقرت 
 :تتضمن تمع بالنقود و تنظيم تداوهلا و مينح القروض من ودائع افرتاضية ختلقها اجمل فأصبح أخرى

 قبول الودائع .أ 
 منح القروض .ب 
 خلق الودائع .ج 
 النقود الورقية إصدار .د 

 :الوظيفة المالية -2

حيث تأخذ البنوك على عاتقها مهمة جتميع مدخرات األفراد ووضعها حتت طلب  
فهي بذلك متد املشاريع اإلنتاجية باألموال اليت حتتاج إليها وعلى ذلك فوظيفة البنوك .ناملستثمري

 .هي تزويد اجملتمع برؤوس األموال وتنظيم تداوهلا فيه

 :البنوك الشاملة: المطلب الرابع

 :تعريف البنوك الشاملة

بنوك اليت تقوم بتقدمي اخلدمات البنكية التقليدية و غري  بأهنايف البنوك الشاملة ميكن تعر 
و بنوك التقليدية مبا فيها القيام بدور املنظم ، و جتميع كذلك بني وظائف بنوك التجارية 

ختصص  أساسشركات و مشروعات، على  تأسيسنشاط تامني و  إىل إضافةاالستثمار 
الشامل و املتوازن القتصاد، مع قيام بدور  الوظيفي  بل تساهم يف حتقيق و التطوير أوالقطاعي 

 1فعال يف تطوير السوق املالية باملعىن الواسع 

                                  
 .833، ص 4113ت المصرفية جامعة الجزائر، بريش عبد القادر، جودة الخدما  1
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ويعّرف رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل البنك الشامل بأنه بنك متعدد الوظائف واملهام وال  
حيدد ختصصه بنشاط معني بل يقدم جمموعة متنوعة من األعمال البنكية واملالية وغريها ،ويعتمد 

 . 1 حتقيق ذلك بتكنولوجيا متطورة يف ظل اقتصاديات احلجم الكبرييف

 :و نلخص من هذين التعريفني على ما يلي

 .ل و االتساع و التوزيع يف اخلدمات اليت يقدمهاهو بنك يتمثل بالشمو : البنك الشامل -

ع فيما يتعلق مبصادر التمويل و جماالت االستثمار و التنوي فلسفةالبنك الشامل يقوم على  -
 .األرباح و اإليراداتبذلك يعمل على توزيع املخاطر و زيادة 

املالية و مشتقاهتا ويقدم كافة اخلدمات اليت يطلبها  األدواتالبنك الشامل يتعامل يف كافة  -
 .الزبائن

يف نظم ووسائل تقدمي اخلدمات  أو،  سواء يف جماالت النشاطكل جديد   إىلانه بنك سباق  -
يف جماالت التفعيل االستثماري وما يتطلب من  أويف جمال صناعة السوق ،  أوالبنكية ، 

 .ابتكارات متميزة تكفل له زيادة يف السوق و القدرة على املنافسة

  :وظائف البنوك الشاملة

 .2وظائف تقليدية ووظائف غري تقليدية إىلم البنوك و خدمات البنوك الشاملة تقسي تتضمنو 

 

                                  
 844رشيد صالح عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره ص   1
 831-831بريش عبد القادر، مرجع سبق ذكره ص ص   2



 البنوك:                                               الفصل الثاني

 

33 
 

 :  الوظائف التقليدية للبنوك الشاملة -3
و  أشكاهلاوتتضمن الوظائف املعتادة يف البنوك  وبعض املؤسسات املالية بقبول الودائع  مبختلف 

التحصيالت و  كإجراءاخلدمات البنكية املتعلقة بالنشاط التجاري   أداءمنح القروض، و 
البنوك قد  أنخطابات الضمان ، وجدير بالذكر  وإصدارالتحويالت فتح االعتمادات املستندية 

 إىلحيث اجتهت  ،يف تقدمي اخلدمات التقليدية للبنوك التجارية  األخرية اآلونةتوسعت يف 
 وإصدار 1(ATM)االت الصرف  التوسع يف تقدمي اخلدمات البنكية االلكرتونية كخدمات

 .للزبائنالشخصية ، و التحويالت االلكرتونية وتقدم اخلدمات  االئتمانيةالبطاقات 
  :غير التقليديةالوظائف  -6

ظهرت نتيجة للتطورات املتالحقة يف البيئة االقتصادية احمليطة واليت جعلت البنوك تطلع وظائف  
 املتنوعة املستحدثة،، فضال على تقدمي اخلدمات لبنوك املتخصصة و بنوك االستثماركل من ا

 :غري التقليدية اليت تقوم هبا البنوك الشاملة ما يلي أنشطة أمثلةومن 
 .االستثمارية البنكيةاخلدمات  -3
 .القيام بالعمليات خارج امليزانية -6
 (TRUST)خدمات وحدات الرتست -1
 .املال املخاطر رأسصناديق االستثمار وشركات  إنشاء -1
 .التأجريتقدمي التمويل  -8
 .ملية الفوترةالقيام بع -9
 .مسامهة يف تنشيط سوق املال وبرامج اخلوصصة -1

                                  
11 ATM : AUTOMATIC TELLER MACHINES 
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 ملخص الفصل حول البنوك

اتساع  
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 من إعداد الطالبة بيضاوي إيمان

 8313ك ــــــالبن
 دوره أنواع البنوك أهميته

قبول 
 الودائع

 اإلشراف على استثمارها إقراضها
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 بنوك شاملة بنوك متخصصة بنوك تجارية بنوك مركزية

 التنمية االقتصادية
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 :خاتمة الفصل

إن النظام املصريف ما هو إال املرآة العاكسة للنظام االقتصادي ،نتيجة أن البنوك تتأرجح بني 
 :وظيفتني متناقضتني

النتيجة هي وصول .التجارية املطلوبة والوظيفة االجتماعية املفروضة من السلطة العمومية الوظيفة 
البنوك إىل نفس اخلطر الذي يهدد وجود املؤسسات العاجزة بسبب فقدان السيولة النقدية 

 ، أصبح جهاز لطبع النقودأساس نظام العملة والقرض  الضرورية ،فالبنك املركزي يدل بأن يكون
بضرورة االدخار يف وقت توجد فيه كتلة  متأثرةصارت ( بنوك الودائع) األخرىو البنوك الدولية 

جمرد شبابيك للدفع للعمال هناية كل  إىلنقدية هامة حتدي التضخم و السوق املوازية و حتولت 
السياسة يف مواصلة دفع القروض  دتوج وقت خاضع للقرارات يف إداريشهر، و هيكل 

ن حتقيق من النجاعة االقتصادية و العجز ع العمومية املفلسة الغري مؤهلة لالستفادةللمؤسسات 
 .التجارية ة، كما ترفضه قواعد املنافساألرباح

البنك  أصبحما تقرره اخلزينة العمومية، حىت  بتنفيذتقوم  إداريةهيئات  إىلالتجارية و حتول البنوك 
ية و منح الصفة االستقالل مبدأمتويل هذه البنوك، و هذا رغم تكريس  إعادةيف  متخصصااملركزي 

 .املؤسسات املالية التجارية للبنوك و

كذلك من التغريات اليت نالحظها يف نظامنا املصريف غياب االتصال و التنسيق من خمتلف هياكل 
 .الوكالة الواحدة أوو هيئات املنظومة املصرفية بل و يف داخل البنك الواحد 

ضمن املنظومة  إعالمينظام  إىل( االقتصاد)كذلك ما يعاب على النظام املصريف يف غياب 
ضعف املراقبة و متابعة  أخرياالتشريعية و التعليمات التطبيقية، و  األطرالبنكية لتوضيح و شرح 

 .البنك مسئولوتطبيق التعليمات اليت يصدرها 



 البنوك:                                               الفصل الثاني
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مقاييس  أياجمللس لطرق مركزية ال تدعي  أعضاءتعيني املسريين و  أنهو  بلهو ما زاد الطني 
الذي تطلب اليوم تعديالت هيكلية و تنظيمية ضرورية  األمرختالالت هامة، ا ولد إموضوعية مم

 .نظرية اقتصاد السوق أساسيسري عمل البنوك على 
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 تقدير و شكر
 

  ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديا و" عمال بقوله تعالى 
 ..." أن أعمل صالحا ترضاه

 "  ومن لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" وقوله صلى اهلل عليه وسلم  

 عز اهلل نحمد ، البحث هذا بإنجاز تكللت اجتهاد و جهد و بحث رحلة بعد
 وجل

 أن إال يسعنا ال كما ، القدير العلي فهو علينا بها من التي نعمه على
 بأسمى نخص

 "عريس مختار"االستاذ  التقدير و الشكر عبارات
 . البحث هذا انجاز طيلة معرفة و نصح و جهد من لنا  قدممما 

 هذا إلنجاز العون يد تقديم في أسهم من لكل الجزيل بالشكر نتقدم كما
 دفعة تكوين على أشرفوا الذين الكرام أستاذتنا بالذكر نخص و البحث،

 التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير بجامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم 
 عبارات أثمن و بأرقى نتقدم أن ننسى ال كما

جامعة العلوم التجارية و االقتصادية  على القائمين إلى العرفان و الشكر
 والتسيير

 تقف كانت التي الظلمة يضيء ونورا هذا بحثنا في لنا عونا كانوا الذين إلى
 .طريقنا في أحيانا

 
 



 

 اإلهداء
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 والمؤمنون ورسوله عملكم اهلل فسيرى اعملوا قل
 العظيم اهلل صدق

 تطيب وال .. بطاعتك إلى النهار يطيب وال بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي
 إال الجنة تطيب وال .. بعفوك إال اآلخرة تطيب وال .. بذكرك إال اللحظات

 "جالله جل اهلل برؤيتك
 ونور الرحمة نبي إلى .. األمة ونصح .. األمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى

 "وسلم عليه اهلل صلى محمد سيدنا" العالمين
 .. انتظار بدون العطاء علمني من إلى .. والوقار بالهيبة اهلل كلله من إلى
 لترى عمرك في يمد أن اهلل من أرجو .. افتخار بكل أسمه أحمل من إلى

 بها أهتدي نجوم كلماتك وستبقى انتظار طول بعد قطافها حان قد ثمارا  
 .العزيز والدي..األبد إلى الغدو وفي اليوم

لى الحب معنى إلى .. الحياة في مالكي إلى   التفاني و الحنان معنى وا 
 وحنانها نجاحي سر دعائها كان من إلى الوجود وسر الحياة بسمةى إل   ..

 ..الحبيبة أمي الحبايب أغلى إلى جراحي بلسم
 أكون مابدونك و أنا أكون مامعك ، الحياة هذه في دربي يقاورف إخوتي إلى
 ما      ضحكته في والسعادة مابعينه التفاؤل أرى من إلى شيء، أي مثل

 نهاية في  ..
 لنجاحي تطلعت من إلى النبيلة ممواقفك على كما رأشك أن أريد مشواري

 األمل بنظرات
 .والعطاء بالوفاء وتميزوا باإلخاء تحلو من إلى ، األخوات و اإلخوة إلى



3 
 

 قائمة الجداول

 رقم الجدول العنوان الصفحة
82-82 اجلدول رقم  اختالفات بني مراجعتني 

(10-10)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 قائمة األشكال

 رقم الشكل العنوان الصفحة
الشكل رقم  خطوات عملية املراجعة القوائم املالية 01

(10-10) 
الشكل رقم  خمطط شامل حول املراجعة الداخلية 01

(10-18) 
الشكل رقم  ملخص الفصل حول البنوك 11

(10-18) 
الشكل رقم  10اهليكل التنظيمي للبنك اجلزائر اخلارجي خمطط رقم  30

(10-10) 
الشكل رقم  18اهليكل التنظيمي للبنك اجلزائر اخلارجي خمطط رقم  36

(10-18) 
الشكل رقم  اهليكل التنظيمي مبصلحة القروض للبنك اخلارجي 36

(10-10) 
الشكل رقم  وكالة مستغامن  BEA اهليكل التنظيمي ل  68

(10-16)  

 

 

 

 
 



 :قائمة المراجع

 

81 
 

، جامعة اإلسكندريةاملراجعة بني النظرية و التطبيق، دار اجلامعية  السيد امحد لطفي، أمني -1

 .6002القاهرة، 

أبو  العال احلاج امحد، األطرش عمر، املراجعة الداخلية كأداة تقييم نظام الرقابة الداخلية،  -6

 .مذكرة ليسانس

 . جتمع الطلبة، جامعة امللك سعود(. التجارة الدولية)أمين هندي  -3

مشروع معايري املراجعة الداخلية وقواعد السلوك  اهليئة السعودية للمحسنني القانونني، -4

 .6004املهين، مكتبة املالك فهد الوطنية الرياض، جانفي 

 .6002 ، إدارة البنوك، دار املناهج للنشر و التوزيعيف، ري الص حممد د.ا -5

بريش عبد القادر، جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك،  -2

 .6002الباحث يف أصل األطروحة الدكتورة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

حمود مراد مصطفى، اجتاهات احلديثة يف .مسري كامل حممد، د.فتحي رزق السوافري، د.د -7

 .6006لداخلية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، الرقابة و املراجعة ا

 .مصطفى الشريف.دياء جميد، االقتصاد النقدي، شباب اجلمعة، د -8

الرقابة و مراجعة احلسابات، مؤسسة الشباب اجلامعة  عبد الفتاح الصحن، امحد نور، -9

 .1989االسنكدرية، 

ملالية، جامعة التكوين املتواصل، البنكية و التقنيات ا األنظمةعبد احلق بوعرتوس،  -10

 .األول إرسالقانون عالقات اقتصادية دولية، السنة الثالثة، : قسنطينة، فرع



 :قائمة المراجع

 

82 
 

 

 .1998، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، شاكر القزويين، حماضرات يف اقتصاد البنوك -11

: ش.ت لنيل.ن. التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة" معزوزي نصر الدين -16

 .ليسانس، جامعة بومرداس

املعارف العلمية، معهد الدراسات الدينية و . امحد ماجد: حممد مهدي االصفي حتقيق -13

 .6014الفلسفية، طبعة 

رشيد صاحل عبد الفتاح صاحل، البنوك الشاملة، رسالة ماجستري، منشورة كلية احلقوق،  -14

 .6000بدون دار النشر،  اإلسكندريةجامعة 

 .6010، 1رياض احلليب، نقود و البنوك، طبعة رشيد العصار،  -15

 .6007التسويق، دار اجلامعة اجلديدة،  إدارة، طارق طه -12

 :وانين و الموادالق

 .للنقد و القروض 1990افريل  14الصادر يف  10/  90من القانون  114املادة  -01

 .من نفس القانون السابق 110املادة  -06

 

 

 
 



 :قائمة المراجع

 

83 
 

 :المواقع االلكترونية

1- WWW.aljaafaria.com/maktaba/mainlib/ektesad/mainektesad.htmail 
2- www.moqatel.com/openshar/bohoth/ektisad8/monydBa/index.htm 
3- www.aljaafaria.com 
4- www.cksu.com/t40631 
5- www.dorob.com/?p=22760  
6- www.kashiflagetaa.com// 
7- www.jazratsai.com/forum/showtherad.php?t=1904. 
8- www.socpa.otg.sa  

http://www.aljaafaria.com/maktaba/mainlib/ektesad/mainektesad.htmail
http://www.moqatel.com/openshar/bohoth/ektisad8/monydBa/index.htm
http://www.aljaafaria.com/
http://www.cksu.com/t40631
http://www.dorob.com/?p=22760
http://www.kashiflagetaa.com/
http://www.jazratsai.com/forum/showtherad.php?t=1904
http://www.socpa.otg.sa/


 :المقدمة

 

6 

 

البالغ على االقتصاد الدويل،  األثرالذي يشهده العامل كان له  االقتصادي التطور إن     
عبارة عن نظام  أصبحتكانت املؤسسات الصغرية احلجم تنشط يف بيئة مغلقة   أنفبعد 

تتخذ فيه  خمطط االقتصادي اجلديد، وبعد هذه التحوالت من اقتصاد  احمليط ضخم يؤثر يف
يف املؤسسات من الضروري تك أصبحاقتصاد السوق،  إىلومركزية  إداريةالقرارات بصفة 

ادية مع هذه التحوالت خاصة البنوك منها فهي العصب احملرك للمؤسسات االقتص طنيةالو 
، وعليه فان للبنوك مركزا جويا ودوريا اسرتاجتيا يف ككل  خلل ينعكس على االقتصاد وأي

يعمل على ضمان عامل مع شركاء و مسامهني يت أصبحالتنمية االقتصادية خاصة انه 
هي متعلقة  مخاطر عديدة منها ماللحقوقهم ومل يعد ملكا للدولة فقط، وهذا ما يعرضه 

ك حقيقي ر حافزا كانت حم االقتصاديةمهما كانت هذه تطورات  ، السوق واليةباملنافسة 
 .لعملية مراجعة

 الرقابية داخل  األنظمةاليت تقوم عليها مجلة  األساسيةتعترب املراجعة الداخلية احد الركائز 
و  العلمي واخلربة العلمية بالتأهيليتمتعون  أشخاصحيث تعمل على توظيف  ،املؤسسة

بشكل مباشر  وإيصاهلاالتقارير املختلفة حللها  وإعداد أرائهماالستقاللية التامة يف طرح 
املطبقة يف  واإلجراءات األنظمةمن مدى دقة وفاعلية  التأكداملعنية هبا هبدف  لألطراف
 .املؤسسة

مبثابة العني الساحرة على مصاحل املؤسسات  أصبحتراجعة الداخلية ملوبتايل نكمل القول فا
 أهنا إىل إضافة، لإلخطاربصفته معرض  ألموالهالعامة والبنوك خاصة، فهي تضمن محاية 

 .متس كل نشاطات البنك إذالتقومي  أداةتعترب 

 بأموالهضروري حىت ال خياطر البنك  أمرمورد البنك، فمراجعة القروض  أهمالقرض  إن
 أزمات إىليؤدي  إما، وهذا اإلفالس إىلالغري، فتنوع القروض وسوء متابعتها يؤدي  وأموال

جيدة ر بصفة ئاقتصادية واجتماعية وبفضل املراجعة الداخلية ميكن التحكم يف هذه اخلسا
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اخلية و التحرر القوى الذي تلعبه يف احلفاظ على مسعة املؤسسة، املراجعة الد أمهيةبالرغم من 
، التنظيميهذا النظام يف هيكلها  إىلمعظم هذه املؤسسات يف االقتصاد الوطين تفتقر  أن إال

 .على عكس الدول املتقدمة  اليت ال ختلو منه

 :اإلشكالية

الصورة الحقيقية للنشاط  إلعطاءالمراجعة وسيلة فعالة اعتبار مدى يمكن  أي إلى
    ؟المالي للبنك

 :التساؤالت

 ؟فيما تتمثل أمهية املراجعة وماهية خطواهتا الرئيسية   -1
   ؟ما الفرق بني املراجعة الداخلية و املراجعة اخلارجية -2
 ؟ماهية املراحل سري مهمة املراجعة الداخلية داخل البنك اجلزائري اخلارجي -3

  :فرضياتال

 .املراجعة على إتباع جمموعة من املعايري داخل التنظيمجناح يتوقف  -1
تعمل املراجعة الداخلية على حتقيق األهداف املسطرة اليت ختدم اهلدف العام  -2

 .للتنظيم
تعمل املراجعة على اكتشاف نقاط القوة و الضعف لألنظمة الرقابة الداخلية  -3

 . ومن مت إعطاء نصائح تصحيحية ملتخذي القرار
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 :اختيار الموضوع أسباب

حول هذا املوضوع  ومعلومات األفكار واألخذمبوضوع  وإعجايبرغبة الشخصية  -1
 .واستفادة الطلبة من هذا البحث

 .ضرورة وجود مراجعة داخلية يف البنك -2
 القرار الصحيح وإتباعيكون من خالل املراجعة الداخلية  والذيللبنك  السري احلسن -3

 :المنهج المتبع

 .مجيع املفاهيم والتحليل النتائج إلبرازمنهج وصفي  بإتباعقمت 

 هيكل البحث

 الداخلية  التارخيي ومفهوم مراجعة التطور  إىلتطرقنا مراجعة الداخلية، حيث  :األولالفصل 
 .وأنواعها و معايرها  و أهدافها

 نشأتهو حول البنك  أساسياتمفاهيم  إىلعموميات حول البنك فيها تطرقنا  :الفصل الثاني
 .وأنواعهودوره  وأمهيتهه تطور و 

خالل قم بدراسة ميدانية العتبار كيف تكون مراجعة الداخلية والزمن : الفصل الثالث أما
 .BEAداخل البنك اخلارجي 

 :الدراسة أهمية

حول البنوك وكيف تكون املراجعة عامة  نظرة  بإعطاءحبثنا يف املراجعة الداخلية  أمهيةتكمن 
  .يف البنك الداخلية 
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 :صعوبة الدراسة

مبعلومة يف إفادتنا تطبيقي لعدم الانب اجل و نقص يف  دراستنا ملوضوع مل تكن ملموسة يف
 .الواقع

 :مصادر البحث

  .و مواقع االنرتنت اعتمادنا على الكتب متنوعة و مذكرات وجرائد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


