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 وتقدير شكر
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   "19 اآلية النمل"

 هلل الحمد
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 وفضل في اتمامالذين كانت لهم بصمة    اهلل محفظهاالف اضل  

  جازاالن  هذا 
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 ملخص
ىدفت ىذه الدراسة اذل التطرؽ اذل االطار اؼبتكامل للتدقيق الداخلي يف البنوؾ التجارية اعبزائرية على ضوء 
مبادئ اغبوكمة، حيث شهد التدقيق الداخلي اذباىات حديثة غَتت مسرى ىدفو التقليدي حوؿ اكتشاؼ االخطاء 

انبة يف ازباذ القرارات االسًتاتيجية، استنادا على اصدارات اؽبيئات واالبالغ عنها، اذل التوكيد واالستشارة واؼبس
الدولية اؼبنظمة إلرشادات فبارسة اؼبهنة من جهة، ومن جهة أخرى العمل على االلتزاـ بتوجيهات اغبوكمة، فبا عزز 

اغبوكمة يف  دوره ومكانتو على مستوى اؼبؤسسات البنكية، لذلك جاءت ىذه الدراسة إلبراز مدى مسانبة مبادئ
تفعيل وربسُت وظيفة التدقيق الداخلي، ولتحقيق ىذا اؽبدؼ مت االعتماد على اؼبسح النظري للدراسات اؼبطابقة أو 

استمارة صاغبة كبيانات أولية من عينة مت استجواهبا تابعة لبنوؾ جزائرية  64اؼبشاهبة، أما ميدانياً، فقد مت ربصيل 
، بنك BDL، بنك التنمية احمللية BEA، البنك اػبارجي  BNAعبزائري متنوعة، على غرار البنك الوطٍت ا

، بنك الربكة، بنك اػبليج، موزعة على عدة CPA، القرض الشعيب اعبزائريBADRالفلحة والتنمية الريفية 
بنوؾ يف يساىم تبٍت منظومة اغبوكمة يف الواليات كبو غرداية، االغواط، تيارت، البيض، اعبلفة، ومت التوصل اذل أنو 

، ؼبا ربملو من مقومات نبيلة )عقلنة التسيَت، العدالة، الشفافية...( ربقيق التوازف االداري واؼبارل واالقتصادي ككل
السيما التدقيق الداخلي الذي يعترب حلقة وصل بُت كل االطراؼ ذات وكذا الرفع من مستوى أداء العاملُت، 

 مستوى أداء ادارة التدقيق الداخلي. العالقة، فتحسُت مستوى أداء البنك من ربسُت
 التدقيق الداخلي، مبادئ اغبوكمة، البنوؾ التجارية، التوكيد واالستشارة، الشفافية. الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The present study targeted to touch the integrated framework of 

internal check in Algerian commercial banks in according to the governance 
principles Where internal check witnessed recent trends that changed its 
traditional purpose  of discovering  and reporting errors to consulting and 
contributing in strategic decision-making referring to the publications of the 
international institutions  organizing the guidelines for practicing the 
profession on the one hand ,  On the other hand working to adhere to the 
directives of governance,     that strengthened and emphasized its role and 
position at the level of banking institutions, Therefore, this study came to 
highlight the extent to which the principles of governance contribute to 



 

V 
 

activating , enriching and improving the internal check  service. To reach 
this objective we depended on theoretical survey of identical or similar 
studies as for the field 64 valid forms were gathered as primary data from an 
interrogated sample belonging to various Algerian banks , such as  the 
Algerian National Bank BNA, the External Bank BEA, the Local 
Development Bank BDL, the Bank of Agriculture and Rural Development 
BADR, the Algerian People’s Credit CPA, Al Baraka Bank, the Gulf Bank, 
distributed over several regions like ,   Ghardaia, Laghouat, Tiaret, El 
Bayadh, Djelfa,  It  reached the goal  that the adoption of the governance 
system in banks contributes to achieving administrative, financial and 
economic balance as a whole, due to its noble elements (management 
rationalization, justice, transparency...) as well as raising the level of 
performance of employees, especially internal check , which is a link 
between all Related parties, improving the bank’s performance level by 
improving the performance level of the internal check department. 

Keywords: internal check , principles of governance, commercial banks, 
emphasis  and consultation, transparency. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

 فهرسال

 الصفحــــة الموضــــــــــــــوع 
 II اىداء 

 III شكر وتقدير

 IV ملخص

 VI الفهرس

 IX الجداول 

 X األشكال  

 أ مقدمة 
 15 للتدقيق الداخلي والحوكمة في البنوك ةالنظري األسسالفصل األول : 

 16 المبحث االول: االطار المفاىيمي للتدقيق الداخلي في البنوك
 17 يد سبه
 17 نظام الرقابة الداخلية في البنوك األول :  طلبالم

 17 اوال: ماىية نظاـ الرقابة الداخلية
 20 ثانيا: اىداؼ  نظاـ الرقابة الداخلية
 20 ثالثا: مبادئ  نظاـ الرقابة الداخلية

 21 رابعا: مقومات نظاـ الرقابة الداخلية
 25 ي في البنوكالثاني : متطلبات التدقيق الداخل طلبالم

 25 اوال: مراحل نضج التدقيق الداخلي
 28 ثانيا: أنبية التدقيق الداخلي

 28 ثالثا: أىداؼ نشاط التدقيق الداخلي
 30 رابعا: أنواع التدقيق الداخلي

 33 الثالث : مقومات تحسين مهمة المدقق الداخلي في البنوك طلبالم
 33 أوال: حقوؽ اؼبدقق الداخلي يف البنوؾ

 34 ثانيا: واجبات  اؼبدقق الداخلي يف البنوؾ
 34 ثالثا: مهاـ اؼبدقق الداخلي يف البنوؾ

 35 رابعا: اؼببادئ االساسية للممارسة اؼبهنية للتدقيق الداخلي



 

VII 
 

 37 للممارسة اؼبهنية للتدقيق الداخلي يف البنوؾ خامسا: اؼبعايَت الدولية
 40 لي يف البنوؾ اعبزائريةسادسا: االطار التشريعي للتدقيق الداخ

 43 الرابع: اجراءات التدقيق الداخلي في البنوك طلبالم
 43 أوال: ميثاؽ التدقيق الداخلي

 46 ثانيا:  اؼبوقع التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي
 47 ثالثاً: مراحل نشاط التدقيق الداخلي

 50 رابعاً: ادارة اؼبخاطر
 57 بنكيةلحوكمة الا عموميات حولالثاني:  مبحثال

 58 سبهيد
 59 االول: ماىية الحوكمة في البنوك طلبالم
 61 بنكيةالثاني: مبادئ الحوكمة ال طلبالم

 61 اوال:  مبادئ حوكمة الشركات
 63 ثانيا: مبادئ اغبوكمة يف البنوؾ

 65 الثالث: أىمية الحوكمة في البنوك طلبالم
 66 بنوكالرابع: أليات الحوكمة في ال طلبالم

 67 اوال: االليات الداخلية
 70 ثانيا: االليات اػبارجية

 76 التدقيق الداخلينشاط الثالث: نموذج الخطوط الثالثة ودوره في تفعيل  لمبحثا
 76 تمهيد

 77 االول: ماىية نموذج الخطوط الثالثة  طلبالم
 82 الثاني: مبادئ نموذج الخطوط الثالثة  طلبالم
 86 تطبيق نموذج الخطوط الثالثة الثالث:  طلبالم
 86 يف البنك عالقة التدقيق الداخلي دبجلس االدارة  :اوال

 89 يف البنكلجنة التدقيق عالقة التدقيق الداخلي ب  ثانيا:
 91 يف البنك عالقة االدارة التنفيذية دبجلس االدارة   :ثالثا

 93 يف البنكاإلدارة التنفيذية بعالقة التدقيق الداخلي  رابعا:
 95 باعبهات الرقابية اػبارجية يف البنك التدقيق الداخلي عالقة  خامسا:

 99 : الدراسة الميدانية ثانيالفصل ال



 

VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 100 تمهيد
 101 ؿبل الدراسة نظرة على البنوؾ التجارية اعبزائرية المبحث األول :

 103 طبيعة الدراسة الميدانيةالثاني: المبحث 
 103 منهج وحدود الدراسة اؼبيدانية ول:اال طلبالم
 104 عينة الدراسة ثاني:ال طلبالم
 104 : طرؽ صبع اؼبعلوماتثالثال طلبالم
 104 أساليب اؼبعاعبة االحصائية رابع:ال طلبالم

 107 ث الثاني: استبيان الدراسةالمبح
 107 : ىيكل الدراسة ولاال طلبالم
 108 اختبار صدؽ االستبياف : ثانيال طلبالم
 116 : اختبار ثبات االستبيافثالثال طلبالم

 117 المبحث الثالث: تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 117 ربليل خصائص البيانات الديبغرافية للعينة :ولاال طلبالم
 125 نتائج ؿباور الدراسة : ثانيال طلبالم
 128 :  ربليل نتائج ؿباور الدراسةثالثال طلبالم
 112 اختبار فرضيات الدراسة : رابعال طلبالم

 146 خاتمة
 149 قائمة المراجع 

 157 المالحق



 

IX 
 

 الجداول

 رقم عنوان الجدول الصفحة
 1 مقياس اإلجابة على الفقرات 108
 2 صدؽ الداخلي لفقرات احملور األوؿ )ظبات التدقيق الداخلي ومهامو يف اؼبؤسسة البنكية(ال 109

الصدؽ الداخلي لفقرات احملور الثاين تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو تفعيل  110
 3 (الداخلي التدقيق اذباه االدارة ؾبلس مسؤوليات )اعبزء االوؿ:وظيفة التدقيق الداخلي

ؤسساتية بالبنك كبو تفعيل وظيفة الصدؽ الداخلي لفقرات احملور الثاين مبادئ اغبوكمة اؼب 111
 (مسؤوليات اللجاف االشرافية اذباه التدقيق الداخلي )اعبزء الثاين: التدقيق الداخلي

4 

الصدؽ الداخلي لفقرات احملور الثاين تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو تفعيل  112
 (لعالقة بُت اؼبديرية التنفيذية و اذباه التدقيق الداخليا )اعبزء الثالث: وظيفة التدقيق الداخلي

5 

113 
الصدؽ الداخلي لفقرات احملور الثاين تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو تفعيل 

نظاـ الرقابة الداخلي وتقنيات تسيَت اؼبخاطر ودور : )اعبزء الرابع وظيفة التدقيق الداخلي
 (التدقيق الداخلي

6 

الصدؽ الداخلي لفقرات احملور الثاين تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو تفعيل  114
 (عالقة التدقيق الداخلي جبهات الرقابة اػبارجية اػبامس:)اعبزء  وظيفة التدقيق الداخلي

7 

 8 الصدؽ الداخلي متغَتات الدراسة 115
 9 معامل الثبات ألفا كرونباخ 116
 10 سب متغَت اعبنسنتائج توزيع أفراد العينة ح 117
 11 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت الفئة العمرية 118
 12 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اؼبؤىل العلمي 119
 13 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت التخصص العلمي 121
 14 اؼبسمى الوظيفينتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت  124
 15 سنوات اػبربةالدراسة حسب متغَت  نتائج توزيع عينة 122
 16 نتائج أفراد العينة حوؿ ظبات التدقيق الداخلي 125
 17 نتائج أفراد العينة حوؿ تطبيق مبادئ اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي 126
 18 ربديد األنبية النسبية للوسط اغبسايب 128
 19 ربليل نتائج فقرات احملور األوؿ 128
 20 يل نتائج فقرات احملور الثاينربل 130



 

X 
 

 21 ربليل ؿباور الدراسة 132
 22  لفرضية عالقة اغبوكمة بوظيفة التدقيق الداخلي يف البنوؾ Tنتائج اختبار  133

134 
لفرضية وجود عالقة بُت دور ؾبلس إدارة البنك يف إرساء اغبوكمة وتفعيل  Tنتائج اختبار 

 23  وظيفة التدقيق الداخلي

136 
لفرضية وجود عالقة بُت دور اللجاف اإلشراقية التابعة جمللس إدارة البنك يف  Tنتائج اختبار 

 24 إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

137 
لفرضية وجود عالقة بُت دور اؼبديريات العامة والتنفيذية يف إرساء اغبوكمة  Tنتائج اختبار 

  وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي
25 

139 
لفرضية وجود عالقة بُت مسانبة نظاـ الرقابة الداخلية يف إرساء اغبوكمة  Tنتائج اختبار 

  وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي
26 

139 
لفرضية وجود عالقة بُت مسانبة سلطات الرقابة اػبارجية يف إرساء اغبوكمة  Tنتائج اختبار 

 27 وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

 االشكال 

 

 

 رقم  عنوان الشكل صفحةال
 1 مبوذج متغَتات الدراسة د

 2 3اؼببادئ االساسية لنظاـ الرقابة الداخلية وفق بازؿ 21
 3 مراحل نضج التدقيق الداخلي 26
 4 اؼببادئ األساسية للممارسة اؼبهنية للتدقيق الداخلي 36
 5 (IIA)ُتمعهد اؼبدققُت الداخليُت األمريكي معايَت التدقيق الداخلي وفق 38
 6  عالقة مبادئ التدقيق الداخلي دبعايَت التدقيق الداخلي 39
 7 الداخلي ميثاؽ التدقيق بنود 45
 8 اؼبوقع التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي   46
 9 مبادئ حوكمة الشركات 62
 10 آليات اغبوكمة يف البنوؾ 66
 11 الثالثةالدفاع خطوط مبوذج  77
 12 اػبطوط الثالثةمبوذج   81
 13 يف البنك عالقة التدقيق الداخلي دبجلس االدارة 86
 14  البنكيف بلجنة التدقيقعالقة التدقيق الداخلي    89
 15 يف البنكدبجلس االدارة  االدارة التنفيذيةعالقة  91
 16 البنك يفية بالتدقيق الداخلي عالقة االدارة التنفيذ 93
 17 باعبهات الرقابية اػبارجية يف البنك التدقيق الداخلي عالقة   95

 18 نتائج توزيع أفراد العينة حسب متغَت اعبنس   117
 19 ائج توزيع أفراد العينة حسب متغَت الفئة العمريةنت 118
 20 نتائج توزيع أفراد العينة حسب متغَت اؼبؤىل العلمي 120
 21 نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت التخصص العلمي 121
 22 اؼبسمى الوظيفينتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت  123
 23 سنوات اػبربة  نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت  124



 

XII 
 

 

 

 

 

 

مقدمة



 مقذمت
 

 أ 
 

شهد عادل الصناعة والتجارة بصفة خاصة والقطاعات االخرى بصفة عامة عدة تغَتات، خاصة بعد الثورة 

ليات الصناعية، اليت سانبت يف توسع حجم اؼبنشآت وتنوع نشاطاهتا، اىتماما كبَت باؼبفاىيم اؼبرتبطة بأنظمة الرقابة واآل

احملقق لذلك، حيث وبعد ظهور نظرية الوكالة وما نتج عنها من تضارب اؼبصاحل، برزت اغباجة لطرؼ خارجي مستقل  

كوسيط رقايب يساىم يف اثبات صحة وودقة وسالمة القوائم اؼبالية، ومدى امكانية االعتماد عليها، وخلوىا من 

اليت حدثت يف الكثَت من الشركات الدولية وما أصاب اؼبؤسسات  االهنيارات والفضائح اؼباليةاالخطاء، اال أنو وبعد 

اؼبالية من تدىور يف قيمتها حىت اعالف افالسها، كاهنيار اؼبصرؼ االؼباين وافالس البنك االمريكي يف هناية السبعينيات 

، وشركة 2001ة عاـ اليت تعمل يف ؾباؿ الطاقة بالواليات اؼبتحدة األمريكي Enronوتواتر االزمات اذل أزمة شركة 

Worldcom  وبنك2002األمريكية لالتصاالت عاـ،Lehman Brothers Holdings Inc.  ،بنيويورؾ

زاد االىتماـ أكثر باألليات الرقابية كمجلس االدارة واللجاف اؼبنبثقة عنو، والتدقيق بنوعيو الداخلي واػبارجي و...، 

كونو نشاط تفتيشي فقط اذل دوره يف تقدمي التأكيدات و   السيما التدقيق الداخلي الذي اتسع نطاؽ عملو من

 االستشارات.

وموازاًة مع ىذا االىتماـ باألليات الرقابية كاف البد من اطار نظامي يضبط االجراءات الرقابية، لذلك مت 

سيلة كو ية ...،  بنكى كحوكمة الشركات واغبوكمة الاستحداث ما يسمى باغبوكمة وما سبخض منها من حوكمات أخر 

لتحقيق أىداؼ اصحاب اؼبصاحل، اعتمادا على ما جاءت بو من مبادئ ومعايَت وقوانُت منظمة لألداء اؼبهٍت من جهة، 

 مؤسسة التمويل الدوليةومتطلبات فبارسة ىذا االداء من جهة أخرى، والصادرة عن عدة منظمات دولية على غرار 

(IFC)  منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةو (OCED)، وبنك التسويات الدورل(BIS)  اصدارات عبنة ...، وكذا

 للرقابة اؼبصرفية. 3و2و1عبنة بازؿ ( و COSO)رعاية اؼبنظمات 

وعلى الصعيد احمللي عملت الصَتفة اعبزائرية )البنك اؼبركزي(على تبٍت منظومة اغبوكمة من جهة واالىتماـ  

اؼبؤرخ يف  08-11ن خالؿ قانوف النقد والقرض كالنظاـ رقم ماؼبمارسات اؼبهنية للتدقيق الداخلي من جهة أخرى،  ب



 مقذمت

 

 ب
 

، واؼبدونة 06-01اؼبتعلق بالرقابة الداخلية يف البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية وقوانُت ؿباربة الفساد 2011نوفمرب  28

 اعبزائرية غبوكمة الشركات، ؿباكاة مع اصدارات عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية.

 اواًل: اشكالية الدراسة

عترب تبٍت مبادئ اغبوكمة اؼبصرفية من اؼبقومات االساسية لتفعيل نشاط التدقيق الداخلي واؼبداخل اؼبهمة لتقييم ي

أدائو، وقياس اؼبمارسات اؼبتبعة واليت تساعده يف ربقيق استقالليتو، والقدرة على ربديد مواطن اػبطر وتقييمها وادارهتا، 

 اء البنك ككل، لذلك جاء التساؤؿ كاآليت:وربقيق القيمة اؼبضافة،  لينعكس على اد

مبادئ على ضوء في البنوك التجارية التدقيق الداخلي  حسين نشاطتاالطار المتكامل ل ماىي متطلبات

 ؟ الجزائرفي الحوكمة 

 ومن ىذا التساؤؿ ترتب عدة اسئلة فرعية وىي كااليت: 

 تجارية؟ما ىي مسؤوليات ومالمح وظيفة التدقيق الداخلي يف البنوؾ ال 

 ىل يعترب التدقيق الداخلي آلية لاللتزاـ دببادئ اغبوكمة يف البنوؾ التجارية؟ 

  ما ىي أفضل اؼبمارسات واالعتبارات لتفعيل دور التدقيق الداخلي يف ضوء االلتزاـ دببادئ اغبوكمة

 اؼبؤسساتية بالبنوؾ التجارية اعبزائرية؟

 فرضيات الدراسة :ثانياً: 

 الت آنفا مت صياغة الفرضيات التالية: ولإلجابة على التساؤ 

 :تطبيق اغبوكمة يف البنوؾ وخصائص وظيفة التدقيق مدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت  الفرضية األولى

 %(؛  =5الداخلي عند مستوى معنوية )

  :وظيفة  سُتة وربوكمتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور ؾبلس إدارة البنك يف إرساء اغبالفرضية الثانية

 %(؛  =5التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية )
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 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور اللجاف اإلشراقية التابعة جمللس إدارة البنك كبو إرساء  الفرضية الثالثة

 %(؛  =5اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية )

 :ذات داللة إحصائية بُت دور اؼبديريات العامة والتنفيذية للبنك يف إرساء اغبوكمة  توجد عالقة الفرضية الرابعة

 %(؛  =5وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية )

 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت مسانبة نظاـ الرقابة الداخلية للبنك يف إرساء اغبوكمة  الفرضية الخامسة

 %(؛  =5الداخلي عند مستوى معنوية ) وتفعيل وظيفة التدقيق

 :أعماؿ سلطات الرقابة وتدقيق ؿبافظ اغبسابات تأثَت توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت  الفرضية السادسة

 %(. =5كبو إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية )

 اىمية الدراسةثالثا: 

 :مثلدة جوانب تنبثق أنبية ىذه الدراسة من ع

 دراسة مدى تأثَت تبٍت نظاـ اغبوكمة على تغيَت مسار البنك كبو اسًتاتيجية أفضل؛ -

 ية يف ربسُت وظيفة التدقيق الداخلي؛بنكدليل عملي حوؿ دور اغبوكمة التقدمي  -

 تطبيق مبوذج اػبطوط الثالثة يف البنوؾ التجارية اعبزائرية ؛ بإمكانيةتوصية  -

 اعبزائرية دبتطلبات مبوذج اػبطوط الثالثة. يةبنكمقارنة البيئة ال -

 : اىداف الدراسةرابعا

 هندؼ من خالؿ ىذه الدراسة اذل التوصل اذل:

 دبعايَت اؼبمارسات اؼبهنية لقسم التدقيق الداخلي؛و  بنكيةزائرية دبتطلبات اغبوكمة المقارنة واقع البنوؾ التجارية اعب -

 بنوؾ التجارية اعبزائرية، وااللتزاـ بتطبيقها؛تبياف مدى أنبية تبٍت مبادئ اغبوكمة يف ال -

 توسيع دائرة االىتماـ بدور نشاط التدقيق الداخلي، وامكانية االعتماد عليو يف تغيَت مسار البنك ؛ -
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التأكيد على ضرورة الربط بُت اغبوكمة اؼبصرفية والتدقيق الداخلي بصفتهما يبثالف أعمدة الرقابة ويكمالف  -

 بعضهما البعض؛

أنبية توظيف مسؤوليات ومؤىالت وخربات أعضاء ؾبلس اإلدارة واللجاف اإلشرافية يف البنوؾ يف  توضيح -

 اؼبسانبة يف ربسُت فعالية وظيفة التدقيق الداخلي.

 ا: نموذج الدراسةخامس

تدقيق وظيفة ال سُتحيث يكمل اؼبتغَت التابع يف ربسبثل مبوذج الدراسة يف اؼبتغَتين االساسُت، التابع واؼبستقل، 

 ، ويتفرع اذل اؼبتغَتات التالية: مبادئهاو  بنكيةستقل فيتمثل يف اغبوكمة الالداخلي، أما اؼبتغَت اؼب

 دور ومسؤوليات ؾبلس اإلدارة؛ -

 دور ومسؤوليات اللجاف اإلشرافية؛ -

 دور ومسؤوليات اؼبديريات التنفيذية؛ -

 دور نظاـ الرقابة الداخلية ووظيفة تسيَت؛ -

 قابة اػبارجية.دور سلطات وجهات الر  -

 :والشكل التارل يوضح ذلك
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 : نموذج متغيرات الدراسة1الشكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباحثالمصدر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة

 دور ومسؤوليات اللجان اإلشرافية

 ةدور ومسؤوليات المديريات التنفيذي

دور نظام الرقابة الداخلية ووظيفة تسيير 
 المخاطر

تسيير  دور نظام الرقابة الداخلية ووظيفة
 المخاطر

 دور سلطات وجهات الرقابة الخارجية

فعالية وظيفة التدقيق الداخلي 
 وكفاءتها

 ةالمستق ل اتالمتغير  المتغير التابع
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 حدود الدراسةساً: داس

 سبثلت حدود الدراسة يف اغبيز الزماين واؼبكاين كااليت:

 الحدود الزمانية:  -1

 أخذت الدراسة ما يقارب سنتُت.

 حدود المكانية:ال -2
وظيفة التدقيق الداخلي يف البنوؾ التجارية  سُتور اغبوكمة اؼبصرفية يف ربدراسة داقتصرت الدراسة التطبيقية حوؿ 

اعبزائرية من خالؿ استبانة موزعة على عينة من موظفي البنوؾ التجارية اعبزائرية )اؼبدراء التنفيذيُت، اؼبدققُت الداخليُت، 

 بُت، احملاسبُت، اؼبكلفُت بالدراسات(.احملققُت أو اؼبراق

 سابعاً: منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم االستعانة يف الدراسة النظرية جبمع البيانات 

ة واؼبعلومات من مراجع ـبتلفة تناولت متغَتات الدراسة خاصة اؼبتعلقة بالتدقيق الداخلي واغبوكمة، أما يف الدراس

التطبيقية فيتم االعتماد على االستبانة عبمع البيانات واؼبعلومات من مصادرىا األولية، واليت ستوجو للمدققُت الداخليُت 

واؼبدراء التنفيذيُت ، واحملاسبُت، واحملققُت آو اؼبراقبُت... العاملُت يف البنوؾ التجارية اعبزائرية ؿبل الدراسة وسيتم االعتماد 

 .spssاإلحصائية باالستعانة بالربنامج اإلحصائي  االختبارات يف إجراء  واالستدالؿ الوصفي ليلالتح على أساليب

 ثامناً:  ىيكل الدراسة

 وضع االطار العاـ للدراسة عن طريق تقسيمها اذل  فصلُتبناء على التساؤالت والفرضيات اؼبوضوعة سابقا، مت 

طار النظري ؼبتغَتات الدراسة واؼبرتبطة بالتدقيق الداخلي  اال الفصل األوؿتناوؿ يحيث   IMRADة عمال بطريق

اؼبتعلقة باغبوكمة   واالسس النظرية لو من صفات ومهاـ، كذلك مت ادراج اؼبفاىيم وما يتطلبو االداء اؼبهٍت كمبحث أوؿ 

التدقيق سُت رباغبوكمة و تٍت مبادئ معاعبة االندماج بُت ، باإلضافة اذل مبحث ثالث الذي كباوؿ فيو كمبحث ثاين

   .مبوذج اػبطوط الثالثمقًتح اخلي يف شكل الد
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 لدراسة اؼبيدانية. ل ثاينالفصل الكما مت زبصيص 

 تاسعا: اسباب اختيار موضوع الدراسة

ية اعبزائرية رغم ما وبمالنو من بنكقليل االستعماؿ يف البيئة ال يةبنكالتدقيق الداخلي واغبوكمة ال يعترب مصطلحي

ة اؼبعًتؼ هبا عاؼبيا،  لذلك فهما من اؼبواضيع اؽبامة اليت تتطلب دراسات وأحباث ـبتلفة، هبدؼ معرفة مقومات الرقاب

أسباب حدوث االزمات واالختالسات وكل اؼبخاطر احمليطة باؼبؤسسة البنكية وؿباولة اقًتاح توصيات إلهباد حلوؿ ناجعة 

 :يا اؼبوضوع ىؽبا، لذلك فيمكن القوؿ أف االسباب الرئيسية الختيار ىذ

 ؛ؼبذكرة اؼباسًت حوؿ ىذا اؼبوضوع ةً التدقيق الداخلي و اغبوكمة تتممواصلة البحث يف ميداف  -

 نقص الدراسات اؼبرتبطة هبذا اؼبوضوع خاصة على مستوى البنوؾ اعبزائرية؛ -

 ؿباولة اضافة لإلدارة البنكية وتوضيح بإمكانية تبٍت متطلبات اغبوكمة وتوفَت شروط تبنيها؛ -

 .توسيع دائرة التدقيق الداخلي واػبروج من حيز التدقيق احملاسيب فقطامكانية ليط الضوء على تس -

 عاشراً: الدراسات السابقة

 العربية: باللغةالدراسات  -1

( بعنوان: أىمية تطبيق الحوكمة المصرفية في تحسين أداء 2021دراسة )طالل زغبة ومحاد عريوة، 

 -البنوك التجاريةدراسة عينة من  -البنوك التجارية 

اذل معاعبة مفهـو اغبوكمة اؼبصرفية وعالقتها  ASJPاؼبنشورة يف شكل مقاؿ يف اؼبنصة ىدفت ىذه الدراسة 

، و سبت اإلجابة على إشكالية الدراسة من خالؿ اختبار الفرضيات اؼبقًتحة باستعماؿ البنوؾ التجاريةباألداء يف 

عشوائية مكونة الالزمة لذلك بعدما مت توزيع استبياف على عينة البيانات  االستبياف كأداة عبمع ،األدوات اإلحصائية

اف البنوؾ  وخلصت الدراسة اذل ،لوالية اؼبسيلةعمومية وخاصة ذبارية بنوؾ  9 استجواب على مستوى 83من
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ربملو من مقومات ء ىذه البنوؾ ؼبا تساىم يف ربسُت أدا اليت بدورىاية، و بنكق مبادئ اغبوكمة اليتطبتلتـز بالتجارية 

 . االدارة الرشيدة

ممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة في : ( بعنوان2019بوخروبة الغالي، دراسة )

 .1300المؤسسة البنكية، دراسة معيار

، البنكية اؼبؤسسة يف مةكاغبو  يف ظل  ر جودة التدقيق الداخليقياس اث( دكتوراه أطروحة )تناولت ىذه الدراسة

وكمة وتوضيح غباطار ا يفرجي اػبدقق اؼبنة التدقيق واوعباالدارة  لسؾب كل من  قة التكاملية والتعاونية معبراز العالوإ

اف ىناؾ وخلصت الدراسة اذل ، ة التدقيق الداخليفعاليد من رب يتالوقوؼ على السلبيات الو ، طار العاـ للحوكمةالا

 اؼبدققنة التدقيق مع اغباصل بُت عبتعاوف وكذا ال ،اؼبؤسسات حوكمة التدقيق الداخلي و ُتقة طردية ما بالع

اليت بدورىا  هتا،ا يضمن جودعلومة فبؼبا يفالثقة  إضفاءساىم  يف حيث  اإلدارة وؾبلس اػبارجي اؼبدققو الداخلي 

 على اداء اؼبدقق الداخلي وعلى البنك ككل. تنعكس

للمراجعة الداخلية ودورىا في دعم الميزة  االتجاىات الحديثة بعنوان: (2019دراسة )نون جهاد، 

 )دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية(التنافسية 

إذل ؿباولة الكشف عن دور االذباىات اغبديثة للمراجعة الداخلية يف دعم )رسالة ماجيسًت( ىدفت الدراسة 

ي لألزمات وضماف االستمرارية يف سوؽ التنافس، اؼبيزة التنافسية، وبياف مدى تأثَت إدارة اؼبخاطر باؼبصرؼ يف التصد

وبياف تأثَت الدور اغبوكمي يف تعظيم قيمة أسهم اؼبصرؼ وتدعيم التنافسية يف األسواؽ، وتوضيح دور اؼبراجعة 

اؼبراجعة الداخلية تساىم يف فحص  الداخلية يف أضافة قيمة للمصرؼ وربقيق ميزة تنافسية، وخلصت اذل اف

انية وربدد اؼبخاطر احمليطة باؼبصرؼ، وتقدـ مقًتحات ؼبعاعبة القصور يف اؽبياكل اؼبالية كما تعمل اؼبعامالت االئتم

 على اغبد من الفشل اؼبارل وزيادة القدرة التنافسية.
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مة الرقابة نظأ تفعيلحوكمة الشركات في  تطبيق( بعنوان: اثر 2018،  خرخاش جميلةدراسة )

 )استشرافيةدراسة ( جزائريةال التجاريةلدى البنوك  الداخلية

لدى البنوؾ  الداخليةمة الرقابة نظأ تفعيلحوكمة الشركات يف  تطبيقأثر بالدراسة )اطروحة دكتوراه(  احاطت

اؼبسيلة، ة بواليبنك  22على ، استبيافمت توزيع  ومت اعتماد اؼبنهجُت التحليلي واالحصائي، حيث ،اعبزائرية التجارية

توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج من بينها البنوؾ التجارية اعبزائرية تطبق و  لفة،برج بوعريريج، سطيف، اعب

تعكس مستوى أداء  أنظمة رقابة داخلية فعالة فبا ساىم يف وجودالبنوؾ التجارية اعبزائرية يف مبادئ حوكمة الشركات 

 .البنوؾ ؿبل الدراسة

سسات على األداء المالي في البنوك التجارية أثر حوكمة المؤ  بعنوان: (2017دراسة )امال سكور، 

 دراسة مقارنة بين عينة من البنوك العمومية و البنوك الخاصة -الجزائرية 

ىدفت الدراسة )اطروحة دكتوراه( اذل معرفة أثر تطبيق حوكمة اؼبؤسسات على األداء اؼبارل للبنوؾ التجارية يف 

مؤشرات األداء اؼبارل و تطبيق مبادئ اغبوكمة لدى البنوؾ العمومية و اعبزائر، باإلضافة اذل الوقوؼ على مدى تباين 

اػباصة يف اعبزائر. ومت اعتماد اؼبنهجُت التحليلي واالحصائي، حيث ينصرؼ اؼبنهج التحليلي لدراسة مؤشرات األداء 

بة للمنهج .أما بالنس 2009-2003اؼبارل و فبارسة اغبوكمة للقطاع البنكي ككل يف اعبزائر خالؿ الفًتة 

ذباري معتمد من طرؼ بنك بنك  20اؼبقدر بػ من ؾبتمع الدراسةعينة االحصائي فقد مت تناولو باالعتماد على 

  .األداء اؼبارل للبنوؾخلصت اذل أف االلتزاـ بتطبيق حوكمة اؼبؤسسات تساىم يف رفع مستوى و  اعبزائر، 

 ات في تحسين وظيفة التدقيق الداخليدور حوكمة الشرك( 2015، دراسة )روال عبد المجيد انشاصى

  (دراسة تطبيقية على الشركات المساىمة المدرجة في بورصة فلسطين(

ىدفت إذل حيث قدمت ىذه الدارسة استكمااًل ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف احملاسبة والتمويل، 

الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف بورصة فلسطُت، التعرؼ على دور حوكمة الشركات يف ربسُت وظيفة التدقيق الداخلي يف 
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مت و وربديد مدي تأثَت تطبيق قواعد حوكمة الشركات على تطوير األداء اؼبهٍت للمدققُت الداخليُت ؽبذه الشركات، 

( 34استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي يف صبع البيانات، كما مت اعداد استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة واؼبتمثلة يف )

وحدة تدقيق داخلي يف الشركات اؼبسانبة اؼبدرجة يف بورصة فلسطُت، وخلصت الدراسة إذل أنو يوجد أثر إهبايب لتطبيق 

حوكمة الشركات على وظيفة التدقيق الداخلي حيث يساعد التطبيق السليم غبوكمة الشركات على توفَت االستقالؿ 

ؼ عملية التدقيق دبستوى كفاءة أفضل، كما ربرص حوكمة الشركات اؼبهٍت للمدقق الداخلي الذي يبكنو من ربقيق أىدا

على أف يبتلك اؼبدقق الداخلي اؼبعرفة الكافية باؼبعايَت اؼبهنية الالزمة لوظيفة التدقيق الداخلي، باإلضافة اذل أف تطبيق 

الية ومدى اعتمادىم على حوكمة الشركات وبقق قدرة مالئمة من الثقة والطمأنينة للمستثمرين ومستخدمي القوائم اؼب

التقارير اؼبالية اليت اعدت وفقا للمبادئ احملاسبية وآليات حوكمة الشركات، ىذا من زاوية، ومن زاوية اخرى فقد توصل 

الباحث اذل اف اغبوكمة مبوذج إداري يهدؼ إذل إعادة توزيع الصالحيات يف اؽبياكل اإلدارية بشكل واضح ومفصل 

 لي واكتشاؼ اؼبخاطر قبل وقوعها .هبدؼ ربقيق الضبط الداخ

( تفعيل دور التدقيق الداخلي في اطار حوكمة الشركات 2014دراسة ) جاسم محمد حسووأخرون،

 )دراسة ميدانية لعدد من المصارف الخاصة في محافظة نينوى(

سبية، ،الدراسات االدارية واحملاResearch Gate  قدمت ىذه الدراسة يف شكل مقاؿ علمي منشور يف موقع

، حيث ىدفت ىذه الدراسة اذل التأكيد على انبية ودور التدقيق الداخلي كأحد اليات حوكمة الشركات 2016فرباير

يف ضبط السياسات واؼبمارسات احملاسبية وتقومي فاعلية عمليات إدارة اؼبخاطر فضال عن ابراز دور ىيئة التدقيق واؼبعايَت 

 ،لتدقيق الداخلي، وذلك من خالؿ إجابات العينة اؼبستهدفة على استمارة االستبيافالدولية واألخالقية يف تعزيز فاعلية ا

استمارة قابلة للتحليل، ومت التوصل إذل  25اليت مت توزيعها على عدد من اؼبصارؼ اػباصة يف ؿبافظة نينوى، واليت بلغت 

ياسات واؼبمارسات احملاسبية وتقومي فاعلية اتفاؽ غالبية أفراد عينة البحث على وجود دور للتدقيق الداخلي يف ضبط الس

عمليات إدارة اؼبخاطر، كما مت اتفاؽ غالبية أفراد عينة البحث على وجود دور ؽبيئة التدقيق و اؼبعايَت الدولية واألخالقية 
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لتدقيق الداخلي يف وااللتزاـ باؼبعايَت الدولية واالخالقية يساىم ويعزز بشكل فاعل دور ا، يف تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي

 اؼبصارؼ.

( بعنوان المراجعة الداخلية كأداة فعالة لحوكمة الشركات دراسة 2013دراسة )أكرم محمد الوشلي، 

تطبيقية على البنوك اليمنية، من المؤتمر الدولي الثالث للعلوم المالية المصرفية حول حاكمية الشركات 

 والمسؤولية االجتماعية

طبيعة وخصائص وظيفة اؼبراجعة الداخلية يف البنوؾ اليمنية، من منظور حوكمة  ىدفت الدراسة إذل تقييم

الشركات، حيث حدد الباحث عينة الدراسة بسبعة بنوؾ بُت بنوؾ ذبارية واخرى اسالمية وبنك ذو ملكية مشًتكة بُت 

يف البنوؾ اليمنية ، ومعاناهتا  القطاع العاـ واػباص، وأشارت الدراسة اذل ضعف كفاءة وفعالية وظيفة اؼبراجعة الداخلية

للصعوبات اليت تؤثر على دورىا خاصة ما يتعلق باغبوكمة. وافتقارىا للكفاءة واػبربة اؼبهنية، واالستقالؿ الكايف عن 

اإلدارة التنفيذية، نتيجة لضعف دور عباف اؼبراجعة، وافتقار أعضاء ىذه اللجاف للخربة والكفاءة اؼبالية واحملاسبية، يضاؼ 

ذل ذلك، افتقار البنوؾ اليمنية للعدد الكايف من اؼبراجعُت، وعدـ كفاية اؼبوارد اؼبالية، نتيجة لضعف دعم اإلدارة العليا، إ

وأقتصر ؾباؿ وظيفة اؼبراجعة الداخلية على األنشطة التقليدية اؼبتعلقة باؼبراجعة اؼبالية ومراجعة االلتزاـ، ودل يبتد ليغطي 

واؼبراجع اػبارجي  قة باغبوكمة وإدارة اؼبخاطر، كما أف عالقة التفاعل بُت وظيفة اؼبراجعة الداخليةاألنشطة اغبديثة اؼبتعل

 يشوهبا الضعف.

 الدراسات بالغة االجنبية: -2

)Suhaib Tawfiq Jarrar,2016(The Effect of Corporate Governance 

in Palestine on the Efficiency of Internal Audit: Empirical Evidence. 

Published by Canadian Center of Science and Education 
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مستوى الشركات اؼبدرجة يف  علىتناولت ىذه الورقة موضوع تأثَت حوكمة الشركات على كفاءة التدقيق الداخلي 

 شركة فلسطينية مدرجة يف بورصة فلسطُت لديها مدقق داخلي. مت 30بورصة فلسطُت، حيث مشلت عينة الدراسة 

استجواهبم اعتمادا على استبانة، وخلصت اذل أنو: يوجد تأثَت لتطبيق حوكمة الشركات وما جاءت من قواعد كاإلفصاح 

والشفافية واؼبساءلة واؼبسؤولية، عدالة، واالستقاللية، حيث هتدؼ ىذه اؼبعايَت إذل ضماف عدـ وجود أي تناقضات بُت 

ألىداؼ، كما يساىم التدقيق الداخلي يف اضافة لوظيفية لإلدارة يف ربقيقها ات الاألىداؼ االسًتاتيجية للشركة واإلجراء

قيمة للشركة من خالؿ الوظائف اليت تعزز أدائو ضمن حوكمة الشركات. وىذا يشمل توفَت اؼبعلومات عبميع مستويات 

 بادئ حوكمة الشركات. ر ، باإلضافة إذل سبسك الشركة دباإلدارة ، وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية وإدارة اؼبخاط

)Fedaa Abd Almajid, (2020  

Corporate Governance and its Impact on the Quality of Internal 

Audit 

دراسة العالقة بُت مبادئ حوكمة اذل  . Acces la Success Bucharestىدفت ىذه الدراسة اؼبنشورة يف 

لداخلية يف ىذه الشركات. وخلصت اذل أف االلتزاـ بتطبيق حوكمة ألداء وظيفة الرقابة واؼبراجعة ا الشركات واعبودة

سيساىم يف عمل اؼببادئ بشكل فعاؿ على ربسُت وإنفاذ عمل وظيفة الرقابة الداخلية واؼبراجعة ،  الشركات وأعماؽبا

 .واليت ستعكس االستجابة للبيانات اؼبنشورة يف البيانات اؼبالية من حيث اؼبصداقية واؼبوضوعية

)Pierluigi Martino،  (2019  

The Relationship Between CAE Leadership and the IAF’s 

Involvement in Corporate Governance. 

يف أنبية القيادة يف سياؽ وظيفة journal of accounting, auditing and finance) (تبحث ىذه اؼبقالة

ليصبح العًبا اسًتاتيجًيا يف حوكمة  يف سبكينو التنفيذي للتدقيقحيث ربقق يف تأثَت قيادة الرئيس  التدقيق الداخلي،
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من الرؤساء التنفيذيُت للتدقيق من دوؿ األقبلو سفَت وجنوب إفريقيا، وجد أف  804وباستخداـ إجابات  الشركات،

 طًا وثيًقا وإهبابًيا دبشاركةاؼبهارات القيادية القوية للرئيس التنفيذي للتدقيق ووجود برنامج للتدريب على القيادة ترتبط ارتبا

يف عمليات حوكمة الشركات، وزيادة الصلة التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وكما وجد أيًضا أف استخداـ خطة تدقيق 

قائمة على اؼبخاطر، ووجود برنامج لضماف اعبودة وربسينها، ونوع النشاط )االستشارات والتأكيدات(، يرتبط بشكل 

 .كمة الشركاتحو  إهبايب دبشاركة

  :مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة

ربط بُت اؼبصطلحُت حوؿ مصطلحي اغبوكمة والتدقيق الداخلي فمنهم من سالفة الذكر الدراسات  تنوعت

على ضرورة وجود اغبوكمة على مستوى اؼبؤسسات خاصة ز يكمت الًت ومنهم من أشار اذل كل منهما على حدا، حيث 

ومنهم من ، ورفع القدرة التنافسية، ، ودورىا يف ربسُت فعالية االدارة بشكل عاـ والتحكم يف ادارة اؼبخاطرالبنكية منها

 .خاصة البنكية منها ضبط سياسات وتوجهات اؼبؤسسات اؼباليةللمسانبة يف كآلية ارشادية تطرؽ لدور التدقيق الداخلي  

اعبزائرية ركزت على  البيئةاؼبتعلقة بخاصة و دراسات السابقة لالية عن الدراسات السابقة أف اما يبيز الدراسة اغب

دوف زبصيص العالقة باألليات الرقابية كل  وعالقتها بنظاـ الرقابة الداخلية بشكل عاـ اغبوكمة يف البنوؾتبٍت منظومة دور 

مت على مستوى باإلضافة اذل ما ، على حدا فبا شعنا على التخصص يف احد االليات اتكلم عن التدقيق الداخلي

باإلضافة اذل إلتماس على البورصات والشركات االخرى دوف البنوؾ،  كزت يف االطار اؼبيداينر حيث ػبارجية الدارسات ا

يف بعض الدراسات اؼبيوؿ اذل دراسة دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ارساء نظاـ اغبوكمة عن طريق اثبات االلتزاـ 

وظيفة  تحقق من مدى امكانية تفعيللللذلك جاءت ىذه الدراسة والعدالة ...فصاح دبتطلباهتا على غرار الشفافية واال

اسقاط ؿباولة آخر  ىذا من جانب، ومن جانبمن مبادئ ومعايَت مة اغبوك استنادا على ما جاءت بوالتدقيق الداخلي 

 .كأحد النماذج اؼبساعدة على ذلك  اعبزائرية يةكالبن البيئة علىاػبطوط الثالثة مبوذج 
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 :صعوبات الدراسة

 :ىي كاآليتالعلمية، و  ةدراسىذه الإلعداد  سعياليف إطار  ااىجهناو اؼبشكالت والصعوبات اليت   تتعدد

 ؛اؼبرتبطة دبوضوع الدراسة عدـ وجود مصادر كافية للدراسة العلمية -

 ؛19وباء كوفيدبسبب  عينة البحث بنسبة اكربقدرة على الوصوؿ اذل عدـ ال -

 ؛االستبياف االليكًتوينفعالية كُت من العناوين االليكًتونية للعينة اؼبستهدفة  وىذا ما حاؿ دوف عدـ التم -

 إلمكانية التنقل ألكرب عدد من البنوؾ على مستوى واليات اعبزائر؛ عدـ امتالؾ القدرات اؼبادية الالزمة -

  .عدـ اغبصوؿ على الًتصبة الدقيقة لبعض الدراسات -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ل األولالفص

 الداخلي للتدقيق النظرية األسس
 البنوك في والحوكمة
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 المبحث االول
  االطار المفاىيمي للتدقيق الداخلي في البنوك

ساىم يف ظهور مصطلح انفصاؿ  ،بشكل خاص واالقتصاد ككل مع التوسع الكبَت اليت شهدتو اؼبؤسسات

 يف التسيَت االداري اطراؼ مساعدةأنظمة ووسائل رقابية و ث اؼبلكية عن االدارة، الذي بدوره ادى اذل ضرورة استحدا

 اؼبسطرة، وىذا ما يعرؼ بنظرية الوكالة، ا لألىداؼربقيقو ربت الوصايا،  ـبتلف الوظائف االداريةتعاقديا، للمشاركة يف 

على  سواءاً رقابية البد من ضوابط و كاف   لذلك من اؼبشاكل كتضارب اؼبصاحل بتعظيم اؼبصلحة اػباصة، ا دل زبل  اال أهن

على مستوى انشاء أليات رقابية كمجلس االدارة واللجاف اؼبنبثقة منو والتدقيق  مستوى القوانُت واللوائح واؼبعايَت، أو

بنوعيو الداخلي واػبارجي السيما التدقيق الداخلي الذي الؽ اىتماما كبَتا من طرؼ اغبكومات واؼبؤسسات الكربى 

ح واالزمات اؼبالية اليت شهدىا القرف اؼباضي، لذلك عملت اؽبيئات الدولية كمنظمة التعاوف والبنوؾ، خاصة بعد الفضائ

ؼبا وبملو يف مهامو من امكانية االىتماـ بو كأحد اآلليات الرقابية،  علىوبنك التسويات الدورل و...والتنمية االقتصادي 

ا الفصل حوؿ اؼبفاىيم اؼبرتبطة بالتدقيق الداخلي ومتطلباتو لذلك تندرج الدراسة يف ىذاالؼباـ الكلي دبا يرتبط باؼبنشأة، 

، اـ الرقابة الداخلي قبل التطرؽ ؽبذه اؼبفاىيمالعلمية والعملية من مهاـ ومقومات، اال انو هبب تسليط الضوء على نظ

 حيث مت تقسيم ىذا الفصل كااليت: 

 
 ؛يف البنوؾ الرقابة الداخلينظاـ : األول طلبالم

 التدقيق الداخلي يف البنوؾ؛ متطلباتني: الثا طلبالم

 مهاـ التدقيق الداخلي يف البنوؾ؛الثالث:  طلبالم

 مقومات ربسُت مهمة اؼبدقق الداخلي يف البنوؾ.الرابع:  طلبالم
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 االول طلبالم

 في البنوك ةالرقابة الداخلينظام 

خاصة بعد   (COSO) اية اؼبؤسساترع عبنةللرقابة اؼبصرفية و عبنة بازؿ على غرار  دعت اؼبنظمات الدولية

كزيادة نسبة الديوف   االقتصاد العاؼبي بشكل عاـ، والقطاع اؼبصريف باػبصوص،االزمات اؼبالية اؼبتوالية اليت شهدىا 

البنوؾ انظمة  تبٍتوتأكدىا من  إذل وجوب حرص البنوؾ اؼبركزية ، ئتمانيةاالوارتفاع نسبة اؼبخاطر ، ربصيلهااؼبشكوؾ يف 

تفعيل أدوات لى ضرورة عاؼبشرع اعبزائري  حث، كما ة الداخلية تتأقلم مع طبيعة واتساع العمليات اليت تقـو هباللرقاب

، 2011نوفمرب  28اؼبؤرخ يف  11-08اؼبرسـو التنفيذي رقم من خالؿ  الرقابة يف البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اعبزائرية

اؼبرتبطة بنظاـ الرقابة الداخلية واالىداؼ اؼبًتتبة عنو، واؼببادئ  اىيمتسليط الضوء على اؼبفاؼببحث حاولنا يف ىذا  لذلك

 الالزمة لتفعيلو.اليت هبب أف تتوفر فيو، وكذا اؼبقومات 

 ةماىية نظام الرقابة الداخلي :والً أ

توجد  االمر كانت الحيث ويف بادئ  قبل التطرؽ ؼبفهـو نظاـ الرقابة الداخلي هبدر بنا التعريف دبصطلح الرقابة،

نظمة الرقابة الداخلية نظرا لعدـ وجود فصل بُت اؼبلكية واالدارة، واالكتفاء برقابة اؼبالك أو ما يعرؼ بالرقابة ألانبية كبَتة 

، مث ارتبط مفهـو الرقابة دبفهـو الضبط الداخلي الذي يعتمد على رقابة موظف معُت بصورة تلقائية دبراجعة الشخصية

 .1آخر، أو عن طريق تقسيم العمل بُت أكثر من موظف لسهولة اكتشاؼ االخطاء وذبنبها العمل الذي يقـو بو موظف

"أي اجراء تتخذه االدارة، ؾبلس االدارة وأطراؼ أخرى من أجل  بػ(IIA) كما ربطها معهد اؼبدققُت الداخليُت 

داء بطريقة مرضية لتوفَت ضماف ادارة اؼبخاطر وزيادة احتماؿ ربقيق االىداؼ، الغايات وخطط االدارة، تنظم وتوجو اال

 . 2معقوؿ أف أىداؼ اؼبؤسسة سوؼ ربقق"

                                                           
1
 .23، ص3122، كلٌة التجارة، جامعة االسكندرٌة، مصر، الرقابة والمراجعة الداخلٌة الحدٌثة. محمد السٌد سراٌا، وآخرون،  

2
، 3129نشر والتوزٌع، الجزائر، ، الجزء االول، دار هومة للطباعة والالتدقٌق المحاسبً بٌن التؤصٌل العلمً والتطبٌق العملً. عمر علً عبد الصمد،  

 .274ص
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وىي  ،عرفتها عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية بأهنا "عمليػة يقـو هبا ؾبلػس اإلدارة واؼبػدراء وصبيػع مسػتويات اؼبوظفُتو 

حيػث  ،البنػكؼبسػتويات داخػل علػى صبيػع ا باستمرارعمػل ولكنو ي، وقت معُتليست ؾبرد إجراء أو سياسة تقتصر على 

 ىػي اؼبسػؤولة عػن إنشػاء ثقافػة مناسػبة لتسػهيل عمليػة الرقابػة الداخليػة الفعالػة ورصػد يعتػرب ؾبلػس اإلدارة واإلدارة العليػا

 .3 "فعاليتها بصورة مستمرة 

ودبا مت ادراجو من معايَت  تخطيط لو،التحقق من مدى االلتزاـ دبا مت الويبكن القوؿ بأف الرقابة الداخلية تكمن يف 

انبة للمس، فيها لتدارؾ نقاط الضعف واالخطاء ومعاعبتها وتفادي تكرار الوقوعومواثيق،  تنظيمية ومبادئ وقوانُت ولوائح

 .ةيف ربقيق االىداؼ اؼبسطر 

لية واغبكومات اؼبنظمات الدو  وتنوع الوسائل الرقابية، سعتبعد التوسع الكبَت يف حجم اؼبنظمات وتعقدىا و 

تنظم اعماؿ كمرجعية إلقامة انظمة رقابية ،  اذل اصدار معايَت وتشريعات تعمل على ربقيق مستوى من االنضباط

لو  مت صياغة مفهوماً ، حيث مبذجةاعادة  نظاـ الرقابة الداخليةشهد ، لذلك اذل اعبودة اؼبطلوبةهبا االدارات واالرتقاء 

 4:الشكل التارل"بCOSO"عبنة رعاية اؼبؤسسات من طرؼ

العملية اليت تنجز من قبل ؾبلس اإلدارة واؼبوظفُت اآلخرين، واليت صممت من نظاـ الرقابة الداخلية ىو  "

 التالية : النماذجأجل توفَت ضمانات معقولة تتعلق بتحقيق األىداؼ يف 

 االعتماد على التقارير اؼبالية؛ -

 ؛فعاليتهاكفاءة العمليات و   - 

  واألنظمة اؼبطبقة .االنسجاـ مع القوانُتو التوافق  - 

                                                           
3
 . Basle Committee on Banking Supervision, Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations, Basle, 

September 1998,p 8. 
4
 .::، ص3126لجنان للنشر والتوزٌع، االردن، ، الطبعة االولى، دار االتدقٌق المحاسبً وفقا للمعاٌٌر الدولٌة. أحمد قاٌد نور الدٌن،  



 اىفصو األوه                                        األسس اىنظريت ىيتذقيق اىذاخيي واىحوممت في اىبنوك

 

19 
 

نظاـ الرقابة الداخلية بأنو "يتكوف من الربامج  AICPA للخرباء احملاسبُت األمريكيرؼ اؼبعهد كما ع

اؼبستعملة داخل اؼبؤسسة غبماية أصوؽبا، وذلك هبدؼ مراقبة دقة اؼبعلومات  واإلجراءاتالتنظيمية ومن كل الطرؽ 

 .5"بيق تعليمات اؼبديريةوضماف تط األداءورفع 

 28اؼبؤرخ يف  11-08األمر التنظيمي رقم من  3يف اؼبادة  ةأما اؼبشرع اعبزائري فقد عرؼ الرقابة الداخلي

ؾبمػوع العمليات واؼبناىج  " اؼبتعلق بالرقابة الداخلية بالبنوؾ و اؼبؤسسات اؼبالية اعبزائرية بأهنا 2011نوفمرب 

 6إذل ضماف ما يأيت بشكل مستمر: اػبصوصواإلجراءات اليت هتػدؼ على 

 التحكم يف النشاطات؛ -

  ؛الّسَت اعبيد للعمليات الداخلية  -

 ؛العملياتية اؼبخاطرفيها  اؼبخاطر دباكل مالئم صبػيع االعتبار بش األخذ بعُت  -

 ؛احًتاـ اإلجراءات الداخلية -

 ُت؛طابقة مع األنظمة والقواناؼب -

 ؛يةصرفؼبالشفافية ومتابعة العمليات ا -

 ؛اليةؼبعلومات اؼبموثوقية ا -

 ؛اغبفاظ على األصوؿ -

 .االستعماؿ الفّعاؿ للموارد -

بأنو االجراءات واالساليب والسياسات اؼبنتهجة من طرؼ اطراؼ  ومنو يبكن تعريف نظاـ الرقابة الداخلية

اذل وظيفة التدقيق،   ومشتقاهتا، باإلضافةعنها من عباف واالدارة التنفيذية اؼبنشأة، كمجلس االدارة وما ينبثق 

                                                           
 

5
ٌّة ، علً عماد محمد ازهر.  والنشر  لألبحاث األكادٌمٌةالمجلة ، دراسة حالة البنك الكوٌتً المركزي((آلٌة نظام الرقابة الداخلٌة فً البنوك المصرف

 .3131-:-6بتارٌخ السابع عشر  اإلصدار العلمً
6
الجرٌدة  الجزائرٌة المالٌة المإسساتو  بالبنوكالداخلٌة  بالرقابة المتعلق 3122 نوفمبر 39 ًف ؤرخالم 22-19التنظٌمً رقم  األمر . 

 .3123أوت  :3المؤرخ فً  58العدد  ،ة الجزائرٌةالرسمٌة للجمهورٌ
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يف  ؽبا ، واالستعماؿ الفعاؿواؼبالية واؼبعنويةللمسانبة يف ربقيق االىداؼ اؼبسطرة واغبفاظ على اؼبمتلكات اؼبادية 

  لذلك. اؼبعايَت...اؼبثبتةاللوائح و و اطار القوانُت 

 اىداف نظام الرقابة الداخلية :ثانياً 

لتجسيد  ضماف فعالية عمليات اؼبنشأة وكفاءهتا،داخلية حوؿ سبحورت التعاريف السابقة لنظاـ الرقابة ال

 ومتطلبات عليو يبكن ربديد أىداؼ اوبناءوااللتزاـ دبتطلباتو، ا ، اغبفاظ على فبتلكاهتمن خالؿ  االسًتاتيجيات اؼبسطرة،

 النقاط التالية: يفنظاـ الرقابة الداخلية 

 ؛منع الغش واػبطأ -

خدمة يث الوفرة واعباىزية بالشكل الكامل واؼبالئم ويف الوقت اؼبناسب من ح ضماف دقة البيانات اؼبالية -

 7؛لألطراؼ اؼبستفيدة

 ؛ضباية اصوؿ وفبتلكات اؼبنشأة -

 ؛ربقيق اقصى كفاية انتاجية -

  ؛لية وكفاءة عمليات اؼبنشأةعاربقيق ف -

 8.ات الصلةتعزيز التزاـ اؼبنشأة والتزاـ العاملُت فيها جبميع القوانُت واالنظمة والسياسات ذ -

 مبادئ نظام الرقابة الداخلية: اً ثالث

سعت بعض اؼبنظمات  ، فعالة تعزيز اؼبؤسسات البنكية بأنظمة رقابيةباؽبيئات الدولية الرقابية  يف ظل اىتماـ

 اليتللتمكُت من ربقيق الرشاد االداري، و  ،ينبغي االلتزاـ هبا كشروط أساسيةمبادئ   لوضعلجنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية ك

  يف الشكل التارل:ندرجها 

 
                                                           

7
، 2، العدد9ة أبعاد اقتصادٌة، المجلد، مجلفعالٌة التشرٌعات الجزائرٌة فً ارساء ضوابط الرقابة الداخلٌة فً البنوك. شٌخً بالل و شاوشً كهٌنة،  

26/18/3129. 
8
 .26/12/3131، شبكة المحاسبٌن العرب، ابرز الفروقات بٌن التدقٌق الداخلً والرقابة الداخلٌة. عالء أبو نبعة،  

view:20/09/2021. aldakhlyh-walrqabh-aldakhly-altdqyq-byn-alfrwqat-ps://www.acc4arab.com/post/abrzhtt   

https://www.acc4arab.com/post/abrz-alfrwqat-byn-altdqyq-aldakhly-walrqabh-aldakhlyh
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 3: المبادئ االساسية لنظام الرقابة الداخلية وفق بازل2الشكل رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽ النقد ابة اؼبصرفية، صندو أمانة ؾبلس ؿبافظي اؼبصارؼ اؼبركزية ومؤسسات النقد العربية، اؼببادئ االساسية للرقابة اؼبصرفية الفعالة الصادرة عن عبنة بازؿ للرق المصدر:

 .2014، 58العريب، رقم 

 مقومات نظام الرقابة الداخلية: رابعاً 

 : الهيكل التنظيمي -1

دبا  9اؼبسؤوليات بدقة،اؼبهمات و وجود ىيكل تنظيمي كفء يعد نقطة بداية لنظاـ رقابة داخلي فعاؿ كونو وبدد 

و عمليات صنع القرار، وفصل  فيها التفويض الواضح للسلطة مثل حدود واضحة للموافقة على القروض(، وسياسات

                                                           
9
 .279، مرجع سبق ذكره، صالتدقٌق المحاسبً بٌن التؤصٌل العلمً والتطبٌق العملً، عمر علً عبد الصمد.  

 االنظمة والمتطلبات االحترازٌة الصالحٌات والمسإولٌات والمهام الرقابٌة

 اؼبسؤوليات واألىداؼ والصالحيات-2

اؼبوارد، واغبماية  االستقاللية، اؼبساءلة، وتوفر-3
 القانونية للمراقبُت

 التعاوف و التنسيق-4

 األنشطة اؼبسموح هبا -4

 معايَت الًتخيص-6

 نقل ملكية كبَتة-7

 االستحواذات الكبَتة-8

 أساليب الرقابة-9

 أدوات وآليات الرقابة-:

 التقارير الرقابية-21

الصالحيات التصحيحية واعبزائية للسلطات -22
 الرقابية

 الرقابة اجملمعة-23

 حوكمة الشركات-14

 عملية إدارة اؼبخاطر -15

 كفاية رأس اؼباؿ -16

 ـباطر االئتماف  -17

 أصوؿ بشأهنا مالحظات، واؼبخصصات، واالحتياطيات. -18

 ود التعرضات الكبَتة دـباطر الًتكز وح-19

 صلةالعمليات مع أطراؼ ذات -20

 ـباطر البلداف وـباطر التحويل -21

 السوؽـباطر -22

 ـباطر أسعار الفائدة يف سجالت اؼبصرؼ-23

 ـباطر السيولة  -24

 اؼبخاطر التشغيلية  -25

 التدقيق والرقابة الداخلية  -26

 لتقارير اؼبالية والتدقيق اػبارجي ا-27
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العمليات ذات اغبساسية )مثل استحداث اؼبشروعات، واؼبدفوعات، واؼبطابقة، وإدارة اؼبخاطر، واحملاسبة، والتدقيق، 

 10وااللتزاـ(.

 :انتقاء الكفاءات -2

شعار  ربت ،للعاملُتلضماف وجود نظاـ رقايب داخلي فعاؿ يشًتط عند االنتقاء توفر التأىيل العلمي والعملي 

لعثور على أفضل الكفاءات يف اجملاؿ اؼبهٍت ليس باألمر الصعب، لكن » وضع الشخص اؼبناسب يف اؼبكاف اؼبناسب«

 .التحدي ىو جذب انتباىهم وإقناعهم بالعمل معك

إف اؼبوىوبُت وأصحاب الكفاءة يبحثوف دائما عن الشركات اليت  الًتكية   (Aktifis) "وتقوؿ مدونة "أكتيفيس

 منظمةبية ىذه االحتياجات تساعد أي وظفيها وسبنحهم أعلى الرواتب وتضمن ؽبم فرص التطور، لذلك فإف تلتقدر م

 11، ويشًتط طبسة عناصر اساسية يف عملية التوظيف وىي: لى استقطاب أفضل اؼبواىب ع

 ؛تعرؼ جيًدا على مهمة الشركة وقيمها -

 ؛بناء ثقافة تركز على اؼبوظف -

 ؛ظيفإشراؾ اؼبوظفُت يف التو  -

 ؛اػبروج والتعرؼ على الناس -

 .االتصاؿ عرب اإلنًتنت -

 :ومالئم نظام محاسبي متكامل -3

 12يتضمن اعبانب احملاسيب ؼبقومات نظاـ الرقابة الداخلية اآلليات التالية :

 اؼبعارؼ احملاسبية؛ -

 الدليل احملاسيب؛توفر  -
                                                           

10
المبادئ االساسٌة للرقابة المصرفٌة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة ة، . أمانة مجلس محافظً المصارف المركزٌة ومؤسسات النقد العربٌ 

 .3125، 69، صندوق النقد العربً، رقم المصرفٌة
11

 https://www.aktifis.com/en-iyi-yetenekleri-cekmek-ve-elde-tutmak 
12

 .278-277صصمرجع سبق ذكره،   ،ملًالتدقٌق المحاسبً بٌن التؤصٌل العلمً والتطبٌق الععمر علً عبد الصمد، .  
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 الدورة اؼبستندية؛ -

 اجملموعة الدفًتية؛ -

 ة اؼبستخدمة؛الوسائل االليكًتونية واآللي -

 ؛لألصوؿاعبرد الفعلي  -

 اؼبوازنات التخطيطية. -

 : التدقيق الداخليتوفر آلية  -4

بصفتو يبتلك  يعد وجود قسم للتدقيق الداخلي من الدعائم االساسية للحصوؿ على نظاـ رقايب فعاؿ،

 13امكانية :

 ها؛عليتطوير األىداؼ العامة وخاصة فيما يتصل بأي مهمة تدقيق يطلعوف  -

وذبميع )بواسطة منظومة متكاملة من إجراءات التدقيق( وتقومي أدلة التدقيق دبا يف ذلك استعماؿ اختيار  -

 األساليب اإلحصائية وغَت اإلحصائية يف االستدالؿ؛

 يق يف عدة صور ولعدة فئات ـبتلفة؛رفع التقارير عن نتائج التدق -

 ؛نتقادي والتحليليمهارات التفكَت االاكتساب  -

 ؛النظاـ اؼبتبع فراد العاملُت فيها أوأو األ ية تدقيق سواء كانت متصلة باؼبنشأةي عملالقدرة على فهم أ -

 ؛ساليب اعبديدة للرقابة الداخليةاؼبعرفة اؼبعمقة باؼببادئ واؼبفاىيم واأل -

 ؛قيات اؼبهنية وقواعد السلوؾ اؼبهٍتخاللتزاـ باألاال -

 تقارير التدقيق.التواصل مع تكنولوجيا التدقيق عرب عدد متنوع من أنواع  -

                                                           
13

، رسالة أثر التدقٌق الداخلً على ادارة المخاطر فً ضوء معاٌٌر التدقٌق الدولٌة دراسة حالة البنوك الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة. اٌهاب دٌب مصطفى،  

 .27، ص3123ماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل، الجامعة االسالمٌة غزة،
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والرقابية يف ظل مسؤولياتو أكثر دبا وبوي التدقيق الداخلي من مقومات تساىم يف ربسُت البيئة االدارية  ولإلؼباـ

  ومهامو، ما نستعرضو يف اؼببحث القادـ. 
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 الثاني طلبالم

  في البنوك لتدقيق الداخليامتطلبات 

حظي باىتماـ العديد من اؼبنظمات الدولية واؽبيئات بنوعيو الداخلي واػبارجي، منذ ظهور مصطلح التدقيق 

على غرار بنك االعتماد والتجارة الدورل،  ،كربيات اؼبنشآتا  هت، خاصة بعد االنتكاسات اليت شهدوالباحثُت الرقابية

على كانت مهنة التدقيق سبارس   حيثوبنوؾ االدخار واالقراض يف الواليات اؼبتحدة، وشركة انروف واندرسوف وغَتىا، 

 عملية التدقيقونظرا لتوسع إال أنو اؼبتعمدة )الغش( أو غَت اؼبتعمدة،  ءاسوااخطاء العاملُت،  اؼبستوى الضيق بتقصي

حاجة االدارة العليا اذل التقارير الدورية نتيجة تشعب العمليات وتعقدىا بسبب التوسع الكبَت اليت شهدتو اؼبنشآت، و 

الذي الداخلي،  ال سيما التدقيق ، اؼبسانبة يف ازباذ القرارات، تطلب اعادة النظر يف الدور اغبقيقي للتدقيق واؼبستمرة

  1941منذ تأسيسو عاـحيث عمل  معهد اؼبدققُت الداخليُت االمريكي باػبصوص ، وظيفتوأداء نضج يف بدوره شهد 

ن حيث قواعد آداب السلوؾ اؼبهٍت اليت هبب االلتزاـ هبا من يف النظر يف ؿبتوى وظيفة اؼبدقق م من الفينة اذل االخرى

اصدارات كاؼببادئ واؼبعايَت  استنادا على ،واؽبدؼ من وجودهاؼبهٍت جهة ومن جهة أخرى امكانية تطوير أداءه 

 .  واالرشادات

 مراحل نضج التدقيق الداخليأواًل: 

نتيجة االىتماـ بو  و ، رجة أساسية إذل توسيع نطاقوأدت بد انتقاليةمتالحقة عدة مراحل شهد التدقيق الداخلي 

أظهر مدى قدرتو على إحداث التغيَت يف البيئة االدارية، ؼبا وبملو من امكانية االؼباـ دبحتوى اؼبنشأة، لذلك كأداة رقابية 

ا يف االطار وضعهعملت اؼبنظمات الدولية على رأسهم معهد اؼبدققُت الداخليُت على احتضاف ىذه اؼبهنة والعمل على 

 اؼبناسب، كما ىو موضح يف الشكل التارل : 
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 : مراحل نضج التدقيق الداخلي3الشكل رقم

 

 أكرب قدرة   

 تدقيق مبٍت      

 على اضافة القيمة   

 

  تدقيق مبٍت                                   

على العمليات                                   

 تدقيق مبٍت    

على اؼبخاطر                       

 

 التفتيش                                           

   

       

 قدرة أقل

 نظرة أوسع                                                                                                     نظرة أضيق

  

 2018يونيو  -الشرؽ األوسط -القيمة، ؾبلة اؼبدقق الداخلي طة تدقيق مبنية على إضافةأيبن عبد الرحيم، خالمصدر: 

 

ٌر
ؤث
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ى
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 ا

 النظرة المستقبلٌة
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مهمة اكتشاؼ االخطاء والغش  على اقتصرحيث  هبدفو الوقائي، هور ظهمفهـو التدقيق الداخلي منذ  سبيز

 ،3الشكل رقمما ىو موضح يف ، أو ما يعرؼ بالتفتيش كومدى التوافق مع اؼبعايَت اؼبتبناة والتالعب يف القوائم اؼبالية

 على أنو 1947يف عاـ  (IIA)معهد اؼبدققُت الداخليُتحيث عرفو 

النشاط التقييمي اؼبستقل الذي يتم داخل الشركة بقصد تدقيق العمليات كأساس لتقدمي خدمات وقائية وبناءة  "

 14"لإلدارة

 عتمد على عدة جوانب أساسية سبثلت يف :الذلك فالتدقيق الداخلي  

 ؛قييم العمليات اؼبالية واحملاسبيةت -

 ا؛مع متطلباهتتطابق العمليات مدى قياس  -

 ؛تفادى الوقوع يف االخطاء -

 . رقابية هتدؼ باألساس اذل الوقاية من الوقوع يف اؼبخاطر تعترب أداةوظيفة التدقيق الداخلي فوبالتارل 

 وحبكم موقعو اؽبيكلي، ،وتعقد معامالهتا توللتوسع الذي شهدتو ادارة التدقيق الداخلي نتيجة كرب حجم اؼبنشآ

تعريف حديث يعكس التطورات يف إلصدار  1999وبالتحديد يف عاـ مؤخرا   (IIA) عهد اؼبدققُت الداخليُتدفع دب

  :وبأن  عرؼحيث  اىداؼ وادوار وؾباالت التدقيق الداخلي 

اؼبنظمة،  قيمة، ولتحسُت عملياتموضوعياً، وىو نشاط استشاري صمم إلضافة  نشاط مستقل يقدـ تأكيداً "

اؼبخاطر وأنظمة الرقابة  إذ تساعدىا على ربقق أىدافها من خالؿ الضبط والتنظيم، لتقييم و ربسُت فعاليػة إدارة

 .15 "وعمليات اإلدارة

 

 

                                                           
14

، مدخل االدارة للرقابة ومحاربة الغش واالستدامة وادارة المخاطر فً القرن لمخاطراالمبنٌة على الداخلٌة المراجعة السٌد،  عبد الوهاب نصر، شحاتة  

  .23، ص:312الحادي والعشرٌن، دار التعلٌم الجامعً، االسكندرٌة، مصر، 
15

. https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-internes/ date de visite: 20/05/2021. 



 اىفصو األوه                                        األسس اىنظريت ىيتذقيق اىذاخيي واىحوممت في اىبنوك

 

28 
 

 التدقيق الداخلي  أىمية ثانيا: 

ؼبنشآت، وسعيها اؼبستمر إذل تقومي ىذه األنشطة ازدادت أنبية التدقيق الداخلي مع التوسع يف األنشطة اليت تقـو هبا ا    

 16: واؼبمثلة يف وتطويرىا ورفع كفايتها اإلنتاجية، وأيضا نظرا للخدمات اليت تقدمها وظيفة اؼبراجعة الداخلية لإلدارة

 خدمات وقائية : التأكد من وجود ضباية كافية لألصوؿ، وضباية السياسات واػبطط من االكبراؼ عند التطبيق؛ 

 مات تقويبية : قياس وتقومي فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ومدى االلتزاـ بالسياسات اإلدارية؛خد 

 خدمات تطويرية : تقدمي االقًتاحات لتطوير وربسُت األنظمة داخل اؼبنشاة. 

عاؼبيا، ومدى اغباجة و  وإقليمياترتبط أنبية التدقيق الداخلي يف البنوؾ حبجم البنك ومدى التوسع اعبغرايف لو ؿبليا كما     

البنك من خالؿ زبفيض  إذلاؼبدقق الداخلي أف يضيف قيمة سبية لغرض ازباذ القرارات، فأصبح على إذل اؼبعلومات احملا

 17:اآليتما يعرؼ دبخاطر اؼبعلومات الناذبة من عدة عوامل رقابية ترتكز على 

 صعوبة الوصوؿ اؼبباشر للمعلومات؛ 

 ت؛التحيز من قبل معدي البيانا 

 كرب حجم البيانات واؼبعلومات؛ 

 تعقد عمليات التبادؿ للمعلومات اؼبصرفية. 

 التدقيق الداخلي:نشاط  أىداف ثالثا:

و اكتشاؼ األخطاء    الرأي حوؿ سالمة القوائم اؼبالية  إبداء هبدؼمهمة التدقيق الداخلي يف بادئ األمر  ظهرت      

ستشارية من اجل خدمات تأكيدية وا قييمي ووقائي، إذل أف أصبح يقدـنشاط ت كونو  إذلوالغش والتالعب، مث انتقل 

                                                           

 
16
 ..51،اؼبملكة العربية السعودية، ص كتاب مراجعة ورقابة داخليةللتعليم الفٍت والتدريب اؼبهٍت واإلدارة العامة لتصميم وتطوير اؼبناىج،   اؼبؤسسة العامة.
17

، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  ، الطبعة األوذلي، الحكومي، االداري ،الخاص ، البيئي، المنشآت الصغيرة ""االتجاىات المعاصرة في التدقيق والتأكيد : الداخلأضبد حلمي صبعة ،  . 
 .44ص ، 2009عماف ، 
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وجود داخلي فإف األىداؼ الرئيسية لن مفهـو نشاط التدقيق الحسب ما مت اإلشارة إليو ضمو  ،للمنشأة إضافة قيمة

 18:تركزت يف ثالث أىداؼ رئيسية نشاط تدقيق داخلي يف البنك

 ؛إضافة قيمة للبنك 

  ؛بنكعمليات الربسُت 

 على ربقيق أىدافها. مساعدة البنك 

 : التالية األدواروجب ربقيق  األىداؼوللظفر هبذه 

  اؼبخاطر وضماف الفاعلية اؼبنشودة والتحسُت اؼبستمر. إدارةالدور اؼبتنامي يف 

  إذلاليت حالت دوف الوصوؿ  األسبابمراقبة اػبطط ومتابعة تنفيذىا والتعرؼ على ما حققتو من أىداؼ، ودراسة 

 19. األىداؼلك ت

 ائج بالنت اإلدارةتبع استمرارىا ومد زيادة كفاءة الوسائل الرقابية بتكلفة مناسبة عند القياـ بفحص األنشطة وت

 20.يتطلبو تنظيم اؼبشروع ككل معاعبة أي خلل أو ربسُت أي عمل إذلوالتوصيات اليت هتدؼ 

 .21تقييم الضوابط احملاسبية والتشغيلية واإلدارية  

  اؼبوجودات بشكل سليم . تسجيل اؼبعامالت بدقة وضبايةلن أف أنظمة الرقابة الداخلية تؤدي التأكد م 

  تثل للقوانُت واللوائح وااللتزاـ بالسياسات.يب بنكربديد ما إذا كاف ال 

 

 

                                                           
18

 ، 3128، دار المأمون للنشر والتوزٌع، الطبعة االولى، عمان، االردن،االتجاهات الحدٌثة فً التدقٌق الداخلً وفقا للمعاٌٌر الدولٌةزاهر الرمحً،   

 34ص
19

 Jenny Stewart Nava Subramanian, (2010),"Internal audit independence and objectivity: emerging research 

opportunities", Managerial Auditing Journal, Vol.52iss4pp.328-360 

 
عبد اهلل كامل لالقتصاد ؾبلة مركز صاحل  على شركات القطاع الخاص " تطبيقية " دور المراجعة الداخلية في استمرارية المنشأة : دراسة، عبد الرضبن عمر أضبد ؿبمد20

 .277ص  ،2015( ،55، العدد )(19، مصر ، اجمللد )اإلسالمي
-19،ص ص2019داد،والوثائق،بغ الكتب ، داراألوذل، الطبعة التدقيق الداخلي في الشركات العامة على وفق معايير التدقيق الدوليةؿبمد زامل ، حكيم ضبود ،  21. 

20 . 
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 أنواع التدقيق الداخلي:رابعا: 

اؼبرتبط بالعمليات اػبطر سبة متطلبات ناالحتياج و من مسؤوليات اؼبدقق الداخلي القياـ دبهمة التدقيق حسب 

النظر ؼبهمة التدقيق ، لذلك يبكن زبتلف مهمتو باختالؼ الزاوية اليت تعكس اؽبدؼ من عملية التدقيق حيث االدارية،

  الداخلي من عدة جوانب

 تدقيق االلتزام ) االمتثال( :  -1

والتعليمات اؼبنظمة لعملها أو  وهتدؼ اذل التأكد من أف اؼبنظمة اػباضعة للتدقيق تعمل مب يتفق مع القوانُت

 22االلتزامات العقدية اؼبفروضة عليها، باإلضافة اذل السياسات واالجراءات اؼبقررة من االدارة.

  تدقيق العمليات ) التشغيلي(: -2

ىو الفحص العمليات اؼبختلفة إذا قد نفذت طبقا للسياسات اؼبوضوعة واؼبتعلقة مباشرة بأىداؼ اإلدارة، كما 

 23. كفاءة استخداـ اؼبوارد اؼبادية والبشريةيشمل تقومي

 التدقيق المالي: -3

وتقييم موضوعي للبيانات اؼبالية للمنشأة للتأكد من أف السجالت اؼبالية سبثل سبثيال عادال فحص يقصد بو 

 24 ودقيقا للمعامالت اليت تدعي أهنا سبثلها.

 : تدقيق نظم المعلومات -4

تكنولوجيا اؼبعلومات أو أنظمة التشغيل أو قواعد البيانات أو البنية ىو فحص لضوابط اإلدارة داخل تطبيقات 

التحتية. قد تركز اؼبراجعات حصريًا على تكنولوجيا اؼبعلومات أو يتم إجراؤىا جنًبا إذل جنب مع تدقيق االمتثاؿ أو 

 25.التدقيق التشغيلي أو اؼبارل

                                                           
22

 .222، ص3119، منشورات جامعة دمشق، كلٌة االقتصاد، جامعة دمشق، التدقٌق الداخلًحسٌن ٌوسف القاضً وأخرون،   
23

دراسة ميدانية  نيمساىمة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية في ظل المعايير الدولية للتدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهواخروف،  حاج قويدر قورين 
 .421 ص اعبزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، 2019( ،01، )العدد19اجمللد  ،ؾبلة الباحث ،للبنوك الجزائرية

24
 https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/ view : 6/10/2021.  

25
 https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/ view:  6/10/2021. 

https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/
https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/


 اىفصو األوه                                        األسس اىنظريت ىيتذقيق اىذاخيي واىحوممت في اىبنوك

 

31 
 

 :التدقيق اإلداري -5

البشرية منها واؼبادية واؼبعنوية، بأفضل  ،قد استخدمت اؼبوارد اؼبتاحة وىو إبداء رأي حوؿ ما اذا كانت االدارة

 26طريقة فبكنة، وسبكنت من ربقيق أقصى النتائج على ضوء اىداؼ اؼبنشأة احملددة مسبقا.

  :التدقيق البيئي -6

خاطر يقـو ىذا النوع من التدقيق على التحقق من مدى التوافق مع متطلبات البيئة، والتحقق من تقييم اؼبو 

   27أف اؼبنتجات مت انتاجها بالتوافق مع متطلبات البيئة. اؼبتعلقة بالتلوث البيئي، والتأكد من

 :  تدقيق الجودة -7

ىو عبارة عن فحص منهجي مستقل لنشاط ونتائج اؼبؤسسة وىذا باالعتماد على معايَت جودة معينة ليتم إبداء 

 ’’ISO 10011’‘ اقبازىا بفعالية ووفق تلك اؼبعايَت كمعيار  رأي حوؿ ما إذا كانت ىذه النتائج والنشاطات قد مت

 28 .’’تسيَت اعبودة ISO’’ 9000ومعيار 

 التدقيق البنكي: -8

ة امسؤولياهتا يف مراعتتمثل  عن االدارة التنفيذية ، وتتميز ادارة التدقيق الداخلي ألي بنك باالستقاللية التامة 

اخل البنك، والتأكد من مدى كفاءهتا يف ضبط وادارة اؼبخاطر، وضباية بيعة وفعالية الضوابط الرقابية دطوربليل 

 29أصوؿ البنك ومن مهامو مايلي:

 ؛داخل البنك االداريةاالمور  االرشادات حوؿتقدمي  •

 ؛األخذ  بعُت االعتبار اؼبخاطر ذات التأثَت العارلمع خطة عمل سنوية كدليل اسًتشادي اعداد  •

 ؛لبنكالعليا ل ةلإلدار  هاورفعالتقارير اعداد  •

                                                           
26

، دار المحمدي العامة، الجزائر، غٌرة والمتوسطة فً الجزائرالتدقٌق االداري وتؤهٌل المإسسات الصناصر دادي عدون، عبد الرحمان بابنات،   

 .78، ص 3119
27

 .58، صمرجع سبق ذكره، االتجاهات الحدٌثة فً التدقٌق الداخلً وفقا للمعاٌٌر الدولٌةزاهر الرمحً،   
28

 .35، مرجع سبق ذكره، صالتدقٌق المحاسبً بٌن التؤصٌل العلمً والتطبٌق النظريعمر علً عبد الصمد،   
29

 . Barclay, S., (2005), An Introduction to Infernal Auditing in Banking, Barclay Simpson Associates Limited, Hamilton 
House , London, United King dom 
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 .واؼبساعدة يف حل اؼبشكالت من بدايتها تطوير النظم •

 30 :تقييم كما يعمل المدقق الداخلي في البنك على

 ؛االلتزاـ دبهاـ الرقابة الداخلية والتحقق من الضبط الداخلي وأنظمة الداخلية نظاـ الرقابة مدى فعالية 

 ؛طرباؼبخا والضوابط اؼبتعلقة بالسياسات البنك التزاـ 

 ؛والنزاىة والشمولية ذلك الدقة العمل دبا يف يف مدى اؼبوثوقية 

 ؛القرارات زباذال اإلدارية و اليةاؼب علوماتاؼب ءمةمدى مال  

  ؛اإللكًتونية علوماتؼبنظم ا وموثوقية استمراريةمدى 

 العمل يف الذي وبقق الكفاءة والفاعلية طلوببالشكل اؼب أقساـ ودوائر البنك العمل يف سَت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

ً ومحاسبً، جامعة الجٌاللً الٌابس ، ، اطروحة دكتوراه تخصص تدقٌق مالالتدقٌق البنكً وتكنولوجٌا المعلومات لدى البنوك العمومٌةبودالل حنان،   

 249، ص:312سٌدي بلعباس،
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 الثالث طلبالم

 مقومات تحسين مهمة المدقق الداخلي في البنوك  

اليت هبب على كل فبارس ؼبهنة التدقيق   تعترب مقومات تفعيل نشاط التدقيق الداخلي من الركائز االساسية

  التحلي هبا، حيث سبثل مدخالت أداء العمليات اؼبنوط هبا وتشمل:

 :البنك حقوق المدقق الداخلي في اوال:

شريكا مع إدارة ؾ على وجو اػبصوص من خالؿ اعتباره الداخلي يف البنو يبكن تلخيص حقوؽ وواجبات اؼبدقق 

فهو صاحب دور كبَت يف اغبد من التهديدات واؼبخاطر، وبالتارل البد من أف وبصل على كثَت من اغبقوؽ حىت  بنكال

 31وؽ يف :يبكن تسهيل مهمتو وقيامو بواجباتو ، وتتمثل تلك اغبق

 ؾبلس اإلدارة؛ اتجلس رك وسجالتو ومستنداتو وكذلك ؿباضحق االطالع اؼبستمر على دفاتر البن 

  راقبة وتقدمي القياـ بعملو من اؼب ضرورهتا للمساعدة علىحق طلب البيانات واإليضاحات اليت يرى اؼبراجع الداخلي

 اؼبقًتحات اؼبختلفة؛

 اؼبالية لواقعها؛ و لغرض التأكد من عدالة تصوير البياناتحق ربديد وقت جرد فبتلكات البنوؾ وأصول 

 ؛اد وذلك يف حاالت الضرورة القصوىحق دعوة اؽبيئة العامة أو ؾبلس اإلدارة لالنعق 

 ؛اإلدارة للمسانبُت سا ؾبلحق اغبصوؿ على صورة أو نسخة من االستفسارات أو البيانات اليت يوجهه  

 انبُت .حق حضور اجتماع اؽبيئة العامة للمس 

 

 

                                                           
31

 استكماالا  قدمت هذه الرسالة ،مدى تطبٌق معاٌٌر التدقٌق الداخلً المتعارف علٌها فً البنوك اإلسالمٌة العاملة ف ي قطاع غزة، كمال محمد سعٌد 

 .46، ص:311، ة االسالمٌة غزة، الجامعالحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل لمتطلبات
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 :في البنك الداخلي واجبات المدقق ثانيا:

  من ضمن االعماؿ اؼبكلف هبا اؼبدقق الداخلي يف البنك التابع لو :

 مقتضيات  والفنية، ويف ظل مراجعة حسابات البنك وفقا لقواعد اؼبراجعة اؼبعتمدة ومتطلبات اؼبهنة وأصوؽبا العلمية

 لرقابة اؼبصرفية اؼبختلفة؛ل ازؿبعباف  إدارة اؼبخاطر ومبادئ اغبوكمة، وتعليمات

  الداخلية يف البنك؛ اـ الرقابةمدى دقة وفاعلية وسالمة نظتزويد اإلدارة العليا للبنك باؼبعلومات حوؿ 

  اقباز األعماؿ يف البنك وجودهتا؛تزويد اإلدارة العليا دبعلومات حوؿ كيفية مدى 

 الرقابة اؼبصرفية؛ اتلتوافق مع إدارة اؼبخاطر وتعليمدراسة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية ومدى ضبط ا 

 هبا. اؼبساعدة يف تصميم وتطبيق إجراءات نظاـ الرقابة الداخلية لتحقيق األىداؼ اؼبختصة 

 ثالثاً: مهام التدقيق الداخلي في البنوك

أشار معهد اؼبدققُت زبتلف وظيفة التدقيق الداخلي من بيئة اذل أخرى حسب نوع وحجم اؼبنظمة ؿبل التدقيق، حيث 

 الداخليُت إذل األدوار اليت ينبغي على اؼبدقق الداخلي القياـ هبا وىي :

 إعداد وتقييم الفحوصات الرقابية للوحدات؛ 

 القياـ دبراجعة مستقلة لألنظمة يف الوحدات للتأكد من أف اإلجراءات الرقابية فعالة وتعمل بالشكل الصحيح؛ 

   بنتائج فحوصاهتا وأي ضعف أو نقص يف ىذه اإلجراءات؛تزويد دائرة ـباطر العمليات 

  تضمُت تقرير التدقيق عن وحدات البنك اؼبختلفة ملخصة للبيئة الرقابية بالوحدة باالعتماد على فحص النظاـ

 وكذلك معيار التقييم؛

 دات حسب تتوذل الدائرة إعداد خطة التدقيق على ـبتلف وحدات البنك باالعتماد على اؼبخاطر وتصنيف الوح

 معيار التقييم؛
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  التأكد من أف إدارة اؼبخاطر التشغيلية للبنك تعمل بكفاءة عالية وتليب اؼبتطلبات العاؼبية والسلطات الرقابية هبذا

 32اػبصوص؛

 33مُت عليها ضد اؼبخاطر؛أضباية األصوؿ من خالؿ الت 

  34االلتزاـ بالسياسات واإلجراءات اؼبوضوعية؛ ربديد أسباب عدـ  

  األىداؼ والغايات وربديد ما إذا كانت متوافقة مع أىداؼ وغايات اؼبنشاة اؼبخطط ؽبا؛ مقارنة 

 توفَت اؼبشورة واؼبساعدة لإلدارة بطريقة تتناسب مع احتياجاهتا؛ 

 القيمة  زيادة قيمة اؼبؤسسة من خالؿ اؼبنافع اليت يؤديها لكافة األطراؼ اؼبتعاملة معو لذلك ينبغي أف تكوف

 35.ل اؼبدقق الداخلي راسخة يف أذىاهنم لتكوف دبثابة اؼبوجو إذل سالمة األداءاؼبضافة من قب

 :المبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليابعا: ر 

، على اعتبار لكي تعترب وظيفة التدقيق الداخلي فعالة، هبب أف تكوف صبيع اؼببادئ موجودة وتعمل بشكل فعاؿ

 ، والشكل اؼبوارل يوضح ذلك:غبلقات اؼبتكاملة لتحقيق اعبودة اؼبستمرةفهي سبثل ا ،اختالؼ اؼبنشآت

 

 

 

 
                                                           

32
قدمت ىذه الرسالة استكمااًل  دراسة حالة البنوؾ الفلسطينية يف قطاع غزة، ،أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية ،إيهاب ديب مصطفى رضواف 

 .44ص ،2012،غزة ،عة اإلسالميةاعبام ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف احملاسبة والتمويل،
 .41ص، 2006، عماف، األردف، 1الوراؽ للنشر والتوزيع، ط، وفقا لمعايير التدقيق الدولية -التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق ،  تالوارداخلف عبد اهلل 33
 

34
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه زبصص مناصبنت مارل وؿباسيب،  أطروحة، 1300ة، دراسة معيارممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة في المؤسسة البنكيبوخروبة الغارل،  

 .157،ص2019، اعبزائر،كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة عبد اغبميد بن باديس، مستغازل
35

 K H Spencer Pickett, The internal auditing HANDBOOK,3rd ed, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 
,usa,2010,p315 
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 : المبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي4الشكل رقم

 
 IIAالصادرة عن معهد المدققين الداخليين دئابمالالمصدر: من اعداد الباحث استنادا على 

 36هبب أف: ، حيثاؼبدقق الداخلي يفالشروط الواجب توفرىا  4يوضح الشكل رقم 

 ؛يظهر النزاىة -1

 ؛يظهر الكفاءة والعناية اؼبهنية الالزمة -2
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 https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-
of-Internal-Auditing.aspx view: 33/:/3132  

 النزاهة

 الكفاءة

 االستقاللٌة

 الموضوعٌة

 القدرة

 الجودة

 التواصل

ادارة 
 المخاطر

 اضافة قٌمة

 الفعالٌة

المبادئ 

األساسٌة 

ة للممارس

 المهنٌة

 للتدقٌق الداخلً

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
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 (؛موضوعي وخارل من أي تأثَت ال داعي لو )مستقل -3

 ؛يتوافق مع اسًتاتيجيات وأىداؼ وـباطر اؼبنظمة -4

 ؛أف يكوف يف وضع مناسب وموارد كافية -5

 ؛يوضح اعبودة والتحسُت اؼبستمر -6

 ؛يتواصل بشكل فعاؿ -7

 ؛يوفر ضمانًا قائًما على اؼبخاطر -8

 ؛ثاقبة ، استباقية ، تركز على اؼبستقبل -9

 .يعزز التحسُت التنظيمي -10

 المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي في البنوكا: خامس

ية ػصػاحل مؤسسات زبتلف من ناحتتم فبارسة التدقيق الداخلي يف بيئات قانونية وثقافية ـبتلفة ومتنوعة، ل

ىداؼ واغبجم والتعقيد واؽبيكلية، كما تتم فبارسة التدقيق الداخلي من قبل أشخاص من داخل اؼبؤسسات أو من األ

الدولية ئة على حدة فإف التقيد باؼبعايَت فات قد تؤثر يف فبارسة التدقيق الداخلي يف كل بياالختالخارجها. ومع أف تلك 

ونشاط التدقيق الداخلي  الداخليُت اؼبدققُتلكي يتمكن  أساسيا أمراايَت( يشكل الداخلي ) اؼبع للممارسة اؼبهنية للتدقيق

 :ؾبموعتُت يف ىذه اؼبعايَت وتتمثل 37،من الوفاء دبسؤولياهتم

 األلفويطلق عليها سلسلة أو اػبصائص تسمى معايَت الصفات أو السمات  :األولىالمجموعة 

وقد بلغ عدد اؼبعايَت الرئيسية الصادرة عن معهد  ،نها بسلسلة األلفُتويعرب ع األداءتسمى معايَت  المجموعة الثانية:

تص دبعايَت األداء زبدبعايَت الصفات و اثنُت معيارا، أربعة منها زبتص احد عشر  ( IIA) األمريكيُتاؼبدققُت الداخليُت 

 38وذلك وفقا للشكل التارل:
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 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf view:15/03/2020. 
38

 .36مرجع سبق ذكره، ص ،االتجاهات الحدٌثة فً التدقٌق الداخلً وفقا للمعاٌٌر الدولٌةزاهر الرمحً،   

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
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 (IIA)الداخليين األمريكيينمعهد المدققين  معايير التدقيق الداخلي وفق :5الشكل رقم
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 *IPPF: من إعداد الباحث استنادا على المصدر

*IPPF: The International Professional Practices Framework. 

 اؼبعايَت الدولية للممارسة اؼبهنية للتدقيق الداخلي

                                                                                                                                                                                                 
 

(IIA) معايير التدقيق الداخلي وفق 

2111 

 الغرض، السلطة ،المسؤولٌة

2311 

 المهارة والعناٌة المهنٌة الالزمة

2211 

 االستقاللٌة والموضوعٌة

.تنفٌذ مهمة التدقٌق 3411

 

. تخطٌط مهمة التدقٌق 3311

 

. طبٌعة العمل3211  

(2000معاٌٌر األداء )سلسلة   

التبلٌغ عن قبول المخاطر. 3711  

. مراقبة سٌر العمل3611  

. تبلٌغ النتائج3511  

2411 

 برنامج تأكٌد وتحسٌن الجودة

. إدارة نشاط التدقٌق 3111

 

(1000معاٌٌر الصفات )سلسلة   
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 أو)أ(،(C) استشارية تبدأ حبرؼ يَت)ت(  ومعاأو( A)  بدأ حبرؼمعايَت توكيدية وت إذلتصنف اؼبعايَت الصادرة  

وىي  Implémentation Standardsالتنفيذ  أو قمعايَت التطبي ياؼبعايَت نوع آخر من اؼبعايَت ى وينبثق عن ىذه

 .يتم من خالؿ اؼبعايَت الرئيسيةمعايَت فرعية تقدـ شرح للمعايَت وترميزىا 

اعبدوؿ التارل الربط يبُت ، كما ل مبدأ دبعايَت التدقيق الداخليأف يعرؼ عالقة ك ومن الضروري لكل مدقق داخلي

 بُت اؼببدأ وأرقاـ سلسة اؼبعايَت ذات العالقة بو:

 مبادئ التدقيق الداخلي بمعايير التدقيق الداخلي : عالقة6الشكل رقم

 
 .13، ص2019، سبتمر9العددق الداخلي، المصدر: ايمن عبد الرحيم، مبادئ التدقيق الداخلي أواًل، مجلة التدقي
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 الجزائرية لتدقيق الداخلي في البنوكلاالطار التشريعي  اً:دساس

 اللذافؿبافظ بنك اعبزائر وؾبلس النقد والقرض بعدة أجهزة رقابية على غرار يبارس البنك اؼبركزي رقابتو بواسطة 

من خالؿ اؼبصاحل اؼبشًتكة لبنك اعبزائر، ؿبافظو اغبسابات،  وعلى عباف رقابية على غرار اللجنة اؼبصرفية  استندي بدورىا 

   على فحص التقارير و البيانات واإلحصائياتاالوذل تعمل الرقابة الوثائقية من جهة والرقابة اؼبيدانية من جهة أخرى ف

نُت ن مدى مطابقتها بالقواوالتأكد مارس هبا الوظائف درجة الكفاءة اليت سب  إلثبات اؼبنبثقة عنو  ليت ترفعها الوكاالتا

 واللوائح الصادرة عنو.

عن طريق إلقاء مندوبية التفتيش على البنوؾ هبدؼ التأكد التفتيش الدوري )الرقابة اؼبيدانية( من خالؿ والثانية  

ة ضروريمن صحة السياسات الوظيفية اليت تتبعها ىذه األخَتة على كافة دفاتر و سجالت البنوؾ و أية إضافات يراىا 

 39 .لتحقيق الرقابة اؼبيدانية

سبثل اؽبدؼ من اليت ( 2اؼبادة ) يفاؼبتعلق بالرقابة الداخلية يف البنوؾ واؽبيئات اؼبالية  03-02النظاـ رقم  أقر

النظاـ يف ربديد ؿبتوى نظاـ الرقابة الداخلية الذي يتوجب على البنوؾ واؽبيئات اؼبالية وضعو، والسيما أنظمة قياس 

اطر، وأنظمة الرقابة عليها ودراستها، كما تضمنت ؾبموعة من التعريفات اإلجرائية دبجموعة من اؼبصطلحات وربليل اؼبخ

نظاـ الرقابة  ) ( مكونات نظاـ الرقابة الداخلية يف طبسة مكونات أساسية تتمثل يف3يف حُت حددت اؼبادة ) .األساسية

اعبة اؼبعلومات، أنظمة الرقابة ودراسة اؼبخاطر، أنظمة الرقابة على العمليات واإلجراءات الداخلية، نظاـ احملاسبة ومع

اؼبتعلق  2011نوفمرب  28اؼبؤرخ يف  08-11النظاـ رقم  ىدؼو  40.(والتحكم يف اؼبخاطر، نظاـ للتوثيق والعمليات

اليت هبب على البنوؾ  يةمضموف اؼبراقبة الداخلإذل ربديد يف اؼبادة االوذل ، لية يف البنوؾ واؼبؤسسات اؼباليةبالرقابة الداخ

 .41موازاًة مع مقررات عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفيةواؼبؤسسات اؼبالية وضعها، 
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المؤتمر العلمً الدولً الثانً  ،عالمٌةمع المعاٌٌر ال متطلبات تكٌٌف الرقابة المصرفٌة فً النظام المصرفً الجزائري الرزاق، د، حبار عبزٌدان محمد.  

 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.3119مارس  23و  22إصالح النظام المصرفً الجزائري أٌام  :حول
40

 ، مرجع سبق ذكره.فعالٌة التشرٌعات الجزائرٌة فً ارساء ضوابط الرقابة الداخلٌة فً البنوكشٌخً بالل و شاوشً كهٌنة، .  
41

الجرٌدة الرسمٌة  الجزائرٌة ،المالٌة المإسساتو  بالبنوكالداخلٌة  بالرقابة المتعلق 3122 نوفمبر 39 ًف المؤرخ 19-22قم التنظٌمً ر األمر.  

 .3123أوت  :3المؤرخ فً  58العدد  ،للجمهورٌة الجزائرٌة
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مكرر : ضمن الشروط احملددة دبوجب نظاـ  97يف اؼبادة ،البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية ،لـز االمر التنظيميكما ي  

 42 ى اػبصوص من:يصدره اجمللس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، يهدؼ إذل التأكد عل

 الفعاؿ ؼبواردىا؛ واالستعماؿالتحكم يف نشاطاهتا   -

احملافظة على مبالغها وتضمن شفافية  يف، وال سيما تلك اليت تساعد لمسارات الداخليةالسَت اغبسن ل  -

 ليات اؼبصرفية ومصادرىا وتتبعها؛العم

 صحة اؼبعلومات اؼبالية؛ -

 طر دبا يف ذلك اؼبخاطر العملية. خااألخذ بعُت االعتبار، بصفة مالئمة ؾبمل اؼب  -

وضع بددة دبوجب نظاـ يصدره اجمللس، : تلـز البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية، ضمن الشروط احمل 2 مكرر 97 كذلك اؼبادةو 

 :جهاز رقابة اؼبطابقة ناجع، يهدؼ إذل التأكد من 

 مطابقة القوانُت والتنظيمات؛ -

 احًتاـ اإلجراءات.  -

 أف تػػػضع رقػػػابػػػة داخػػػلػػػيػػػة ػالػيػةاؼبػؤسػسػات ؼبيػنػبػغي عػلى الػبػنػوؾ و ا نظاـ نفسو على أنو من ال 5اؼبػادةكما حثت 
قد  نشاطػاهتا وأىػميتهػا وموقعهػا ومع ـبتػلف اؼبخاطر اليت مػع طػػبػػػيػػػعػػػة وحػػجم األجػػػهػػػزة عػن طػػػريق تػػػكػػػيػػػيف مػػػجػػػمػػػوع

  .تتعرض ؽبا
 : يتضمن نظاـ رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية: 7 واؼبادة 

رقابة دائمة للمطابقة واألمن واؼبصادقة على العمليات احملققة، وكذا احًتاـ كل التوجيهات والتعليمات واإلجراءات  -أ
 ؼبخاطر اؼبرتبطة بالعمليات،الداخلية و التدابَت اؼبتخذة من البنك واؼبؤسسة اؼبالية، خصوصا تلك اؼبتعلقة دبراقبة ا

رقابة دورية النتظاـ وأمن العمليات و احًتاـ اإلجراءات الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوى اػبطر اؼبمكن  -ب 
 التعرض لو فعال وأخَتا فعالية ومالءمة أجهزة التحكم يف اؼبخاطر، مهما كانت طبيعتها

  :أف تعُت البنوؾ 9كما اوجبت اؼبادة 
 دائمةق و بفعالية اجهزة الرقابة المسؤوال مكلفا بالتنسي -أ
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  ،للجمهورٌة الجزائرٌة
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 دوريةق و فعالية جهاز الرقابة المسؤوال مكلفا بالسهر على تواف -ب 
 اعبهاز إذل مهامهم فبارسة عن تقريرا ةدوريوالرقابة ال دائمةمسؤولو الرقابة اليقدـ بأف 43 11 دةاكما اقرت اؼب

خَتة أو يطلب من اعبهاز ة اؼبداولة بناء على طلب من ىذه األيئرسة مهامهم إذل ىف تقريرا عن فبادمو يق كما. التنفيذي
 ف وجدت.و إذل عبنة التدقيق افيذي التن

 اؼبؤسسة البنكية بوجوب التأكد من مشولية العملية الرقابية على صبيع اكباء44 12 وذكرت اؼبادة
تقاللية تامة بُت الوحدات اؼبكلفة بالنشاط ووحدات ضرورة وجود اس45 17و 16و 15واشًتط ىذا اؼبرسـو يف اؼبادتُت 

 اؼبصادقة عليها 
 بضرورة تعيُت مسؤوال: 2546و24و23و22و21و20و19وجاء يف االحكاـ اػباصة برقابة اؼبطابقة يف اؼبواد 

 ؛طر ىذا اػبة بقار ة يناسق وفعالتالسهر على مكلف بػرقابة خطر عدـ اؼبطابقة و  -
 العملية الرقابية؛ مة ؼبمارسة مهيأ لو صبيع اؼبوارد اؼبالئ -
 مكلف باإلجراءات التحليلية ، واحملاسبية واؼبعاعبات اؼبعلوماتية واؼبراقبة الدائمة؛ -

  بضرورة تقييم مدى التزاـ البنك للتشريعات وتقييم فعالية جهاز الرقابة الداخلية 4763وجاء على لساف اؼبادة 
 واعد االخالقية والنزاىة على السهر على تطوير الق48 64كما اوجبت اؼبادة

 شروط وكيفيات اغبصوؿ على البيانات : 49 65 اؼبادة  وربدد
ودبا أنو يتعُت على عبنة التدقيق تقدمي التقرير الدوري أو السنوي حوؿ نشاط جهاز الرقابة الداخلية، يستوجب بناء ىذا 

 50(66التقرير على معطيات تقرير اؼبدقق الداخلي )اؼبادة
وانبية اؼبناىج احملاسبية اؼبتبعة يف على ضرورة التحقق من وضوح اؼبعلومات اؼبقدمة وتقدير مدى انتظاـ 51 70تنص اؼبادة 

 اعداد اغبسابات، وتقدير نوعية اعبهاز الرقايب خاصة من حيث التناسق والقياس والتحكم وادارة اؼبخاطر.
 حوؿ اعداد التقرير السنوي موصوفا فيو:52 71وجاء يف اؼبادة 
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 .36، صنفس المرجع السابق  
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 36، صنفس المرجع السابق  
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 .42، صنفس المرجع السابق  
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 .42نفس المرجع السابق ، ص 
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 الت اؽبامة واؼبتعلقة جبهاز الرقابة؛التعدي -
 أىم االعماؿ اؼبنفذة يف اطار الرقابة الدائمة؛ -
 أىم النقائص اؼبسجلة واالجراءات التصحيحية اؼبسجلة؛ -
 ظروؼ تطبيق  االجراءات اؼبوضوعة ، خاصة اؼبرتبة بالنشاطات اعبديدة؛ -
 عرض أىم االعماؿ اؼبقررة واؼبتعلقة بالرقابة الداخلية. -

 الرابع طلبالم

 اجراءات التدقيق الداخلي في البنوك

ؼبنصب اؼبدقق الداخلي حسب الشروط القانونية واؼبعايَت الدولية، يتعُت على اؼبدقق بعد زبطي مرحلة التعيُت 

 ؟ وما ؿبتواه وأنبيت يوما ى الداخلي ، فما ىو ميثاؽ التدقيقالداخلي الداخلي انشاء ميثاؽ التدقيق

 :الداخلي ميثاق التدقيقاواًل: 

 الداخلي مفهوم ميثاق التدقيق -1

عرفو معهد اؼبدققُت الداخليُت االمريكي بأنو "وثيقة رظبية ربدد الغرض من نشاط التدقيق الداخلي وصالحيتو 

ومسؤولياتو، ووبدد ميثاؽ التدقيق الداخلي موقع نشاط التدقيق الداخلي يف اؼبؤسسة، وىبوؿ االطالع على السجالت 

فُت والوصوؿ اذل اؼبمتلكات اؼبادية دبا يبكن من اداء مهمات التدقيق، كما وبدد أنشطة التدقيق واالتصاؿ باؼبوظ

 53الداخلي".

وتقع مهمة اؼبوافقة النهائية على ميثاؽ التدقيق الداخلي على عاتق ؾبلس اإلدارة وعبنة التدقيق أو أحدنبا 

 : الغرض والسلطة واؼبسؤولية،1000ػبصائص يف اؼبعيار رقم كما ورد يف معايَت ا  )ؾبلس اإلدارة( وتوافق عليها اإلدارة،

 54إذ هبب أف وبدد على األقل:

 الغرض من التدقيق الداخلي يف اؼبنشأة 
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 https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards-Glossary.aspx view: 33/23/3131  
54

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP-The-Internal-Audit-Charter-Arabic.pdf view: 33/23/3131  

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards-Glossary.aspx
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP-The-Internal-Audit-Charter-Arabic.pdf
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 صالحية التدقيق الداخلي 

 مسؤولية التدقيق الداخلي 

 منصب التدقيق الداخلي يف اؼبنشأة. 

 الداخلي: اىمية ميثاق التدقيق -2

 يف: يساىم ميثاؽ التدقيق الداخلي

 تقدمي اؼبيثاؽ ـبطط للمنشأة لكيفية عمل التدقيق الداخلي؛ 

 يساعد ؾبلس اإلدارة على إبداء األنبية اليت يوليها الستقاللية التدقيق الداخلي؛ 

 ات اؼبادية ذات واؼبوظفُت واؼبمتلك السجالتحية الوصوؿ غَت اؼبقيد إذل الصكاؼبهاـ،   إقبازحية الص توفر

 الصلة بتأدية عمل؛

 ؛اليت تنفرد هبا اؼبنشأة لالحتياجاتبتحديد نطاؽ نشاط التدقيق الداخلي على وجو اػبصوص  يسمح 

 ما العمل الذي سيقـو بو التدقيق الداخلي والدعم الذي األمر، بتفصيل كبَت إف لـز يبكن أف وبدد ،

 اإلدارة؛العليا وؾبلس  اإلدارةسيتلقاه من 

  شاط التدقيق الداخليدبثابة نقطة مرجعية لقياس فاعلية ن يعترب. 

 الداخلي: محتوى ميثاق التدقيق -3

 : التارلاؼبدرجة يف الشكل تتكوف وثيقة ميثاؽ التدقيق الداخلي من البنود 
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 الداخلي ميثاق التدقيق بنود :7الشكل رقم

 
 المصدر من اعداد الباحث

ي للمدقق الداخلي، لذلك يتعُت عليو يعترب ميثاؽ التدقيق الداخلي اؼبرجعية االساسية لتوجيو اؼبسار الوظيف
قدمة وباوؿ ، ففي بند اؼباعداده وطرحو على ؾبلس االدارة لتصديقو، حيث يتم ادراج البنود اؼبذكورة يف الشكل السابق

التدقيق اعطاء صورة اولية حوؿ اطار عمل اؼبدقق وربديد مهمتو يف ىذا  اؼبدقق الداخلي او الرئيس التنفيذي إلدارة
كما  اذل تقدمي التوصيات والغرض من ىذا اؼبيثاؽ، باإلضافةراء عمليات الفحص جالعمل بصورة مستقلة اثناء ااالطار ب

ربقيق اؼبهنية بند اؼبهنية فينبغي أما على مستوى ، يف بند دور التدقيق الداخلي يتم تبويب الدور اؼبنوط بعمليات التدقيق
 ارسة اؼبهنية للتدقيق الداخلي اؼبعايَت الدولية للمم ، كما ورد على لسافوتفادي تضارب اؼبصاحل بشكل ؿبايد ودوف اكبياز

يتم االشارة يف بند اؼبوضوعية واالستقاللية اذل ضرورة توفَت ، كما بوجوب توفر العناية اؼبهنية  1200يف اؼبعيار 
باؼبقابل التميز )اؼبدقق  ، مع اشًتاط1110اؼبعيار االستقاللية الكاملة للوصوؿ اذل كل متطلبات عملية التدقيق 

أين هبب ربديد غرض وسلطة  والسلطة اؼبسؤولية، كما يتم ادراج بند 1120الداخلي( بالنزاىة وعدـ التحيز اؼبعيار 
بتحديد طبيعة اػبدمات التأكيدية واالستشارية اليت تقدـ اذل البنك  1000ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي اؼبعيار 

صب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، كما يعمل ىذا كما يتم ربديد التبعية التنظيمية ؼبن  اؽ،ربديدا واضحا يف اؼبيث
 2010االخَت على وضع خطة عمل مبنية على اؼبخاطر من أجل ربديد األولويات دبا يتماشى مع اىداؼ البنك اؼبعيار 

وزيادة على ذلك  لتنفيذ، تقييم النتائج، اعداد التقرير(اآلليات واؼبوارد واالساليب اؼبنتجهة  دبراحلها ) االعداد، امتضمنة 

 المهنٌة دور التدقٌق الداخلً المقدمة

 السلطة المسإولٌة الموضوعٌة واالستقاللٌة

 المراقبة والتقرٌر خطة التدقٌق الداخلً التنظٌم

 برنامج توكٌد وتحسٌن الجودة
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يتضمن اؼبيثاؽ برنامج  تأكيد وربسُت اعبودة أين يتم تصميم برنامج يبكن من ربقيق التوافق بُت أنشطة التدقيق و اؼبعايَت 
 وتقييم كفاءهتا وفعاليتها.
 التدقيق الداخلي إلدارةثانياً: الموقع التنظيمي 
 ، والشكل التارل يوضح ذلك:قيق الداخلي من عبنة التدقيق الداخلي اؼبنبثقة من ؾبلس االدارةتندرج ادارة التد

 في البنوك : الموقع التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي8الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اوامر     
 تقارير   
 المصدر من اعداد الباحث مواءمة  

تتحقق  والعالقة الًتابطية فيما بينهم، حيثيف البنك العليا  للهيئاتاؽبيكل التنظيمي  يشَت الشكل اعاله اذل
للجنة التدقيق االستقاللية التنظيمية فعليا حُت ما يكوف الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعا من الناحية الوظيفية 

 الجمعٌة العامة )المساهمون(

 مجلس االدارة

االخرىاللجان   

 دائرة التدقٌق الداخلً

ٌق الداخلًالتدق لجنة  

الدارة التنفٌذٌةا  
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حبجم االدارة، اما يف حالة عدـ وجودىا تكوف تبعية يف حالة وجودىا )اللجنة( وىذا مرتبط  ؾبلس االدارة،اؼبنبثقة عن 
عبنة اؼبرفوعة اليو واؼبرتبطة بأنشطة  التقارير اؼبصادقة على ادارة التدقيق الداخلي جمللس االدارة مباشرة، ليتسٌت لػهذا االخَت

ق، وكل ما يقع ربت مسؤولية  ادارة التدقيعبنة ابالغ نتائج اؼبوازنة والتعيينات والعزؿ واؼبكافآت، و  اػبطةو كاؼبيثاؽ التدقيق  
كما تنطبق نفس االجراءات  على ادارة التدقيق الداخلي اذباه عبنة التدقيق حيث يتم رفع  التدقيق الداخلي، عبنة 

كل كاؼبيثاؽ واػبطة واؼبوازنة والتعيينات والعزؿ واؼبكافآت، ابالغ نتائج عملية التدقيق، و  التقارير بأنواعها اذل عبنة التدقيق
 ما يقع ربت مسؤولية  ادارة التدقيق الداخلي أو اؼبدقق اذا كانت االدارة تقتصر على وظيفة التدقيق يف شخص واحد.

 :على مستوى البنك مراحل نشاط التدقيق الداخليثالثاً: 

 مراحل: بأربعةيبر اؼبدقق الداخلي اثناء فبارستو لنشاط التدقيق 

 مرحلة التخطيط ؛ -1

 مرحلة التنفيذ ؛ -2

 حلة اعداد التقارير؛مر  -3

 مرحلة اؼبتابعة. -4

  : مرحلة التخطيط -1

 من أجل ربديد اؼبسار كبو كفاءة وفعالية عملية التدقيق، خطة التدقيقاعداد يلجأ اؼبدقق اذل 

أنو "هبب على على زبطيط مهمة التدقيق الداخلي( من معايَت االداء  2200التخطيط واؼبعيار  2010حث )اؼبعيار 

للتدقيق أف يعد خطة مبنية على اؼبخاطر من أجل ربديد أولويات نشاط التدقيق دبا ينسجم مع أىداؼ  الرئيس التنفيذي

االعتبار اػبطة يف أخذ هبب أف تويتضمن اؼبخطط أىداؼ ونطاؽ واجملاؿ الزمٍت واؼبوارد اؼبخصصة للمهمة، كما  اؼبنشأة

 اسًتاتيجيات اؼبنشأة واألىداؼ واؼبخاطر ذات الصلة باؼبهمة"

، واؼبوافقة عليها من قبل اؼبشرؼمع مراجعتها  ،يقـو  اؼبدقق الداخلي بوضع خطة مهمة التدقيق وإجرائهاحيث 

 55:اؼبهمة يراعي فيووقبل بدء مهمة التدقيق يقـو اؼبدقق الداخلي بإعداد برنامج 

                                                           
 عبدالقادر محمد العمرانً،  دلٌل إجراءات التدقٌق الداخلً، ماجستٌر المحــاسبــة، جامعة العلوم والتكنولوجٌا، جمهورٌة الٌمن، ٌونٌو3128، ص78.
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 إيضاح أىداؼ اؼبهمة ؛ 

 ت الالـز فحصها ؛ربديد اؼبتطلبات الفنية واألىداؼ واؼبخاطر والعمليات واؼبعامال 

 إيضاح طبيعة ومدى االختبارات الالزمة ؛ 

 توثيق االجراءات اليت سيتبعها اؼبدقق الداخلي يف صبع وربليل وتفسَت وتوثيق اؼبعلومات يف أثناء اؼبهمة ؛ 

 وذلك دبوافقة الرئيس التنفيذي للتدقيق أو من  ،أف يتم تعديل ذلك الربنامج يف أثناء اؼبهمة على حسب اللزـو

 يفوضو.

  :مرحلة التنفيذ  -2

تبدأ مهمة التدقيق باختيار النشاط الذي سيخضع لعملية التدقيق الداخلي، ويبكن للمدقق اختيار ىذا النشاط 

بطرؽ ـبتلفة، وليس أمر ىذا االختيار مناطاً فقط برغبة اؼبدقق ولكن بطلب من جهات اخرى داخل اؼبنشأة وهبب على 

لي أف وبدد اؼبوارد اؼبناسبة والكافية )اؼبالية والبشرية( الالزمة لتحقيق أىداؼ مهمة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخ

التدقيق. ويتم ابالغ اعبهة اػباضعة للتدقيق  بالتدقيق من خالؿ خطاب ارتباط من مدير التدقيق الداخلي. وربدد ىذه 

النشاط، وغَت ذلك من اؼبعلومات ذات الرسالة نطاؽ  وأىداؼ التدقيق ، وفريق التدقيق اؼبكلفُت بالتدقيق على 

 56.الصلة

 57التدقيق الداخلي:نشاط عمليات تنفيذ للتدقيق الداخلي كما ربدد صبلة من اؼبعايَت الدولية للممارسة اؼبهنية 

 اؼبهمة تنفيذ    2300المعيار 

 اؼبعلومات ربديد   2310 المعيار 

 والتقييم التحليل   2320 المعيار 

 اؼبعلومات توثيق   2330 المعيار 
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تارٌخ    الداخلً/-التدقٌق-عملٌة-/مراحلhttps://mqqal.com/2017/04، موقع مقال، مراحل عملٌة التدقٌق الداخلًخلف عبد هللا الواردات،   

 .34/21/3131االطالع:
57

 .3128، نسخة مترجمة  بفرٌق عمل من مجلس المدققٌن الداخلٌٌن، لبنان، ٌق الداخلًالمعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدقناجً فٌاض،   
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 اإلشراؼ على اؼبهمة  2340 المعيار 

 :مرحلة اعداد التقارير -3

 وترتبط هبذه اؼبرحلة معايَت التدقيق التالية

 2400  النتائج تبليغ 

 2410  التبليغ معايَت 

 2420  التبليغات جودة 

 2421 والسهو اػبطأ 

 2430 الداخلي للتدقيق ؼبهنيةا للممارسة الدولية للمعايَت وفقا اؼبهمة أ قبزت" :عبارة استخداـ" 

 2431 التوافق عدـ حاالت عن اإلفصاح 

 2440 النتائج نشر 

العامة اآلراء 2450   

جب على اؼبدقق الداخلي القياـ بتبليغ نتائج مهمة التدقيق مشتملة على اىداؼ تلك اؼبهمة حيث يستو 

ة، أو خطر معُت، أو وحدة اعماؿ معينة، ونتائجها من االستنتاجات و التوصيات القابلة للتطبيق، حوؿ الضوابط الرقابي

خالية من اػبطأ والسهو من جهة، بشرط صحتها وموضوعيتها ووضوحها واهبازىا وحسن توقيتها لتحمل صفة اعبودة، 

 للممارسة الدولية للمعايَت وفقا اؼبهمة أ قبزتأو ابالغ التصحيح النابع عن السهو من جهة أخرى، واحتواءه على عبارة 

 الداخلي، كما هبب االفصاح عن اسباب عدـ االلتزاـ باؼببادئ واؼبعايَت اثناء حاالت التقصَت. لتدقيقل اؼبهنية

 .تبليغ نتائج اؼبهمة اؼبنوطة اليو اذل االطراؼ ذات العالقة باإلضافة اذل وجوب 
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 : مرحلة المتابعة -4

ائج عملية التدقيق اليت مت ابالغها الذي مت ادراجو ضمن نطاؽ نت متابعة سَت العمل يعمل اؼبدقق الداخلي على

 لإلدارة، لرصد االجراءات اؼبتخذة ازاء التبليغات، أو قبوؿ خطر عدـ ازباذ أي اجراء.

 : رابعاً: ادارة المخاطر

ؼبا ربملو من امكانات معرفية للتحكم يف تعترب وظيفة ادارة اؼبخاطر من الوظائف االساسية داخل البنك، 

أدى التوسع الذي شهدتو البنوؾ اعبزائرية من ناحية  و ربويلو ونقلو من خالؿ التأمُت، حيثبتجنبو أ سوآءاً اػبطر، 

فبا ادى هبا اذل اعادة  ـباطر جديدة، ر، اذل اتساع دائرة اػبطر وظهو التطور اؼبتسارع للتكنولوجياو واؼبعامالت اغبجم 

 النظر يف البحث والتقصي عن آليات توسيع دائرة ادارة اؼبخاطر.

  اؼبفاىيم اؼبرتبطة باؼبخاطر وأنواعها  ومستوياهتا كاآليت:ك كباوؿ يف ىذا العنصر كشف الغطاء على لذل

 طر:اخمالادارة  مفهوم -1

 (، حيثRISK)اطر أو اػبطر أوال الوقوؼ على مفهـو اؼبخهبدر بنا قبػل التطرؽ إذل مفهـو إدارة اؼبخػاطر 

 (IIA) معهد اؼبدققُت الداخليُت الدورلالصادرة عن  (IPPFلداخلي )مارسة مهنة التدقيق ااؼبعايَت الدولية ؼبعرفت 

 احتماؿقياس اؼبخاطر من حيث التأثَت و  يتم ،ربقيق األىداؼ تأثَت على يكوف لو اػبطر على أنو "احتماؿ وقوع حدث

 .وقوعها

 58اتو"اػبطر بأنو "مزيج من احتماؿ وقوع حدث وتبع ISO)) اؼبنظمة الدولية ايزو تعرفو 

احتماؿ تعرض البنك إذل خسائر غَت متوقعة وغَت ـبططة أو تذبذب "بأهنا  William Kinneyفها وعر 

اؼبدققُت الداخليُت واؼبدراء للتعبَت عن قلقهم  العائد اؼبتوقع من استثمار معُت أي أف ىذا التعريف يشَت إذل وجهة نظر
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  .9، ص:312سبتمبر ،  :العدد  ،جمعٌة التدقٌق الداخلً األردنٌة، ٌق الداخلًالتدقة مجل، إدارة المخاطر ودور التدقٌق الداخلً، عبدالرحٌم العقاد  
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وؽبا القدرة يف التأثَت على ربقيق أىداؼ البنك وتنفيذ  السلبية الناصبة عن أحداث مستقبلية ؿبتملة الوقوع اآلثارإزاء 

 59".اسًتاتيجياتو بنجاح

ربقيق  ربوؿ دوف واليت قد  اؼبتوقعةغَت اؼبستقبلية السلبية االحداث ت عرب عن اؼبخاطر  لذلك يبكن القوؿ أف

 .بنكلاالسًتاتيجية لىداؼ األ

ربديد وتقييم وإدارة خالؽبا مػن تم ية مسػتمرة ليإدارة اؼبخاطر بأهنا "عم داخليُتال دققُتمعهد اؼب وعرؼ

 60." نشأةد معقوؿ بشأف ربقيق أىداؼ اؼبأو اؼبواقف احملتملة وتأمُت الرقابة عليها هبدؼ التوصل إذل تأكي األحداث

، ويتم تطبيقها نشأةإلدارة واألفراد يف اؼبعملية تنفذ بواسطة اعن إدارة اؼبخاطر عبارة  COSO عرفت عبنةو 

اؼبخاطر  دارةوا نشأةعلى اؼبوهتدؼ إذل التعرؼ على األحداث احملتملة اليت قد تؤثر  ،إعدادىا كاسًتاتيجية الؿمن خ

 61".نشأة، بتحقيق أىداؼ اؼبلتوفَت تأكيد معقوؿ فيما يتعلقتكوف يف حدود الرغبة يف اؼبخاطرة اؼبقبولة؛ وذلك 

اعبزء االساسي يف االدارة االسًتاتيجية ألي ا بأهن إدارة اؼبخاطر" (IRM) اؼبخاطرمعهد إدارة  كما عرؼ

مؤسسة، فهي االجراءات اليت تتبعها اؼبؤسسات بشكل منظم ؼبواجهة االخطار اؼبصاحبة ألنشطتها، هبدؼ ربقيق اؼبزايا 

  62.اؼبستدامة من كل نشاط ومن ؿبفظة كل نشاط "

االجراءات تشكل  إف إدارة اؼبخاطر القوؿ  االشارة اليو من تعاريف حوؿ ادارة اؼبخاطر فيمكنمت ضوء ما  علىو 

 ومراقبتها ربديدىا وربليلها الناشئة أو اؼبرتقبة، من خالؿالحتواء اؼبخاطر من طرؼ االعواف االداريُت والسياسة اؼبنتهجة 

 وتقويبها دبا يتماشى مع ربقيق األىداؼ االسًتاتيجية للمنشأة.
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قدمت ،  )دراسة حالة البنوك الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة( لى إدارة المخاطر فً ضوء معاٌٌر التدقٌق الدولٌةأثر التدقٌق الداخلً ع، إٌهاب دٌب مصطفى  

 .42، ص3123، غزة ،اإلسالمٌةالجامعة ، الحصول على درجة الماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل الرسالة استكماال لمتطلبات هذه
60

  https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf  / view : 11/11/3131 
61

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO), Enterprise Risk Management  
Integrated Framework Executive Summary, September 2004, P2. 
https://www.coso.org/documents/coso-erm-executive-summary.pdf   view : 11/11/ 3131  

62
للنماذج  اإلشارةمع )فً الجزائر دراسة حالة البنوك المعتمدة – نظام الرقابة الداخلٌة فً الحد من المخاطر البنكٌةدور واخرون،  حاج قوٌدر قورٌن  

 .:4، ص:312، والقانونٌة االقتصادٌةالقسم )أ( العلوم  12، العدد  23، المجلد واإلنسانٌة االجتماعٌةللدراسات  األكادٌمٌة،)الدولٌة

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://www.coso.org/documents/coso-erm-executive-summary.pdf
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 :البنكية انواع المخاطر -2

 ها،جوانب ـبتلفة منوفهم يساعد يف ربديد  ،اليت ترتبط باألنشطة البنكيةخاطر إف اختالؼ وتنوع اؼب

  :التارلكفئات  اربع على اؼبخاطر اؼبدققوف الداخليوف  ا، وصنفأفكار حوؽب تكوين منكن يب  و 

  اسًتاتيجيةـباطر 

 تشغيلية ـباطر 

 مالية  ـباطر 

 االلتزاـ ـباطر 

 المخاطر االستراتيجية:   -2-1

زباذ قرارات خاطئة أو التنفيذ اػباطئ للقرارات وعدـ التجاوب اؼبناسب مع نتيجة ا االسًتاتيجيةاطر تنشأ اؼبخ

اليت تؤثر على ايرادات اؼبصرؼ وعلى رأظبالو، ويتحمل ؾبلس إدارة اؼبصرؼ اؼبسؤولية الكاملة  ،تغَتات القطاع اؼبصريف

يت تتمثل مسؤوليتها يف ضماف وجود إدارة ـباطر اسًتاتيجية ، وكذلك إدارة اؼبصرؼ العليا الاسًتاتيجيةعن حدوث ـباطر 

 .63مناسبة يف اؼبصرؼ

 المخاطر التشغيلية: -2-2

  :يف اؼبواطن التالية ددةاحملتجارية المليات الع عناؼبخاطر التشغيلية عادة  نجمت

 ؛اؼبوارد البشرية  

 ؛التعويضات والفوائد  

 ؛تطوير اؼبنتج  

 ؛ندسةاؽب  
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 (، دراسة حالة عٌنة من البنوك التجارٌة العاملة فً الجزائر ) المالً االستقرارالمخاطر المصرفٌة وتعزٌز  دارةإلالحوكمة  آلٌات، أمٌرة بن مخلوف  

 .45ص ، 3127، ًأم البواق -جامعة العربً بن مهٌدي، ـص: مالٌة وبنوكتخصأطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه ل م د فً علوم التسٌٌر 
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 ؛اؼبوردين  

 ؛النقل وسائل  

 .تكنولوجيا اؼبعلومات 

 المخاطر المالية: -2-3

 للبنك ومنها: اؼبخاطر اؼبالية من عدة جوانب على مستوى اؼبعامالت اؼبالية نشأت

  :) التخلف عن السداد(االئتمانمخاطر  -2-3-1

و بغَت قصد، ( بقصد أاؼبختلفة االقتصاديةألفراد والقطاعات ة اؼبقًتض )اقدر عدـ من  ئتمافاالنشأ ـباطر ت

بالتزاماتو بشروط االتفاؽ ذباه اؼبقرض اؼبتمثل يف البنك، من جهة ومن جهة أخرى عدـ الوفاء  بشكل كلي أو جزئي على

 حقوقو.على اسًتجاع قدرة البنك 

 مخاطر السوق:  -2-3-2

، نتيجة أو البفاضو زيادة قيمة االستثمار، بينشأ ىذا النوع من اؼبخاطر نتيجة التقلبات يف اسعار السوؽ اعبارية

 .الداخلي أو اػبارجي الناجم عن التبعية االقتصادية لدولة أخرى ،تغَتات مفاجئة على اؼبستوى االقتصادي أو السياسي

 :مخاطر اسعار الفائدة -2-3-3

مثال عن اؼبعدالت اليت مت االتفاؽ  أسعار الفائدة الفائدة يف اؼبستقبل، فإذا ارتفعت ويقصد بو تقلب أسعار

، أي عدـ تقارب نسبة قاعدة ليها يف عقد القرض، اصبح البنك وبصل على عائد أقل من عائد السوؽ على استثماراتوع

 64البنك ونسبة السوؽ اؼبالية، فبا ينجم عنو خسارة على بعض القروض.
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 .216، ص3129، دار االٌام للنشر والتوزٌع، الطبعة االولى، االردن،االئتمان فً البنوك التجارٌة، المخاطر وأسالٌب تسٌٌرهاعزٌزة بن سمٌنة،   
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 مخاطر صرف العمالت االجنبية: -2-3-4

حتما على  يف السوؽ، حيث تؤثر ىذه اؼبخاطر تالتغَت يف اسعار صرؼ العمالويرتبط ىذا النوع من اػبطر ب

عوائد البنك وأيضا على رأظبالو، مثاؿ ذلك حالة اقًتاض البنك من سوقُت سوؽ رؤوس االمواؿ والسوؽ النقدي بعملة 

   65احتماؿ وقوع اػبطر.أجنبية، وبعد اقراضها لزبائنو بعملة أخرى، وحدث تغَت يف قيمة العملة احمللية، من ىنا ينشأ 

 (ـباطر السلع) مخاطر التضخم: -2-3-5

ومن مث البفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية،  األسعارالعاـ يف  االرتفاععن  ينجم ىذا النوع من اؼبخاطر

دبرور الوقت فإف اؼبستثمروف يقدموف على طلب عوائد مالية أعلى على  االقتصادالتضخم يف  معدالتوعندما تتزايد 

يف القوة الشرائية مقدار العائد  االلبفاضيف القوة الشرائية للعملة، حيث قد يفوؽ  االلبفاضحالة  استثماراهتم ؼبواجهة

، وىو ما لألمواؿالثابتة، وتتزايد حدة ـباطر السلع عندما ترفع اؼبصارؼ من اصبارل استخداماهتا  باألسعاراحملقق مقوما 

 66.الثابتة باألسعار سينعكس سلبا على الدخل الصايف احملقق للمسانبُت مقوما

 :مخاطر السيولة  -2-3-6

ىي اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعرض ؽبا اؼبصرؼ جراء تدفق غَت متوقع لودائع عمالئو للخارج بسبب تغَت مفاجئ 

األجل إلعادة  يف سلوؾ اؼبودعُت، ومثل ىذا الوضع يبكن أف يفرض على اؼبصرؼ نشاطًا غَت اعتياديًا يف التمويل قصَت

 67.فجوة الناصبة عن نقص السيولة يف السوؽ بأسعار مرتفعةسبويل ال

 االلتزام:عدم مخاطر  -2-4

توجيهات اعبهات الرقابية و اؼبعايَت الدولية، و ، للمتطلبات القانونية تنشأ ىذه اؼبخاطر من عدـ االمتثاؿ 

أو اغبرماف من فبارسة نشاط مالية  ، سواء يف شكل جزاءاتعقوباتإذل ال البنكتعرض س اليتواإلشرافية )البنوؾ اؼبركزية(. 
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 .97، ص3129، النشر الجامعً الجدٌد، الجزائر،التقنٌات البنكٌة، محاضرات وتطبٌقاتفضٌل فارس،   
66

 .47، مرجع سبق ذكره، صالمالً  االستقرارمصرفٌة وتعزٌز المخاطر ال إلدارةآلٌات الحوكمة ، أمٌرة بن مخلوف  

 
67
، ماجستٌر فً المحاسبة والمالٌة، )دراسة تطبٌقٌة(دور المدقق الداخلً فً تفعٌل إدارة المخاطر فً المصارف العاملة فً قطاع غزة ، إبراهٌم رباح  

 .44ص ، 3122الجامعة االسالمٌة، غزة، 
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وقد تتسرب تلك اؼبعلومات ، بأنو مصرؼ غَت ملتـز بأنظمة ولوائح اعبهة الرقابيةفبا ينعكس سلباً على ظبعة البنك ، معُت

 68.إذل قطاع كبَت من اؼبودعُت واعبمهور ، فتؤثر سلبا على قدرة اؼبصرؼ يف استقطاب موارد مالية جديدة

 خلي بإدارة مخاطر :اعالقة التدقيق الد -3

تعترب ادارة اؼبخاطر احد اقساـ البنك  تتمتع باالستقاللية التنظيمية عن االقساـ االخرى يف رفع تقاريرىا 

ة يف توفَت سواءا جمللس االدارة أو اللجاف التابعة لو، اال انو اثناء اؼبمارسات اؼبهنية ينبغي  تبادؿ اؼبعلومات اؼبسانبم

ة للطرؼ اآلخر، باإلضافة اذل ربقيق التآزر واؼبواءمة واؼبشاركة يف ربسُت االداء، ودبا أنو فيما قاعدة بيانات ذات انبي

مضى وقبل التوسع الكبَت اليت شهدتو اؼبنشآت بصفة عامة والبنوؾ بصفة خاصة كانت ادارة اؼبخاطر تابعة إلدارة 

ؼبدقق الداخلي اذباه قسم ادارة اؼبخاطر التدقيق، أما بعد فصل القسمُت عن بعضهما البعض أصبح من مسؤولية ا

( بالنظر 2120واؼبسانبة يف ربسينها )اؼبعيار  مدى فعالية عمليات ادارة اؼبخاطروتقدمي االرشادات حوؿ ىو تقييم 

اذل مدى اختيار االستجابة للمخاطر حبيث يكوف مستوى اؼبخاطر يف انسجاـ مع قابلية البنك للمخاطر، والتقاطو 

 تعلقة باؼبخاطر واالبالغ عنها يف الوقت اؼبناسب.للمعلومات اؼب

 الرقابة الداخلية نظام تقويم  ق الداخلي فييدقتال أساليبخامسا: 

 على عدة أساليب منها: ،الرقابة الداخليةنظاـ  تقوميو لتعرؼ يعتمد اؼبدقق الداخلي يف نشاطو حوؿ ا 

كل إجراءات   مفصل يف لطريقة للقياـ بوصف كتايبىاتو ا إذلاللجوء  اؼبراجعُتيفضل بعض : الملخص التذكيري - أ

أوراؽ  خالؿعنها ومن  اؼبسؤوؿومن  اؼبستعملة والسجالتوعملية من النشاط، والشخص الذي يقـو بو، السندات 

 ،االستقصاءيقة طر  يف األساسيا تتفادى العيب هنمن مزايا ىاتو الطريقة أ، و يقيم قوة نظاـ الرقابة الداخليةكن أف يب
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، 3128، 51 العدد ،23المجلد ، مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة، طر عدم االلتزام وأثرها فً ربحٌة المصارف اإلسالمٌةمخا ، أحمد علً، سالم سوادي  

 .298ص
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 واؼبراحل اإلجراءاتيف وصف  اؼبطوؿ . ويعاب عليها الشرحاألسئلةعلى العشوائية  باإلجابة اؼبوظفُتىو قياـ و  أال

  69.استيعاهباوالذي يؤدي إذل استنزاؼ الوقت وصعوبة 

د يوربدها يتمكن من التعرؼ عللد اؼبشاكل ومواطن الضعف ليربد طة التدفق يفيتستخدـ خر  :قخرائط التدف - ب

 . 70اد اغبلوؿ اؼبناسبة ؽباهبة ومن مث ايسيأسباهبا الرئ

     71:من خالؿالرقابة الداخلية نظاـ  قوةاغبكم على اؼبدقق يستطيع  :المحاسبي فحص النظام - ت

 التدقيق احملاسيب للنقديات؛ -

 التدقيق احملاسيب للمخزونات؛  -

 التدقيق احملاسيب غبسابات الغَت؛  -

 ....التدقيق احملاسيب لوسائل الدفع -

من اؼبوظفُت العاملُت يف اؼبستويات الوظيفية اؼبختلفة يف الوحدة عما إذا   باالستفسارـو اؼبدقق يق  :ءاالستقصا -ث

أسئلة مكتوبة يتم اإلجابة بكلمة )نعم(   كانت الضوابط اليت ينوي االعتماد عليها قائمة ، وذلك عن طريق ؾبموعة

 72طن الضعف.تشَت إذل مواطن القوة وكلمة )ال( تشَت إذل موا
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أطروحة مقدمة كمتطلب لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً: علوم ، دراسة مقارنة دور تكنولوجٌا المعلومات فً تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق، مسٌف خالد

 .312ص ،3128،بسكرة –جامعة محمد خٌضر  ،ٌٌر تخصص: محاسبة وتدقٌقالتس
70

 .4، ص3129، ةٌة السعودٌالمملكة العرب، مٌوزارة التعل، أمانة تعلٌم األحساء، االنسٌابٌة والمخططاتخرائط التدفق ، أمنٌه بنت أحمد علً  
71

 .56ص  ،3129، جامعة غرداٌة، مالٌة والمحاسبةقسم العلوم ال، مطبوعة فً التدقٌق المالً والمحاسبً بوحفص روانً،  
72

 .76، ص3129، 53 العدد ،24المجلد ، لة دراسات محاسبٌة ومالٌةمج ،الرقابة الداخلٌة فً المنظمات غٌر الحكومٌةنظام تقوٌم ، عباس حمٌد التمٌمً  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 انثاني مبحثان

 نحوكمة ا عموميات حول

  يةبنكان
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 تمهيد:
توالت النظريات منذ فصل اؼبلكية عن االدارة يف اثبات وجودىا كدعائم لتنظيم العالقة بُت اؼبسانبُت )اؼبالؾ( 

شآت االقتصادية، بتفويض سلطة القرار يف واؼبسَتين، على غرار نظرية الوكالة اليت ع رفت موازاة مع التوسع الكبَت للمن

صورة تعاقدية، اليت بدورىا سانبت يف ظهور ما يسمى بنظرية التجذر، بتحكم اؼبسَت بزماـ االمور وإدماج 

االسًتاتيجيات الشخصية وتشكيل ما يسمى بالشبكة العالئقية، عكس نظرية اؼبضيف )اؼبدراء التنفيذيُت( اليت تعتقد 

لحتهم بتعظيم مصلحة اؼبالؾ، وىذا ما تنادي بو نظرية اصحاب اؼبصاحل )اؼبوظفُت، اؼبوردين، بارتباط  تعظيم مص

 الزبائن...(، بتعميم اؼبنفعة.

تعترب ىذه النظريات من أىم النظريات اليت سانبت يف االىتماـ دبصطلح اغبوكمة بشكل واسع، ؼبا ربويو من 

قايب، من جهة ودرع واقي من جهة أخرى غباالت الفساد بأشكالو، معتقدات حوؿ امكانية ربقيق الرشاد االداري والر 

، دبا فيها القطاع ا لذلك عملت اؼبؤسسات اػباصة والعامة على احتضاف ىذا ي الذي يعترب القاسم اؼبشًتؾ لبنكاؼبفهـو

 يف االزمات اؼبالية، من زاوية، ومن زاوية أخرى مستودع للثروة، ومصدر للتمويل.

ية كشاكلتها، للتصدي غباالت الفساد اؼبارل بنكرية اذل تبٍت نظاـ اغبوكمة الاعبزائية كبنسعت السلطات ال

واحملاسيب الذي شهده القطاع، كفضائح بنك اػبليفة والبنك التجاري والصناعي...، ؼبا وبمل )النظاـ( من مقومات 

 :ذلك جاء تفصيل ىذا الفصل كااليتالرقابة، اؼببادئ واؼبعايَت واالليات ....ل

 ماىية اغبوكمة يف البنوؾ االول : طلبالم

 بنكيةمبادئ اغبوكمة ال الثاني : طلبالم

  أنبية اغبوكمة يف البنوؾ : الثالث طلبالم

 : آليات اغبوكمة يف البنوؾالرابع  طلبالم
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 االول طلبالم

 ماىية الحوكمة في البنوك

اغبوكمة يف إعطاء مفهـو دقيق وموحد ؽبا، إال انو مت االتفاؽ اختلفت اؽبيئات واؼبنظمات الدولية اؼبهتمة دبنظومة         

 على مصطلح "حوكمة الشركات" حيث: 

 الشركة إدارة على القائمُت بُت فيما العالقات من بأهنا ؾبموعة OECD والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة تعرفها

 73اؼبسانبُت. من األسهم وغَتىم وضبلة اإلدارة وؾبلس

 يف والتحكم الشركات إدارة خاللو من يتم النظاـ الذي ىي :بأهنا (IFCالدولية) التمويل ؤسسةم تعرفها كما

 74أعماؽبا.

( بأهنا التنمية والتطوير اإلداري بالشركة، ويكوف ذلك من خالؿ :(Bank Worldوأيضا يعرفها البنك الدورل 

 .75كنولوجيا اليت تستخدمها.خربهتا، والربامج اليت تطرحها، واؼبشروعات اليت تنفذىا، ونوع الت

 الشركات ىي عبارة عن إطار عمل وىيكل تنظيمي ومعلومايت، يشمل القواعد بذلك يبكن القوؿ أف حوكمة و 

اؼبمارسات اليت ربدد كيفية ازباذ  اؼبنشأة  واألطراؼ ذات العالقة، وتضمن بُت إدارة العالقة ربدد واؼبعايَت واؼببادئ اليت

 حقيق أعلى مستوى من الرشاد اإلداري واعبودة.القرارات اؼبناسبة لت

بعد االىتماـ الكبَت حبوكمة الشركات وقباح ذبربتها على مستوى بعض اؼبؤسسات االقتصادية، وموازاًة عبهود      

اؼبنظمات الدولية يف إرساء مفهـو حوكمة الشركات، أبت اؼبؤسسات اؼبصرفية كالبنك الدورل وصندوؽ النقد الدورل 

، ومن بنوؾئية لللتسويات الدولية إال أف ربذو حذوا سابقتها، يف االجتهاد لصناعة وصياغة قواعد وأسس وقاوبنك ا

لقة باؼبمارسات على مستوى بينها، اؼببادئ الصادرة عن عبنة بازؿ للرقابة اؼبصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية واؼبتع

حيث: ،بنوؾاغبوكمة اؼبتعلقة بالضوء على مفهـو ، وقبل التطرؽ للمبادئ البد من تسليط البنوؾال
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 .74، ص3126موعة العربٌة للتدرٌب والنشر، مصر، المج -فن ادارة المإسسات عالً الجودة -الحوكمة الرشٌدة. مدحت محمد أبو النصر،  
74

 .45، ص3128، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر، حوكمة المإسسات بٌن المحاسبة المالٌة والتدقٌق المحاسبً. علً عبد الصمد عمر،  
75

 .45،ص3122، االردن، علتوزٌللنشر وا دار اسامة، حوكمة شركات المساهمة العامة فً سلطنة عمان. سالم بن سالم،  



 

 

ن خالؿ ؾبلس م بنوؾا األساليب اليت تدار هبا العلى أهن"اغبوكمة اؼبصرفية" بنك التسويات الدولية  يعرؼ 

العليا واليت ربدد كيفية وضع أىداؼ البنك والتشغيل وضباية مصاحل ضبلة األسهم وأصحاب اؼبصاحل من اإلدارة و اإلدارة 

 76لتزاـ بالعمل وفقا للقوانُت والنظم السائدة ودبا وبقق ضباية مصاحل اؼبودعُت.اال

مودعُت،  مسانبُت، بنكال شركاء بُت العالقة ربديد و الرشيدة اإلدارة " بأهنا اؼبصرفية للرقابة بازؿ عرفتها عبنةو       

 ؿبكم تنظيمي ىيكل خالؿ من وذلك اؼبصاحل رضتعا تاليف ؿباولة و ، ) اخل ... اغبكومة اإلدارة، ؾبلس زبائن، دائنُت،

 على احملافظة يؤمن دبا جيدة و واضحة بصورة إدارة اؼبخاطر خصوصا و بنكال إدارة يضمن و اعبميع، وبقق مصاحل

 77.يبنكر النظاـ ال استقرا

وجو وربكم اإلدارة يف وكذلك عرفت بأهنا ؾبموعة القواعد واللوائح القانونية واحملاسبية واؼبالية واالقتصادية اليت ت

وىي النظاـ الذي يتعامل اؼبصرؼ دبوجبو مع مصادر رؤوس أمواؿ اؼبسانبُت واؼبستثمرين اؼبؤسسُت لوضع  أداء عملها،

اػبطط والسياسات اليت تضمن حسن التنفيذ بتطبيق مبدأ الشفافية واإلفصاح، وضع األنظمة اؼبناسبة والفعالة للتدقيق 

  78والرقابة الداخلية.

ية عبارة عن قواعد وفبارسات تضبط العالقة بُت إدارة البنك واألطراؼ بنكاغبوكمة ال بذلك فيمكن القوؿ أفو  

واؼبارل ارتكازا على مبادئ متفق أسس االستقرار اإلداري األخرى من مسانبُت ومودعُت وعمالء ...، للمسانبة يف بسط 

 ل يسمح بتحقيق إدارة رشيدة وتسيَت ؿبكم.بشك ...واؼبساءلةاإلفصاح والشفافية والعدالة كعليها،  
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مالٌة بنوك  تخصص، مذكرة ماجستٌر،مع اإلشارة إلى حالة الجزائر"أهمٌة تطبٌق الحوكمة فً البنوك وأثرها على بٌئة األعمال  ،عثمانً مٌرة.

 .67، ص2012 ،جامعة المسٌلــــــة، وتامٌن
77

 .3، ص3128، صندوق النقد العربً، االمارات، مصرفٌةمبادئ حوكمة المإسسات ال. اللجنة العربٌة للرقابة المصرفٌة،  
78

 .47، ص:312، دار االٌام للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، الحوكمة المصرفٌة فً ظل مقررات لجنة بازل. مرٌم هانً،  
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 الثاني طلبالم

 يةبنكلمبادئ الحوكمة ا

ساىم ظهور مصطلح اغبوكمة يف توسيع الدراسات االكاديبية، وؿباولة اسقاطها على الواقع االداري، لذلك 

ىذه ، حيث استدع االمر من عملت اؼبنظمات الدولية على ضبط ىذا اؼبفهـو وفق متطلبات اؼبمارسة اؼبهنية، واالخالقية

اؼبنظمات  وعلى رأسهم منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية وبنك التسويات، وضع اطار مرجعي يف شكل شروط، قباح 

منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية صبلة من اؼببادئ ربت مسمى مبادئ حوكمة اي منظمة مرتبط بو، حيث اصدرت 

 الشركات.

  شركاتال حوكمة  مبادئأوال: 

 2004يف عاـ  OECDتعترب مبادئ اغبوكمة الستة اليت توصلت إليها منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية 

ج مثارل غبوكمة أقرت اؼبنظمة بعدـ وجود مبوذ ما بعػد  ،كمصدر لتبٍت نظاـ اغبوكمةمن بُت اؼبرجعيات اؼبتفق عليها  

ىو موضح يف  اكممبادئ للحوكمة   على حصرت اذل أخرى، فعملالختالؼ البيئة االدارية من شركة ، الشركات اؼبسانبة

 :أدناهالشكل 
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 : مبادئ حوكمة الشركات9 الشكل رقم

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الباحث استنادا على ما ورد عن منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية المصدر:

على ضرورة توفَت األسس الالزمة  حوكمة المؤسساتضمان األساس الالزم لتفعيل إطار  حيث نص مبدأ 

لتفعيل أطار حوكمة اؼبؤسسات من أجل رفع مستوى الشفافية وأف يتوافق ىيكل اغبوكمة مع اإلطار القانوين ووبدد بدقة 

 79 مسؤوليات اؽبيئات اؼبختلفة اؼبسؤولة عن األشراؼ والرقابة.

ارشادات تضمن تطبيق ىذا اؼببدأ منها تأمُت أساليب  تضع اؼبنظمة عدة بأفحقوق المساىمين  مبدأ كما نص

يف اجتماعات اعبمعية  التصويتاؼبشاركة يف و  ،اؼبرتبطة هبذه االسهم اؼبعلومات اغبصوؿ علىألسهم، و تسجيل ملكية ا

  80.العامة وانتخاب وعزؿ اعضاء ؾبلس االدارة

وضماف ار اؼبسانبُت واألجانب منو، صغعلى العدالة خاصة مع  المعاملة المتكافئة للمساىمينمبدأ نص و 

 ؛ يف حالة انتهاكهاؽبم تعويض اغبقوؽ 
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 .51ص  ، مرجع سبق ذكره،حوكمة المإسسات بٌن المحاسبة المالٌة والتدقٌق المحاسبًعلً عبد الصمد عمر، .  

80
 .42 مرجع سبق ذكره، ص، حوكمة الشركات المساهمة العامة فً سلطنة عمانسالم بن سالم،   

 حقوق المساهمٌن
 مبادئ 

حوكمة 

الشركات 

OECD 

 ضمان األساس الالزم لتفعٌل إطار حوكمة المإسسات

 اإلفصاح والشفافٌة

 دور أصحاب المصالح 

 المعاملة المتكافئة للمساهمٌن

 مسإولٌة مجلس اإلدارة
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بضماف ، دبا ىبوؿ ؽبم القانوف ذلكحبقوؽ أصحاب اؼبصلحة الذي ينادي  دور أصحاب المصالح ومبدأ

 ؛ربقيق التكافل يف التعويضات عن االضرار واؼبشاركة اؼبستمرة بينهم وبُت اؼبنظمات 

، ويف الوقت اظهار كل اؼبعلومات اليت من شأهنا أف تؤثر على ازباذ القرار: ينبغي ةاإلفصاح والشفافيمبدأ 

 وبكل حرية تامة دوف الوقوع ربت ضغوط ؛، اؼبناسب

لتوجيو اؼبؤسسات   االسًتاتيجيةهبب أف يتيح إطار اغبوكمة اػبطوط اإلرشادية  مسؤولية مجلس اإلدارة: مبدأ

إلدارة التنفيذية من قبل ؾبلس اإلدارة، واف تتم مساءلة ؾبلس اإلدارة من قبل كما هبب أف يكفل اؼبتابعة الفعالة ل

 81اؼبؤسسة واؼبسانبُت، ىذا باإلضافة للمسؤوليات التالية:

هبب أف يعمل أعضاء ؾبلس اإلدارة على أساس توافر كامل اؼبعلومات، وكذا على أساس النوايا اغبسنة، وسالمة  -

 عى لتحقيق مصاحل اؼبؤسسة واؼبسانبُت؛القواعد اؼبطبقة، كما هبب أف يس

 ينبغي أف يعمل ؾبلس اإلدارة على ربقيق اؼبعاملة اؼبتكافئة عبميع اؼبسانبُت؛ -

 يضمن ؾبلس اإلدارة التوافق مع القوانُت السارية وأف يأخذ يف االعتبار اىتمامات كافة أصحاب اؼبصاحل؛ -

 82  :مبادئ الحوكمة في البنوك

 دارة أغلبية اؼبسؤولية على شؤوف اؼبصرؼ، ولو اغبق يف :: جمللس اإل1المبدأ رقم 

  للمصرؼ؛ االسًتاتيجيةاؼبوافقة على تنفيذ األىداؼ 

  إدارة وتسيَت اؼبخاطر ؛ اسًتاتيجيةاإلشراؼ على 

 متابعة تطبيق مبادئ اغبوكمة يف اؼبصرؼ؛ 

 .اإلشراؼ والرقابة على اإلدارة العليا للمصرؼ 

                                                           
 علً عبد الصمد عمر، حوكمة المإسسات بٌن المحاسبة المالٌة والتدقٌق المحاسبً، مرجع سبق ذكره، ص52. 

81
  

82
 .218-217مرجع سبق ذكره، ص ص ،الحوكمة المصرفٌة فً ظل مقررات لجنة بازلمرٌم هانً، .  
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أعضاء ؾبلس اإلدارة مؤىلُت بالنسبة للوظائف اليت يشغلوهنا، حيث هبب أف يكوف على  : ينبغي أف يكوف2المبدأ رقم 

 دراية كافية لدورىم وقدرهتم على ربقيق اؼبمارسات السليمة وتعزيز مبادئ اغبوكمة داخل اؼبصرؼ؛

ن خالؿ متابعة ومراقبة : ينبغي على ؾبلس اإلدارة ربديد فبارسات اغبوكمة اؼبناسبة واؼبالئمة لوظيفتهم، م3المبدأ رقم 

 بشكل مستمر ودوري لتطبيق مبادئ اغبوكمة، وىذا دائما يف نطاؽ ربسُت شؤوف اؼبصرؼ؛

أف يتحمل إدارة أنشطة اؼبصرؼ بالطريقة اليت  : ينبغي على اإلدارة العليا) ربت إشراؼ ؾبلس اإلدارة(،4المبدأ رقم 

 جور والسياسات األخرى اليت قد وافق عليها ؾبلس اإلدارة؛عمل اؼبصرؼ، إدارتو للمخاطر، األ اسًتاتيجية تتسق مع

: يف ىيكل ؾبلس اإلدارة، للبنك اؼبركزي اؼبسؤولية الكربى لضماف إنشاء وتشغيل إطار حوكمة واضح 5المبدأ رقم 

 ؼ؛ومناسب للمصارؼ التجارية، كما ينبغي على ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا معرفة كل اؼبخاطر اليت هتدد اؼبصر 

: ينبغي أف يكوف لدى اؼبصرؼ نظاـ رقايب داخلي لتسيَت وإدارة اؼبخاطر مع كفاية اؼبوارد، االستقاللية 6المبدأ رقم 

 وسهولة الوصوؿ واالتصاؿ دبجلس اإلدارة؛

: هبب أف يكوف ىناؾ ربديد للمخاطر ومراقبتها، من خالؿ اف يكوف ىناؾ ربكم جيد باؼبخاطر ومراقبة 7المبدأ رقم 

ىا على اؼبصرؼ، من اجل مواكبة أىم التغَتات اغباصلة على اؼبخاطر وتطوراهتا مع االحتماؿ الدائم لوقوع اؼبخاطر تأثَت 

 اػبارجية؛

: إف وجود إطار فعاؿ للحوكمة، وتوفر اإلدارة اعبيدة واحملكمة للمخاطر، تتطلب التواصل القوي مع 8المبدأ رقم 

فكالىم يكوف عن طريق االتصاؿ اؼبباشر مع ؾبلس اإلدارة  ض ؽبا اؼبصرؼ،اؼبصرؼ بشأف اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعر 

 واإلدارة العليا، او عن طريق تقدمي التقارير؛ 

: ؾبلس إدارة اؼبصرؼ مسؤوؿ عن مراقبة إدارة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبصرؼ، وأف يؤسس ؽبم مصلحة، 9المبدأ رقم 

 تقدمي اؼبشورة، يف حالة تعرض اؼبصرؼ للخطر.رتبطة بتحديد، تقييم، و ؼبصرؼ اؼبوأف يصادؽ على سياسات وإجراءات ا
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: ينبغي على عمليات اؼبراجعة الداخلية أف توفر تأمُت مستقل جمللس اإلدارة ، واف تدعم ؾبلس اإلدارة 10المبدأ رقم 

 ويل؛واإلدارة العليا عن طري تعزيز عملية اغبوكمة الفعالة لتحقيق سالمة اؼبصرؼ على اؼبدى الط

 :ينبغي على ىيكل األجور اف يتماشى مع مبادئ اغبوكمة السليمة واإلدارة العادلة للمخاطر يف اؼبصرؼ؛11المبدأ رقم 

ينبغي أف تكوف اغبوكمة اؼبصرفية مالئمة من خالؿ مبدأ اإلفصاح والشفافية للمسانبُت، اؼبودعُت، : 12المبدأ رقم 

 الفاعلُت يف السوؽ اؼبارل؛

: ينبغي أف يوفر اؼبشرفوف )اؼبراقبوف( ، دليل خاص باغبوكمة يف اؼبؤسسات اؼبصرفية، يتضمن تقييم شامل 13المبدأ رقم 

وتفاعل منتظم مع ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا، حيث يكوف ىذا الدليل قابل للتحسُت وتوفَت اإلجراءات التصحيحية 

 ا بُت اؼبراقبُت.عند اغباجة، باإلضافة إذل تبادؿ اؼبعلومات حوؿ اغبوكمة م

 الثالث مطلبال

 أىمية الحوكمة في البنوك

تعترب اغبوكمة من النماذج اغبديثة اليت القت اىتماما كبَتا من الباحثُت واؼبنظمات  ؼبا ربملو من مقومات تدعم 

لتارل ي باالقتصاد ككل، وبابنكقطاع الاالداء الوظيفي لإلدارة ككل، وللبنوؾ بصفة خاصة، حيث ارتبطت ـباطر ال

ارتأت اؼبنظمات الدولية مثل عبنة بازؿ على اصدارات تتعلق دبدى أنبية تطبيق اغبوكمة يف االدارة البنكية، لذلك يبكن 

  :بأنو يبنكة تطبيق اغبوكمة يف القطاع الأنبي النظر اذل

عتبارىم عند ازباذ قرارات التزاـ البنوؾ بتطبيق مبادئ اغبوكمة أصبح يبثل أحد اؼبعايَت اليت يضعها اؼبستثمروف يف ا -

االستثمار، خاصة يف ظل النظاـ االقتصادي العاؼبي اغبارل الذي يتسم باشتداد اؼبنافسة يف األسواؽ احمللية والدولية، ومن 

 83مث فإف البنوؾ اليت تطبق مبادئ اغبوكمة تصبح ؽبا ميزة تنافسية عبلب الودائع؛

                                                           
 

83
أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه الطور الثالث فً -دراسـة حـالـة الجزائـر- المالٌة  األزماتالحوكمة المصرفٌة ودورها فً مواجهة رٌم عمري،  

أم  –جـــامــعـة العربً بن مهٌدي  ،قسم عـلـوم التسٌٌر ،و العلوم التجارٌـة وعـلوم التسٌٌـر االقتصادٌةكـلٌـة العـلوم ، علوم التسٌٌر تخصص: مالٌة وبنوك

 .33 32، الجزائر، ص ص 3128–البواقً
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سُت إدارة البنك وذبنب التعثر واإلفالس، ويساىم يف ازباذ القرارات على تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبصرفية يؤدي إذل رب -

 أسس سليمة؛

يؤدي تطبيق مبادئ اغبوكمة يف البنوؾ إذل ربط اؼبكافآت ونظاـ اغبوافز باألداء، فبا يساعد على ربسُت كفاءة أداء  -

 البنك؛

يت تقًتض منها على تبٍت مفهـو اغبوكمة، فبا يؤدي التزاـ البنوؾ بتطبيق مبادئ اغبوكمة يساىم يف تشجيع الشركات ال -

 إذل البفاض درجة اؼبخاطر عند تعاملها مع البنوؾ واإلقالؿ من التعثر.

 منها ضرورة ال خيارا.وبالرغم من أف اغبوكمة اؼبصرفية ال تكتسب الصبغة اإللزامية إال أف مزاياىا ذبعل 

 لمطلب الرابعا

 آليات الحوكمة في البنوك

سيد نظاـ اغبوكمة يف البنوؾ على عدة آليات داخلية وخارجية تساىم يف ربقيق اؽبدؼ من وجودىا، ذبرتكز ي

 :ىذه االليات يبثل  الشكل التارلو وتنظم ـبرجاهتا من مبادئ ومعايَت تضبط اؼبمارسات اؼبهنية للدور اؼبنوط منو، 

 : آليات الحوكمة في البنوك10الشكل رقم                          

 

 

 

 

 

 

 اؼبصدر: من اعداد الباحث

وكآلٌات الحوكمة فً البن  

يةارجخاآلليات ال اآلليات الداخلية  

 مجلس

االدارة   
التدقٌق 

 الداخلً

 لجان

 التدقٌق

 

 االدارة

التدقٌق 

 الخارجً

القوانٌن 

 واللوائح

المنافسة 

وسوق 

 العمل

 االستحواذ

 واالندماج
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 اواًل: اآلليات الداخلية 

 سًتاتيجية،اال واءات الالزمة لتحقيق أىداف، وازباذ اإلجر لبنكداخلية على أنشطة وفعاليات اليات الاال شرؼت

 ي: لما يىذه االليات ك ويبكن تصنيف

 :مجلس االدارة -1

الصالحيات يف بصفتو الوكيل االوؿ عن صبعية اؼبسانبُت، اليت زبوؿ لو كل  يعتلي ؾبلس االدارة اؽبـر االداري

 بنك.تسيَت شؤوف ال

ريتها األخَتة على الزامية تضمُت اجمللس لألعضاء غَت التنفيذيُت باعتباره يعزز نشوحملت عبنة بازؿ يف  

فاعلية يف اؼبراقبة من األعضاء الداخليُت  االستقالؿ واؼبوضوعية ؽبذا اجمللس باإلضافة اذل أف األعضاء اػبارجيُت أكثر

من أجل اغبفاظ على ظبعتهم، كما أف األعضاء الداخليُت ليس لديهم القدرة على عزؿ أو استبداؿ اؼبدراء 

 84التنفيذيُت سيئ السمعة.

 85ؾبلس االدارة يف:مهاـ ومسؤوليات كمن تو 

فو وتعظيم وأىدا البنكشأهنا ربقيق مصلحة وضع االسًتاتيجيات والسياسات واػبطط واإلجراءات اليت من   -

 وخدمة اجملتمع احمللي؛ حقوؽ مسانبيو

، على حقوقهم ومعاملتهم بشكل احملليُت فيهم غَت امة لضماف حصوؿ صبيع اؼبسانبُت دبوضع اإلجراءات الالز   -

 وبقق العدالة واؼبساواة دوف سبييز؛

 شريعات النافذة؛ازباذ اإلجراءات الالزمة لضماف االلتزاـ بأحكاـ الت  -

 ؛بنكواجهها اليإدارة اؼبخاطر اليت قد  وضع سياسة -

                                                           
 

84
مجلة الدراسات المالٌة  ،)دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من البنوك الجزائرٌة(المالً للمصارف  األداءأثر آلٌات حوكمة الشركات على ، رٌم بن عٌسى 

 .3128ي، الجزائر، الواد، جامعة الشهٌد حمة لخضر، والمحاسبٌة، العدد الثامن
85

  https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=869 view :24/10/2020  

https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=869
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=869
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من استغالؿ معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب  بنك منع األشخاص اؼبطلعُت يف الوضع إجراءات هتدؼ إذل  -

 مادية أو معنوية؛

 وإهناء خدماتو؛ بنكتعيُت اؼبدير العاـ لل  -

 ؛ؼبؤسسة البنكيةيف اات اإلدارة التنفيذية ربديد مهاـ وصالحي  -

ازباذ اػبطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سَت العمل دبا يف ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق   -

الداخلي تكوف مهمتها التأكد من االلتزاـ بتطبيق أحكاـ التشريعات النافذة ومتطلبات اعبهات الرقابية واألنظمة 

 اإلجراءات اليت يضعها ؾبلس اإلدارة؛الداخلية والسياسات واػبطط و 

 ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. بنكقواعد اغبوكمة الرشيدة يف ال وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق  -

 86اؼبسؤوليات التالية: ةباإلضافة اذل ذلك يتوذل ؾبلس اإلدار 

 ؛واعتمادىا البنكاؼبراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف  -

 ؛، دبا يف ذلك االنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير اؼباليةالمة األنظمة اؼبالية واحملاسبيةالتأكد من س -

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة اؼبخاطر، وذلك من خالؿ ربديد الصور العاـ عن اؼبخاطر اليت قد  -

 ؛ تواجو الشركة وطرحها بشفافية

القة مع أصحاب اؼبصاحل من أجل ضبايتهم وحفظ حقوقهم وهبب أف تغطي ىذه وضع سياسة مكتوبة تنظم الع -

آليات تعويضهم عن الضرر وتسوية الشكاوى واػبالفات، وتوطيد العالقات دبا يعكس  (،بوجو خاص)السياسة 

 قواعد السلوؾ اؼبهٍت لألعواف االدارية؛

التأكد من الوضع اؼبارل وقدرة اجملموعة التحقق من توفر اؼبوارد الكافية لتحقيق أىداؼ البنك عن طريق  -

 .على ربقيق األىداؼ والعمل على ربسُت الكوادر البشرية عن طريق تأىيل وتدريب اؼبوظفُت

                                                           
86

 https://www.savola.com/investors/corporate-governance/board-of-directors-responsibilities view :24/10/2020 

https://www.savola.com/investors/corporate-governance/board-of-directors-responsibilities
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 لجنة التدقيق -2

تعترب عبنة فرعية منبثقة عن ؾبلس اإلدارة، تضم أعضاء مستقلُت يف الشركة والغاية منها مساعدة ؾبلس اإلدارة 

أحكاـ  البنكبشكل عاـ، وهتدؼ إذل ضماف تطبيق  للبنكيف اإلشراؼ على النظاـ الرقايب  على الوفاء بالتزاماتو

يره دبا وبفظ اؼبصاحل شأهنا تفعيل الدور الرقايب وتطو  جمللس اإلدارة من عقدىا والقانوف باإلضافة إذل تقدمي توصيات 

 87اؼبتعارضة.

 : مثلتقـو عبنة التدقيق بالعديد من اؼبهاـ والوظائف و

  ؛ية قبل تقديبها إذل ؾبلس اإلدارةاجعة الكشوفات اؼبالمر 

  ؛جيالتوصية بتعيُت ومكافأة وإعفاء اؼبدقق اػبار 

  ؛لويات يف التدقيق واالتفاؽ عليهامناقشة نطاؽ وطبيعة األو 

  ؛مشكالت تنشأ أثناء عملية التدقيقاؼبناقشة مع اؼبدققُت اػبارجيُت ألية ربفظات أو 

 ؛ة يف الشركة وإدارة اؼبخاطر فيهاارجيُت والداخليُت لتقومي فعالية نظاـ الرقابة الداخلياؼبناقشة مع اؼبدققُت اػب 

  اإلشراؼ على وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة التقارير اليت تقدمها والنتائج اليت تتوصل إليها وتقدمي التوصيات

 ؛الزباذ اإلجراءات الالزمة إلدارةل

  قبل ؾبلس اإلدارة، واليت ؽبا صلة بأعماؿ التدقيق والرقابةالقياـ بأية واجبات تكلف هبا من. 

 التدقيق الداخلي -3

 ليها اغبوكمة يف ذبسيد ـبرجاهتا.يبثل التدقيق الداخلي العمود االساسي من ضمن االعمدة اليت ترتكز ع

حيث أف  ة،األساسيربتاج إدارات التدقيق الداخلي إذل تطوير أعماؽبا وأساليبها من أجل ربقيق مهمتها كما 

، ىي تقدمي (كما يوضح معهد اؼبدققُت الداخليُت)داخلي سواء كانت كبَتة أو صغَتة التدقيق الإلدارة  األساسيةاؼبهمة 
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 رالتسٌٌعلوم  ًف الماجستٌرطلبات نٌل شهادة مذكرة مقدمة ضمن مت، دور الحوكمة فً تحسٌن إدارة المخاطر المصرفٌة دراسة مقارنةكتفً خٌرة،   

 .74، ص3127، سطٌف، جامعة فرحات عباس،  المؤسسة: الحوكمة ومالٌة تخصص
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اليت هتدؼ إذل إضافة قيمة وربسُت العمليات ومساعدة اؼبؤسسة  االستشارية التأكيدات اؼبستقلة واؼبوضوعية واػبدمات

إدارة و منهجية منضبطة يف تقييم كفاية الضوابط وربسُت كفاءة عمليات اغبوكمة  تطبيق خالؿيف ربقيق أىدافها من 

 88ة.اؼبخاطر والرقابة الداخلي

يقـو اؼبدققوف الداخليوف من خالؿ األنشطة اليت ينفذوهنا بزيادة اؼبصداقية، العدالة، ربسُت سلوؾ اؼبوظفُت 

 .د اإلداري واؼبارلوتقليل ـباطر الفسا العاملُت يف الشركات اؼبملوكة للدولة

 االدارة التنفيذية -4

اإلدارة، كما أف تعترب اإلدارة ىي اعبهة اؼبسؤولة يف الشركة عن تقدمي التقارير اػباصة باألداء الفعاؿ إذل ؾبلس 

والشفافية يف  باإلضافة إذل مسئوليتها ذباه اإلفصاح وزيادة قيمتو بنكولة عن تعظيم أرباح الؤ اإلدارة تكوف مس

 89بنك،لطراؼ اؼبتعاملة مع الوصل بُت ؾبلس اإلدارة وبقية األشرىا للمسانبُت، واإلدارة ىي حلقة االيت تن اؼبعلومات

والتمكُت من االليات الرقابية ؼبتابعة أداء ىذه االعواف  لك ي شًتط حسن اختيار أعواهنا حبرص تاـ ومسؤولية،لذ

 وتدريبهم وتكوينهم .

 ثانيا: اآلليات الخارجية 

الرقابة اليت يبارسها أصحاب اؼبصاحل اػبارجيُت على الشركة،  يات حوكمة الشركات اػبارجية يفتتمثل آل

 صدر أحد اؼبصادر الكربى اؼبولدةوالضغوط اليت سبارسها اؼبنظمات الدولية اؼبهتمة هبذا اؼبوضوع، حيث يشكل ىذا اؼب

 ات ما يأيت: لضغط ىائل من أجل تطبيق قواعد اغبوكمة ومن األمثلة على ىذه اآللي
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 .33، ص3126ٌونٌو  -الشرق االوسط–، مجلة المدقق الداخلً المستمرللتدقٌق  المتزاٌدة األهمٌة، بورس بافري  
89

، اطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، تخصص محاسبة ء المالً لشركات التؤمٌنمبادئ الحوكمة فً تفعٌل االدا دورنبٌل قبلً،   

 .58، ص3128مالٌة والبنوك، جامعة حسٌبة بن بوعلً، الشلف،
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  التدقيق الخارجي: -1

ولكي ، وتوافقها مع اؼبعايَت اؼبتعارؼ عليها، يقـو اؼبدقق اػبارجي بإبداء رأيو حوؿ مدى صحة القوائم اؼبالية

 و التطبيقية إلطار التدقيق، القياـ  ةظرينالالنظرية األبعاد  وذا األخَت و يف إطار ما سبليى بغي علىبذلك ي ويتسٌت ل

 90:اصر اآلتيةنالع نو التحقق مبالفحص 

 اإلجراءات و الطرؽ اؼبطبقة؛ نالتحقق م -

 اصر األصوؿ؛ نمراقبة ع  -

؛نمراقبة ع -  اصر اػبصـو

 التسجيل السليم للعمليات؛ نالتأكد م  -

 وات السابقة؛نواتج اليت زبص السنالتسجيل السليم لكل األعباء و ال نالتأكد م  -

 خطاء؛واع الغش، التالعب و األنؿباولة كشف أ -

 و اؼبؤسسة ككل؛ نظاـتقييم األداء داخل ال  -

 داؼ و اػبطط؛ىتقييم اال  -

 ؛تنظيميتقييم اؽبيكل ال  -

 .الرقابية النظمةتقييم ا  -

 القوانين واللوائح: -2

ماية تعترب القوانُت واللوائح بوصلة الفاعلُت االساسيُت يف اغبوكمة وكدليل ارشادي ؽبم، من جهة يضمن اغب 

، ومن جهة أخرى توفَت اجراءات وغَتىمُت وأصحاب األعماؿ لاؼبوردين والدائنُت والعامذات العالقة، لألطراؼ الذاتية و 

 التصفية يف حالة تعثر واالفالس.

                                                           
90

ٌة بمإسسة نسة دراسة مٌداظام الرقابة الداخلٌة لعملٌات المخزون داخل المإسن ندور المدقق الخارجً فً تقٌٌم المخاطر و تحسٌ، بوبكر عمٌروش  

، ادة الماجستٌر فً العلوم التجارٌة تخصص: دراسات مالٌة ومحاسبٌة معمقةهمتطلبات الحصول على ش نمذكرة مقدمة ضم، سطٌف ضاب العلٌاهال نمطاح

 .9ص،  3122، سطٌف، جامعة فرحات عباس 
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اؼبرتبطة مباشرة بعملية اغبوكمة،  األطراؼاليت ذبري بُت ـبتلف  التفاعالتالقانونية والتنظيمية على  اآللياتتؤثر 

 Sar فتهم يف ىذه العملية، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم، حيث فرض قانوفليس فيما يتصل بدورىم ووظي

banes-Oxley Act 91:مثاؿ قواعد على الشركات اؼبسانبة تتمثل يف 

 من أغلبية أعضاء مستقلُت؛  اإلدارةضرورة تشكيل ؾبلس  -

دبهمة واعفاء اؼبدقق اػبارجي  فلالتك و لى عملية إعداد التقارير اؼباليةللجنة التدقيق ع اإلشرايفتعميق الدور    -

 واؼبصادقة على اػبدمات غَت التدقيقية اليت يبكن أف تقدمها شركات التدقيق لزبائنها؛ 

ومدير الشؤوف اؼبالية تقييم صحة التقارير اؼبالية ونظاـ الرقابة اؼبالية، وكذلك وضع  األعلىدور اؼبدير التنفيذي   -

على اؼبصادقة على البنك وعبنة التدقيق وربديد قدرة اؼبسؤولُت يف  خطوط اتصاؿ فعالة بُت اؼبدقق اػبارجي

 البنك.يف  اآلخرين، واليت قد تكوف مضرة دبصاحل اؼبالكُت وأصحاب اؼبصاحل البنكاليت زبصهم يف  اؼبعامالت

 منافسة )سوق المنتجات/الخدمات( وسوق العمل اإلداري:  -3

اليت اآلليات  من أىم)اؼبنتجات/اػبدمات( أحدمل االداري اؼبنتجات والعسوؽ على مستوى نافسة اؼب دترب تع

وىذا يعكس بالضرورة فشلها  لإلدارةعدـ التأىيل  أف ،حيث اثبت بعض الباحثُت ،الشركات غبوكمةاؼبهمة ترتكز عليها ا

، وذلك بقوؽبم إذ دل تقم Hess &Impavidoويؤكد على ىذه األنبية كل من  يف سوؽ اؼبنافسةدورىا ما يضعف 

اإلدارة بواجباهتا بالشكل الصحيح )أو إهنا غَت مؤىلة( فإهنا سوؼ تفشل يف منافسة الشركات اليت تعمل يف نفس حقل 

وبالتارل تتعرض لالفالس، إذ إف منافسة سوؽ اؼبنتجات )أو اػبدمات( هتذب سلوؾ اإلدارة، وخباصة إذا كانت الصناعة، 

 .ىناؾ سوؽ فعالة للعمل اإلداري

 وي نبئ بوضع البنك موضع االستالء. ،ياإلدار سوؽ العمل ، و 

؛ حيث أهنا تسمح بإزالة اؼبدراء أمر ضروري للتخصيص الكفء للمواردإف وجود سوؽ نشطة ؼبراقبة اؼبؤسسات 

 92أىداؼ البنك وربسُت ادائو.غَت االكفاء واستبداؽبم دبدراء قادرين على ربقيق 
                                                           

91
 .271، مرجع سبق ذكره، صالمالً الستقراراالمخاطر المصرفٌة وتعزٌز  إلدارةآلٌات الحوكمة ، أمٌرة بن مخلوف  
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 :االستحواذاالندماج و  -4

، أما االستحواذ فينشأ برغبة مؤسسة ذات شأف واسع يف سبلك ن بُت مؤسستُت أو أكثرأنو تكوييعرؼ االندماج ب

 مؤسسة أخرى أقل وزناً منها.

 93 على: بنكيةاالندماج واالستحواذ بُت اؼبؤسسات ال يهدؼ

 ؛ لألمواؿ توفَت مصادر دخل جديدة -

 ؛ةبنكيسُت مستوى جودة اػبدمات الورب هتيئة الظروؼ اؼبالئمة لتنويع -

 ؛کيانات مصرفية كبَتة قادرة على حشد اؼبزيد من اؼبوارد اؼباليةخلق   -

 ؛استقطاب اؼبزيد من الودائع واؼبدخرات -

 ؛الكبَتة ذات اعبدوى االقتصاديةسبويل اؼبشروعات االقتصادية   -

 ؛االستفادة من وفورات التكلفة الناذبة عن مزايا اإلنتاج الكبَت والتطور التكنولوجي -

 بنكيةال دماتػبازيادة مستوى جودة   -

 ؛كسب اؼبزيد من ثقة العمالء   -

 ؛القدرة على ربمل اؼبخاطرة -

 .ربسن مستوى األيدي العاملة نتيجة توفر اػبربة والتدريب اعبيد -

 94وايضاً تساىم عمليات االندماج واالستحواذ على:

 ارتفاع تصنيف البنوؾ اؼبندؾبة؛ -

 اعادة اؽبيكلة للبنوؾ اؼبندؾبة؛ -

 زيادة قدرهتا التنافسية؛تعظيم رحبية البنوؾ و  -
                                                                                                                                                                                                 

92
 .59، مرجع سبق ذكره، صالحوكمة المصرفٌة فً ظل مقررات لجنة بازلمرٌم هانً،   

93
دراسة حالة بنك )، أهمٌة االندماج واالستحواذ كتوجه حدٌث لتعزٌز األداء المالً والتنافسً للمصارف المحلٌة الفلسطٌنٌة، عزمً وصفی عوض  

 .:312، 23العـــدد،  32جلدلما، والعلوم التجارٌة والتسٌٌر االقتصادٌةمجلـة العلوم ،)الوطنً فلسطٌن والبنك
94

 .3121جوان  ،العدد السابع ،أبحاث اقتصادٌة وإدارٌة، مجلة االندماج المصرفً كتوجه حدٌث لتطوٌر وعصرنة النظام المصرفً، مطاي عبد القادر  
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 ارتفاع القيم السوقية ألسهم اؼبصارؼ اؼبندؾبة؛ -

 خلق اسًتاتيجية دفاعية. -

 



 

 

 

 

 

 

 انثانث مبحثان

 نمورج انخطوط انثالثة 

 انتذقيق تفعيمودوره في 

 انذاخهي
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 تمهيد:

طوط الدفاع الثالثة مت اصدار ورقة حبثية من طرؼ معهد اؼبدققُت الداخليُت العاؼبي موسومة خب 2013يف عاـ 

يقـو على ثالث ؾبموعات منفصلة من االدارة التنفيذية، والفمرؽ اؼبركزية إلدارة اؼبخاطر وااللتزاـ، واؼبدققُت الذي 

وربقيق االىداؼ االسًتاتيجية من جهة، ومن جهة أخرى سبكُت اؽبيئات الرقابية،  ، مواجهة اؼبخاطرهبدؼ الداخليُت، 

 الداخلي. والتدقيق اؼبخاطر وإدارة الداخلية الرقابةءة أنظمة وكفا  فعالية تقييم  من

ه على الوظيفة الدفاعية فقط، وعدـ احتواءه قتصار إال أف ىذا النموذج شهد انتقادات كبَتة حوؿ مدى فعاليتو وا

النموذج ليظهر ربيُت العمل على لذلك مت استدراؾ النقائص و واالتصاؿ اؼبباشر بُت اػبطوط الثالثة، على عنصر التنسيق 

 ربت مسمى مبوذج اػبطوط الثالثة لالنتقاؿ من الوظيفة الدفاعية اذل الوظيفة التشاركية دفاعا وىجوما.

وما وبملو من متطلبات تعزيز الوظائف االدارية، مبوذج اػبطوط الثالثة لذلك جاء ىذا الفصل ليسلط الضوء على 

 خاصة التدقيق الداخلي كاآليت:

 

 ىية مبوذج اػبطوط الثالثةمااالول:  طلبالم

 مبادئ مبوذج اػبطوط الثالثة :الثاني طلبالم

 تطبيق مبوذج اػبطوط الثالثة الثالث: طلبالم



 

 

 االول طلبالم

 ماىية نموذج الخطوط الثالثة

كعادتو، نتيجة الستفادتو من االنتقادات والنظر اليها ( IIA)تواصلت التحيينات من معهد اؼبدققُت الداخليُت 

مبوذج خطوط الدفاع الثالثة اؼبألوفة نظرة جديدة  شهدانب االهبايب عمال دببدأ ربويل التهديدات اذل فرص، حيث من اعب

 .واقتصر على مسمى مبوذج اػبطوط الثالثة شكل ومضموف،فاع دبا ربملو ىذه الكلمة من حبذؼ مصطلح الد

، تكوين نظرة حوؿ مبوذج خطوط الدفاع الثالثةبنا بداية وقبل التطرؽ اذل حيثيات مبوذج اػبطوط الثالثة، هبدر 

 بعد استعراض شكلو.

 نموذج خطوط الدفاع الثالثة :  11الشكل رقم

 
 .6، ص2019سبتمبر، 9، العدداالردنية مجلة التدقيق الداخلي المصدر:
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ؼبؤسسية والرقابة جزء ال يتجزأ من اغباكمية اؼبؤسسية وإدارة اؼبخاطر ا آنذاؾمبوذج خطوط الدفاع الثالثة  ربعت  أ  

 حيث  95،منظمة مهنيةالداخلية داخل أي 

إصدار ورقة موقف بعنواف خطوط الدفاع الثالثة يف ؾباؿ قاـ معهد اؼبدققُت الداخليُت العاؼبي ب 2013ويف عاـ 

وارباد معاىد األورويب  ، وىو مقتبس من مبوذج مت تطويره من قبل كل من ارباد إدارة اؼبخاطرفعالية إدارة اؼبخاطر والرقابة

  96اً.التدقيق الداخلي االورويب قبل عشرين عام

ىتم خط الدفاع األوؿ، الذي يعرؼ باػبط األمامي لألعماؿ، بتغطية ـباطر أنشطة ريادة األعماؿ يف مرحلة إ 

ف اؼبالية وظائف الشؤو بىتم خط الدفاع الثاين ايف حُت   97مبكرة من خالؿ الضوابط الداخلية اؼبنسقة والضوابط اإلدارية،

اػبط األوؿ من خالؿ توفَت أطر إدارة اؼبخاطر وربديد عتبات ربمل اؼبخاطر  يدعموفعادًة و ، والقانونية واالمتثاؿ

كما أهنا تساعد اػبط األوؿ يف تطوير عمليات وضوابط جديدة أو تعزيز العمليات والضوابط اغبالية إلدارة  ،للمؤسسة

إدارة اؼبخاطر إدارة اؼبخاطر واالمتثاؿ لضماف كفاية تصميم وفعالية عمليات و يها وظائف اؼبراقبة واإلشراؼ علب اؼبخاطر

 98.تعتمد طبيعة ونوع ىذه الوظيفة بشكل كبَت على العديد من العوامل، دبا يف ذلك النضج التنظيمي ،والرقابة الداخلية

وؾبلس االدارة فيما يتعلق بكفاية تصميم وفر ضمانًا مستقاًل لإلدارة حيث ي التدقيق الداخليويبثل خط الدفاع الثالث 

 99.الداخلية رقابةالوفعالية عمليات ادارة اؼبخاطر و 

من مشرفو البنوؾ اعترب أف استفادة أ طلق على ىذا النموذج أيضا مسمى مبوذج خطوط الدفاع االربعة حيث و 

اػبارجيُت للقياـ دبهاـ دققُت إذل اؼب اللجوء ، بل يستفيدوف أيًضافحسب ال تقتصر عليو  الداخلي تدقيقنتيجة أعماؿ ال

أيًضا من العالقة مع  ُتارجياػبيبكن أف يستفيد اؼبدققوف  عالوة على ذلك ،إضافية معينة أو لتحصيل اؼبهاـ التكميلية

                                                           
95

 .7، ص:312سبتمبر  ،:مجلة التدقٌق الداخلً االردنٌة، العدد،  الثالثة نموذج خطوط الدفاع أحمد القواسمً،  
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 https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense/  view:17/11/2020. 
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 .3132، جرٌدة العرب االقتصادٌة الدولٌة، فبراٌرخطوط الدفاع الثالثة لحوكمة الشركاتعامر بن محمد الحسٌنً،   

  https://www.aleqt.com/2021/02/24/article_2038301.html  
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 Frans Wiwanto, Three Common Problems With The Three Lines Of Defense Framework, Jul 6, 2020, 
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/07/06/three-common-problems-with-the-three-lines-of-
defense-framework/?sh=426f886a5a85 , view:17/11/2020. 
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 الوصوؿ إذل اؼبعلومات اليت من شأهنا أف تساعدىم يف االضطالع دبسؤولياهتممن يبكنهم  ويف أداء واجباهتم ، ، اؼبشرفُت

واؼبدققوف بنوؾ ال مشرفوعلى كبو فعاؿ. وىذا من شأنو أف يؤدي إذل عالقة ثالثية بُت اؼبدققُت الداخليُت و  بشكل أكرب

 100.، أو ما يسمى باؼبثلث التنظيمياػبارجيوف

 رعلى االلتباس فيما يتعلق باألدوا ،هامعظم تركز ت( عدة انتقادات 3LoD) شهد مبوذج خطوط الدفاع الثالثة

 :مثل

 هبا يقود اليت الكيفية على افقتومو  عدـ ،وادارة اؼبخاطر االمتثاؿ مسؤورل كبَت (Norman Marks) رأظه -

 من الصحيح اؼبستوى" ازباذ ىي وظيفتهم أف حقيقة وإنباؿ شبن بأي اؼبخاطر ذبنب إذل اؼبخاطر مديري النموذج

 اليت اؼبخاطر لتحديد للمخاطر دارةإ توجد وأضاؼ ،منها مفر ال اليت اؼبخاطر ذبنب وعدـ" الصحيحة اؼبخاطر

 .101؛نةمعي ـباطر ربمل بعد االمتيازات واكتساب األعماؿ ربسُت أجل من ليست اهنوأ اؼبخاطرة تستحق

 102؛شديدة التفريق وال تلتقط التنسيق واؼبسؤولية اؼبشًتكة عن اؼبخاطر والتحكم يف اؼبؤسسةالثالثة أف اػبطوط  -

" يف أنو ي نظر إليو على أنو يركز بشكل ضيق على اعبانب الدفاعي إلدارة تتمثل إحدى صعوبات مبوذج "الدفاع -

 103؛اؼبخاطر

- ـبتلفة، مستويات ثالثة على بَتوقراطية الثالثة الدفاع خطوط مبوذج ىبلق، حيث بَتوقراطيةومشجع لل للغاية كلفم 

 اؼبخاطر إدارة أنشطة عن ينالثا السطر يبتعد أف هبب ، األوؿ السطر يف فعاؿ بشكل اؼبخاطر إدارة تتم عندما
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 Isabella Arndorfer, Andrea Minto, The “four lines of defence model” for financial institutions, Financial Stability 
Institute, December 2015, p11. 
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 https://www2.erm-academy.org/publication/risk-management-article/critics-three-lines-defense/ 
View17/11/2020. 
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Joseph McCafferty, Is the Three Lines of Defense Model Outdated, Internal Audit 360°,  December 2019. 
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 Peter Jones, Risk and compliance: rethinking the three lines of defence, October 2020, 
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 مضافة كقيمة وليس التحتية البنية أجل من ربتية بٌت الثاين اػبط ـباطر إدارة برامج أصبحت  ،اليومية

 104؛للمؤسسة

 105:حوؿ أخرى انتقادات شهد كذلك

يء ال فصل اإلدارة العليا عن اػبطوط الثالثة يظهرىا بشكل مستقل وال تتحمل أي مسؤولية يف ؾباؿ الدفاع وىو ش -

 ؛يبكن فصلو

لزيادة  العنصر ىذا ةامراع يتم أف بد فال اؼبمارسات كافة أساس يعترب والذي اغبوكمة لعنصر النموذج ذباىل -

 ؛النموذج فعالية لزيادة

  ؛الثاينع الدفا  خط ضمن تصنيفو يبكن والذي الداخلي للتدقيق االستشاري الدور مراعاة عدـ -

االعتبار موضوع صناعة القيمة كمدخل رئيسي لكافة اػبطوط الثالثة والًتكيز  النموذج بشكلو اغبارل ال يأخذ بعُت -

عليها بشكل كبَت كوهنا ىي اؽبدؼ األساسي للمؤسسات وكذلك عدـ الًتكيز ضمن النموذج على ضباية القيمة  

 كمدخل أيضاً.

دبباشرة اجراءات ، ةمعهد اؼبدققُت الداخليُت على تدارؾ االنتقادات حوؿ مبوذج خطوط الدفاع الثالثعمل 

مت تصميم النموذج اعبديد لتحديد ىيكلة التفاعالت واؼبسؤوليات اػباصة باإلدارة ة، حيث الصيان

 106.واؼبكلفُت باغبوكمة بشكل أفضل لتحقيق اؼبواءمة والتعاوف واؼبساءلة واألىداؼ بشكل أكثر فعالية الداخلي والتدقيق
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 Richard Dupree, The Three Lines of Defence: Time to Recall the Kraken, Jun2020, https://www.finextra.com/the-
long-read/43/the-three-lines-of-defence-time-to-recall-the-kraken view:18/11/2020 
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 أٌمن فً المراجعة الداخلٌة، موقع تبادل المعرفة.، الثالثة الدفاع خطوط لنموذج…  الأٌمن عبد الرحٌم،   
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 :اوال: التعريف بنموذج الخطوط الثالث

نقل معهد اؼبدققُت الداخليُت االسًتارل على صفحتو مفهوما حوؿ النموذج حيث جاء فيو "يعد مبوذج اػبطوط 

بصفتو يوضح ويعزز اؼببادئ األساسية، ويوسع النطاؽ، ويشرح   الثالثة نظرة جديدة على خطوط الدفاع الثالثة اؼبألوفة

 .107وكمة القوية وإدارة اؼبخاطر"كيفية عمل األدوار التنظيمية الرئيسية مًعا لتسهيل اغب

 الخطوط الثالثة نموذج شكل ثالثا:

اصدر معهد اؼبدققُت الداخليُت ىذا النموذج للظفر بإدارة فعالة تساىم يف احتواء اؼبخاطر متشكل من ثالث 

تبادلية حيث يقع وظائف أساسية )ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا والتدقيق الداخلي ( تنبع منها ادوار تشاركية وتعاونية و 

على عاتق اإلدارة العليا مسؤولية اػبط األوؿ والثاين مع ربقيق االتصاؿ واؼبوائمة مع اػبط الثالث اؼبتمثل يف التدقيق 

  الداخلي ربت إشراؼ ؾبلس اإلدارة.

 : نموذج الخطوط الثالثة11الشكل

 
 The Institute of Internal Auditors global المصدر:
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 انيالث طلبمال

 مبادئ نموذج الخطوط الثالثة

، يشًتط تطبيق مبوذج اػبطوط الثالثة يف تسيَت اؼبنظمات عدة مبادئ هبب أف تتوفر يف البيئة العملية للمنظمة

لذلك يبكن تنظيم اؼببادئ   ،يف البنوؾ التجارية، كباوؿ اسقاط ىذا النموذج عليها ةنحصر مودبا أف ميداف الدراسة 

 :اؼبنصوص عليها كااليت

  الحوكمة: لاألو  المبدأ

 مثل: مقومات أساسيةيوحي بوجود عدة  ،وكمة يف أي بنك كافوالتزاـ بتطبيق متطلبات اغباف وجود 

 ؛اخل ... اغبكومة اإلدارة، ؾبلس زبائن، مودعُت، دائنُت،و  مسانبُت،من اؼبصرؼ  شركاء بُتوطيدة  عالقةوجود  -

108النزاىة والقيادة والشفافية؛عن الرقابة التنظيمية من خالؿ ؾبلس االدارة أماـ أصحاب اؼبصلحة  اؼبساءلة -
 

 ؛اؼبصاحل تعارض تاليف -

 ؛اعبميع وبقق مصاحل ؿبكم تنظيمي ىيكل -

 ؛الدور التوكيدي واالستشاري للتدقيق الداخلي -

 ؛جيدة و واضحة بصورة إدارة اؼبخاطر خصوصا و اؼبصرؼ إدارة فاضم -

 .صريفر النظاـ اؼب استقرا على احملافظة تأمُت -

  اإلدارة مجلس أدوار  :الثاني المبدأ

يعد ؾبلس اإلدارة اؽبيئة العليا يف البنك، ويتم اختياره من ؾبموعات ـبتلفة من اؼبسانبُت، وىو مسؤوؿ عن مراقبة 

 وتنفيذ أىداؼ البنك كما حددهتا اعبمعية العامة السنوية، ويتكوف من أعضاء تنفيذيُت وغَت تنفيذيُت ىبضعوف للمساءلة

 .109عنهم من جانب اؼبسانبُت، وكوكيل
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 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf view:18/11/2020 
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 .266، مرجع سبق ذكره، صحوكمة المإسسات بٌن المحاسبة المالٌة والتدقٌق المحاسبً، عمر, علً عبد الصمد 
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 110 يتحمل ؾبلس اإلدارة اؼبسؤولية الشاملة عن البنك دبا يف ذلك:

 للبنك؛ االسًتاتيجيةاؼبوافقة على تنفيذ األىداؼ   -

 إدارة وتسيَت وربديد ومراقبة اؼبخاطر؛ اسًتاتيجيةاإلشراؼ على  -

 ل البنك ؛متابعة تطبيق مبادئ اغبوكمة ومدى مالئمة سياساهتا مع ىيك -

 اإلشراؼ والرقابة على اإلدارة العليا للبنك. -

 والثاني األول والخطين اإلدارة أدوار  :الثالث المبدأ

 ربقيقو  تقع اإلدارة العليا يف قمة اؽبيكل التنظيمي، حيث تعمل على تنفيذ سياسات واسًتاتيجيات ؾبلس االدارة 

 111 .، كما تعترب اؼبسؤوؿ األوؿ عن إعداد اؼبعلومات اؼباليةوالثاين وؿاأل اػبطُت أدوار تشمل دبسؤولية التنظيمية األىداؼ

 112:كما يًتتب عن اػبط االوؿ

 ؛بنكال لعمالء اػبدمات أو اؼبنتجات توصيل -

  ؛واؼبشاركة يف إدارة اؼبخاطر هبا -

 ؛اؼبخاطر إدارة اؼبسؤولية عن  -

 فصلهما،يبكن دمج اػبطُت االوؿ والثاين أو  -

 لثاين للمتخصصُت لتقدمي خربات تكميلية والدعم.تسند بعض أدوار اػبط ا -

 113:ويف اؼبقابل تشمل أدوار اػبط الثاين مسؤولية

 ؛األوؿ اػبط بأدوار للمكلفُت التحديات وطرح اؼبخاطر واؼبراقبة بإدارة اؼبساعدةاػبط الثاين  ميتقد -

ية وأمن اؼبعلومات التكنولوجيا واالستدامة وتوكيد االلتزاـ بالقوانُت واللوائح والسلوؾ االخالقي اؼبقبوؿ والرقابة الداخل -

 اعبودة.
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 .277، صمرجع سبق ذكره، الحوكمة المصرفٌة فً ظل مقررات لجنة بازلمرٌم هانً،   

111
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 التدقيق الداخلي( الثالث) الخط أدوار  :الرابع المبدأ

عرؼ معهد اؼبدققُت الداخليُت التدقيق الداخلي على انو نشاط استشاري توكيدي مستقل وموضوعي مصمم  

لى ربقيق أىدافها بإهباد منهج منظم ودقيق لتقييم إلضافة قيمة للمنشأة لتحسُت عملياهتا. وىو يساعد اؼبنشأة ع

 114 وربسُت فاعلية عمليات إدارة اػبطر، والرقابة واغبوكمة.

 لذلك فتتم إدارة نشاط التدقيق الداخلي بفعالية عندما:

 (؛ 2000يساىم يف إضافة قيمة للبنك باألخذ بعُت االعتبار االسًتاتيجيات واألىداؼ واؼبخاطر )اؼبعيار -

مبنية على اؼبخاطر بالتشاور مع اإلدارة العليا وؾبلس اإلدارة، ويكتسب فهما السًتاتيجيات البنك،  يضع خطة -

 (؛ 2010وأىداؼ العمل الرئيسية ، واؼبخاطر اؼبرتبطة، وأساليب إدارة اؼبخاطر)اؼبعيار

ليا وؾبلس اإلدارة )اؼبعيارين يبلغ خططو واؼبوارد اليت تتطلبها وتأثَت ؿبدوديتها ومناسبتها وكفايتها إذل اإلدارة الع -

 (؛ 2020و2030

يشارؾ اؼبعلومات وينسق النشاطات مع اعبهات اػبارجية والداخلية االخرى اليت تقدـ خدمات التأكيد  -

 (؛2050واالستشارة)اؼبعيار 

 (؛ 2100يقـو بتقييم عمليات اغبوكمة وإدارة اؼبخاطر والرقابة واإلسهاـ يف ربسينها )اؼبعيار -

 (؛ 2200وتوثيق خطة عمل لكل مهمة من مهاـ التدقيق)اؼبعياريقـو بوضع  -

 (؛ 2300يقـو بتحديد وربليل وتقييم وتوثيق اؼبعلومات الكافية الالزمة لتحقيق أىدافو )اؼبعيار -

 .( 2400سهو)اؼبعيارز وكماؿ وحسن توقيت بدوف خطأ واليتم تبليغ نتائج مهامو بصحة وموضوعية ووضوح وإهبا -
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 Bouhadida mohamed, audit interne aspects théorique et pratique,maisond’éditionauservicedel’enseignement
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  الثالث الخط استقاللية  : الخامس المبدأ

على كبو غَت  ودبعٌت التحرر من الشروط والظروؼ اليت هتدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على تنفيذ مسؤوليات

إمكانية الوصوؿ اؼبباشر وبدوف أي  تطلبي ومتحيز، ولكي يتسٌت ربقيق درجة االستقاللية الالزمة لألداء الفعاؿ ؼبسؤوليات

 .لعليا وؾبلس اإلدارةقيود اذل اإلدارة ا

  عليو والحفاظ قيمة خلق  :السادس المبدأ

 بعضها مع متوائمة تكوف عندما عليها واغبفاظ القيمة خلق يف ؾبتمعة معا تعمل اليت األدوار كل تساىم 

 و والتآزر االتصاؿ خالؿ من اؼبواءمة ىذه وتتحقق اؼبصلحة، ألصحاب األولوية ذات اؼبصاحل مع ومتوافقة البعض

 115اؼبخاطر أساس على القرارات الزباذ الالزمة اؼبعلومات وشفافية وترا بط موثوقية سيضمن الذي األمر ، التعاوف
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 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf تارٌخ االطالع   view: 
35/21/3132 24/10/2021. 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdfview
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 الثالث المطلب

 الثالثة الخطوط نموذجتطبيق 

بصفة خاصة وأنشطة االدارات االخرى يساىم مبوذج اػبطوط الثالثة يف تعزيز  فعالية نشاط التدقيق الداخلي 

 ىذه االدارات.حلقة وصل بُت أطراؼ  التدقيق الداخليك بصفة عامة، حيث يبثل للبن

 في البنك اوال: عالقة التدقيق الداخلي بمجلس االدارة

 في البنك عالقة التدقيق الداخلي بمجلس االدارة : 13الشكل رقم

 

 اؼبساءلة والتبعية 

 

 

 

 الرقابةالتفويض والتوجيو واؼبوارد و                      

 IIAالصادر عن  : من اعداد الباحث استنادا على ـبطط مبوذج اػبطوط الثالثةالمصدر

عدة عاتق ؾبلس االدارة  علىيقع يعكس اؼبخطط السابق العالقة بُت ؾبلس االدارة والتدقيق الداخلي، حيث 

 116: مثل، االستقاللية التنظيمية( 1111)معيارات اذباه اؼبدقق الداخليمسؤولي

 ؛دقة على ميثاؽ التدقيقاؼبصا -

 ؛اؼبصادقة على خطة التدقيق الداخلي اؼببنية على أساس تقييم اؼبخاطر -

  ؛اؼبصادقة على موازنة التدقيق الداخلي وخطة اؼبوارد اػباصة بو -
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 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf   / 2020/ 34/21تارٌخ االطالع     

 

 

مجلس 

 االدارة

 

 

التدقيق 

 الداخلي

)الخط 

 الثالث(

 المشورة      الموضوعٌة       التوكٌد المستقل 

              القٌادة               النزاهة 

 الشفافٌة
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طة تلّقي التبليغات والتقارير من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بشأف أداء نشاط التدقيق الداخلي فيما يتعلق باػب -

 ؛األخرىاؼبوضوعة لو وغَت ذلك من اؼبسائل 

  ؛اؼبصادقة على القرارات اؼبتعلقة بتعيُت وعزؿ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  -

 ؛اؼبصادقة على راتب ومكافآت الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  -

ما إذا كانت ىناؾ أي قيود غَت والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد  اإلدارةطلب اؼبعلومات اؼبناسبة من   -

 .على موارد نشاط التدقيق الداخلي أو على نطاؽ عملو مالئمة

 باإلضافة اذل:

 االصغاء اذل اؼبدقق الداخلي يف تصويب اسًتاتيجية البنك مع اؼبستجدات؛ -

مبادئ الرقابة وإدارة اؼبخاطر و  لبنكالتقارير لوضع ترتيبات رظبية وشفافة للنظر يف كيفية تطبيق عمليات إعداد  -

117؛كبناؼبناسبة مع مدققي الالداخلية مع اغبفاظ على العالقة 
 

 بنك؛الضماف تقدمي الدعم للتدقيق الداخلي على كل اؼبستويات داخل  -

 . واستدامتوو وظبعت بنكال فبتلكاتالتدقيق الداخلي يف ضباية التوعية دبكانة  -

 رة وادارة التدقيق الداخلي.كوسيلة تواصل بُت ؾبلس االدا  تدقيق فعالة نةتأسيس عب -

 :في فتكمن االدارة مجلس ازاء الداخلي المدقق مسؤوليات عن أما

 من اؼبستمر التحسُت وتسهيل وتعزيز والثقة لتوفَت الوضوح اؼبستقلة الداخلي التدقيق وظيفة من واؼبشورة التوكيد -

 اؼبتعمقة؛ بالرؤى الزاجر واإلبالغ الدقيق خالؿ االستقصاء

 ( ؛0101التبليغ واؼبوافقة عن اػبطط واؼبوارد)اؼبعيار بادؿ بُت إدارة التدقيق الداخلي وؾبلس اإلدارة بالدور اؼبت -

 .شاملة كوارث خطة جودو و  من والتأكد العمل ستمراريةا خطة وجود من التأكد -

 :جمللس االدارة باإلبالغ اؼبتعلق  0101اذل ما جاء يف معيار  باإلضافة
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 .34،ص3126، مجلة المدقق الداخلً، الشرق االوسط، مارس الدور المتنامً للتدقٌق الداخلً فً مجال الحوكمة المإسسٌةأشرف جمال،   
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 ؛داخليالميثاؽ التدقيق تقدمي  -

 ؛استقاللية نشاط التدقيق الداخلي -

 ؛االحتياجات من اؼبوارد -

  ؛نتائج نشاطات التدقيق -

  ؛اؼبوضوعةمدى التقيد دببادئ اخالقيات اؼبهنة واؼبعايَت واػبطط  -

 مدى استجابة االدارة يف مواجهة اؼبخاطر. -

لتمكُت ؾبلس االدارة من  ،هبا اخلي القياـأشار معهد اؼبدققُت الداخليُت إذل األدوار اليت ينبغي على اؼبدقق الدكما 

118:وىي ورفع التقارير اذل ؾبلس االدارة، هبا حوؿ التقارير
 

 ؛ للوحدات إعداد وتقييم الفحوصات الرقابية  

  ؛الرقابية فعالة وتعمل بالشكل الصحيح اإلجراءاتيف الوحدات للتأكد من أف  لألنظمةالقياـ دبراجعة مستقلة 

 اإلجراءات؛لعمليات بنتائج فحوصاهتا وأي ضعف أو نقص يف ىذه تزويد دائرة ـباطر ا 

  على فحص النظاـ  باالعتمادالتدقيق عن وحدات البنك اؼبختلفة ملخصًا للبيئة الرقابية بالوحدة تضمُت تقرير

 ؛وكذلك معيار التقييم

  صنيف الوحدات حسب على اؼبخاطر وت باالعتمادخطة التدقيق على ـبتلف وحدات البنك تتوذل الدائرة إعداد

  م؛معيار التقيي

  التأكد من أف إدارة اؼبخاطر التشغيلية للبنك تعمل بكفاءة عالية وتليب اؼبتطلبات العاؼبية والسلطات الرقابية هبذا

 .اػبصوص
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 .55ص مرجع سبق ذكره، ،أثر التدقٌق الداخلً على إدارة المخاطر فً ضوء معاٌٌر التدقٌق الدولٌة، إٌهاب دٌب مصطفى  
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 في البنك بلجنة التدقيق: عالقة التدقيق الداخلي ثانياً 

 ي البنكف بلجنة التدقيقعالقة التدقيق الداخلي  :14الشكل رقم

 

 اؼبساءلة والتبعية 

 

 التواصل اؼبستمر

 

 التفويض والتوجيو واؼبوارد والرقابة                     

 IIA: من اعداد الباحث استنادا على ـبطط مبوذج اػبطوط الثالثة الصادر عن المصدر

التنظيمية اليت تعكس قوة ومتانة من أىم العالقات بُت عبنة التدقيق والتدقيق الداخلي اؼبتواصلة قة الالعتعترب 

لتعزيز وربقيق متطلبات االىداؼ بناء نشاط تدقيق داخلي فاعل وكفء  ، الذي بدوره يساىم يفوكمةنظاـ اغب

 على ما يلي :بعملها الرقايب  ف تقـوأحيث ينبغي على عبنة التدقيق ، االسًتاتيجية اؼبسطرة

 ؛معهد اؼبدققُت الداخليُت عن الدولية وخاصة الصادرة عايَتاؼبب االلتزاـمدى  -

 ؛لتدقيق الداخليا مراقبة توفر شرط التأىيل العلمي والعملي للمكلف بوظيفة -

 استفسار اللجنة حوؿ مدى تطابق اعبانب العملي لإلدارة مع اعبانب النظري اؼبصرح بو؛ -

مسانبة يف تفعيل دور التدقيق االستماع للمقًتحات من جانب ادارة التدقيق الداخلي فيما ينبغي أف تفعلو اللجنة لل -

 ؛الداخلي للبنك

 .توافق ميثاؽ إدارة التدقيق الداخلي مع ميثاؽ عبنة التدقيقمدى  -

 

 

لجنة 

 التدقيق

 

 

التدقيق 

 الداخلي

)الخط 

 الثالث(

 المشورة      الموضوعٌة       التوكٌد المستقل 

              القٌادة               النزاهة 

 الشفافٌة
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119 اً:يضأ
 

وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير  اؼبالحظاتاالطالع على ومناقشة التقرير النصف سنوي لنتائج متابعة معاعبة  -

 ية.بالتدقيق الداخلي وباقي اعبهات الرقا نشاط

االطالع على ومناقشة تقرير نشاط التدقيق الداخلي السنوي لنتائج مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية )اؼبالية و  -

 .غَت اؼبالية( وإدارة اؼبخاطر

 120كما هبب أف تطلب من ادارة التدقيق الداخلي:

 ؛وضع خطة اسًتاتيجية رظبية للتدقيق الداخلي -

 ؛ت من التدقيق الداخلي بشأف سَت اػبطة والتغيَتات الطارئة عليهايف تقدمي آخر اؼبستجدا االنتظاـ -

 ؛التنفيذية على نتائج التدقيق الداخلي والتزاـ الرئيس التنفيذي للتدقيق اإلدارةالتعقيبات من  -

 ؛عالقة فاعلة بُت التدقيق الداخلي واػبارجي مع وجود أدلة على ربقيق فوائد تعاونية حقيقية -

 "؛التغطية "اعبديدة ؾباالتاؼبتكاملة مع  االسًتاتيجيةق التقليدي واؼبراجعات اؼبوضوعية توازف تغطية التدقي -

وأف  اإلدارةأف وبصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على تقارير تقييم من صبيع اعبهات فبن يتبعهم مباشرة ومن  -

 ؛للجنة التدقيقشامال يقدـ تقرير 

 . (0011وؿ اإلدارة مستوى من اؼبخاطر غَت مقبوؿ بالنسبة للبنك )اؼبعياراإلفصاح والشفافية يف التبليغ عن قب -

سبلي عليها اؼبمارسة ما  يفاذباه عبنة التدقيق ادارة التدقيق الداخلي عاتق  ىخبصوص ما ىو واقع علمن جهة أما  -

كذلك ترفع ،  اذباه ؾبلس االدارةآنفا يف مسؤولية اؼبدقق الداخلي اؼبذكورة التقارير أنو توجد بعض اذل  باإلضافة، اؼبهنية

 :للجنة كنسخة ثانية، يتطلب

 ؛حضور اجتماعات عبنة التدقيق لتقدمي خطة التدقيق للمراجعة واؼبوافقة وعرض نتائج التدقيق -
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 ،3131فبراٌر  –ول اال اإلصدار، LOGOمؤسسة ، نموذج مقترح لرزنامة اجتماعات لجنة التدقٌقعالء أبو نبعه،   
120

  https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Relationships-of-Trust-Arabic.pdf 20/11/2020تارٌخ االطالع 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Relationships-of-Trust-Arabic.pdf
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 ؛اىبنلم آراء موضوعيت ومستقيت عن مسار اىرقابت اىذاخييت وإدارة اىمخاطر داخو يقذت -

اليت تقدـ خدمات التأكيد  األخرىاعبهات اػبارجية والداخلية ق النشاطات مع ينستاؼبعلومات و  ةشاركم -

يف ازدواجية وتال اؼبالئمةعلى عمل تلك اعبهات، وذلك لضماف التغطية  االعتماد، وأف ينظر يف إمكانية واالستشارة

 .( 0101)معياراعبهود

 في البنك بمجلس االدارةاالدارة التنفيذية : عالقة اثالث

 في البنكبمجلس االدارة  االدارة التنفيذية: عالقة  15الشكل رقم

 

 المساءلة والتبعية 

 

 

 

  

 التفويض والتوجيو والموارد والرقابة                        

 IIA: من اعداد الباحث استنادا على ـبطط مبوذج اػبطوط الثالثة الصادر عن المصدر

 النتائج عن التقارير رفعحيث يتم  ،البنك اؼ ؾبلس إدارةربت إشر  للبنك التنفيذيةالعليا واالدارة  االدارة تقع

تقارير وكذلك بشأف النتائج اؼبخطط ؽبا و الفعلية واؼبتوقعة  دارةإلاتقارير من  دارةإلايتلقى ؾبلس و ، تفعيلهاو  ،ؽبا اؼبخطط

والسياسات  كافآتالعمل، ودرجة قبوؿ اؼبخاطر ، واؼب اسًتاتيجيةاتفاقها مع  ومدى ، رعن اؼبخاطر وإدارة اؼبخاط

  121 :لذلك ،رى اؼبعتمدة من قبل ؾبلس اإلدارةاألخ
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 Basel Committee on Banking Supervision Guidelines,  Corporate governance principles for banks, Bank for 
International Settlements,  July 2015, P20. 

 

 

 مجلس

  االدارة

 

االدارة 

 العلٌا

 االدارةو

 التنفٌذٌة

ط )الخ

 االول

 تحقٌق االهداف التنظٌمٌة

 الشفافٌة       النزاهة            القٌادة        
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 ؛اً ومصمم اً وشفاف واضحاً  العليا اإلدارة جانب من ارالقر  وازباذ واإلجراءات التنظيم يكوف أف ينبغي -

 ءاهتمكفا على للحفاظ نتظماؼب تدريبوال النزاىةو  الالزمة والكفاءات باػبربة لياالع اإلدارة أعضاء يتمتع أف ينبغي -

 ؛مسؤوليتهم دبجاالت الصلة ذات التطورات ومواكبة وتعزيزىا

 قبل من اؼبعتمدة والسياسات اؼبخاطر تقبل ومدى العمل اسًتاتيجية مع البنك أنشطة تتماشى أفاإلدارة  تضمن -

 ساءلةاؼب يعزز إدارة ىيكلاجبات للموظفُت وينبغي أف ربدد الو  تفويض عن اؼبسؤولة هيف العليا اإلدارة ؾبلس

 ؛البنك أكباء صبيع يف والشفافية

 ؛الداخلية والسياسات واللوائح للقوانُت المتثاؿا تنفيذيةب على اإلدارة الهب -

 ؛الداخلي التدقيقو  واالمتثاؿ راؼبخاط إلدارة اؼبستقلة بالواجبات االعًتاؼ العليا اإلدارة على هبب -

اؼبسؤوليات واإلشراؼ على اإلدارة العليا  ت اليت وبتاجها لتنفيذاؼبعلوماهبب على اإلدارة العليا تزويد ؾبلس اإلدارة ب -

 .ارة العليااإلدأداء وتقييم جودة 

، دبا على علم باألمور اعبوىرية اء ؾبلس اإلدارة بشكل منتظم وكاؼ، هبب على اإلدارة العليا إبقيف ىذا الصدد وكذلك

 :يف ذلك

 ؛رة / الرغبة يف اؼبخاطرةة اؼبخاطاسًتاتيجي، العمل اسًتاتيجية يف تغيَتات 

 ؛اؼبالية وحالتو البنك أداء 

 االمتثاؿ؛ قواعد أو اؼبخاطر حدود خرؽ 

 ؛الداخلية الرقابة إخفاقات 

 ؛ـباوؼ قانونية أو تنظيمية 

 البنك يف اؼبخالفات عن اإلبالغ إلجراءات نتيجة أثَتت اليت القضايا. 

  :ػب كذلكاالدارة   قـوتتو 
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 ؛السلطات ويضوتف التنفيذية اللجاف تشكيل -

 ؛إلقرارىا اإلدارة ؾبلس على والربامج اإلجراءات ىذه عرض -

 إعداد البيانات اؼبالية واغبسابات اػبتامية؛ -

 ؛هبا القصور أوجو ومعاعبة وتطويرىا مستمرة بصفة والربامج اإلجراءات ىذه تقييم  -
 عن اؼبسؤولُت يعدىا واليت التشغيل أنظمة درىاتص اليت والدورية اليومية التقارير خالؿ من األداء وتقييم التنفيذ متابعة -

 ؛التنفيذية اإلدارات
 عنها واحملاسبة والتجاوزات االكبرافات ومعاعبة األداء وتقييم اؼبخاطر، إدارة تقييم مثل ،بأوؿ التنفيذ متابعة تقييم -

 ؛ذلك وغَت اإلنفاؽ وترشيد األصوؿ، تقييم
 والوثائق اؼبستندات وحفظ ومشوليتها، التنفيذية التقارير ةودق اؼبعلومات، نظم وسالمة كفاية من التحقق  -

 ؛الداخلي والضبط والوقاية الداخلية الرقابة إجراءات وفعالية والضمانات،
 بأنواعها .  اإلدارة جمللس التقارير رفع -

 البنك في التنفيذية باإلدارة الداخلي التدقيق عالقة: ارابع

 البنك فيية بالتدقيق الداخلي : عالقة االدارة التنفيذ 16رقم الشكل

 اؼبتابعة والتقييم  

 التوكيد واالستشارة

 

 

 

 تقدمي اؼبنتجات وادارة اؼبخاطر                                               

 IIA: من اعداد الباحث استنادا على ـبطط مبوذج اػبطوط الثالثة الصادر عن المصدر

 

التدقٌق 

 الداخلً

 االدارة

 التنفٌذٌة

)الخط االول 

 والثانً(

 الموائمة    االتصال

 التعاون  التآزر   
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لضماف أف  ،وتواصل منتظم بُت اإلدارة )اػبط األوؿ والثاين( والتدقيق الداخلي تفاعل الشكل اعاله مدى يظهر

 عن طريق: 122،وتقليل االزدواجية والتداخل والثغرات ىداؼ اؼبسطرةالداخلي يتماشى مع اال عمل التدقيق

 حيث تضمناإلدارة  عن اؼبدقق الداخلي "االستقاللية ال تعٍت العزلة" اإلدارة  عن اؼبدقق الداخلي إثبات استقاللية -

 وموارد أشخاص من إليو وبتاج إذل ما اؼبقيد غَت  بالوصوؿ يتمتع وأف عملو، وتنفيذ زبطيطو يف والتحيز العرقلة عدـ

 ؛ومعلومات

 ( ؛2120تقييم عمليات إدارة اؼبخاطر واؼبسانبة يف ربسينها من خالؿ األنشطة اإلدارية اؼبستمرة )اؼبعيار -

النشاطات مع اعبهات اػبارجية والداخلية األخرى اليت تقدـ خدمات التأكيد واالستشارة  مشاركة اؼبعلومات وتنسيق -

 (؛2050وإمكانية االعتماد عليها ومسانبتها يف مواجهة وتسيَت اؼبخاطر )اؼبعيار 

 واإلبالغ والتوصية؛ والتقييم الفحص خالؿ من اؼبخاطر إدارة عمليات فعالية ربسُت يف اؼبساعدة -

 ؛اؼبخاطر إدارة عمليات على اؼبراقبة التقارير إعداد يف اؼبشاركة -

 ؛اؼبخاطر عن عمل ورش إعداد يف واؼبشاركة اؼبخاطر إدارة للجنة التدريب اإلسهاـ يف توفَت -

 البنك؛ يف العمليات فعالية زيادة يف اؼبساعدة خالؿ من الدعم تقدمي -

 ،؛بنكال سياسات مراجعة -

 .؛اؼبخاطر إدارة يف اؼبتبعة واؼبنهجية اؼبنشأة لتحديد اسًتاتيجية التدقيق عبنة واجتماعات اإلدارة ؾبلس وسياسات  -

 .؛أخرى أي جهة أو اػبارجيُت اؼبدققُت أو اإلدارة قبل من وضعها مت اليت اػبطر تقييم مراجعة تقارير -

 .التأكد من ربديث منهج إدارة اؼبخاطر بشكل مستمر -

 

                                                           
122

 NIGEL BURBIDGE, TIM FOSTER , The Three Lines of Defence Model (3LOD) has been updated - what does this 
mean for Internal Audit?, ,BDO UNITEDKINGDOM, 19 October 2020 . 
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 ابية الخارجية االخرىجهات الرقاً: عالقة التدقيق الداخلي بالخامس

  بالجهات الرقابية الخارجية في البنك التدقيق الداخلي : عالقة 17الشكل رقم

 

 االستقاللية

 

 

 

 

 IIAالمصدر: من اعداد الباحث استنادا على مخطط نموذج الخطوط الثالثة الصادر عن 

 ،تدقيق اػبارجييق التعاقد مع العن طر  االختياريةيف بعض االحياف بالصفة  عنصر الرقابة يلجأ البنك اذل

 ترتكز متطلبات أو اؼبراقبة اؼبالية، حيث اعتمادا على ىيئات التفتيش أخرى بالصفة االجبارية،اليو يف احياف  ويضطر

 :بالعمل علىبُت ادارة التدقيق الداخلي واعبهات الرقابية اػبارجية اؼبهنية العالقة  االشراؼ على البنك  تكوينعملية 

الذي وبكم بكيفية استخداـ اؼبدققُت اػبارجيُت لعمل اؼبدققُت  (ISA  610اؼبعيار الدورل للتدقيق )يف  ما جاء -

 يقدـ إرشادات واضحة حوؿ قواعد االرتباط بُت الوظيفتُت، من حيث:الداخليُت و 

  اؼبدققوف الداخليوف واػبارجيوف ؼبناقشة اؼبصاحل اؼبشًتكة؛ بُت االجتماعات الدوريةضرورة 

 بُت التدقيق الداخلي واػبارجي؛ وجوب ضماف االتصاؿ اؼبناسب واؼبنتظم وتبادؿ اؼبعلومات 

 ؼبوضوعية؛على االستقاللية وا وجوب ضماف 

  استخداـ األدلة والتقارير اليت مت اغبصوؿ عليها من وظيفة التدقيق الداخلي ؼبساعدهتم يف  منسبكُت التدقيق اػبارجي

 ؛أعماؿ التدقيق اػباصة هبم

 

التدقٌق 

 الداخلً

 االدارة

التدقٌالتنفٌذٌة

ارجً ق الخ

والجهات 

الرقابٌة 

 االخرى

 الموائمة    االتصال

 التعاون  االستشارة     التآزر   

https://www.frc.org.uk/getattachment/0248099f-648f-4294-bf62-20ba497d1b43/ISA-(UK-and-Ireland)-610-FINAL-web-optimised-June-2013.pdf
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 اؼبساعدة يف ربديد وتقييم ـباطر التحريف اعبوىري؛ 

 من ، الستخداموالذي ىبطط  (اػبارجي تدقيق)ال عملو اؼبتوافقة مع، الداخليالتدقيق تقارير وظيفة  االطالع على

 .صل اليهاحيث اجراءات التدقيق والنتائج اؼبتو 

 باإلضافة اذل:

 إصدار أحكاـ حوؿ عمل التدقيق اػبارجي؛ -

 ؛على حوار ثنائي االذباه مناسب وبناء وسلس احملافظة -

:  2050أكيدات االخرين )اؼبعيارتمع مقدمو ال لضماف التغطية اؼبناسبة وتقليل ازدواجية اعبهود التنسيق الكايف 

 التنسيق واالعتماد(؛

  وربسُت اعبودة تأكيدبرنامج  1300 الدورل للتدقيق الداخلي وجاء يف اؼبعيار

صبيع جوانب نشاط التدقيق  من وظائف التدقيق الداخلي تطوير واغبفاظ على برنامج ربسُت وضماف اعبودة الذي يغطي

هبب إجراء تقييمات  ة، كماوالتحسُت تقييمات داخلية وخارجي مج ضماف اعبودةهبب أف يتضمن برنا ي، حيثالداخل

اعبودة اػبارجية مرة واحدة على األقل كل طبس سنوات بواسطة مقيِّم أو فريق تقييم مؤىل ومستقل من خارج 

 123.بنكال

 ،داخلي واعبهات الرقابية االخرىتواجدىا بُت التدقيق ال العالقة الواجبدور يف وكما مت االشارة اليو يف اؼبخطط اعاله 

العامة  ت اؼبفتشيا ادارة الضرائب والنقد والقرض ووزارة اؼبالية وؾبلس احملاسبة و ؾبلس اللجاف اؼبصرفية و على غرار 

  :اؼبتطلبات حوؿ ـَ زَ اَل  ،يةهو اعبو 

 ؛لقة بالتدقيق الداخلي اؼبتعاؼبعلوماتية  اجاتيواالحت توفَت وتزويد اعبهات الرقابية بكل اؼبستندات والتقارير -

 ؛ جلسات التخطيط اؼبشًتكة من أجل اعدادالتواصل  -

                                                           
123

 https://www.iia.org.uk/resources/delivering-internal-audit/position-paper-internal-audits-relationship-with-
external-audit/ view:21/11/2020 

https://www.iia.org.uk/resources/delivering-internal-audit/position-paper-internal-audits-relationship-with-external-audit/
https://www.iia.org.uk/resources/delivering-internal-audit/position-paper-internal-audits-relationship-with-external-audit/
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 ؛اؼبكلف ػبارجيا لرقايباالداخلي واعبهاز فبثلو التدقيق اجتماعات منتظمة بُت االلتزاـ بتنظيم  -

 ؛و نتائج عمليات التدقيق والتفتيش  إجراءات التشاور من حيثترتيبات تبادؿ اؼبعلومات  -

 لتطوير اؼبنهجيات . ات تدريبية مشًتكةتنظيم برامج ودور  -
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 خالصة: 

 وكمة،اغب تطلباتاالىتماـ دب على ثاغب من اؽبدؼ تعكس اليت ديثةاغب النماذج من الثالثة طوطػبا جمبوذ عترب ي

 مىمس ترب النموذج مستوى على جهة من استدراؾ النقائص ولةؿباذا النموذج و ىات على نربييحيث وبعد اجراء 

 ؿنقاط قوة، خاصة حو  ويلها اذلرباالعتبار و  ُتومن جهة أخرى أخذ االنتقادات بعخطوط الدفاع الثالثة،  جمبوذ 

 قيقؿ ربحو  فبط والتعاو اق الًت قوب ما وكل واؼبواءمة والتمكُت والتآزر التواصل اذل وربويلو الدفاع مصطلحؿ استعما

 رأسهم على الرقابية االليات بُت العالقات حوؿ التفاصيل بأدؽ موذجالن ذاى تماى لذلك للبنك، تيجيةاالسًتا ىداؼاال

 الداخلي والتدقيق...ودةواالمتثاؿ واعب طرؼبخاا ادارات فيها ادب التنفيذية واالدارة عنو نبثقةاؼب واللجاف االدارة لسؾب

 تفعيل يف مساى التواصل ذاى نوم ناى ومن األخرى، التفتيشية واللجاف رجياػبا كالتدقيق ارجيةاػب ات الرقابيةهعبوا

 .كالبن أىداؼ قيقرب مسار توجيو يف ستشارؼببا والتدقيق الداخلي، اصبح ينظر إلي ذه االدوات ال سيماىادوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيانفصم ان

انذراسة انميذانية
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 سبهيد:

مث  ة اوذل للتعريف ببيئة الدراسة كخطو  نظرة على البنوؾ التجارية اعبزائرية استعراضنتطرؽ يف ىذا الفصل اذل 

ربويل ما مت التوصل اليو يف اعبانب النظري حوؿ صبع البيانات اؼبرتبطة دبتغَتات الدراسة االنتقاؿ اذل كخطوة ثانية 

النتائج ومناقشة عرض و  وصف ؼبنهج الدراسة)التدقيق الداخلي، اغبوكمة البنكية( اذل مرحلة اؼبعاعبة االحصائية دبا فيها  

 تحصل عليها، وفقا للخطة التالية:اؼب

 نظرة على البنوك التجارية الجزائرية المبحث االول:

 طبيعة الدراسة الميدانية  المبحث الثاني:

 منهجية الدراسة: اؼبطلب االوؿ 

 ؾبتمع وعينة الدراسة: اؼبطلب الثاين 

 صدؽ وثبات االستبياف: اؼبطلب الثالث 

 اؼبعاعبة اإلحصائية: اؼبطلب الرابع 

 استبيان الدراسة المبحث الثاني:          

تحليل البيانات و اختبار الفرضيات:  المبحث الثالث         
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 االول المبحث

 محل الدراسة نظرة على البنوك التجارية الجزائرية

شخاص اؼبعنوية ربت البنوؾ التجارية اعبزائرية ىي عبارة عن منشآت أو شركات مالية تقبل الودائع من األفراد واؽبيئات اال

 الطلب وألجل ، مث تستخدـ ىذه الودائع يف فتح اغبسابات والقروض )االئتمانات( يقصد الربح، ومنها:

 ، يقـو بكل نشاطات مصرؼ اإلبداع ال سيما أنو1966يونيو  13تأسس يف  BNAالبنك الوطني الجزائري  .1 

 العمليات اؼبصرفية، للصرؼ والقرض يف إطار التشريع ل كمعات اؼبهنية للمؤسسات. يعاجليؤمن اػبدمة اؼبالية للتج

 صارؼوتنظيم اؼب

ىو مؤسسة حكومية مت إنشاؤىا يف فًتة االستقالؿ بعد تأميم البنوؾ األجنبية موجب  BEAك الخارجي بنال. 2 

التجاري ،  ، و يعترب بنك ودائع فبلوكة للدولة وىبضع للقانوف1967أكتوبر  01الصادر يف  204/67اؼبرسـو رقم 

 و سبويل التجارة اػبارجية أما حاليا فيقـو بعدة اختصاصاتئئر العاصمة، كانت مهمتو عند إنشامقره الرئيسي يف اعبزا

 کمنح اإلعتمادات عن اإلستَتادات ...

 وكالة منتشرة باحكاـ على 155نك عمومي يشرؼ على شبكة متكونة من ب BDLمية المحلية تن. بنك ال3 

( 6وكالة مكلفة بتسيَت العمليات البنكية اليت وضعت ربت مسؤوليتها و ) 147الوطٍت ، دبا يف ذلك  ابًت مستوى ال

وكاالت ـبتصة يف منح قروض على الرىن، وىو نشاط الذي ينفرد بو بنك التنمية احمللية و يبيزه عن باقي البنوؾ، وىو 

 توسطة والتجارة يف اوسع معانيها، مثأوؿ بنك للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة / الصناعات الصغَتة واؼب

 .والعائالتبنك اؼبهن اغبرة واألفراد 

 13مؤسسة مالية وطنية ينتمي إذل القطاع العمومي اعبزائري، انشئ يف  BADRمية الريفية تنبيك الفالحة وال. 4 

 ي ودعمريفلعادل القطاع الزراعي وتعزيز اعلى شكل شركة مسانبة، وتتمثل مهامو يف تنمية وتطوير ال 1982مارس 

 نشاطات الصناعية التقليدية واغبرفية.

 1991ماي  20بنك الربكة اعبزائري ىو أوؿ مصرؼ برأس ماؿ ـبتلط )عاـ و خاص(، مت إنشائو يف  . بنك البركة :5
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  1991دج، و بدأ دبزاولة نشاطاتو بصفة فعلية خالؿ شهر سبتمرب  500.000.000برأس ماؿ 

 ، مقره الرئيسي يف2004 تأسس دبوجب القانوف اعبزائري يف عاـ جنيبك ذباري أبن وىو AGB. بنك الخليج 7

موعات األعماؿ يف منطقة الشرؽ ك برقاف وعضو يف واحدة من أبرز ؾباعبزائر العاصمة، وىو شركة تابعة جملموعة بن

حتياجات كافة العمالء من يکو(، ويقدـ خدمات مصرفية ومالية متنوعة تليب اباألوسط، وىي شركة مشاريع الكويت )ک

 .الشركات واألفراد، وما يتوافق مع قوانُت البنك اؼبركزي اعبزائري
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 المبحث الثاني

 طبيعة الدراسة الميدانية 

يهدؼ ىذا اؼببحث اذل تسليط الضوء على اؼبنهج الذي مت إتباعو و ؾبتمع و عينة الدراسة، واألداة اؼبستخدمة ومدى 

 .اجملمعة والتقنيات اؼبستعملة يف ربليل البيانات ائل ذبميع البياناتوربديد وس صدقها و ثباهتا،

  : منهج وحدود الدراسة الميدانيةاالول لبطلما

 مت تصميم خطة عملية التحليل االحصائي كااليت: : منهج الدراسة .1

ًتونية ورات ـبتلفة ومواقع اليكمت االعتماد على صبلة من اؼبراجع سبثلت يف كتب ومقاالت ودوريات وندوات ومنش -

وكل اؼبفاىيم اؼبرتبطة  ،(اغبوكمة اؼبصرفية التدقيق الداخلي ودبتغَتات الدراسة )خاصة دبوضوع الدراسة، واليت تتعلق 

تبطة أو وذلك للتعرؼ على اؼببادئ واالساليب البحثية اليت ينبغي االستناد عليها كالدراسات السابقة اؼبر  هبما،

 .اؼبشاهبة ؼبوضوع الدراسة

اغبصوؿ على البيانات الالزمة وذلك بتوزيع  يفاالعتماد على أحد وسائل االستقصاء  متع البيانات كطريقة عبم -

استبانة مت إعدادىا ؽبذا الغرض، حيث مت تقسيمها إذل قسمُت وبتوي القسم األوؿ على بعض اػبصائص الشخصية 

يات الدراسة، وقد مت ادراج طبسة خيارات ألفراد عينة الدراسة، أما القسم الثاين فيحتوي على األسئلة اػباصة بفرض

لكل سؤاؿ و ىي: )موافق بشدة، موافق، ؿبايد، غَت موافق، غَت موافق بشدة(، حيث مت اللجوء اذل ىذا االسلوب 

،  SPSSلتشجيع أفراد عينة الدراسة على اإلجابة، ولكي يتسٌت ربليل النتائج باستخداـ الربنامج اإلحصائي

  إلحصائية اؼبناسبة.واستخداـ االختبارات ا

يتعامل مع أحداث وظواىر   مت االعتماد على اؼبنهج الوصفي التحليلي، والذي يشكل أحد االساليب البحثية بصفتو -

متاحة للدراسة وقياسها بطبيعتها االصلية دوف احداث أي تغيَتات على ؾبرياهتا، مع امكانية وصفها وربليلها، 

 يف رفع فعالية وكفاءة التدقيق الداخلي .وذلك لتوضيح دور اغبوكمة اؼبصرفية 
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   حدود الدراسة: .2

 ارتبطت حدود الدراسة بػ:

اخذت الدراسة حوؿ التدقيق الداخلي واغبوكمة اؼبصرفية حدودىا ضمن البنوؾ التجارية الحدود المكانية:  -

بنك اػبليج، بنك الفالحة  لية،اعبزائرية مثل: البنك الوطٍت اعبزائري، البنك اػبارجي، بنك الربكة، بنك التنمية احمل

 والتنمية الريفية، على مستوى الواليات االغواط، غرداية، البيض، تيارت، اعبلفة.

إذل  2020يرتبط مضموف ونتائج الدراسة اؼبيدانية بالزمن الذي أجريت، أي من شهر مارس  الحدود الزمنية: -

 .2021غاية شهر اوت 

 : عينة الدراسة الثانيالمطلب 

لدراسة من ؾبموعة موظفُت عاملُت يف البنوؾ ؿبل الدراسة واؼبتمثلُت يف )اؼبدير، اؼبدقق الداخلي، احملاسب، تتكوف عينة ا

شخص، وقد مت توزيع االستبانة  75 البالغ عددىم ف االخرى( ، و اؼبراقب أو احملقق، مكلف بالدراسات، وبعض الوظائ

نظرا لعدـ ربقق الشروط اؼبطلوبة لإلجابة على  استمارتُتستبعاد استبانة، مت ا 66على صبيع عينة الدراسة، ومت اسًتداد 

 االستبياف.

 : طرق جمع المعلومات ثالثالالمطلب 

كننا من االعتماد عليها يف امكانية الوصف والتحليل دبا أتيح لنا من امكانيات، مت  من أجل صبع كم من اؼبعلومات سب 

ؼبتاحة لتحقيق أىداؼ الدراسة، باإلضافة اذل بعض اؼبقابالت تشكيل استمارة أسئلة بصفتها الوسيلة من أحد الوسائل ا

 و اؼبالحظات الشخصية عند توزيع االستمارات .

 : أساليب المعالجة اإلحصائيةرابعال المطلب 

لإلجابة على تساؤالت الدراسة و اختبار فرضياهتا مت استخداـ األساليب اإلحصائية التالية لتحليل البيانات باالعتماد  

 SPSS26  لرزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية على برنامج ا
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 أساليب إحصائية وصفية .1

اإلحصاء الوصفي اسلوب يهتم بتجميع وتلخيص ومعاعبة البيانات وربويلها اذل معلومات بطريقة علمية، كما يتم تنظيم 

 ية:وتلخيص اؼبعلومات لتسهيل فهمها ودراستها، وقد عبأنا اذل استخداـ األساليب االحصائية التال

 :مت استخدامها ؼبعاعبة البيانات الديبغرافية لعينة الدراسة. النسب المئوية والتمثيل البياني  

 :باعتباره أحد مقاييس النزعة اؼبركزية، فقد مت استخدامو يف ىذه الدراسة كمؤشر لًتتيب البنود  الوسط الحسابي

 حسب أنبيتها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

 يعترب من مقاييس التشتت، و مت استخدامو ؼبعرفة مدى تشتت القيم عن وسطها  ري:االنحراف المعيا

  اغبسايب.

 أساليب إحصائية استداللية  .2

اإلحصاء االستدالرل ىو ؾبموعة من الطرؽ تستخدـ للتعرؼ على خصائص اجملتمع من خالؿ عينة إحصائية 

تعميم والتقدير والتنبؤ، إال أنو يتسم يف بعض اغباالت عشوائية و ؾبتمع ذو توزيع طبيعي، يتعامل ىذا اإلحصاء مع ال

بعدـ التأكد لذا نعاجل القياس يف ىذه األحواؿ ربت باب علم االحتماالت، فبا يعطي فكرة عن اػبطأ احملتمل و قوعو 

 من الباحث يف حاؿ التعميم على اجملتمع احملسوب منو العينة العشوائية ؿبل الدراسة.

ؼبعرفة ما إذا كانت عينة الدراسة عشوائية، و مت اثبات قيمة مقدرة بػ  TESTE RUNSو مت تطبيق اختبار 

عينة الدراسة ىي عينة عشوائية. وؼبعرفة ما إذا   تثبت(، 2%()انظر اؼبلحق sig>5) 0.05و ىي أكرب من  0.132

د قيمة مستوى الداللة أكرب وىذا عن  ، S-Kظبرنوؼ  -كاف عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي قمنا باختبار كوجملوؼ

(وهبذا عينة 3)انظر اؼبلحق  0.05من  كربوىي قيمة أ 0.066%(، وربصلنا على قيمة تقدر بػ sig>5) 0.05من 

 .الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي 
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تداللية ودبا أننا أثبتنا أف عينة الدراسة ىي عينة عشوائية و تتبع التوزيع الطبيعي نستخدـ األساليب اإلحصائية االس

 التالية:

  معامل االرتباط بيرسون :  .1

(، ومت استخدامو يف دراستنا 1(و )1-يستعمل لقياس قوة و اذباه العالقة اػبطية بُت متغَتين كميُت قيمتو تكوف بُت)

 ؼبعرفة درجة ارتباط فقرات كل ؿبور من ؿباور االستمارة

   صدق و ثبات األداء: .2

ومد االعتماد عليها يف اختبار الفرضيات، باستعماؿ معامل ألفا  القياس  ثبات أداةاختبار يستخدـ للحكم على 

ومت االتفاؽ على أف  فكلما اقًتب من الواحد كاف الثبات مرتفعا و كلما اقًتب من الصفر كاف الثبات منخفضاكرونباخ  

ؼبعامل ألفا يف قياس صدؽ ، وكما يبكن االعتماد على اعبذر الًتبيعي كمنطلق إلثبات صدؽ اداة القياس   0.6القيمة 

 اؼبقاييس اؼبعتمد عليها يف الدراسة. 

  : One a Way ANOVAتحليل التباين األحادي .3

يستخدـ ىذا االختبار لفحص مساواة متوسطُت أو أكثر، و مت استخدامو يف دراستنا الختبار الفروقات يف تصورات  

أو ما يسمى باؼبتغَت العامل اؼبستجوبُت )إجابات أفراد عينة الدراسة( للمتغَت اؼبستقل
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 نيالمبحث الثا

 استبيان الدراسة 

بعد االطالع على أدبيات البحث و الدراسات السابقة، قاـ الباحث بتصميم استبياف يتناسب مع موضوع 

ة الدراسة وأىدافها، وذلك عبمع البيانات من أفراد العينة اؼبكونة من ؾبموعة من البنوؾ التجارية، وقد مت صياغ

 لقياس مدى تأثَت تبٍت مبادئ حوكمة على تفعيل وربسُت تطبيق التدقيق الداخلي يف البنوؾ.  االستبياف

 كوف العّينة اؼبستهدفة مكونة من اؼبدققُت الداخليُت واحملققُت ومستخدمي مالحظة: 

لرقابة المصرفية دور سلطات ا" و"المساواة بين المساىمينالبنوؾ، مت صرؼ النظر عن اؼببادئ اؼبتعلقة بػ "

" يف إرساء اغبوكمة بالبنوؾ )كمتغَتات مستقلة( ومن مّث ربسُت أداء وظيفة التدقيق الداخلي التابعة للبنك المركزي

 )كمتغَت تابع(، واالكتفاء بالتنويو هبما يف معرض اإلطار التصوري لألطروحة فقط.

 : ىيكل االستبيانولالمطلب األ

يف نفس اجملاؿ لصياغة عبارات االستبياف، ووفقا آلراء اؼبختصُت  و دراسات سابقة سبت االستعانة دبراجع 

 اإلحصائيُت الذين مت االستعانة هبم، مت تصميم استمارة الدراسة يف جزئيُت

سئلة مشلت أ 6  : وىي البيانات الديبغرافية )الشخصية( ، واػبصائص الوظيفية. وقد تضمن ىذا اعبزءالجزء األول

  .واالقدمية اػبربة ،اؼبسمى الوظيفيي، لمي، التخصص العلمؼبؤىل العا اعبنس، الفئة العمرية،

 عبارة مقسمة على ؿبورين وىي : 32يتكوف من  الجزء الثاني:

 فقرات 7ظبات التدقيق الداخلي ومهامو يف اؼبؤسسة البنكية و يتكوف من  احملور األوؿ:

فقرة مقسمة  25تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي، و يتكوف من احملور الثاين: تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو 

 اآليت:

 5 فقرات تتعلق دبسؤوليات ؾبلس ادارة البنك اذباه التدقيق الداخلي 

 4 فقرات تتعلق دبسؤوليات اللجاف اإلشرافية اذباه التدقيق الداخلي 



 تاىفصو اىثاني                                                                                اىذراست اىميذاني

 

108 
 

 5 فقرات تتعلق بالعالقة بُت اؼبديرية التنفيذية و التدقيق الداخلي 

 6  ات تتعلق بنظاـ الرقابة الداخلية وتقنيات تسيَت اؼبخاطر ودور التدقيق الداخليفقر 

 5 فقرات تتعلق بعالقة التدقيق الداخلي جبهات الرقابة اػبارجية 

و مت تبٍت الشكل اؼبغلق يف إعداد االستبياف، الذي حدد اإلجابات احملتملة لكل سؤاؿ للتمكن من إجراء اؼبعاعبات 

 بة. وقد مت استخداـ مقياس ليكرت طباسي الدرجات لقياس االستبياف، اإلحصائية اؼبناس

 1وذلك حسب اعبدوؿ رقم

 : مقياس اإلجابة على الفقرات1جدول رقم 

 غَت موافق بشدة غَت موافق ؿبايد موافق موافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 المصدر: من اعداد الباحث

  اختبار صدق االستبيان :ثانيالالمطلب 

  تبار صدؽ االستبياف بالتأكد من قدرتو قياس ما أ عد من أجلو، كااليت:يتم اخ

  صدق تحكيم االستبيان: .1

أعضاء من اؼبتخصصُت يف احملاسبة  5قاـ الباحث بعرض االستبياف على ؾبموعة من احملكمُت تألفت من 
(، وسبت االستجابة آلراء السادة احملكمُت و اجراء ما يلـز من حذؼ وتعديل، فعلى 1والتدقيق واؼبالية )انظر اؼبلحق 

، مت اعداد االستبياف يف صورتو النهائية )انظر اؼبلحق ضوء مقًتحاهتم و بعد تسجيلها يف مبوذج مت إعداده ؽبذا الغرض
2.) 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان .2

يبكن التنبؤ بصدؽ االتساؽ الداخلي حبساب معامالت االرتباط بُت كل فقرة من ؿباور االستبانة و الدرجة  
 الكلية للمحور التابعة لو.
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 الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  - أ

أدناه معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور األوؿ اؼبعنوف بسمات التدقيق  2اعبدوؿ رقم يبُت 
  الداخلي ومهامو يف اؼبؤسسة البنكية 

 : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول )سمات التدقيق الداخلي ومهامو في المؤسسة البنكية( 2جدول رقم

  الرقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

ى مستو 
 الداللة

يتوفر بالبنك ميثاؽ للتدقيق الداخلي ودليل أخالقي وعملي ؽبذه ينبغي أف  1
 الوظيفة مستلهم من اؼبعايَت الدولية وأفضل النماذج للممارسة يف البنوؾ

0.86 .0000 

َفر للمدقق الداخلي كل اؼبوارد واإلمكانيات والسلطات اليت وَ يػ  ينبغي أف  2
 من االستقاللية تكفل لو حيزا مقبوال جدا 

0.55 000.0 

يبتلك اؼبدقق الداخلي اؼبؤىالت العلمية والعملية اليت زبولو تنفيذ ينبغي أف  3
 مسؤوليتو بفعالية

0.50 0.000 

مسؤولية اؼبدقق الداخلي بالبنوؾ أكرب نسبيا من نظَته يف اؼبؤسسات  4
دخرات ...كوف نشاط البنوؾ يتعلق أساس باألمواؿ كموالتجاريةالصناعية 

 واستثمارات وقروض

0.78 .0000 

بوجود وظيفة التدقيق الداخلي، نفًتض تلقائيا أف األىداؼ االسًتاتيجية  5
 سيتم ربقيقها وأف نظاـ الرقابة الداخلية سيكوف سليما و فعاال

0.73 .0000 

لضماف رقابة مستمرة ومكانية، البد أف يكوف التدقيق الداخلي تنظيم ال  6
اؼبديريات اعبهوية ك، أي وجود مدقق داخلي على مستوى مركزي يف البن

 االستغالؿ وشبكة

0.53 .0000 

نظرا غبساسية وظيفة التدقيق الداخلي يف البنوؾ، يتم التوظيف/التعيُت يف  7
ىذه الوظيفة ربت شروط قاسية، مقارنة بالتوظيف يف باقي مناصب 

 اؼبؤسسة اؼبصرفية

0.49 0.000 

 (3البند 3)اؼبلحق SPSSاحث استنادا إذل ـبرجات من إعداد الب المصدر:
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سمات التدقيق الداخلي ومهامو في )  معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور األوؿ 2يبُت جدوؿ 
و الذي يبُت أف معامالت االرتباط اؼببينة دالة عند 0.86و0.49( واؼبعدؿ الكلي لفقراتو تًتاوح بُت المؤسسة البنكية 

صادقة   األوؿ وقيمة وبذلك تعترب فقرات احملور 0.05حيث أف مستوى الداللة لكل فقرة أقل من0.05داللة مستوى 
  ؼبا وضعت لقياسو.

 ثانيالصدق الداخلي لفقرات المحور ال -ب 
: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية بالبنك نحو تفعيل  3جدول رقم 

 ( الداخلي التدقيق اتجاه االدارة مجلس مسؤوليات )الجزء االول: تدقيق الداخليوظيفة ال
معامل  الفقرة الرقم 

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

خلي
لدا

ق ا
دقي

 الت
جاه

ة ات
دار

 اال
س

جل
ت م

وليا
سؤ

م
 

 0.000 0.602 ينبغي أف يتَبع  دائرة التدقيق الداخلي ؾبلس إدارة البنك مباشرة 8
و الذي وبدد أىداؼ التدقيق الداخلي، مهامو ؾبلس اإلدارة ى 9

 وصالحيتو ومكافآتو بشكل مفصل ودقيق
0.725 0.000 

يصغي ؾبلس اإلدارة إذل اؼبدقق الداخلي يف تصويب اسًتاتيجية البنك  10
كبو األفضل ذباوبًا مع التغَتات واؼبستجدات، مثل تطبيق الصَتفة 

 اإلسالمية 

0.711 0.000 

وات التواصل بُت اؼبدقق الداخلي وؾبلس اإلدارة أو عبنة يتم تعزيز قن 11
التدقيق إلعالمها يف شكل تقارير ويف الوقت اؼبناسب باالكبرافات 

 واؼبخاطر اعبوىرية

0.477 0.000 

البد أف ىبضع اؼبدقق الداخلي إذل برنامج رقابة اعبودة يشرؼ عليو  12
 ر فأكثرؾبلس اإلدارة أو عبنة التدقيق لتعزيز أداءه أكث

0.201 0.000 

 (4البند 3)اؼبلحقSPSS من إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات المصدر: 

معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثاين )تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك  3يبُت جدوؿ 
، حيث سجلت الداخلي التدقيق اهاذب االدارة ؾبلس مسؤولياتالذي يشمل كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي( 
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سجل قيمة مستوى الداللة لكل فقرة و  0.85ىي أقل من و  0.725و 0.201 قيم تًتاوح ما بُت معامالت االرتباط
  صادقة ؼبا وضعت لقياسو.  األوؿزء وبذلك تعترب فقرات اعب0.05أقل من

ؤسساتية بالبنك نحو تفعيل وظيفة :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني مبادئ الحوكمة الم4جدول رقم 
 (مسؤوليات اللجان االشرافية اتجاه التدقيق الداخلي )الجزء الثاني: التدقيق الداخلي

 

معامل  الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

خلي
لدا

ق ا
دقي

 الت
جاه

ة ات
رافي

الش
ن ا

لجا
ت ال

وليا
سؤ

م
 

تو، يف اإلشراؼ ينبغي أف ينشئ ؾبلس اإلدارة عبانا خاصة ؼبساعد 13
على البنك، مثل: عبنة التدقيق، عبنة إدارة اؼبخاطر، عبنة الًتشيح، 

 عبنة اؼبكافآت... حسب الغرض والضرورة

0.695 0.000 

دور ىذه اللجاف اإلشرافية ىو مساعدة ؾبلس اإلدارة على أداء  14
مسؤوليتو، يف بنك يتعامل باؼباؿ مع صبهور عريض واسع وىياكلو 

 أصقاع اعبزائر منتشرة يف

0.839 0.000 

يتعُت على ؾبلس اإلدارة التأكد من أف ىذه اللجاف اإلشرافية ال  15
 تعرقل سَت عمل التدقيق الداخلي بدوف مربر 

0.750 0.000 

يتعُت على ؾبلس اإلدارة التأكد من أف اللجاف اإلشرافية  ال تتقاطع  16
  مع التدقيق الداخلي عن طريق ازدواجية اؼبهاـ

0.818 0.000 

 (5البند 3)اؼبلحقSPSS من إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات المصدر: 

معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثاين )تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية  4 رقم يبُت جدوؿ
اللجاف االشرافية اذباه التدقيق  مسؤوليات واؼبتعلقة باعبزء الثاين حوؿ بالبنك كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي(

دبا اهنا ربقق الشرط أقل من و  0.839 و 0.695بُت ما تًتاوح  ، حيث تسجل معامالت االرتباط قيم الداخلي
وبذلك 0.05أقل منسجل قيمة مستوى الداللة لكل فقرة نقوؿ اف الفقرات تثبت وجود فروؽ فيما بينها، و  50.8

 .قياسوفقرات صادقة ؼبا وضعت لالتعترب 
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:الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية بالبنك نحو  5جدول رقم 
 (لعالقة بين المديرية التنفيذية و اتجاه التدقيق الداخليا )الجزء الثالث: تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 

معامل  الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

مدي
ن ال

ة بي
الق

الع
خلي

لدا
ق ا

دقي
 الت

جاه
و ات

ذية 
تنفي

ة ال
ري

 

تعترب اؼبديرية العامة طرفا أساسيًا يف تطبيق قواعد اغبوكمة من خالؿ  17
الرقابة على أعضاء اؼبديريات التنفيذية )اؼبدراء اعبهويُت ومدراء 

 الوكاالت( وأعماؽبم

0.620 0.000 

ية واؼبعنوية(، يقـو التدقيق الداخلي دبراجعة سياسات التحفيز )اؼباد 18
السيما على أعضاء اؼبديريات العامة والتنفيذية، على أساس أداءىم 

 الفعلي

0.532 0.000 

يقـو التدقيق الداخلي دبتابعة وتقييم سياسات اؼبساءلة اليت تتبعها  19
 حبق اؼبستخدمُت اؼبقصرين لدرأ فبارسات االبتزاز والتعسف اإلدارة

0.759 0.000 

الداخلي دبتابعة وتقييم كفاءة اؼبدراء العامُت والتنفيذيُت  يقـو التدقيق 20
 وحىت اؼبستخدمُت إلحصاء حاالت التقصَت واؼبخالفة

0.376 0.000 

يقـو نشاط التدقيق الداخلي دبراجعة مدى االمتثاؿ )اإلدارة التنفيذية  21
واؼبستخدمُت( بالسياسات واللوائح والقوانُت، ومراجعة كافة 

 لعمليات للتحقق من سالمتها وعدالتهااإلجراءات وا

0.533 0.000 

 (6البند 3)اؼبلحقSPSS من إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات المصدر: 

معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثاين )تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية  5 رقم يبُت جدوؿ
لعالقة بُت اؼبديرية التنفيذية و اذباه التدقيق ا تعلقة باعبزء الثالث حوؿواؼب بالبنك كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي(

دبا اهنا ربقق الشرط أقل من و  0.759و 0.376بُت ما تًتاوح  ، حيث تسجل معامالت االرتباط قيم الداخلي
وبذلك  0.05أقل منسجل قيمة مستوى الداللة لكل فقرة نقوؿ اف الفقرات تثبت وجود فروؽ فيما بينها،  50.8

 .فقرات صادقة ؼبا وضعت لقياسوالتعترب 
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:الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية بالبنك نحو تفعيل  6جدول رقم 
 (نظام الرقابة الداخلي وتقنيات تسيير المخاطر ودور التدقيق الداخلي: )الجزء الرابع وظيفة التدقيق الداخلي

 

معامل  رةالفق الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

خلي
لدا

ق ا
دقي

 الت
دور

ر و
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اخل
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ام 
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التدقيق الداخلي ىو آلية لًتشيد فلسفة تسيَت البنك وضماف بيئة  22
 COSOرقابة داخلية تتطابق واؼبعايَت الدولية للجنة بازؿ أو عبنة 

0.357 0.000 

و آلية فاعلة لبث النزاىة واؼبهنية والشفافية على  التدقيق الداخلي ى 23
 كل اؼبنتسبُت للبنك

0.395 0.030 

يقـو اؼبدقق الداخلي بتقييم مردودية خدمات البنك وتقنيات التسيَت  24
 وضوابط رقابة التسيَت 

0.062 0.625 

التدقيق الداخلي ىو آلية لضبط عتبة قبوؿ اؼبخاطرة على كل  25
قـو هبا البنك وذلك لضماف ربكم نوعي يف اؼبخاطر العمليات اليت ي

 وذبنب الوضيعات اغبرجة

0.264 0.035 

يشارؾ اؼبدقق الداخلي بالتوجيو والتوصية يف إجراءات الرقابة  26
االحًتازية )تدعيم مالءة البنك، ضبط اؼبخصصات واالحتياطيات 

لتشفَت، احملاسبية، إجراءات األمن يف مكاف العمل وضباية األمواؿ، ا
 مراقبة االمتثاؿ...( 

0.514 0.000 

التدقيق الداخلي ىو آلية فاعلة لإلنذار اؼببكر من صبيع اؼبخاطر  27
 الكامنة واحملدقة بالتوازي مع وظيفة إدارة اؼبخاطر

0.546 0.000 

 (7البند 3)اؼبلحقSPSS من إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات المصدر: 

ت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثاين )تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية معامال 6 رقم يبُت جدوؿ
نظاـ الرقابة الداخلي وتقنيات تسيَت اؼبخاطر ودور  واؼبتعلقة باعبزء الرابع حوؿ بالبنك كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي(

دبا اهنا ربقق الشرط أقل من و  0.546و0.062بُت ما تًتاوح  ، حيث تسجل معامالت االرتباط قيم التدقيق الداخلي
 .فقرات صادقة ؼبا وضعت لقياسوالوبذلك تعترب نقوؿ اف الفقرات تثبت وجود فروؽ فيما بينها،  0.85
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:الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية بالبنك نحو  7جدول رقم 
 (عالقة التدقيق الداخلي بجهات الرقابة الخارجية الخامس:)الجزء  تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 

معامل  الفقرة الرقم
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يعمل التدقيق الداخلي على تعميق الشفافية اذباه اؼبسانبُت واؼبودعُت  30
 وأصحاب اؼبصاحل األخرى يف البنك 

0.400 0.000 

تستعُت إدارة البنك برأي اؼبدقق الداخلي يف ربديد مستويات  31
اػبصوصية يف مقابل مستويات الشفافية اذباه السلطات واعبهات 

 الرقابية 

0.700 0.000 

كأولوية، يكفل التدقيق الداخلي تلبية االحتياجات اؼبعلوماتية اليت  32
 اعبزائر يريدىا مدقق اغبسابات واإلدارة اعببائية وكذا بنك

0.391 0.001 

يتابع اؼبدقق الداخلي التزاـ اإلدارة التنفيذية )حىت على مستوى  33
اؼبديريات اعبهوية ووكاالت االستغالؿ( بتنفيذ توجيهاتو وكذا 

 توصيات اؼبدقق اػبارجي

0.564 0.000 

يعمل التدقيق الداخلي على توفَت اؼبناخ اؼبالئم للزيارات التفتيشية  34
ية اليت هبريها ؿبافظ اغبسابات أو أعواف الرقابة التابعُت لبنك اؼبيدان
 اعبزائر

0.085 0.504 

 (8البند 3)اؼبلحقSPSS من إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات  المصدر:
معامالت االرتباط بُت كل فقرة من فقرات احملور الثاين )تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية  7 رقم يبُت جدوؿ

، عالقة التدقيق الداخلي جبهات الرقابة اػبارجية واؼبتعلقة باعبزء اػبامس حوؿ و تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي(بالبنك كب
نقوؿ اف  0.85دبا اهنا ربقق الشرط أقل من و  0.7و0.085بُت ما تًتاوح  حيث تسجل معامالت االرتباط قيم 

وبذلك تعترب  0.05أقل منسجل قيمة الداللة لكل فقرة مستوى الفقرات تثبت وجود فروؽ فيما بينها، باإلضافة اذل 
  .صادقة ؼبا وضعت لقياسو زء اػبامسفقرات اعب
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 الصدق الداخلي متغيرات الدراسة .1
 ادناه الصدؽ الداخلي بُت متغَتات الدراسة 8يوضح اعبدوؿ رقم 

 : الصدق الداخلي متغيرات الدراسة8الجدول رقم  .2
 
 

 البياف                 

مسؤوليات ؾبلس  1وراحمل
ادارة البنك اذباه 

 التدقيق الداخلي

مسؤوليات اللجاف 
االشرافية اذباه 

 التدقيق الداخلي

العالقة بُت 
اؼبديرية 

التنفيذية 
والتدقيق 
 الداخلي

نظاـ الرقابة 
الداخلية وتقنيات 
تسيَت اؼبخاطر ودور 

 التدقيق الداخلي

عالقة التدقيق 
الداخلي جبهات 

 ةالرقابة اػبارجي

 1احملور
  SIGمستوى الداللة 

1 
 

0.739 
0.000 

0.773 
0.000 

0.345 
0.003 

0.499 
0.000 

0.613 
0.000 

مسؤوليات ؾبلس ادارة البنك اذباه 
 التدقيق الداخلي
 SIGمستوى الداللة 

0.739 
 

0.000 

1 0.328 
 

0.004 

0.011 
 

0.466 

0.073 
 

0.283 

0.321 
 

0.005 
اه مسؤوليات اللجاف االشرافية اذب

 التدقيق الداخلي
 SIGمستوى الداللة 

0.773 
 

0.000 

0.328 
 

0.004 

1 0.526 
 

0.000 

0.357 
 

0.002 

0.292 
 

0.010 
العالقة بُت اؼبديرية التنفيذية والتدقيق 

 الداخلي
 SIGمستوى الداللة 

0.345 
 

0.003 

0.011 
 

0.466 

0.526 
 

0.000 

1 0.425 
 

0.000 

0.274 
 

0.014 
اخلية وتقنيات تسيَت نظاـ الرقابة الد

 اؼبخاطر ودور التدقيق الداخلي
 SIGمستوى الداللة 

0.499 
 
 

0.000 

0.073 
 
 

0.283 

0.357 
 
 

0.002 

0.425 
 
 

0.000 

1 0.611 
 
 

0.000 
عالقة التدقيق الداخلي جبهات الرقابة 

 اػبارجية
 SIGمستوى الداللة 

0.613 
 

0.000 

0.321 
 

0.005 

0.292 
 

0.010 

0.274 
 

0.014 

0.611 
 

0.000 

1 

 (9البند 3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات  المصدر:
العالقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة اؼبتمثلة يف االليات الرقابية، ؾبلس االدارة واللجاف  8رقم يوضح اعبدوؿ السابق 

لتدقيق اػبارجي، مع اؼبتغَت التابع  اؼبتمثل يف فعالية اؼبنبثقة عنو واالدارة التنفيذية، باإلضافة اذل نظاـ الرقابة الداخلية وا
( ىذا ما وبقق 0.8التدقيق الداخلي، حيث لوحظ على مستوى معامالت االرتباط تسجيل قيم منخفضة،)أقل من 
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اف  ليس مرتبطة ارتباطا قويا فيما بينها رغم   الشرط بعدـ وجود ارتباطات قوية بُت متغَتات الدراسة، فبا يعكس استقالؿ
 الداللة االحصائية للبعض توحي بوجودىا، لكن ال يعوؿ عليها لذلك نستعُت دبعامالت االرتباط كمؤشر للتنبؤ بو.

 : اختبار ثبات االستبيانثالثالالمطلب 
يعٍت بثبات االستبياف أف تكوف النتائج اليت يعطيها االستبياف متقاربة إذا مت تكراره على عينة الدراسة، وقد مت  

بات من خالؿ معامل ألفا كرونباخ، الذي تًتاوح قيمتو نظريا بُت الصفر والواحد، ، والنتائج اؼبتوصل إليها التحقق من الث
 9موضحة يف اعبدوؿ رقم 

 
 : معامل الثبات ألفا كرونباخ9جدول رقم 

معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات محتوى المحور المحور
 للثبات

 مقياس الصدق

لي ومهامو يف اؼبؤسسة ظبات التدقيق الداخ االول
 البنكية

07 0.742 0.861 

تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو  الثاني
 تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

17 0.719 0.847 

 0.919 0.846 32 جميع الفقرات

 (10البند 3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث استنادا إذل ـبرجات المصدر:
حملاور االستبانة اليت قبدىا مرتفعة وتعكس ثبات أداة القياس،   Alpha Cronbachمعامل  4يوضح اعبدوؿ رقم 

،واليت تعترب مرتفعة، و ىذا ما يعزز وجود ثبات يف  0.846كما قبد معدؿ ىذا اؼبعامل عبميع ىذه احملاور يقدر بقيمة 
كن القوؿ بأف اؼبقاييس اليت مت االعتماد ومن ىذه النسبة يب  0.919أداة الدراسة، كما بلغ اعبذر الًتبيعي أللفا كرونباخ 

يف الدراسة تتسم بالثبات والصدؽ.عليها 
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 المبحث الثالث
 تحليل البيانات و اختبار الفرضيات

يتناوؿ ىذا اؼببحث عرضا ووصفا لبيانات الدراسة من خالؿ اعبداوؿ التكرارية، والرسومات البيانية لتسهيل 
ناقشة نتائجها، ليتم بعد ذلك اختبار فرضيات الدراسة باستخداـ بعض أساليب اإلحصاء عملية اؼبالحظة و التحليل، وم

  االستدالرل.
 للعينة : تحليل خصائص البيانات الديمغرافيةولأللمطلب اا

  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس: .1
موع أفراد العينة اؼبقدر %من ؾب 92.19فرد بنسبة  59أدناه أف توزيع الذكور يف العينة قد بلغ  10 يوضح اعبدوؿ رقم

  % من اجملموع الكلي. 7,8فرد بنسبة  5فرد، أما عدد اإلناث ىو  64بػ 
 : نتائج توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس10جدول رقم 

 النسبة اؼبئوية التكرار اعبنس
 %92.2 59 ذكر
 %7.8 05 أنثى

 %100 64 اجملموع
 SPSSى نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحث اعتمادا عل :: المصدر

 ويمكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة من خالل الشكل الموالي
 : نتائج توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس18الشكل رقم

 
 Excelاؼبصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج 

الختبار الفروؽ االحصائية بُت اعبنسُت لوجود فرؽ كبَت بينها أي  ينة حسب متغَت اعبنستوزيع أفراد العدل يتم اخضاع 
 مستجوبُت. 5و59بُت 

 التكرار

 ذكر

 أنثى
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 الفئة العمرية: .2
 : نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية11الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
 % 0 0 سنة فأقل30
 %40.6 26 سنة 31-40
 % 39.1 25 سنة 41-50
 % 20.3 13 سنة فأكثر51

 %100 64 المجموع
 SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:

 ويبكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة من خالؿ الشكل اؼبوارل:
 حسب متغير الفئة العمرية: نتائج توزيع أفراد العينة 19الشكل رقم

 
 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج  المصدر:

توزيع العينة حسب متغَت الفئة العمرية و اليت مشلت أربعة فئات  18والشكل رقم   11يوضح اعبدوؿ رقم 
سنة بنسبة 50نة و س 31متتالية، حيث تبُت أف معظم اؼبوظفُت الذين يبثلوف عينة الدراسة تراوحت اعمارىم ما بُت 

سنة  51أما عن فئة االكثر من  ، وىذا ما يعكس الرشد التفكَتي يف التعامل مع االحداث،%80ؾبتمعُت ما يقارب 
% من عينة الدراسة، ما ينبئ عن وجود فئة ذات أقدمية واسعة، تربر وجود خربة  20فتعرب النتائج عن وجود أكثر من 

 دراسة.مهنية كافية لتزيد من صدؽ نتائج ال
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( اؼبتعلق باختبار الفروقات االحصائية قبد أف 11، البند3باإلضافة اذل ما ورد يف اعبدوؿ على مستوى )اؼبلحق
sig=0,000  ما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت الفقرات بالنسبة للفئات العمرية  0,05أقل من

( و 31-40)مقارنة بالفئتُت  4.82سنة دبتوسط حسايب 51تسجل اؼبرتبة االوذل فئة االكثر من اؼبستجوبة، حيث 
ظبات التدقيق الداخلي ومهامو يف على التوارل، حوؿ  4,31و  4,37( اللتاف تسجال متوسط حسايب 41-50)

 البنك.
أما ما يتعلق باحملور الثاين اؼبتعلق بتطبيق مبادئ اغبوكمة كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي، مت تسجيل 

sig=0,000  ما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت الفئات العمرية اؼبستجوبة، حيث  0,05أقل من
( اللتاف 50-41( و )31-40)مقارنة بالفئتُت  4.22سنة دبتوسط حسايب 51تسجل اؼبرتبة االوذل فئة االكثر من 

 (.16، البند3)اؼبلحقعلى التوارل3,92و  4,01تسجال متوسط حسايب 
  :لعلميالمؤىل ا .3

 : نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العلمي 12الجدول رقم 
 النسبة التكرار اؼبؤىل العلمي

  % 34.4  22 ليسانس
 % 43.8 28 ماسًت

    % 7.8 5 ماجيسًت
  % 0 0 دكتوراه

 % 14.1 9 آخر
 %100 64 اجملموع

 spssة اإلحصائية عن طريق برنامج : من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبالمصدر
 ويبكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة من خالؿ الشكل اؼبوارل:
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  : نتائج توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العلمي20الشكل رقم 

 
 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج  المصدر:

أعاله نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اؼبؤىل العلمي واليت مشلت  19الشكل رقم 12يوضح اعبدوؿ رقم 
% أما يف اؼبرتبة  43.8% و 34.4طبسة فئات، تركزت أكثر إجابات أفراد العينة ضمن فئة ليسانس واؼباسًت بنسبة 

ستمدة من اؼبعاىد اػباصة الثالثة فقد سبثل يف اؼبؤىالت العلمية االخرى على غرار شهادة الدراسات التطبيقية وكذلك اؼب
%،  7.8% اما اؼباجستَت فشهدت نسبة ضئيلة مقارنة دبؤىل الليسانس واؼباسًت بنسب تًتاوح ما بُت 14.10بنسبة 

  صدؽ إجابات االستبياف.  وىذا ما يعكس
( اؼبتعلق باختبار الفروقات االحصائية قبد أف 12، البند3و كما ورد يف اعبدوؿ على مستوى )اؼبلحق

sig=0,045  ما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت االسئلة بالنسبة لفئات اصحاب  0,05أقل من
حوؿ  4.51دبتوسط حسايب  اغباصلُت على شهادة اؼباسًتتسجل اؼبرتبة االوذل فئة اؼبؤىالت العلمية اؼبستجوبة، حيث 

دبتوسط بة الثانية فئة اغباصلُت على شهادة الليسانس مدى وجود صفات اؼبدقق الداخلي و مسؤولياتو يف البنك مث اؼبرت
 .4.2دبتوسط حسايب مث شهادات أخرى متنوعة  4.28دبتوسط حسايب مث اؼباجستَت  4.48حسايب 

أما ما يتعلق باحملور الثاين اؼبتعلق بتطبيق مبادئ اغبوكمة كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي، فتم تسجيل 
sig=0,148  ا يدؿ على عدـ وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت الفقرات بالنسبة لفئات م 0,05أكرب من

 (17، البند3)اؼبلحق اصحاب اؼبؤىالت العلمية اؼبستجوبة.
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 التخصص العلمي .4
 :  نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي13الجدول رقم

 النسبة% التكرار التخصص العلمي
  17.2 11 ؿباسبة وجباية
  17.2 11 ؿباسبة وتدقيق
  10.9 7 ادارة االعماؿ

  26.6 17 مالية وبنوؾ
  10.9 7 حقوؽ

  17.2 11 آخر
 100% 64 المجموع

 spss: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج المصدر
 ؿ الشكل اؼبوارل:ويبكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة من خال

 : نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي21الشكل رقم 

 
 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج  المصدر:

نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت التخصص العلمي حيث  20والشكل رقم  13يوضح اعبدوؿ رقم 
% ىذا ما عكس  26اذل حوارل  %11ينة بنسب متفاوتة من ما يقارب مشلت ستة فئات، اختلفت زبصصات أفراد الع

 االجابات على االسئلة اؼبطروحة على مستوى االستبياف من حيث ادراكها وفهمها.
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 sig=0,017( اؼبتعلق باختبار الفروقات االحصائية قبد أف 13، البند3و يظهر اعبدوؿ على مستوى )اؼبلحق
روقات ذات داللة احصائية بُت فقرات احملور لفئات التخصصات العلمية ما يدؿ على وجود ف 0,05أقل من 

حوؿ مدى وجود صفات اؼبدقق  4.62دبتوسط حسايب زبصص بنوؾ ومالية تسجل اؼبرتبة االوذل فئة اؼبستجوبة، حيث 
صص ؿباسبة مث زب 4.48دبتوسط حسايب الداخلي و مسؤولياتو يف البنك مث اؼبرتبة الثانية فئة زبصص ادارة االعماؿ 

 4.29على التوارل مث فئة زبصصات أخرى دبتوسط حسايب 4.44 و 4.45دبتوسط حسايب وجباية وؿباسبة وتدقيق 
 .4.16دبتوسط حسايب يليها زبصص اغبقوؽ 

أما ما يتعلق باحملور الثاين اؼبرتبط بتطبيق مبادئ اغبوكمة كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي، مت تسجيل 
sig=0,018  ما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت فقرات احملور بالنسبة لفئات  0,05من أقل

دبتوسط  زبصص ادارة االعماؿزبصص بنوؾ ومالية و تسجل اؼبرتبة االوذل فئة التخصص العلمي اؼبستجوبة، حيث 
يق أما زبصص ؿباسبة وجباية وؿباسبة وتدقللتخصصُت  4,05و  4,03متوسط حسايب ما بُت و  4.12حسايب 

 (.18، البند3)اؼبلحق  3,9متوسط حسايب اغبقوؽ و فئة زبصصات أخرى فسجل
  .المسمى الوظيفي:5

 : نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي14جدول رقم
 النسبة التكرار المسمى الوظيفي

 %18.8 12 مدقق
 %17.2 11 مدير تنفيذي

 %18.8 12 ؿبقق أو مراقب
 %14 9 ؿباسب

 %17.2 11 مكلف بالدراسات
 %14.1 9 آخر

 % 100 64 المجموع
 

 spss: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج المصدر
 ويبكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا وشاملة من خالؿ الشكل اؼبوارل:

 



 تاىفصو اىثاني                                                                                اىذراست اىميذاني

 

123 
 

  لدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي: نتائج توزيع عينة ا22الشكل رقم 

 
 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج  المصدر:

نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت اؼبسمى الوظيفي و اليت مشلت  21والشكل رقم  14يوضح اعبدوؿ رقم 
عض الوظائف االخرى اليت ؽبا دراية دبحتوى فئة اؼبديرين التنفيذيُت واؼبدققُت واحملققُت واحملاسبُت واؼبكلفُت بالدراسات وب

% وىذا يعكس توازي البنوؾ من حيث التوزيع الوظيفي من جهة وتشابو 18%و14الدراسة، ونسب متقاربة ما بُت 
 اجابات االستبياف. 

 sig=0,000( اؼبتعلق باختبار الفروقات االحصائية قبد أف 14، البند3و يظهر اعبدوؿ على مستوى )اؼبلحق
تسجل اؼبستجوبة، حيث  اؼبسمى الوظيفيما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت فئات  0,05ن أقل م

حوؿ مدى وجود صفات اؼبدقق الداخلي و مسؤولياتو يف البنك مث  4.93دبتوسط حسايب  اؼبرتبة االوذل اؼبدراء التنفيذيُت
مث فئة احملققُت 4.38دبتوسط حسايب  ب الوظائف األخرىأصحامث  4.55دبتوسط حسايب اؼبرتبة الثانية فئة احملاسبُت 
 .4.16دبتوسط حسايب على التوارل يليها وظيفة اؼبكلفُت بالدراسات  4.33 و 4.35واؼبدققُت دبتوسط حسايب

أما ما يتعلق باحملور الثاين اؼبرتبط بتطبيق مبادئ اغبوكمة كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي، مت تسجيل 
sig=0,000 ما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت فقرات احملور بالنسبة لفئات اؼبسمى  0,05قل من أ

مث فئات احملاسبُت وفئة  4.28دبتوسط حسايب  تسجل اؼبرتبة االوذل فئة اؼبدراء التنفيذيُتالوظيفي اؼبستجوبة، حيث 
 واؼبرتبة الثالثة فئة اؼبدققُت مث اؼبكلفُت على التوارل 4.01و4.02و4.09دبتوسط حسايباحملققُت االخرين وفئة 

 (.19، البند3)اؼبلحق 3.87و3.99بالدراسات دبتوسط حسايب
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  .الخبرة واالقدمية:6
 : نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة15الجدول رقم

 النسبة% التكرار االقدمية والخبرة
 9.4 6 سنوات فأقل 5
 15.6 10 سنوات10اذل  6من
 31.3 20 سنة 15اذل  11من

 43.8 28 سنة فاكثر 16
 100% 64 المجموع

 spss: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج المصدر
 : نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة23الشكل رقم 

 وشاملة من خالؿ الشكل اؼبوارل: ويبكن توضيح النتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا

 
 Excelمن إعداد الباحث اعتمادا على برنامج  المصدر:

أعاله نتائج توزيع عينة الدراسة حسب متغَت سنوات اػبربة، واليت مشلت  22والشكل  15يوضح اعبدوؿ رقم 
 %31.3و15.6يت: أربعة فئات، حيث توزعت نتائج أفراد العينة بنسب متقاربة يف ثالث فئات االخَتة كاال

% ، ىذا ما يثبت امتالؾ البنوؾ اػبربة الكافية  9.4سنوات شهدت نسبة  5% ، بينما الفئة االقل من 43.8و
  إلمكانية الدراية باؼبفاىيم اعبديدة من جهة ووجود اؼبعرفة الكافية حوؿ اؼبنصب اؼبوكل لو.
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 sig=0,140ر الفروقات االحصائية قبد أف ( اؼبتعلق باختبا15، البند3و يظهر اعبدوؿ على مستوى )اؼبلحق
اؼبستجوبة،  اػبربة اؼبهنيةما يدؿ على عدـ وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت فقرات احملور لفئات  0,05أكرب من 

حوؿ مدى وجود صفات اؼبدقق الداخلي و  4.54سنة دبتوسط حسايب  16تسجل اؼبرتبة االوذل فئة االكثر من حيث 
 4.30و 4.36و 4.38البنك مث الفئات االخرى بتفاوت مسؤولياتو يف 

 sig=0,000( اؼبتعلق باختبار الفروقات االحصائية قبد أف 20، البند3و يظهر اعبدوؿ على مستوى )اؼبلحق
اؼبستجوبة، حيث  اػبربة اؼبهنيةما يدؿ على وجود فروقات ذات داللة احصائية بُت فقرات احملور لفئات  0,05أكرب من 
حوؿ مدى بتطبيق مبادئ اغبوكمة كبو تفعيل  4.09سنة دبتوسط حسايب  16رتبة االوذل فئة االكثر من تسجل اؼب

 4.01دبتوسط حسايب  سنة 15-11مث الفئة  4.02دبتوسط حسايب  سنوات 10-6وظيفة التدقيق الداخلي مث الفئة 
 .3.92دبتوسط حسايب  سنوات  5 من أقلمث الفئة 

 اسة:  نتائج محاور الدر ثانيالالمطلب 
من خالؿ ىذا اؼبطلب سيتم الكشف عن النتائج اؼبتحصل عليها من خالؿ ؿبواري االستبياف، واليت تبُت  

 إجابات أفراد العينة على فقرات ىذه احملاور وفق اؼبقياس اؼبستخدـ أال وىو مقياس ليكار ت اػبماسي.
  نتائج أفراد العينة حول سمات التدقيق الداخلي: .1

  كااليت لعينة حوؿ ظبات التدقيق الداخلينتائج أفراد ا ندرجت
 :  نتائج أفراد العينة حول سمات التدقيق الداخلي16جدول رقم  

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الفقرة
 % اجابة % اجابة % اجابة % اجابة % اجابة

1 28 43.8 36 56.3       
2 39 60.9 25 39.1       
3 43 67.2 21 32.8       
4 11 17.2 51 79.7 2 3.1     
5 11 17.2 49 76.6 4 6.3     
6 46 71.9 14 21.9 4 6.3     
7 33 51.6 28 43.8 3 4.7     

  spssمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:
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لعينة  ؼبا طرح السؤاؿ حولو، واؼبتعلق باػبصائص اليت هبب أف اعاله مدى استجابة افراد ا 16يظهر اعبدوؿ رقم
على بشدة و موافق وافق ما بُت ميتحلى هبا اؼبدقق الداخلي، والبيئة اليت ينبغي أف يعمل هبا، حيث جل االجابات 

 ضرورة وجود مناخ مالئم ؼبمارسة وظيفة التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية. 
  بيق مبادئ الحوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي:نتائج أفراد العينة حول تط .2

  تتجلى نتائج أفراد العينة حوؿ تطبيق مبادئ اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي يف اعبدوؿ التارل:
 : نتائج أفراد العينة حول تطبيق مبادئ الحوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي17جدول رقم 

 غَت موافق بشدة  غَت موافق  ؿبايد موافق  موافق بشدة الفقرة
 % اجابة % اجابة % اجابة % اجابة % اجابة

1 49 76.6 15 23.4       
2 19 29.7 42 65.6 3 4.7     
3 14 21.9 49 76.6 1 1.6     
4 1 1.6 56 87.5 6 9.4 1 1.6   
5 4 6.3 58 90.6 1 1.6 1 1.6   
6 19 29.7 45 70.3       
7 11 17.2 50 78.1 3 4.7     
8 30 46.9 34 53.1       
9 14 21.9 47 73.4 3 4.7     

10 1 1.6 56 87.5 7 10.9     
11 2 3.1 47 73.4 2 3.1     
12 3 4.7 53 82.8 8 12.5     
13 6 9.4 58 90.6       
14 1 1.6 57 89.1 6 9.4     
15 2 3.1 57 89.1 5 7.8     
16   57 89.1 7 10.9     
17 7 10.9 57 89.1       
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18   57 89.1 7 10.9     
19 6 9.4 57 89.1 1 1.6     
20   42 65.6 22 34.4     
21 2 3.1 53 82.8 9 14.1     
22 2 3.1 40 62.5 22 34.4     
23 6 9.4 32 50 26 40.6     
24 10 15.6 51 79.7 3 4.7     
25 1 1.6 62 96.9 1 1.6     

 spssمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج المصدر:
اعاله مدى استجابة افراد العينة  ألسئلة االستبياف، حيث وكما ىو مثبت يف اعبدوؿ سبحورت  17يظهر اعبدوؿ رقم

ض االسئلة االجابات حوؿ اؼبوافقة بشدة واؼبوافقة، إال أننا سجلنا نوع من اغبياد حوؿ بع



 

 

 : تحليل نتائج محاور الدراسةثالثالمطلب ال .
لتحليل فقرات االستبياف، وتكوف الفقرة test T sample One  للعينة الواحدة Tمت استخداـ اختبار 

اعبدولية واليت تساوي أو أقل  tاحملسوبة أكرب من قيمة  tاهبابية دبعٌت أف أفراد العينة يوافقوف على ؿبتواىا إذا كانت قيمة 
%، وتكوف الفقرة سلبية دبعٌت أف أفراد العينة ال يوافقوف على 60والوزف النسيب أكرب من  0.05مستوى الداللة  من

والوزف  0.05اعبدولية واليت تساوي أو أقل من مستوى الداللة  tاحملسوبة أصغر من قيمة  tؿبتواىا إذا كانت قيمة 
  .0.05ايدة إذا كاف مستوى الداللة ؽبا أكرب من %وتكوف أراء العينة يف الفقرة ؿب 60النسيب أقل من 

،وبالتارل 0.8أما فيما ىبص الفئات فهي ؿبددة مسبقا خبمسة فئات، ىذا ما يسمح حبساب طوؿ الفئة و الذي يساوي 
 يبكن ربديد الفئات كما يلي

 : تحديد األىمية النسبية للوسط الحسابي 18جدول رقم 
 5 -4.2 4.19 - 3.4 3.39 -2.6 2.59 - 1.8 1.79 - 1 الوسط الحسابي

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق  غير موافق بشدة الدرجة
 من إعداد الباحث المصدر:

 
 

 تحليل نتائج فقرات المحور األول حول سمات وظيفة التدقيق الداخلي .1
 يف اؼبؤسسة البنكية التدقيق الداخلي أراء أفراد العينة للمحور األوؿ حوؿ ظبات وظيفة 19يوضح اعبدوؿ رقم 

 :  تحليل نتائج فقرات المحور األول19جدول رقم 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 الترتيب

ينبغي أف يتوفر بالبنك ميثاؽ للتدقيق الداخلي ودليل  1
أخالقي وعملي ؽبذه الوظيفة مستلهم من اؼبعايَت الدولية 

 ضل النماذج للممارسة يف البنوؾوأف

4.44 0.500 88.8 5 

ينبغي أف يػ َوَفر للمدقق الداخلي كل اؼبوارد واإلمكانيات  2
والسلطات اليت تكفل لو حيزا مقبوال جدا من 

 االستقاللية

4.61 0.492 92.2 3 

 1 93.4 0.473 4.67ينبغي أف يبتلك اؼبدقق الداخلي اؼبؤىالت العلمية  3
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 وليتو بفعاليةوالعملية اليت زبولو تنفيذ مسؤ 
مسؤولية اؼبدقق الداخلي بالبنوؾ أكرب نسبيا من نظَته يف  4

اؼبؤسسات الصناعية والتجارية...كوف نشاط البنوؾ 
 يتعلق أساس باألمواؿ كمدخرات واستثمارات وقروض

4.14 0.432 82.8 6 

بوجود وظيفة التدقيق الداخلي، نفًتض تلقائيا أف  5
السًتاتيجية سيتم ربقيقها وأف نظاـ الرقابة األىداؼ ا

 الداخلية سيكوف سليما و فعاال

4.11 0.475 82.2 7 

لضماف رقابة مستمرة ومكانية، البد أف يكوف التدقيق  6
الداخلي تنظيم ال مركزي يف البنك، أي وجود مدقق 

 داخلي على مستوى اؼبديريات اعبهوية وشبكة االستغالؿ

4.66 0.597 93.2 2 

نظرا غبساسية وظيفة التدقيق الداخلي يف البنوؾ، يتم  7
التوظيف/التعيُت يف ىذه الوظيفة ربت شروط قاسية، 

 مقارنة بالتوظيف يف باقي مناصب اؼبؤسسة اؼبصرفية

4.47 0.590 89.4 4 

   0.320 4.442 جميع الفقرات
 (21، البند3)اؼبلحقspssطريق برنامج : من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عنالمصدر

حوؿ ؿبور ظبات وظيفة التدقيق الداخلي   أف اذباه إجابات أفراد العينة19 نالحظ من خالؿ اعبدوؿ رقم 
( واالكبراؼ اؼبعياري 4.44بػ )  احملايدة، حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب اإلصبارلو يًتاوح بُت "موافق بشدة" و"موافق" 

( واكبراؼ معياري قدر بػ 4.67( دبقدار )3أكرب متوسطات يف الفقرة )  سجلنا يف ىذا احملور (،0.32بػ )  اإلصبارل
 0.000% ومستوى داللة  60% وىو أكرب من االنبية النسبية احملايدة 88.8( واالنبية النسبية قد بلغت 0.47)

لي اؼبؤىالت العلمية والعملية اليت زبولو أف يبتلك اؼبدقق الداخ  أي أف أفراد العينة يوافقوف سباما على  0.05أقل من 
( 0.475( واكبراؼ معياري قدر بػ )4.11( دبقدار )5تنفيذ مسؤوليتو بفعالية، كما سجلنا أقل اؼبتوسطات يف الفقرة )

فبا يدؿ  0.05أقل من  0.000%ومستوى داللة  60%أكرب من االنبية النسبية احملايدة 82.2االنبية النسبية قد بلغ 
بوجود وظيفة التدقيق الداخلي، يفًتض تلقائيا أف  وابية الفقرة وىذا يدؿ على أف أفراد العينة يوافقوف على أنعلى اهب

من خالؿ النتائج   األىداؼ االسًتاتيجية سيتم ربقيقها وأف نظاـ الرقابة الداخلية سيكوف سليما و فعاال،
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يف شخص اؼبدقق الداخلي حىت يستطيع تأدية مهامو بكل  نستنتج أف ىناؾ ؾبموعة من السمات هبب أف تتوفر   السابقة
  كفاءة وفعالية.

 وكذلك:
 0.000%ومستوى داللة  60%أكرب من الوزف النسيب احملايد  92.2أف الوزف النسيب قد بلغ 2تبُت الفقرة رقم  - 

(على توفَت 4.61غبسايب يساوي فبا يدؿ على اهبابية الفقرة، أي أف أفراد العينة يوافقوف سباما )اؼبتوسط ا 0.05أقل من 
 االمكانيات للمدقق الداخلي لتحقيق االستقاللية التامة. 

 0.000%ومستوى داللة  60%أكرب من الوزف النسيب احملايد  93.4أف الوزف النسيب قد بلغ  3تبُت من الفقرة  -
(على أف  4.67اؼبتوسط اغبسايب يساويفبا يدؿ على اهبابية الفقرة، أي أف أفراد العينة يوافقوف سباما ) 0.05أقل من 

 اؼبدقق الداخلي يبتلك شهادة جامعية وزبصص يف ؾباؿ احملاسبة، اؼبالية، التسيَت. 
أقل من  0.000%ومستوى داللة  60%أكرب من الوزف النسيب احملايد  82.8بلغ الوزف النسيب 4ويف الفقرة رقم  -

(على أف اؼبدقق  4.14العينة يوافقوف )اؼبتوسط اغبسايب يساوي فبا يدؿ على اهبابية الفقرة، أي أف أفراد  0.05
 الداخلي يتمتع دبسؤولية أكرب داخل البنك ؼبا ىو ؿباط دبخاطر حركة االمواؿ. 

 0.000%ومستوى داللة  60%أكرب من الوزف النسيب احملايد  93.2أف الوزف النسيب قد بلغ  6تبُت الفقرة رقم   -
(على  4.66اهبابية الفقرة، أي أف أفراد العينة يوافقوف سباما )اؼبتوسط اغبسايب يساوي فبا يدؿ على 0.05أقل من 

 المركزية اؼبدقق الداخلي، وتواجده على مستوى اؼبديريات اعبهوية.
 0.000%ومستوى داللة  60%أكرب من الوزف النسيب احملايد  89.4أف الوزف النسيب قد بلغ  7تبُت الفقرة رقم  -

(على جدية  3.86فبا يدؿ على اهبابية الفقرة، أي أف أفراد العينة يوافقوف )اؼبتوسط اغبسايب يساوي  0.05أقل من 
 لتوظيف يف مهنة اؼبدقق الداخلي. وصعوبة ا

تحليل نتائج فقرات المحور الثاني حول تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية بالبنك نحو تفعيل وظيفة  .1
 التدقيق الداخلي

 ئج فقرات متغير الجزء االول )مسؤولية مجلس االدارة( نحو تفعيل وظيفة التدقيق الداخليتحليل نتا   -2-1
 أراء أفراد العينة للمحور الثاين حوؿ مسؤولية ؾبلس االدارة اذباه تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي 20يوضح اعبدوؿ رقم 

 :  تحليل نتائج فقرات الجزء االول من المحور الثاني20جدول رقم 
 رقم

 الفقرة
المتوسط  عنوان الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 الترتيب
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ينبغي أف يتَبع  دائرة التدقيق الداخلي ؾبلس إدارة البنك  1
 مباشرة

4.77 0.427 95.4 1 

ؾبلس اإلدارة ىو الذي وبدد أىداؼ التدقيق الداخلي،  2
 مهامو وصالحيتو ومكافآتو بشكل مفصل ودقيق

4.25 0.535 85 2 

يصغي ؾبلس اإلدارة إذل اؼبدقق الداخلي يف تصويب  3
إسًتاتيجية البنك كبو األفضل ذباوبًا مع التغَتات 

 واؼبستجدات، مثل تطبيق الصَتفة اإلسالمية

4.2 0.443 84 3 

يتم تعزيز قنوات التواصل بُت اؼبدقق الداخلي وؾبلس  4
ل تقارير ويف اإلدارة أو عبنة التدقيق إلعالمها يف شك

 الوقت اؼبناسب باالكبرافات واؼبخاطر اعبوىرية

3.89 0.403 77.8 5 

البد أف ىبضع اؼبدقق الداخلي إذل برنامج رقابة اعبودة  5
يشرؼ عليو ؾبلس اإلدارة أو عبنة التدقيق لتعزيز أداءه 

 أكثر فأكثر

4.02 0.378 80.4 4 

   0.245 4.22 خليمسؤوليات مجلس ادارة البنك اتجاه التدقيق الدا
 (21، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:

حوؿ ؿبور تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك   اعاله أف اذباه إجابات أفراد العينة15يبُت اعبدوؿ رقم 
يًتاوح بُت "موافق  بمسؤوليات مجلس ادارة البنك اتجاه التدقيق الداخليق كبو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي اؼبتعل

(، ومت 0.245بػ )  ( واالكبراؼ اؼبعياري اإلصبارل4.22بػ )  بشدة" و"موافق " حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب اإلصبارل
( واالنبية 0.427) ( واكبراؼ معياري قدر بػ4.77( دبقدار )1أكرب متوسطات يف الفقرة )  تسجيل يف ىذا اعبزء

ينبغي أف   أي أف أفراد العينة يوافقوف سباما على أنو  0.05أقل من  0.000ومستوى داللة   %95.4: ب النسبية
( 3.89( دبقدار )4يتَبع  دائرة التدقيق الداخلي ؾبلس إدارة البنك مباشرة، كما سجلنا أقل اؼبتوسطات يف الفقرة )

وىذا يدؿ  0.05أقل من  0.000ومستوى داللة   %77.8: ب االنبية النسبية( و 0.403واكبراؼ معياري قدر بػ )
يشارؾ اؼبدقق الداخلي بالتوجيو والتوصية يف إجراءات الرقابة االحًتازية )تدعيم   على أف  على أف أفراد العينة موافقوف

وضباية األمواؿ، التشفَت،  مالءة البنك، ضبط اؼبخصصات واالحتياطيات احملاسبية، إجراءات األمن يف مكاف العمل
 مراقبة االمتثاؿ...(



 الدراسة الميدانية                                            الفصل الثاني                                 

132 
 

تحليل نتائج فقرات متغير الجزء الثاني من المحور الثاني )مسؤوليات اللجان االشرافية( نحو تفعيل    -2-2
 وظيفة التدقيق الداخلي

عيل وظيفة اذباه تف مسؤوليات اللجان االشرافيةأراء أفراد العينة للمحور الثاين حوؿ  21يوضح اعبدوؿ رقم 
 التدقيق الداخلي

 :  تحليل نتائج فقرات الجزء الثاني من المحور الثاني21جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 الترتيب

ينبغي أف ينشئ ؾبلس اإلدارة عبانا خاصة ؼبساعدتو،  1
دقيق، عبنة إدارة يف اإلشراؼ على البنك، مثل: عبنة الت

اؼبخاطر، عبنة الًتشيح، عبنة اؼبكافآت... حسب 
 الغرض والضرورة

4.3 0.460 86 2 

دور ىذه اللجاف اإلشرافية ىو مساعدة ؾبلس اإلدارة  2
على أداء مسؤوليتو، يف بنك يتعامل باؼباؿ مع صبهور 

 عريض واسع وىياكلو منتشرة يف أصقاع اعبزائر

4.13 0.454 82.6 4 

عُت على ؾبلس اإلدارة التأكد من أف ىذه اللجاف يت 3
اإلشرافية ال تعرقل سَت عمل التدقيق الداخلي بدوف 

  مربر

4.47 0.503 89.4 1 

يتعُت على ؾبلس اإلدارة التأكد من أف اللجاف  4
ال تتقاطع مع التدقيق الداخلي عن طريق   اإلشرافية

  ازدواجية اؼبهاـ

4.17 0.49 83.4 3 

   0.369 4.265 للجان االشرافية اتجاه التدقيق الداخليمسؤوليات ا
 (21، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:

حوؿ ؿبور تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو   أف اذباه إجابات أفراد العينة 21 يبُت اعبدوؿ رقم
يًتاوح بُت "موافق بشدة"  مسؤوليات اللجان االشرافية اتجاه التدقيق الداخليل وظيفة التدقيق الداخلي اؼبتعلق تفعي



 الدراسة الميدانية                                            الفصل الثاني                                 

133 
 

(، ومت تسجيل يف 0.369بػ )  ( واالكبراؼ اؼبعياري اإلصبارل4.26بػ )  و"موافق" حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب اإلصبارل
: ب ( واالنبية النسبية0.503( واكبراؼ معياري قدر بػ )4.47)( دبقدار 3أكرب متوسطات يف الفقرة )  ىذا اعبزء

يتعُت على ؾبلس اإلدارة   أي أف أفراد العينة يوافقوف سباما على أنو 0.05أقل من  0.000ومستوى داللة   89.4%
توسطات يف ، كما سجلنا أقل اؼب التأكد من أف ىذه اللجاف اإلشرافية ال تعرقل سَت عمل التدقيق الداخلي بدوف مربر

ومستوى داللة   %82.6: ب ( واالنبية النسبية0.454( واكبراؼ معياري قدر بػ )4.13( دبقدار )2الفقرة )
على أف دور ىذه اللجاف اإلشرافية ىو مساعدة ؾبلس   وىذا يدؿ على أف أفراد العينة موافقوف 0.05أقل من  0.000

 ىياكلو منتشرة يف أصقاع اعبزائر.مع صبهور عريض واسع و اإلدارة على أداء مسؤوليتو، يف بنك يتعامل باؼباؿ 
تحليل نتائج فقرات متغير الجزء الثالث من المحور الثاني )مسؤوليات المديرية التنفيذية( نحو تفعيل   -2-3

 وظيفة التدقيق الداخلي
 ذباه تفعيل وظيفة التدقيق الداخلياالمديرية التنفيذية أراء أفراد العينة للمحور الثاين حوؿ  22يوضح اعبدوؿ رقم 

 :  تحليل نتائج فقرات الجزء الثالث من المحور الثاني22جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 الترتيب

تعترب اؼبديرية العامة طرفا أساسيًا يف تطبيق قواعد  1
ى أعضاء اؼبديريات اغبوكمة من خالؿ الرقابة عل

 التنفيذية )اؼبدراء اعبهويُت ومدراء الوكاالت( وأعماؽبم

3.91 0.344 78.2 4 

يقـو التدقيق الداخلي دبراجعة سياسات التحفيز  2
)اؼبادية واؼبعنوية(، السيما على أعضاء اؼبديريات العامة 

 والتنفيذية، على أساس أداءىم الفعلي

3.8 0.477 76 5 

ق الداخلي دبتابعة وتقييم سياسات اؼبساءلة يقـو التدقي 3
اليت تتبعها اإلدارة حبق اؼبستخدمُت اؼبقصرين لدرأ 

 فبارسات االبتزاز والتعسف

3.92 0.410 78.4 2 

يقـو التدقيق الداخلي دبتابعة وتقييم كفاءة اؼبدراء  4
العامُت والتنفيذيُت وحىت اؼبستخدمُت إلحصاء حاالت 

 التقصَت واؼبخالفة

4.09 0.294 81.8 1 
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يقـو نشاط التدقيق الداخلي دبراجعة مدى االمتثاؿ  5
)اإلدارة التنفيذية واؼبستخدمُت( بالسياسات واللوائح 
والقوانُت، ومراجعة كافة اإلجراءات والعمليات للتحقق 

 من سالمتها وعدالتها

3.92 0.324 78.4 2 

   0.205 3.928 العالقة بين المديرية التنفيذية والتدقيق الداخلي
 (21، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:

حوؿ ؿبور تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو   أف اذباه إجابات أفراد العينة 17يظهر اعبدوؿ رقم
يًتاوح بُت "موافق بشدة"  المديرية التنفيذية اتجاه التدقيق الداخليمسؤوليات تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي اؼبتعلق 

(، ومت تسجيل يف 0.205بػ )  ( واالكبراؼ اؼبعياري اإلصبارل3.92بػ )  و"موافق " حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب اإلصبارل
: ب االنبية النسبية( و 0.294( واكبراؼ معياري قدر بػ )4.09( دبقدار )4أكرب متوسطات يف الفقرة )  ىذا اعبزء

أي أف أفراد العينة يوافقوف على قياـ ادارة التدقيق الداخلي دبتابعة  0.05أقل من  0.000ومستوى داللة   81.8%
وتقييم كفاءة اؼبدراء العامُت والتنفيذيُت وحىت اؼبستخدمُت إلحصاء حاالت التقصَت واؼبخالفة ، كما سجلنا أقل 

ومستوى   %76: ب ( واالنبية النسبية0.477( واكبراؼ معياري قدر بػ )3.8ر )( دبقدا2اؼبتوسطات يف الفقرة )
على أف يقـو التدقيق الداخلي دبراجعة سياسات   وىذا يدؿ على أف أفراد العينة موافقوف 0.05أقل من  0.000داللة 

 اس أداءىم الفعلي.التحفيز )اؼبادية واؼبعنوية(، السيما على أعضاء اؼبديريات العامة والتنفيذية، على أس
تحليل نتائج فقرات متغير الجزء الرابع من المحور الثاني )نظام الرقابة الداخلية وتقنيات تسيير   -2-4

 المخاطر( نحو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي
نظام الرقابة الداخلية وتقنيات تسيير المخاطر أراء أفراد العينة للمحور الثاين حوؿ  23يوضح اعبدوؿ رقم 

 ذباه تفعيل وظيفة التدقيق الداخليا

 :  تحليل نتائج فقرات الجزء الرابع من المحور الثاني23جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 الترتيب

التدقيق الداخلي ىو آلية لًتشيد فلسفة تسيَت البنك  1
ابق واؼبعايَت الدولية للجنة وضماف بيئة رقابة داخلية تتط

3.95 0.330 79 3 
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 COSOبازؿ أو عبنة 

التدقيق الداخلي ىو آلية فاعلة لبث النزاىة واؼبهنية  2
 والشفافية على كل اؼبنتسبُت للبنك

3.89 0.315 77.8 4 

يقـو اؼبدقق الداخلي بتقييم مردودية خدمات البنك  3
  وتقنيات التسيَت وضوابط رقابة التسيَت

4.11 0.315 82.2 1 

التدقيق الداخلي ىو آلية لضبط عتبة قبوؿ اؼبخاطرة  4
على كل العمليات اليت يقـو هبا البنك وذلك لضماف 

 ربكم نوعي يف اؼبخاطر وذبنب الوضيعات اغبرجة

3.89 0.315 77.8 4 

يشارؾ اؼبدقق الداخلي بالتوجيو والتوصية يف إجراءات  5
الءة البنك، ضبط الرقابة االحًتازية )تدعيم م

اؼبخصصات    واالحتياطيات احملاسبية، إجراءات 
األمن يف مكاف العمل وضباية األمواؿ، التشفَت، مراقبة 

  االمتثاؿ...(

4.08 0.324 81.6 2 

التدقيق الداخلي ىو آلية فاعلة لإلنذار اؼببكر من صبيع  6
اؼبخاطر الكامنة واحملدقة بالتوازي مع وظيفة إدارة 

 اؼبخاطر

3.66 0.479 73.2 5 

نظام الرقابة الداخلية وتقنيات تسيير المخاطر ودور التدقيق 
 الداخلي

3.929 0.128   

 (21، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:

بيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو حوؿ ؿبور تط  اذباه إجابات أفراد العينة 23 يشكل اعبدوؿ رقم
يًتاوح  بنظام الرقابة الداخلية وتقنيات تسيير المخاطر ودور التدقيق الداخليتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي اؼبتعلق 

بػ   ( واالكبراؼ اؼبعياري اإلصبارل3.92بػ )  بُت "موافق بشدة" و"موافق " حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب اإلصبارل
( واكبراؼ معياري قدر بػ 4.11( دبقدار )3أكرب متوسطات يف الفقرة )  (، ومت تسجيل يف ىذا اعبزء0.128)
أي أف أفراد العينة يوافقوف على 0.05أقل من  0.000ومستوى داللة   %82.2: ب ( واالنبية النسبية0.315)

 وضوابط رقابة التسيَت، و أقل اؼبتوسطات يف قياـ ادارة التدقيق الداخلي بتقييم مردودية خدمات البنك وتقنيات التسيَت
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ومستوى داللة   %73.2: ب ( واالنبية النسبية0.479( واكبراؼ معياري قدر بػ )3.66( دبقدار )6الفقرة )
على أف التدقيق الداخلي ىو آلية فاعلة لإلنذار اؼببكر   وىذا يدؿ على أف أفراد العينة موافقوف0.05أقل من  0.000

 التوازي مع وظيفة إدارة اؼبخاطر.خاطر الكامنة واحملدقة بمن صبيع اؼب
تحليل نتائج فقرات متغير الجزء الخامس من المحور الثاني )عالقة التدقيق الداخلي بجهات الرقابة  -2-5

 الخارجية( نحو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي بجهات الرقابة الخارجية عالقة أراء أفراد العينة للمحور الثاين حوؿ  24يوضح اعبدوؿ رقم 

 اذباه تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 :  تحليل نتائج فقرات الجزء الخامس من المحور الثاني24جدول رقم 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  عنوان الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االىمية 
 النسبية

 الترتيب

فية اذباه يعمل التدقيق الداخلي على تعميق الشفا 1
اؼبسانبُت واؼبودعُت وأصحاب اؼبصاحل األخرى يف 

  البنك

3.89 0.403 77.8 3 

تستعُت إدارة البنك برأي اؼبدقق الداخلي يف ربديد  2
مستويات اػبصوصية يف مقابل مستويات الشفافية 

  اذباه السلطات واعبهات الرقابية

3.69 0.531 73.8 4 

تلبية االحتياجات  كأولوية، يكفل التدقيق الداخلي 3
اؼبعلوماتية اليت يريدىا مدقق اغبسابات واإلدارة اعببائية 

 وكذا بنك اعبزائر

3.69 0.639 73.8 4 

يتابع اؼبدقق الداخلي التزاـ اإلدارة التنفيذية )حىت على  4
مستوى اؼبديريات اعبهوية ووكاالت االستغالؿ( بتنفيذ 

 توجيهاتو وكذا توصيات اؼبدقق اػبارجي

4.11 0.441 82.2 1 

يعمل التدقيق الداخلي على توفَت اؼبناخ اؼبالئم للزيارات  5
التفتيشية اؼبيدانية اليت هبريها ؿبافظ اغبسابات أو أعواف 

4.00 0.178 80 2 
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 الرقابة التابعُت لبنك اعبزائر

   0.209 3.875 عالقة التدقيق الداخلي بجهات الرقابة الخارجية
 (21، البند3)اؼبلحقSPSSاحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج من إعداد الب المصدر:

حوؿ ؿبور تطبيق مبادئ اغبوكمة اؼبؤسساتية بالبنك كبو   اعاله اذباه إجابات أفراد العينة 24يربز اعبدوؿ رقم 
يًتاوح بُت "موافق بشدة"  خارجيةعالقة التدقيق الداخلي بجهات الرقابة التفعيل وظيفة التدقيق الداخلي اؼبتضمن 

(، ومت تسجيل يف 0.209بػ )  ( واالكبراؼ اؼبعياري اإلصبارل3.87بػ )  و"موافق " حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب اإلصبارل
: ب ( واالنبية النسبية0.441( واكبراؼ معياري قدر بػ )4.11( دبقدار )4أكرب متوسطات يف الفقرة )  ىذا احملور

أي أف أفراد العينة يوافقوف على فبارسة اؼبتابعة من اؼبدقق الداخلي  0.05أقل من  0.000داللة ومستوى   82.2%
التزاـ اإلدارة التنفيذية )حىت على مستوى اؼبديريات اعبهوية ووكاالت االستغالؿ( بتنفيذ توجيهاتو وكذا توصيات اؼبدقق 

( 0.639و  0.531( واكبراؼ معياري قدر بػ )3.69) ( دبقدار3و2اػبارجي، ومت تسجيل أقل اؼبتوسطات يف الفقرة )
على  وىذا يدؿ على أف أفراد العينة يوافقوف 0.05أقل من  0.000ومستوى داللة   %73.8: ب واالنبية النسبية

تستعُت إدارة البنك برأي اؼبدقق الداخلي يف ربديد مستويات اػبصوصية يف مقابل مستويات الشفافية اذباه   أف
وكأولوية، يكفل التدقيق الداخلي تلبية االحتياجات اؼبعلوماتية اليت يريدىا مدقق اغبسابات   عبهات الرقابيةالسلطات وا

  واإلدارة اعببائية وكذا بنك اعبزائر.
 تحليل نتائج جميع المحاور: .2

بية والًتتيب بعد استعراض صبيع الفقرات وأنبيتها النسبية وترتيبها، يتم عرض اؼبقاييس االساسية واالنبية النس
 عبميع احملاور كما ىو موضح يف اعبدوؿ ادناه:

 : تحليل محاور الدراسة25جدول رقم
المتوسط  المحاور  رقم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
االىمية 
 النسبية

 الترتيب

 1 88.84 0.320 4.442 الداخلي ومهامو في المؤسسة البنكية سمات التدقيق 1
سساتية بالبنك نحو تفعيل وظيفة تطبيق مبادئ الحوكمة المؤ  2

 التدقيق الداخلي
4.044 0.159 80.88 2 

 2 84.50 0.245 4.225 مسؤوليات ؾبلس ادارة البنك اذباه التدقيق الداخلي 1
 1 85.30 0.369 4.265 مسؤوليات اللجاف االشرافية اذباه التدقيق الداخلي 2
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 4 78.56 0.205 3.928 ليالعالقة بُت اؼبديرية التنفيذية والتدقيق الداخ 3
 3 78.58 0.128 3.929 نظاـ الرقابة الداخلية وتقنيات تسيَت اؼبخاطر ودور التدقيق الداخلي 4
 5 77.50 0.209 3.875 عالقة التدقيق الداخلي جبهات الرقابة اػبارجية 5

  78.28 0.776 3.914 جميع محاور الدراسة
 (21، البند3)اؼبلحقSPSSتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج : من إعداد الباحث اعتمادا على نالمصدر

واليت تبُت أراء أفراد عينة الدراسة يف ؿباور الدراسة اؼبتعلقة بأثر مبادئ اغبوكمة  20النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ رقم 
ة لكل ؿبور ويتبُت أف اؼبتوسط اؼبصرفية على تفعيل نشاط التدقيق الداخلي، وذلك بًتتيبها تنازليا حسب االنبية النسبي

% وىي أكرب من االنبية النسبية  78.28،و االنبية النسبية يساوي  3.91اغبسايب عبميع احملاور ؾبتمعة تساوي 
الداخلي ومهامو يف اؼبؤسسة البنكية ذات االنبية البالغة اليت توحي بضرورة  ظبات التدقيق % ، وتعترب 60احملايدة 

 %. 88.84اؼبدقق الكفء حيث بلغت أنبيتها النسبية  االىتماـ بتوفر صفات
)مسؤوليات اللجاف االشرافية اذباه  2أما على مستوى االجزاء اؼبرتبطة باحملور الثاين فقد مت تسجيل اعبزء رقم 

طا ( ما يعكس أنبية تفعيل دور اللجاف االشرافية بصفتها تعترب وسي%85.30التدقيق الداخلي( ألعلى أنبية نسبية بػ )
 %78ىاما يف اؽبـر االداري، بينما حصلت كل من اؼببادئ االخرى على نسب متقاربة ذات أنبية نسبية ما بُت 

، كلها نسب جيدة تنبأ بأنبية دور ىذه اؼببادئ يف تفعيل نشاط التدقيق الداخلي، بينما حظي مسؤولية اعبهات %85و
( اال اف ىذه النسبة ال تنقص من أنبيتها، ومع  %77.50قدرت بػ )الرقابية اػبارجية على اؼبرتبة االخَتة بأنبية نسبية 

 ذلك وجب تفعيلها.  
 
 : اختبار فرضيات الدراسةرابعالالمطلب 

 يتضمن ىذا اعبزء من الدراسة مناقشة واختبار الفرضيات كما يلي: 
 اختبار الفرضية األولى : -1

بيق مبادئ اغبوكمة يف البنوؾ وخصائص وظيفة التدقيق : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت تط0H الفرضية 
  %؛α =5الداخلي عند مستوى معنوية 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت تطبيق مبادئ اغبوكمة يف البنوؾ وخصائص وظيفة التدقيق الداخلي  1Hالفرضية
 α =5%عند مستوى معنوية 

 



 الدراسة الميدانية                                            الفصل الثاني                                 

139 
 

  الحوكمة بوظيفة التدقيق الداخلي في البنوكئ مبادلفرضية عالقة  T: نتائج اختبار 26الجدول رقم 
 

 البيان
معامل االرتباط 

(R) 
معامل 
 التحديد

R²)) 

 اختبار
(F) 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالمعنوية 

 0.96 0.98 الفرضية األولى
 

275.86 
15.988 63 0.000 

 (22، البند3)اؼبلحقSPSSائية عن طريق برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحص المصدر:
احملسوبة للمتوسط  T، حيث يشيػػر اعبدوؿ التالػي إذل أف قيمة  Tالختبار ىذه الفرضيػػة مت استخػػداـ اختبػػار 

ر تقػػػػػػػػػد  اغبوكمة ووظيفة التدقيق الداخلي يف البنوؾمبادئ اغبسايب إلجابات أفراد العينة حوؿ وجود عالقة بُت 
( اليت بلغت Fاعبدولية، كما تؤكد قيمة ) T(، وىي أكرب من قيمة 0.05عند مستوى معنوية )15.988  بػ

احملسوبة أكرب من  Tودبا أف القاعدة تقضي بقبوؿ الفرضية البديلة عندما تكوف قيمة وىي قيمة مرتفعة جدا، 275.86
، أي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية  H1البديلة ونقبل الفرضية  H0اعبدولية، فإننا نرفض فرضية العدـ  Tقيمة 

 α= 5%بُت تطبيق مبادئ اغبوكمة يف البنوؾ وخصائص وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 
 اختبار الفرضية الثانية: -2

وظيفة التدقيق : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور ؾبلس إدارة البنك يف إرساء اغبوكمة وتفعيل 0H  الفرضية 
  %؛α =5الداخلي عند مستوى معنوية 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور ؾبلس إدارة البنك يف إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق  1Hالفرضية
  %؛α =5الداخلي عند مستوى معنوية 

في إرساء الحوكمة وتفعيل  دور مجلس إدارة البنك لفرضية وجود عالقة بين T: نتائج اختبار 27الجدول رقم 
  وظيفة التدقيق الداخلي

 
 البيان

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 التحديد

R²)) 

 اختبار
(F) 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالمعنوية 

 0.545 0.739 الفرضية الثانية
 

74.39 
8.625 63 0.000 
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 (23، البند3)اؼبلحقSPSSاإلحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة  المصدر:
، حيث يشيػػر اعبدوؿ التالػي إذل  Tاختبػػار  على معنوية النموذج، باإلضافة اذل 74.39اليت تساوي  (F)تؤكد قيمة 

ساء احملسوبة للمتوسط اغبسايب إلجابات أفراد العينة حوؿ وجود عالقة بُت دور ؾبلس إدارة البنك يف إر  Tأف قيمة 
 T(، وىي أكرب من قيمة 0.05عند مستوى معنوية ) 8.625اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي تقػػػػػػػػػدر بػ: 

اعبدولية، فإننا  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tاعبدولية، ودبا أف القاعدة تقضي بقبوؿ الفرضية البديلة عندما تكوف قيمة 
، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور ؾبلس إدارة البنك يف  H1بديلة ونقبل الفرضية ال H0نرفض فرضية العدـ 

  ؛α= 5%إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 
 اختبار الفرضية الثالثة: -3

و إرساء اغبوكمة : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور اللجاف اإلشراقية التابعة جمللس إدارة البنك كب0Hالفرضية 
 %؛α =5وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور اللجاف اإلشراقية التابعة جمللس إدارة البنك كبو إرساء اغبوكمة  1Hالفرضية
  %؛α =5وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 

دور اللجان اإلشراقية التابعة لمجلس إدارة البنك في  لفرضية وجود عالقة بين Tتبار : نتائج اخ28الجدول رقم
  إرساء الحوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 
 البيان

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 التحديد

R²)) 

 اختبار
(F) 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالمعنوية 

 0.597 0.773 الفرضية الثالثة
 

92.0 
9.592 63 0.000 

 (24، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:
احملسوبة للمتوسط  T، حيث يشيػػر اعبدوؿ التالػي إذل أف قيمة  Tالختبار ىذه الفرضيػػة مت استخػػداـ اختبػػار  

حوؿ وجود عالقة بُت اللجاف اإلشراقية التابعة جمللس إدارة البنك كبو إرساء اغبوكمة  اغبسايب إلجابات أفراد العينة
اعبدولية اليت  T(، وىي أكرب من قيمة 0.05عند مستوى معنوية )9.592وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي تقػػػػػػػػػدر بػ 

احملسوبة  Tالبديلة عندما تكوف قيمة  ودبا أف القاعدة تقضي بقبوؿ الفرضية 92تساوي  (F)، وقيمة  1.96تساوي 
، أي: توجد عالقة ذات داللة  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0اعبدولية، فإننا نرفض فرضية العدـ  Tأكرب من قيمة 
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إحصائية بُت دور اللجاف اإلشراقية التابعة جمللس إدارة البنك كبو إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند 
  ؛α= 5%عنوية مستوى م

 اختبار الفرضية الرابعة: -4
: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور اؼبديريات العامة والتنفيذية يف إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة 0H الفرضية 

  %؛α =5التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 
والتنفيذية يف إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت دور اؼبديريات العامة  1Hالفرضية

  %؛α =5التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 
 
 
 
 

دور المديريات العامة والتنفيذية في إرساء الحوكمة  لفرضية وجود عالقة بين T: نتائج اختبار 29الجدول رقم 
  وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 
 البيان

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 دالتحدي
R²)) 

 اختبار
(F) 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالمعنوية 

 0.119 0.345 الفرضية الرابعة
 

8.355 
2.89 63 0.005 

 (20، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:
احملسوبة للمتوسط  T، حيث يشيػػر اعبدوؿ التالػي إذل أف قيمة  Tبػػار الختبار ىذه الفرضيػػة مت استخػػداـ اخت  

اغبسايب إلجابات أفراد العينة حوؿ وجود عالقة بُت دور اؼبديريات العامة والتنفيذية يف إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة 
،  1.96اعبدولية اليت تساوي  T(، وىي أكرب من قيمة 0.05عند مستوى معنوية )2.89التدقيق الداخلي تقػػػػػػػػػدر بػ 

على معنوية النموذج ودبا أف القاعدة تقضي بقبوؿ ( (sig=0,005، وقيمة  8.355اليت تساوي  (F)تؤكد قيمة و 
فإننا نرفض فرضية  0.05 اقل من sigوقيمة اعبدولية،  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tالفرضية البديلة عندما تكوف قيمة 
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توجد عالقة بين دور المديريات العامة والتنفيذية في إرساء الحوكمة ، أي:"  H1البديلة  ونقبل الفرضية H0العدـ 
 "  وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 اختبار الفرضية الخامسة: -5
: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت مسانبة نظاـ الرقابة الداخلية للبنك يف إرساء اغبوكمة وتفعيل 0H الفرضية 
 %؛α =5دقيق الداخلي عند مستوى معنوية وظيفة الت
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت مسانبة نظاـ الرقابة الداخلية للبنك يف إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة  1Hالفرضية

 %؛α =5التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 
 
 
 
 
 

الرقابة الداخلية في إرساء الحوكمة مساىمة نظام  لفرضية وجود عالقة بين T: نتائج اختبار 30الجدول رقم 
  وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 
 البيان

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد

R²)) 

 اختبار
(F) 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالمعنوية 

 0.249 0.499 الفرضية الخامسة
 

20.56
5 

4.535 63 0.000 

 (26، البند3)اؼبلحقSPSSى نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحث اعتمادا عل المصدر:
احملسوبة  T، حيث يشيػػر اعبدوؿ التالػي إذل أف قيمة  FوTالختبار ىذه الفرضيػػة مت استخػػداـ اختبػػار  

اء الحوكمة مساىمة نظام الرقابة الداخلية في إرس وجود عالقة بينللمتوسط اغبسايب إلجابات أفراد العينة حوؿ 
اعبدولية اليت  T(، وىي أكرب من قيمة 0.05عند مستوى معنوية )4.535تقػػػػػػػػػدر بػ وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي 

ودبا أف القاعدة تقضي بقبوؿ الفرضية البديلة عندما تكوف  0.05اقل من (  (sig=0,000وقيمة  ، 1.96تساوي 
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توجد ، أي:"  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0ة، فإننا نرفض فرضية العدـ اعبدولي Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tقيمة 
 " عالقة بين مساىمة نظام الرقابة الداخلية للبنك في إرساء الحوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي 

 اختبار الفرضية السادسة: -6
رجية وتدقيق ؿبافظ اغبسابات كبو : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت أعماؿ سلطات الرقابة اػبا0Hالفرضية 

 %.α =5إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوية 
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت أعماؿ سلطات الرقابة اػبارجية وتدقيق ؿبافظ اغبسابات كبو إرساء  1Hالفرضية

 %.α =5ة اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي عند مستوى معنوي
 
 
 
 
 

مساىمة سلطات الرقابة الخارجية في إرساء الحوكمة  لفرضية وجود عالقة بين T: نتائج اختبار 31الجدول رقم 
  وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي

 
 البيان

معامل 
 (R)االرتباط 

معامل 
 التحديد

R²)) 

 اختبار
(F) 

 Tقيمة 
 المحسوبة

 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 Sigالمعنوية 

 0.376 0.613 السادسة الفرضية
 

37.359 
6.112 63 0.000 

 (27، البند3)اؼبلحقSPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على نتائج اؼبعاعبة اإلحصائية عن طريق برنامج  المصدر:
قيمة سابق، و يشيػػر اعبدوؿ ال كما1.96اعبدولية اليت تساوي  T، وىي أكرب من قيمة  T=6.112دبا أف  

(F)  وىو مؤشر مرتفع، وقيمة  37.359اليت تساويsig=0,000)  ) إلجابات أفراد العينة  اؼبفسرة ،0.05اقل من
عند  دالة،حوؿ وجود عالقة بُت مسانبة جهات الرقابة اػبارجية يف إرساء اغبوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي 

 ، أي:H0ية العدـ نرفض فرضو  H1القاعدة تقضي بقبوؿ الفرضية البديلة  اذف (،0.05مستوى معنوية )
 " توجد عالقة بين مساىمة جهات الرقابة الخارجية للبنك في إرساء الحوكمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي  "
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 خالصة
تبٍت منظومة اغبوكمة اليت تعكس مؤشرات اؼبعامالت االدارية فيما بُت االطراؼ ذات العالقة على فكرة إف 

من جهة، ومن اخرى التجاوزات اليت يشهدىا من  البنوؾ ضرورة ملحة حبكم طبيعة عملأصبح اؼبستوى الداخلي للبنك 
كبسط االفصاح والشفافية والعدالة   االعتماد على منتجات اغبوكمةواليت يستوجب عليها  الفينة اذل االخرى،

سواءا على مستوى العالقة لداخلي ا ال سيما التدقيق واليت بدورىا تساىم يف تقوية ساعد نشاط التدقيق، واؼبساءلة....
لذلك مت وادارة التدقيق الداخلي، أو االدارة التنفيذية أو اعبهات الرقابية اػبارجية بُت ؾبلس االدارة أو اللجاف اؼبنبثقة عنو 

التدقيق الداخلي، حيث مت اثبات فرضيات  طفعالية نشااختبار يف ىذا الفصل مدى تأثَت ىذه اآلليات الرقابية على 
ادوار كل من ؾبلس االدارة واللجاف االشرافية واؼبديريات التنفيذية ونظاـ الرقابة وجود العالقة ذات الداللة االحصائية بُت 

اإلرتباط  معاملالتدقيق الداخلي، اال أنو يوجد بعض االحصائيات )فعالية نشاط  اذباههات الرقابة اػبارجية، جالداخلية و 
، وىذا راجع لبعض العوامل اليت بدورىا تشهد ما ينعكس بدوره على نتائج التدقيق( تعكس ىشاشة العالقة الضعيف

اء بالشعارات دوف التجسيد الفعليعدـ االلتزاـ الفعلي ؼبتطلبات اغبوكمة أي االكتفغموضا مثل 



 خــاتمة

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاخ



 خــاتمة

 

 
ومن صالحياتو االطالع  وبإمكانومن االنشطة اؽبامة داخل اؼبؤسسة البنكية حيث داخلي التدقيق النشاط يعترب 

 العالقات مع االطراؼ ذات العالقة االستثمار أو االيداع أو االقراض أوعلى كل ما ارتبط بالبنك سواءا على مستوى 
خرى )مؤسسة الضرائب، مؤسسة القضاء،....( ىذا على اؼبستوى اػبارجي، أما داخليا كالزبائن واؽبيئات االدارية اال

تقدمي التوكيد واالستشارة حوؿ توجيو مسؤولية فتعترب ادارة التدقيق الداخلي بوصلة االدارة البنكية ككل، ؼبا وبملو من 
ي االوؿ عليو أو عبنة التدقيق كوصي نائب اف ، سواءا ما ارتبط دبجلس االدارة بصفتو الوصمسار التسيَت الرشيد لالدارة

لذلك ودبا أف التدقيق الداخلي يشغل ىذا توفر، أو ما ارتبط باالدارة التنفيذية أو ادارة ادارة اؼبخاطر، ادارة االلتزاـ...
و ال يزاؿ لوظيفة التدقيق الداخلي بصفتو آلية رقابية، اال أن 08-11الدور ورغم وجود تشريعات ارشادية يف ظل قانوف 
 يفتقر اذل مقومات فعلية تساىم يف تفعيل نشاطو .

، يقي للمؤسسات البنكيةعلى ضوء ما مت تسليط الضوء عليو من ربليالت على اؼبستوى النظري واؼبستوى التطبو 
 ألثر اغبوكمة على تفعيل نشاط التدقيق الداخلي، مت التوصل اذل النتائج التالية:

 يف البنوؾ يف ربقيق التوازف االداري واالقتصادي ككل.يساىم تبٍت منظومة اغبوكمة  -

 وجود وظيفة التدقيق الداخلي دوف تطبيق مبادئ اغبوكمة، يعكس ىشاشة النظاـ الرقايب. -

 تعترب خصائص تطبيق اغبوكمة يف البنوؾ احد اىم مقومات ارساء وظيفة التدقيق الداخلي.  -

 كمة وتفعيل وظيفة التدقيق الداخلي.جمللس إدارة البنك دور ىاـ وكبَت يف إرساء اغبو  -

هتدؼ اللجاف اإلشرافية التابعة جمللس إدارة البنك اذل تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي من خالؿ االلتزاـ دبتطلبات  -

 اغبوكمة.

يساىم نظاـ الرقابة الداخلية احملكم والفعاؿ للبنك يف تعميم نظاـ اغبوكمة وربسُت مستوى نشاط التدقيق  -

 الداخلي  .

مشاركة االليات الرقابية بعضها البعض يعزز من توطُت مفهـو اغبوكمة الظي بدوره ينعكس على تفعيل وظيفة  -

 التدقيق الداخلي  .

 ق التواصل االداري، وتسهيل عمليةيعترب مبوذج اػبطوط الثالثة من النماذج اغبديثة اؼبعوؿ عليها واؼبسانبة يف ربقي -

الداخلي التدقيق



 خــاتمة

 

 

 يف بعض اؼبفاىيم اؼبرتبطة باغبوكمة والتدقيق الداخلي. ال يزاؿ الغموض -

نتيجة اذل ما توصلت اذل الدراسة حوؿ انبية تبٍت اغبوكمة والنماذج اؼبرتبطة هبا يف ربسُت وتفعيل نشاط التدقيق و 

 .الداخلي، نورد بعض التوصيات لعلها تساىم من ىنا أو ىناؾ يف اسقاطها على البيئة اؼبصرفية:

 ، خاصة اؼبتعلقة بالتدقيق الداخلي؛دبا يتماشى مع اؼبعايَت الدولية التشريعات اؼبصرفية ىيكلةة ضرورة إعاد -

ضرورة التزاـ البنك اؼبركزي بعامل االفصاح عن التقارير اؼبهمة، اؼبتضمنة السياسات واالجراءات اؼبنتهجة خبصوص  -

 قانوف العرض والطلب،)االقراض واالقًتاض(

مبادئ اغبوكمة، باعطاء السلطة الكافية للوسائل الرقابية ؼبمارسة مهمة التشجيع فبا يساىم  تشجيع االلتزاـ بتطبيق -

 بدورىا )لوسائل الرقابة( يف ربسُت ادائها كتغذية عكسية؛

  تفعيل التشريعات ؛تفعيل الدور الرقايب من خالؿ  -

ى مستوى كل بنك وتكوف ىذه العمل على خلق عباف للحوكمة تعمل جنبا إذل جنب مع عباف إدارة اؼبخاطر عل -

 ؛اللجاف ربت إشراؼ البنك اؼبركزي

 ؛تشجيع الالمركزية الوظيفية لنشاط التدقيق الداخلي لتوسيع الدائرة الرقابية -

 ؛اغبوكمة اقامة الدورات التكوينية االضافية لتحيُت اؼبفاىيم اؼبرتبطة باالذباىات اغبديثة للتدقيق الداخلي و -

 ؛ية الفعالة للمساندة يف ربقيق التواصل والتكافل للقضاء على االفكار السلبيةتبٍت الدراسات االكاديب -

 .اؼبالية لألزمات مبكر ربذير آلية وجود من التأكد -

 :افاق الدراسة

يعترب موضوع اغبوكمة البنكية من اؼبواضيع اغبديثة لذلك يبكن اػبوض فيو من أي جانب، كذلك بالنسبة لالذباىات 
يبكن تناوؿ لداخلي يف البنوؾ خاصة على اؼبستوى اؼبيداين ال تزاؿ البحوث يف ىذا اؼبيداف فتية لذلك اغبديثة للتدقيق ا
اؼبواضيع التالية:



 خــاتمة

 

 

 -دراسة ميدانية  -دور مبادئ اغبوكمة البنكية يف تفعيل نشاط عباف التدقيق الداخلي  -

 -دراسة حالة –مة دور التدقيق البنكي يف احتواء اؼبخاطر العالية يف ظل متطلبات اغبوك -

-دراسة مقارنة  - 3التشريعات البنكية ومقررات عبنة بازؿ -



 

 

 قائمة المراجع
 الكتب: .1

"االتجاىات المعاصرة في التدقيق والتأكيد : الداخلي، الحكومي، االداري ،الخاص ، البيئي، المنشآت أضبد حلمي صبعة ،  .1
 .2009عماف ، ، الطبعة األوذل ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الصغيرة "

 .2015، الطبعة االوذل، دار اعبناف للنشر والتوزيع، االردف، التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدوليةأضبد قايد نور الدين،  .2
ة ،اؼبملكة العربي كتاب مراجعة ورقابة داخليةللتعليم الفٍت والتدريب اؼبهٍت واإلدارة العامة لتصميم وتطوير اؼبناىج،   اؼبؤسسة العامة .3

 ..السعودية
 .2008، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، التدقيق الداخليحسُت يوسف القاضي وأخروف،  .4
، 1، الوراؽ للنشر والتوزيع، طوفقا لمعايير التدقيق الدولية -التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق خلف عبد اهلل الواردات ،  .5

 .عماف، األردف
، دار اؼبأموف للنشر والتوزيع، الطبعة االوذل، عماف، التجاىات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقا للمعايير الدوليةازاىر الرؿبي،  .6

 .2017االردف،
 .2011، دار اسامة للنشر والتوزيع، االردف، حوكمة شركات المساىمة العامة في سلطنة عمانسادل بن سالـ،  .7
، مدخل االدارة للرقابة وؿباربة الغش واالستدامة وادارة الداخلية المبنية على المخاطرالمراجعة عبد الوىاب نصر، شحاتة السيد،  .8

  .2019اؼبخاطر يف القرف اغبادي والعشرين، دار التعليم اعبامعي، االسكندرية، مصر، 
 ، الطبعة االوذل، االردف.، دار االياـ للنشر والتوزيعاالئتمان في البنوك التجارية، المخاطر وأساليب تسييرىاعزيزة بن ظبينة،  .9

، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اعبزائر، حوكمة المؤسسات بين المحاسبة المالية والتدقيق المحاسبيعلي عبد الصمد عمر،  .10
2017. 

والتوزيع،  ، اعبزء االوؿ، دار ىومة للطباعة والنشرالتدقيق المحاسبي بين التأصيل العلمي والتطبيق العمليعمر علي عبد الصمد،  .11
 .2018اعبزائر، 

 .86، ص2018، النشر اعبامعي اعبديد، اعبزائر،التقنيات البنكية، محاضرات وتطبيقاتفضيل فارس،  .12
 .2011، كلية التجارة، جامعة االسكندرية، مصر، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثةؿبمد السيد سرايا، وآخروف،   .13
، الطبعة األوذل، دار الكتب خلي في الشركات العامة على وفق معايير التدقيق الدوليةالتدقيق الداؿبمد زامل ، حكيم ضبود ،  .14

 . 2019والوثائق،بغداد،
اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  -فن ادارة المؤسسات عالي الجودة -الحوكمة الرشيدةمدحت ؿبمد أبو النصر،  .15

2015. 
 .2019، دار االياـ للنشر والتوزيع، عماف، االردف، جنة بازلالحوكمة المصرفية في ظل مقررات لمرمي ىاين،  .16
، دار احملمدي التدقيق االداري وتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرناصر دادي عدوف، عبد الرضباف بابنات،  .17

.2008العامة، اعبزائر، 



 

 

18.  
19. K H Spencer Pickett, The internal auditing HANDBOOK,3rd ed, Library of 

Congress Cataloging-in-Publication Data ,usa,2010. 
20. Bouhadida mohamed, audit interne aspects théorique et pratique, maison 

d’édition au service de l’enseignement et de la formation,2017. 
 الرسائل الجامعية .2
، ماجستَت يف )دراسة تطبيقية(المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة  دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارةإبراىيم رباح،  .21

 .2011احملاسبة واؼبالية، اعبامعة االسالمية، غزة، 
دراسة حالة عينة من البنوؾ التجارية  ) آليات الحوكمة إلدارة المخاطر المصرفية وتعزيز االستقرار الماليأمَتة بن ـبلوؼ،  .22

أـ  -روحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ؿ ـ د يف علـو التسيَت زبصػص: مالية وبنوؾ، جامعة العريب بن مهيديأط العاملة يف اعبزائر(، 
 .2016البواقي، 

دراسة حالة البنوؾ  ،أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية ،إيهاب ديب مصطفى رضواف .23
اعبامعة  الرسالة استكمااًل ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف احملاسبة والتمويل،الفلسطينية يف قطاع غزة، قدمت ىذه 

 .2012اإلسالمية، غزة،
أثر التدقيق الداخلي على ادارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية دراسة حالة البنوك الفلسطينية ايهاب ديب مصطفى،  .24

 .2012والتمويل، اعبامعة االسالمية غزة، ، رسالة ماجستَت يف احملاسبةفي قطاع غزة
دراسة حالة البنوؾ الفلسطينية ( أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدوليةإيهاب ديب مصطفى،  .25

معة اإلسالمية، غزة، ، قدمت ىذه الرسالة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف احملاسبة والتمويل، اعبا )يف قطاع غزة
2012. 

دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر و تحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسة بوبكر عمَتوش،  .26
متطلبات اغبصوؿ على شهادة اؼباجستَت يف العلـو  ، مذكرة مقدمة ضمنسطيف الهضاب العليا دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن

 .2011: دراسات مالية وؿباسبية معمقة، جامعة فرحات عباس ، سطيف، التجارية زبصص
 .2018قسم العلـو اؼبالية واحملاسبة، جامعة غرداية، ، مطبوعة في التدقيق المالي والمحاسبي بوحفص رواين، .27
، أطروحة 0130ممارسات التدقيق الداخلي بتوظيف مبادئ الحوكمة في المؤسسة البنكية، دراسة معياربوخروبة الغارل،  .28

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه زبصص مناصبنت مارل وؿباسيب، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة عبد اغبميد بن 
 .2019باديس، مستغازل، اعبزائر،

 جامعة وؿباسيب، مارل قتدقي زبصص دكتوراه اطروحة ،العمومية البنوك لدى المعلومات وتكنولوجيا البنكي التدقيق حناف، بودالؿ .29
.138ص ،2019بلعباس، سيدي ، اليابس اعبيالرل



 

 

30.  
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه -دراسـة حـالـة الجزائـر- الحوكمة المصرفية ودورىا في مواجهة األزمات المالية رمي عمري،   .31

و العلـو التجاريػة وعػلـو التسييػر، قسم عػلػـو التسيَت،  الطور الثالث يف علـو التسيَت زبصص: مالية وبنوؾ، كػليػة العػلـو االقتصادية
 ، اعبزائر.2017–أـ البواقي –جػػػامػػعػة العريب بن مهيدي 

، ماجستَت احملػػاسبػػة، جامعة العلـو والتكنولوجيا، صبهورية اليمن، دليل إجراءات التدقيق الداخليعبدالقادر ؿبمد العمراين،   .32
 .2017يونيو

،مذكرة ماجستَت، زبصص مع اإلشارة إلى حالة الجزائر"أىمية تطبيق الحوكمة في البنوك وأثرىا على بيئة األعمال  عثماين مَتة، .33
 .2012مالية بنوؾ وتامُت، جامعة اؼبسيلػػػػػػة، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دور الحوكمة في تحسين إدارة المخاطر المصرفية دراسة مقارنةكتفي خَتة،  .34
 .2016اجستَت يف علـو التسيَت زبصص: اغبوكمة ومالية اؼبؤسسة ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اؼب

قدمت  مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة،كماؿ ؿبمد سعيد،  .35
 . 2009اسبة والتمويل، اعبامعة االسالمية غزة، ىذه الرسالة استكماالً ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف احمل

دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة كمتطلب لنيل شهادة  دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المعايير الدولية للتدقيقمسيف خالد،  .36
 .2017بسكرة، ،جامعة ؿبمد خيضر دكتوراه العلـو يف: علـو التسيَت زبصص: ؿباسبة وتدقيق،

، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو ر مبادئ الحوكمة في تفعيل االداء المالي لشركات التأميندو نبيل قبلي،  .37
 .2017االقتصادية، زبصص ؿباسبة مالية والبنوؾ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،

 المقاالت .3
 .2019،  سبتمرب9لعددؾبلة التدقيق الداخلي االردنية، ا،  نموذج خطوط الدفاع الثالثة أضبد القواظبي، .38
، ؾبلة اؼبدقق الداخلي، الشرؽ االوسط، مارس الدور المتنامي للتدقيق الداخلي في مجال الحوكمة المؤسسيةأشرؼ صباؿ،  .39

2015. 
 .2015يونيو  -الشرؽ االوسط–، ؾبلة اؼبدقق الداخلي األىمية المتزايدة للتدقيق المستمربورس بافري،  .40
دراسة حالة البنوؾ اؼبعتمدة يف اعبزائر)مع  – نظام الرقابة الداخلية في الحد من المخاطر البنكيةدور حاج قويدر قورين واخروف،  .41

القسم )أ( العلـو االقتصادية  01، العدد  12،األكاديبية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، اجمللد )اإلشارة للنماذج الدولية
 .2019والقانونية، 

ة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية في ظل المعايير الدولية للتدقيق الداخلي مساىمحاج قويدر قورين واخروف،  .42
، جامعة قاصدي مرباح 2019( ،01، )العدد19، ؾبلة الباحث، اجمللد وقواعد السلوك المهني دراسة ميدانية للبنوك الجزائرية

 ورقلة، اعبزائر.
، ؾبلة )دراسة تطبيقية على عينة من البنوك الجزائرية(اء المالي للمصارف أثر آليات حوكمة الشركات على األدرمي بن عيسى،  .43

.2017الدراسات اؼبالية واحملاسبية، العدد الثامن، جامعة الشهيد ضبة ػبضر، الوادي، اعبزائر، 



 

 

44.  
، 12اجمللد ومالية، ، ؾبلة دراسات ؿباسبية مخاطر عدم االلتزام وأثرىا في ربحية المصارف اإلسالميةسادل سوادي، أضبد علي،   .45

 .2017، 40 العدد
 .2021، جريدة العرب االقتصادية الدولية، فربايرخطوط الدفاع الثالثة لحوكمة الشركاتعامر بن ؿبمد اغبسيٍت،  .46
 ، العدد13ؾبلة دراسات ؿباسبية ومالية، اجمللد  ،تقويم نظام الرقابة الداخلية في المنظمات غير الحكومية، عباس ضبيد التميمي .47

42 ،2018. 
 على شركات القطاع الخاص " " دور المراجعة الداخلية في استمرارية المنشأة : دراسة تطبيقيةعبد الرضبن عمر أضبد ؿبمد،  .48

 .2015( ،55، العدد )(19ؾبلة مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي، مصر ، اجمللد )
 .2019، سبتمرب 9، ؾبلة التدقيق الداخلي االردنية، العدد خليإدارة المخاطر ودور التدقيق الداعبد الرحيم العقاد،  .49
،  9، ؾبلة التدقيق الداخلي، صبعية التدقيق الداخلي األردنية، العدد إدارة المخاطر ودور التدقيق الداخليعبدالرحيم العقاد،  .50

 .2019سبتمرب 
لمالي والتنافسي للمصارف المحلية أىمية االندماج واالستحواذ كتوجو حديث لتعزيز األداء اعزمي وصفی عوض،  .51

، 12، العػػػدد 21،ؾبلػة العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، اجمللد)دراسة حالة بنك فلسطُت والبنك الوطٍت)، الفلسطينية
2019. 

، اجمللة األكاديبية لمركزي(دراسة حالة البنك الكويتي ا(آلية نظام الرقابة الداخلية في البنوك المصرفّية علي عماد ؿبمد ازىر،  .52
 .2020-9-5لألحباث والنشر العلمي اإلصدار السابع عشر بتاريخ 

، ؾبلة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد االندماج المصرفي كتوجو حديث لتطوير وعصرنة النظام المصرفيمطاي عبد القادر،  .53
 .2010السابع، جواف 

54. Barclay, S., (2005), An Introduction to Infernal Auditing in Banking, Barclay 
Simpson Associates Limited, Hamilton House , London, United King dom 

55. Jenny Stewart Nava Subramanian, (2010),"Internal audit independence and 
objectivity: emerging research opportunities", Managerial Auditing Journal, 
Vol.25iss4pp.  

56. Ken Tysiac, Three Lines Model for risk management gets major update, 
Journal of Accountancy, July2020 

57. NIGEL BURBIDGE, TIM FOSTER , The Three Lines of Defence Model 
(3LOD) has been updated - what does this mean for Internal Audit?, ,BDO 
UNITEDKINGDOM, 19 October 2020 .



 

 

58.  
59. Isabella Arndorfer, Andrea Minto, The “four lines of defence model” for 

financial institutions, Financial Stability Institute, December 2015. 
 الملتقيات .4
   اؼبلتقى الوطٍت حوؿ،  سة حالة الجزائردرا –تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية ، أبوبكر خوالد، أمػاؿ عيػاري. 54

 ، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر.2012ماي  7و6حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اؼبارل واالداري، 
سبر اؼبؤ  مع المعايير العالمية، متطلبات تكييف الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري زيداف ؿبمد، حبار عبد الرزاؽ، . 55

 ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.2008مارس  12و  11إصالح النظاـ اؼبصريف اعبزائري أياـ  :العلمي الدورل الثاين حوؿ
 التقارير  -5

اعبزائرية اعبريدة  بالرقابة الداخلية بالبنوك و المؤسسات المالية،اؼبتعلق  2010أوت 26اؼبؤرخ يف  04-10األمر التنظيمي رقم .56
 هورية اعبزائرية، الرظبية للجم

اعبزائرية  بالرقابة الداخلية بالبنوك و المؤسسات المالية،اؼبتعلق  2011نوفمرب  28اؼبؤرخ يف  08-11األمر التنظيمي رقم .57
 .2012أوت  29اؼبؤرخ يف  47اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، العدد 

 .2017، صندوؽ النقد العريب، االمارات، سسات المصرفيةمبادئ حوكمة المؤ اللجنة العربية للرقابة اؼبصرفية، .58
المبادئ االساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل أمانة ؾبلس ؿبافظي اؼبصارؼ اؼبركزية ومؤسسات النقد العربية، .59

 .2014، 58، صندوؽ النقد العريب، رقم للرقابة المصرفية
، أمانة تعٌلم األحساء، وزارة التعليم، اؼبملكة العربية السعودية، التدفق والمخططات االنسيابيةخرائط أمنيو بنت أضبد علي، .60

2018. 
 .2020اإلصدار االوؿ، فرباير ، LOGO، مؤسسة نموذج مقترح لرزنامة اجتماعات لجنة التدقيقعالء أبو نبعو، .61
، نسخة مًتصبة  بفريق عمل من ؾبلس اؼبدققُت الداخليُت، داخليالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الناجي فياض، .62

 .2017لبناف، 
63. Basel Committee on Banking Supervision Guidelines,  Corporate governance 

principles for banks, Bank for International Settlements,  July 2015. 
64. Basle Committee on Banking Supervision, Framework for Internal Control 

Systems in Banking Organizations, Basle, September 1998. 
65. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission  (COSO), Enterprise Risk Management  Integrated 
Framework Executive Summary, September 2004. 

يكترونيةالمواقع االل .5



 

 

6.  
66. https://aicd.companydirectors.com.au/membership/company-director-

magazine/2020-back-editions/november/risk-and-compliance-rethinking-the-
three-lines-of-defence Peter Jones, Risk and compliance: rethinking the 
three lines of defence, October 2020, 

67. https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense
/  

68. https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense
  أيبن عبد الرحيم، ال … لنموذج خطوط الدفاع الثالثة، أيبن يف اؼبراجعة الداخلية، موقع تبادؿ اؼبعرفة./

69. https://internalaudit360.com/is-the-three-lines-of-defense- Joseph McCafferty, 
Is the Three Lines of Defense Model Outdated, Internal Audit 360°,  
December 2019. model-outdated/ 

70. https://mqqal.com/2017/04/ -خلف عبد اهلل الواردات، مراحل عملية التدقيق الداخلي، موقع مقاؿ، مراحل
الداخلي-التدقيق-ليةعم  

71. https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-
Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx1 
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-
Arabic.pdf  https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-
guidance/Pages/Standards-Glossary.aspx  

72. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-
Arabic.pdf 

73. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-
Arabic.pdf  

74. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP-The-Internal-Audit-
Charter-Arabic.pdf  

75. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Relationships-of-Trust-
Arabic.pdf  

76. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-
Updated-Arabic.pdf

https://aicd.companydirectors.com.au/membership/company-director-magazine/2020-back-editions/november/risk-and-compliance-rethinking-the-three-lines-of-defence
https://aicd.companydirectors.com.au/membership/company-director-magazine/2020-back-editions/november/risk-and-compliance-rethinking-the-three-lines-of-defence
https://aicd.companydirectors.com.au/membership/company-director-magazine/2020-back-editions/november/risk-and-compliance-rethinking-the-three-lines-of-defence
https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense/
https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense/
https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense/
https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2019/07/18/no_3_lines_of_defense/
https://internalaudit360.com/is-the-three-lines-of-defense-model-outdated/
https://internalaudit360.com/is-the-three-lines-of-defense-model-outdated/
https://internalaudit360.com/is-the-three-lines-of-defense-model-outdated/
https://mqqal.com/2017/04/
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-Principles-for-the-Professional-Practice-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards-Glossary.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Standards-Glossary.aspx
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP-The-Internal-Audit-Charter-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP-The-Internal-Audit-Charter-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Relationships-of-Trust-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Relationships-of-Trust-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf


 

 

77.  
78. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-

Updated-Arabic.pdf    
79. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-

Updated-Arabic.pdf  
80. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-

Updated-Arabic.pdf 
81. https://www.acc4arab.com/post/abrz-alfrwqat-byn-altdqyq-aldakhly-walrqabh-

aldakhlyh view:20/09/2021. عالء أبو نبعة، ابرز الفروقات بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، شبكة 
.15/01/2020احملاسبُت العرب،   

82. https://www.aleqt.com/2021/02/24/article_2038301.html  
83. https://www.coso.org/documents/coso-erm-executive-summary.pdf      
84. https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=

869  
85. https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/  
86. https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/  
87. https://www.finextra.com/the-long-read/43/the-three-lines-of-defence-time-

to-recall-the-kraken Richard Dupree, The Three Lines of Defence: Time to 
Recall the Kraken, Jun2020 

88. https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/07/06/three-common-
problems-with-the-three-lines-of-defense-framework/?sh=426f886a5a85 , 
Frans Wiwanto, Three Common Problems With The Three Lines Of 
Defense Framework, Jul 6, 2020,   

89. https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-
internes/   

90. https://www.iia.org.au/technical-resources/professionalGuidance/the-iia%27s-
three-lines-model  

91. https://www.iia.org.uk/resources/delivering-internal-audit/position-paper-
internal-audits-relationship-with-external-audit/  

92. https://www.journalofaccountancy.com 

https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdfview
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated-Arabic.pdfview
https://www.acc4arab.com/post/abrz-alfrwqat-byn-altdqyq-aldakhly-walrqabh-aldakhlyh
https://www.acc4arab.com/post/abrz-alfrwqat-byn-altdqyq-aldakhly-walrqabh-aldakhlyh
https://www.aleqt.com/2021/02/24/article_2038301.html
https://www.coso.org/documents/coso-erm-executive-summary.pdf
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=869
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=869
https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/
https://www.emporia.edu/internal-audit/types-internal-audits/
https://www.finextra.com/the-long-read/43/the-three-lines-of-defence-time-to-recall-the-kraken
https://www.finextra.com/the-long-read/43/the-three-lines-of-defence-time-to-recall-the-kraken
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/07/06/three-common-problems-with-the-three-lines-of-defense-framework/?sh=426f886a5a85
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/07/06/three-common-problems-with-the-three-lines-of-defense-framework/?sh=426f886a5a85
https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-internes/
https://www.ifaci.com/audit-controle-interne/metiers-de-laudit-controle-internes/
https://www.iia.org.au/technical-resources/professionalGuidance/the-iia%27s-three-lines-model
https://www.iia.org.au/technical-resources/professionalGuidance/the-iia%27s-three-lines-model
https://www.iia.org.uk/resources/delivering-internal-audit/position-paper-internal-audits-relationship-with-external-audit/
https://www.iia.org.uk/resources/delivering-internal-audit/position-paper-internal-audits-relationship-with-external-audit/
https://www.journalofaccountancy.com/


 

 

93.  
94. https://www.savola.com/investors/corporate-governance/board-of-directors-

responsibilities  
95. https://www2.erm-academy.org/publication/risk-management-article/critics-

three-lines-defense/ . 
 

https://www.savola.com/investors/corporate-governance/board-of-directors-responsibilities
https://www.savola.com/investors/corporate-governance/board-of-directors-responsibilities
https://www2.erm-academy.org/publication/risk-management-article/critics-three-lines-defense/
https://www2.erm-academy.org/publication/risk-management-article/critics-three-lines-defense/


 

 

 المالحق
 قائمة محكمي االستبيان -1الملحق

 
 عنوان االليكترونيال االنتساب الرتبة التخصص م واللقباالس الرقم
  a.babenette@gmail.com جامعة ورقلة أستاذ ؿباضر قسم "أ" اؼبالية واحملاسبة عبد الرضبن بابنات 01
  adjila_78@yahoo.fr جامعة غرداية أستاذ تعليم عارل ؿباسبة اؿبمد عجيلة 02

 مدير تنفيذي  تدقيق داخلي اضبد القواظبي 03
شركة برؾبيات  

EastNets االردف  
ahqawasmi@yahoo.com  

04 
علي عبد الصمد 

 عمر
  Samado05@yahoo.fr يةجامعة اؼبد استاذ تعليم عارل اؼبالية واحملاسبة

  yahiasaidi@yahoo.co.uk جامعة اؼبسيلة استاذ تعليم عارل اؼبالية واحملاسبة سعيدي وبي 05

 
 االستبيان  -2الملحق

 القسم األول: البيانات الشخصية
   أنثى  ذكر   الجنس:-1
 فأكثر  51من   41 - 50   سنة  31 - 40 سنة فأقل  30 السن:-2
 دكتوراه  ماجستَت   ماسًت  ليسانس  المؤىل العلمي: -3
 آخر، حدد من فضلك ................................................................... 
 مالية وبنوؾ   إدارة األعماؿ  ؿباسبة وتدقيق   يةؿباسبة وجبا  التخصص العلمي: -4
    حقوؽ                  .................................... آخر ، حدد من فضلك 
 ؿباسب  ؿبقق  مدير تنفيذي  مدقق  المسمى الوظيفي -5
   مكلف بالدراسات .............. آخر ، حدد من فضلك 
 سنة فأكثر  16 سنة 11 - 15 سنوات  6 - 10 سنوات فأقل  5 ألقدمية:الخبرة وا-6

mailto:a.babenette@gmail.com
mailto:a.babenette@gmail.com
mailto:adjila_78@yahoo.fr
mailto:adjila_78@yahoo.fr
mailto:ahqawasmi@yahoo.com
mailto:ahqawasmi@yahoo.com
mailto:Samado05@yahoo.fr
mailto:Samado05@yahoo.fr
mailto:yahiasaidi@yahoo.co.uk
mailto:yahiasaidi@yahoo.co.uk


 

 

 القسم الثاني: محاور وأسئلة الدراسة
 المحور األول: سمات التدقيق الداخلي ومهامو في المؤسسة البنكية
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1 
ؽ للتدقيق الداخلي ودليل أخالقي وعملي ؽبذه يتوفر بالبنك ميثاينبغي أف 

 الوظيفة مستلهم من اؼبعايَت الدولية وأفضل النماذج للممارسة يف البنوؾ
     

2 
َفر للمدقق الداخلي كل اؼبوارد واإلمكانيات والسلطات اليت تكفل وَ يػ  ينبغي أف 

 لو حيزا مقبوال جدا من االستقاللية 
     

3 
الداخلي اؼبؤىالت العلمية والعملية اليت زبولو تنفيذ  يبتلك اؼبدققينبغي أف 

 مسؤوليتو بفعالية
     

4 
تتمثل مسؤولية اؼبدقق الداخلي يف ضباية حقوؽ اؼبودعُت ومصاحل اؼبسانبُت 

 )اؼبالؾ( فحسب 
     

5 
مسؤولية اؼبدقق الداخلي بالبنوؾ أكرب نسبيا من نظَته يف اؼبؤسسات الصناعية 

نشاط البنوؾ يتعلق أساس باالمواؿ كمدخرات واستثمارات  ...كوفوالتجارية
 وقروض

     

6 
بوجود وظيفة التدقيق الداخلي، نفًتض تلقائيا أف األىداؼ اإلسًتاتيجية 

 سيتم ربقيقها وأف نظاـ الرقابة الداخلية سيكوف سليما و فعاال
     

7 
تنظيم ال  لضماف رقابة مستمرة ومكانية، البد أف يكوف التدقيق الداخلي

اؼبديريات اعبهوية مركزي يف البنك، أي وجود مدقق داخلي على مستوى 
 االستغالؿ وشبكة

     



 

 

 المحور الثاني: تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية بالبنك نحو تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي
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      ينبغي أف يتَبع  دائرة التدقيق الداخلي ؾبلس إدارة البنك مباشرة 1

2 
ؾبلس اإلدارة ىو الذي وبدد أىداؼ التدقيق الداخلي، مهامو 

 وصالحيتو ومكافآتو بشكل مفصل ودقيق
     

3 
ًتاتيجية يصغي ؾبلس اإلدارة إذل اؼبدقق الداخلي يف تصويب إس

البنك كبو األفضل ذباوبًا مع التغَتات واؼبستجدات، مثل تطبيق 
 الصَتفة اإلسالمية 

     

4 
يتم تعزيز قنوات التواصل بُت اؼبدقق الداخلي وؾبلس اإلدارة أو عبنة 

التدقيق إلعالمها يف شكل تقارير ويف الوقت اؼبناسب باالكبرافات 
 واؼبخاطر اعبوىرية

     

5 
ىبضع اؼبدقق الداخلي إذل برنامج رقابة اعبودة يشرؼ عليو  البد أف

 ؾبلس اإلدارة أو عبنة التدقيق لتعزيز أداءه أكثر فأكثر
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عبانا خاصة ؼبساعدتو، يف اإلشراؼ ينبغي أف ينشئ ؾبلس اإلدارة  1
على البنك، مثل: عبنة التدقيق، عبنة إدارة اؼبخاطر، عبنة الًتشيح، 

 عبنة اؼبكافآت... حسب الغرض والضرورة

     

دور ىذه اللجاف اإلشرافية ىو مساعدة ؾبلس اإلدارة على أداء  2
مسؤوليتو، يف بنك يتعامل باؼباؿ مع صبهور عريض واسع وىياكلو 

 منتشرة يف أصقاع اعبزائر

     

يتعُت على ؾبلس اإلدارة التأكد من أف ىذه اللجاف اإلشرافية ال  3
 تعرقل سَت عمل التدقيق الداخلي بدوف مربر 

     

يتعُت على ؾبلس اإلدارة التأكد من أف اللجاف اإلشرافية  ال تتقاطع  4 
 مع التدقيق الداخلي عن طريق ازدواجية اؼبهاـ 
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1 
تعترب اؼبديرية العامة طرفا أساسياً يف تطبيق قواعد اغبوكمة من خالؿ 

الرقابة على أعضاء اؼبديريات التنفيذية )اؼبدراء اعبهويُت ومدراء 
 وأعماؽبمالوكاالت( 

     

2 
يقـو التدقيق الداخلي دبراجعة سياسات التحفيز )اؼبادية واؼبعنوية(، 

السيما على أعضاء اؼبديريات العامة والتنفيذية، على أساس أداءىم 
 الفعلي

     

3 
يقـو التدقيق الداخلي دبتابعة وتقييم سياسات اؼبساءلة اليت تتبعها 

 لدرأ فبارسات االبتزاز والتعسف حبق اؼبستخدمُت اؼبقصرين اإلدارة
     

4 
يقـو التدقيق الداخلي دبتابعة وتقييم كفاءة اؼبدراء العامُت 

 والتنفيذيُت وحىت اؼبستخدمُت إلحصاء حاالت التقصَت واؼبخالفة
     

5 
يقـو نشاط التدقيق الداخلي دبراجعة مدى االمتثاؿ )اإلدارة 

اللوائح والقوانُت، ومراجعة  التنفيذية واؼبستخدمُت( بالسياسات و 
 كافة اإلجراءات والعمليات للتحقق من سالمتها وعدالتها
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1 
يَت البنك وضماف بيئة رقابة التدقيق الداخلي ىو آلية لًتشيد فلسفة تس

 COSOداخلية تتطابق واؼبعايَت الدولية للجنة بازؿ أو عبنة 
     

2 
التدقيق الداخلي ىو آلية فاعلة لبث النزاىة واؼبهنية والشفافية على كل 

 اؼبنتسبُت للبنك
     

3 
يقـو اؼبدقق الداخلي بتقييم مردودية خدمات البنك وتقنيات التسيَت 

 قابة التسيَت وضوابط ر 
     

4 
التدقيق الداخلي ىو آلية لضبط عتبة قبوؿ اؼبخاطرة على كل العمليات 

اليت يقـو هبا البنك وذلك لضماف ربكم نوعي يف اؼبخاطر وذبنب 
 الوضيعات اغبرجة

     

5 

يشارؾ اؼبدقق الداخلي بالتوجيو والتوصية يف إجراءات الرقابة االحًتازية 
ك، ضبط اؼبخصصات واالحتياطيات احملاسبية، )تدعيم مالءة البن

إجراءات األمن يف مكاف العمل وضباية األمواؿ، التشفَت، مراقبة 
 االمتثاؿ...( 

     

6 
التدقيق الداخلي ىو آلية فاعلة لإلنذار اؼببكر من صبيع اؼبخاطر الكامنة 

 واحملدقة بالتوازي مع وظيفة إدارة اؼبخاطر
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1 
يعمل التدقيق الداخلي على تعميق الشفافية اذباه اؼبسانبُت واؼبودعُت 

 وأصحاب اؼبصاحل األخرى يف البنك 
     

2 
ات تستعُت إدارة البنك برأي اؼبدقق الداخلي يف ربديد مستوي

اػبصوصية يف مقابل مستويات الشفافية اذباه السلطات واعبهات 
 الرقابية 

     

3 
كأولوية، يكفل التدقيق الداخلي تلبية االحتياجات اؼبعلوماتية اليت 

 يريدىا مدقق اغبسابات واإلدارة اعببائية وكذا بنك اعبزائر
     

4 
ىت على مستوى يتابع اؼبدقق الداخلي التزاـ اإلدارة التنفيذية )ح

اؼبديريات اعبهوية ووكاالت االستغالؿ( بتنفيذ توجيهاتو وكذا توصيات 
 اؼبدقق اػبارجي

     

5 
يعمل التدقيق الداخلي على توفَت اؼبناخ اؼبالئم للزيارات التفتيشية 

اؼبيدانية اليت هبريها ؿبافظ اغبسابات أو أعواف الرقابة التابعُت لبنك 
 اعبزائر

     



 

 

 
 SPSS مخرجات برنامج  -3الملحق 

 :1البند
Runs Test 

 TOT 
Test Valuea 4.15 

Cases < Test Value 31 
Cases >= Test Value 33 

Total Cases 64 
Number of Runs 27 

Z -1.506 
Asymp. Sig. (2-tailed) .132 

a. Median 

 :2البند
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
 000. 64 890. 000. 64 249. 1احملور
 020. 64 955. 066. 64 107. 2احملور

a. Lilliefors Significance Correction 

 :3البند 
Correlations 

 1احملور 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 
 **Pearson Correlation 1 .706** .616** .520** .530** .406** .155 .868 1س

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 .222 .000 
N 64 64 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .706** 1 .736** .263* .186 -.140 -.125 .551 2س
Sig. (2-tailed) .000  .000 .036 .142 .269 .326 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .616** .736** 1 .385** .162 -.181 -.236 .508 3س

Sig. (2-tailed) .000 .000  .002 .201 .153 .060 .000 
N 64 64 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .520** .263* .385** 1 .775** .314* .360** .789 4س
Sig. (2-tailed) .000 .036 .002  .000 .012 .003 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .530** .186 .162 .775** 1 .303* .380** .734 5س

Sig. (2-tailed) .000 .142 .201 .000  .015 .002 .000 
N 64 64 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .406** -.140 -.181 .314* .303* 1 .465** .534 6س
Sig. (2-tailed) .001 .269 .153 .012 .015  .000 .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 
7س



 

 

 Pearson Correlation .155 -.125 -.236 .360** .380** .465** 1 .494** 
 Sig. (2-tailed) .222 .326 .060 .003 .002 .000  .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 64 
 Pearson Correlation .868** .551** .508** .789** .734** .534** .494** 1 1احملور

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 64 64 64 64 64 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :4البند
Correlations 

 part1 12س 11س 10س 9س 8س 
 **Pearson Correlation 1 .261* .340** .125 -.075 .602 8س

Sig. (2-tailed)  .037 .006 .324 .554 .000 
N 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .261* 1 .386** .203 -.020 .725 9س
Sig. (2-tailed) .037  .002 .108 .877 .000 

N 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .340** .386** 1 .215 -.019 .711 10س

Sig. (2-tailed) .006 .002  .087 .880 .000 
N 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .125 .203 .215 1 -.197 .477 11س
Sig. (2-tailed) .324 .108 .087  .118 .000 

N 64 64 64 64 64 64 
 Pearson Correlation -.075 -.020 -.019 -.197 1 .201 12س

Sig. (2-tailed) .554 .877 .880 .118  .111 
N 64 64 64 64 64 64 

part1 Pearson Correlation .602** .725** .711** .477** .201 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .111  

N 64 64 64 64 64 64 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :5البند
Correlations 

 part2 16س 15س 14س 13س 
 **Pearson Correlation 1 .351** .486** .333** .695 13س

Sig. (2-tailed)  .004 .000 .007 .000 
N 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .351** 1 .434** .829** .839 14س
Sig. (2-tailed) .004  .000 .000 .000 

N 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .486** .434** 1 .377** .750 15س

Sig. (2-tailed) .000 .000  .002 .000 
N 64 64 64 64 64 



 

 

 **Pearson Correlation .333** .829** .377** 1 .818 16س
Sig. (2-tailed) .007 .000 .002  .000 

N 64 64 64 64 64 
part2 Pearson Correlation .695** .839** .750** .818** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 64 64 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :6البند
Correlations 

 part3 21س 20س 19س 18س 17س 
 **Pearson Correlation 1 .076 .285* .088 .076 .532 17س

Sig. (2-tailed)  .553 .022 .487 .552 .000 
N 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .076 1 .161 .025 -.104 .527 18س
Sig. (2-tailed) .553  .204 .846 .412 .000 

N 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .285* .161 1 .062 .550** .759 19س

Sig. (2-tailed) .022 .204  .628 .000 .000 
N 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .088 .025 .062 1 .078 .376 20س
Sig. (2-tailed) .487 .846 .628  .539 .002 

N 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .076 -.104 .550** .078 1 .533 21س

Sig. (2-tailed) .552 .412 .000 .539  .000 
N 64 64 64 64 64 64 

part3 Pearson Correlation .532** .527** .759** .376** .533** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .000  

N 64 64 64 64 64 64 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 :7البند
Correlations 

 part4 27س 26س 25س 24س 23س 22س 
 **Pearson Correlation 1 -.050 .203 -.050 .035 -.204 .357 22س

Sig. (2-tailed)  .694 .107 .694 .785 .106 .004 
N 64 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation -.050 1 -.679** .679** .085 -.043 .395 23س
Sig. (2-tailed) .694  .000 .000 .503 .737 .001 

N 64 64 64 64 64 64 64 
 Pearson Correlation .203 -.679** 1 -.679** -.085 .254* .062 24س

Sig. (2-tailed) .107 .000  .000 .503 .043 .625 
N 64 64 64 64 64 64 64 

25س



 

 

 Pearson Correlation -.050 .679** -.679** 1 .085 -.254* .264* 
 Sig. (2-tailed) .694 .000 .000  .503 .043 .035 

N 64 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation .035 .085 -.085 .085 1 .074 .514 26س

Sig. (2-tailed) .785 .503 .503 .503  .563 .000 
N 64 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation -.204 -.043 .254* -.254* .074 1 .546 27س
Sig. (2-tailed) .106 .737 .043 .043 .563  .000 

N 64 64 64 64 64 64 64 
part4 Pearson Correlation .357** .395** .062 .264* .514** .546** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .001 .625 .035 .000 .000  
N 64 64 64 64 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 :8البند
Correlations 

 part5 34س 33س 32س 31س 30س 
 **Pearson Correlation 1 .060 -.196 .247* .000 .400 30س

Sig. (2-tailed)  .636 .120 .049 1.000 .001 
N 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .060 1 -.012 .420** .000 .700 31س
Sig. (2-tailed) .636  .927 .001 1.000 .000 

N 64 64 64 64 64 64 
 **Pearson Correlation -.196 -.012 1 -.271* -.139 .391 32س

Sig. (2-tailed) .120 .927  .030 .272 .001 
N 64 64 64 64 64 64 

 **Pearson Correlation .247* .420** -.271* 1 .000 .564 33س
Sig. (2-tailed) .049 .001 .030  1.000 .000 

N 64 64 64 64 64 64 
 Pearson Correlation .000 .000 -.139 .000 1 .085 34س

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .272 1.000  .504 
N 64 64 64 64 64 64 

part5 Pearson Correlation .400** .700** .391** .564** .085 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .000 .504  

N 64 64 64 64 64 64 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

 : 9البند 
Correlations 

 part1 part2 part3 part4 part5 1المحور 

Pearson Correlation



 

 

 613. 499. 345. 773. 739. 1.000 1المحور 

part1 .739 1.000 .328 .011 .073 .321 

 part2 .773 .328 1.000 .526 .357 .292 

part3 .345 .011 .526 1.000 .425 .274 

part4 .499 .073 .357 .425 1.000 .611 

part5 .613 .321 .292 .274 .611 1.000 

Sig. (1-tailed) 000. 000. 003. 000. 000. . 1المحور 

part1 .000 . .004 .466 .283 .005 

part2 .000 .004 . .000 .002 .010 

part3 .003 .466 .000 . .000 .014 

part4 .000 .283 .002 .000 . .000 

part5 .000 .005 .010 .014 .000 . 

N 64 64 64 64 64 64 1المحور 

part1 64 64 64 64 64 64 

part2 64 64 64 64 64 64 

part3 64 64 64 64 64 64 

part4 64 64 64 64 64 64 

part5 64 64 64 64 64 64 

 :10البند 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.846 32 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.742 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.719 25 

 :11البند
Descriptives 

 1المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.71 3.86 4.4143 4.2231 04641. 23667. 4.3187 26 سنة 31-40

 5.00 4.14 4.4736 4.2693 04949. 24744. 4.3714 25 سنة 41-50

 5.00 4.00 5.0145 4.6339 08734. 31490. 4.8242 13 فأكثر سنة 51

Total 64 4.4420 .32067 .04008 4.3619 4.5221 3.86 5.00 

ANOVA 
 1المحور

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.419 2 1.209 18.171 .000 

Within Groups 4.060 61 .067   

Total 6.478 63    

 : 12البند



 

 

Descriptives 
   1المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 
95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.00 3.86 4.6314 4.3297 07253. 34020. 4.4805 22 لٌسانس

 5.00 3.86 4.6479 4.3827 06462. 34193. 4.5153 28 ماستر

 4.29 4.29 4.2857 4.2857 00000. 00000. 4.2857 5 ماجٌستر

 4.43 4.14 4.2861 4.1266 03459. 10378. 4.2063 9 آخر

Total 64 4.4420 .32067 .04008 4.3619 4.5221 3.86 5.00 

 
ANOVA 

   1المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .805 3 .268 2.838 .045 

Within Groups 5.673 60 .095   
Total 6.478 63    

 

   :13البند
Descriptives 

   1المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.71 4.29 4.5664 4.3168 05601. 18576. 4.4416 11 وجباٌة محاسبة

 4.71 4.29 4.5957 4.3134 06336. 21013. 4.4545 11 وتدقٌق محاسبة

 5.00 4.14 4.8464 4.1332 14574. 38560. 4.4898 7 االعمال ادارة

 5.00 4.00 4.8279 4.4158 09719. 40070. 4.6218 17 وبنوك مالٌة

 4.57 3.86 4.3975 3.9290 09572. 25326. 4.1633 7 حقوق

 4.71 4.14 4.4502 4.1472 06798. 22547. 4.2987 11 آخر

Total 64 4.4420 .32067 .04008 4.3619 4.5221 3.86 5.00 

 
ANOVA 

   1المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.337 5 .267 3.018 .017 

Within Groups 5.141 58 .089   
Total 6.478 63    

 

 : 14البند
Descriptives 

   1المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.00 4.00 4.4799 4.1868 06657. 23062. 4.3333 12 مدقق

 5.00 4.57 5.0345 4.8357 04461. 14796. 4.9351 11 تنفٌذي مدٌر

 4.71 4.14 4.5045 4.2098 06696. 23196. 4.3571 12 مراقب أو محقق

 4.71 4.14 4.7151 4.3960 06919. 20757. 4.5556 9 محاسب

 4.29 3.86 4.2111 4.0227 04228. 14024. 4.1169 11 بالدراسات مكلف

 4.71 4.14 4.5362 4.2257 06734. 20203. 4.3810 9 آخر

Total 64 4.4420 .32067 .04008 4.3619 4.5221 3.86 5.00 

 

ANOVA 
   1المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.215 5 .843 21.598 .000 



 

 

Within Groups 2.264 58 .039   
Total 6.478 63    

 

 :15البند
Descriptives 

   1المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.71 3.86 4.7164 3.9026 15829. 38774. 4.3095 6 فأقل سنوات5

 4.71 4.14 4.5529 4.2185 07392. 23377. 4.3857 10 سنوات 6-10

 4.71 4.14 4.4716 4.2570 05127. 22930. 4.3643 20 سنة 11-15

 5.00 4.00 4.6890 4.4028 06973. 36897. 4.5459 28 فأكثر سنة 16

Total 64 4.4420 .32067 .04008 4.3619 4.5221 3.86 5.00 

 

 
ANOVA 

   1المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .560 3 .187 1.893 .140 

Within Groups 5.918 60 .099   
Total 6.478 63    

 
 16البند 

Descriptives 
   2المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.23 3.64 4.0364 3.9277 02638. 13449. 3.9821 26 سنة 31-40

 4.28 3.85 4.0618 3.9731 02149. 10743. 4.0175 25 سنة 41-50

 4.35 3.72 4.3246 4.1200 04695. 16929. 4.2223 13 فأكثر سنة 51

Total 64 4.0447 .15955 .01994 4.0048 4.0845 3.64 4.35 

 
ANOVA 

   2المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .531 2 .265 15.083 .000 

Within Groups 1.073 61 .018   
Total 1.604 63    

 

 17البند 
 
 

Descriptives 
   2المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.35 3.64 4.1570 3.9936 03930. 18434. 4.0753 22 لٌسانس

 4.32 3.64 4.1251 4.0009 03028. 16021. 4.0630 28 ماستر

 4.00 3.98 4.0019 3.9701 00572. 01278. 3.9860 5 ماجٌستر

 4.07 3.85 4.0126 3.8785 02907. 08721. 3.9456 9 آخر



 

 

Total 64 4.0447 .15955 .01994 4.0048 4.0845 3.64 4.35 

 
ANOVA 

   2المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .136 3 .045 1.848 .148 

Within Groups 1.468 60 .024   
Total 1.604 63    

 18البند 
 

Descriptives 
   2المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.23 3.98 4.1127 3.9928 02690. 08923. 4.0527 11 وجباٌة محاسبة

 4.13 3.98 4.0691 3.9957 01647. 05463. 4.0324 11 وتدقٌق محاسبة

 4.30 3.85 4.2791 3.9618 06483. 17152. 4.1205 7 االعمال ادارة

 4.35 3.72 4.2226 4.0182 04819. 19869. 4.1204 17 وبنوك مالٌة

 4.23 3.64 4.1036 3.7145 07951. 21038. 3.9090 7 حقوق

 4.08 3.85 4.0339 3.9061 02867. 09509. 3.9700 11 آخر

Total 64 4.0447 .15955 .01994 4.0048 4.0845 3.64 4.35 

 
ANOVA 

   2المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .330 5 .066 3.007 .018 

Within Groups 1.274 58 .022   
Total 1.604 63    

 

 19البند 
 

Descriptives 
   2المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.28 3.72 4.0733 3.9195 03495. 12106. 3.9964 12 مدقق

 4.35 4.15 4.3164 4.2502 01486. 04928. 4.2833 11 تنفٌذي مدٌر

 4.23 3.85 4.0818 3.9382 03263. 11303. 4.0100 12 مراقب أو محقق

 4.23 3.89 4.1629 4.0178 03145. 09435. 4.0904 9 محاسب

 4.04 3.64 3.9680 3.7908 03978. 13193. 3.8794 11 بالدراسات مكلف

 4.09 3.89 4.0735 3.9665 02320. 06960. 4.0200 9 آخر

Total 64 4.0447 .15955 .01994 4.0048 4.0845 3.64 4.35 

 

 
ANOVA 

   2المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 



 

 

Between Groups .994 5 .199 18.895 .000 

Within Groups .610 58 .011   
Total 1.604 63    

 

 20البند 
 

 
ANOVA 

   2المحور
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .179 3 .060 2.510 .067 

Within Groups 1.425 60 .024   
Total 1.604 63    

 21البند 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 500. 4.44 64 1س

 492. 4.61 64 2س

 473. 4.67 64 3س

 432. 4.14 64 4س

 475. 4.11 64 5س

 597. 4.66 64 6س

 590. 4.47 64 7س

 427. 4.77 64 8س

 535. 4.25 64 9س

 443. 4.20 64 10س

 403. 3.89 64 11س

 378. 4.02 64 12س

 460. 4.30 64 13س

 454. 4.13 64 14س

 503. 4.47 64 15س

 490. 4.17 64 16س

 344. 3.91 64 17س

 477. 3.80 64 18س

 410. 3.92 64 19س

 294. 4.09 64 20س

Descriptives 
   2المحور

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 4.13 3.64 4.1649 3.6906 09225. 22598. 3.9278 6 فأقل سنوات5

 4.23 3.88 4.1017 3.9430 03508. 11092. 4.0223 10 سنوات 6-10

 4.23 3.85 4.0658 3.9692 02306. 10315. 4.0175 20 سنة 11-15

 4.35 3.72 4.1662 4.0281 03366. 17813. 4.0971 28 فأكثر سنة 16

Total 64 4.0447 .15955 .01994 4.0048 4.0845 3.64 4.35 



 

 

 324. 3.92 64 21س

 330. 3.95 64 22س

 315. 3.89 64 23س

 315. 4.11 64 24س

 315. 3.89 64 25س

 324. 4.08 64 26س

 479. 3.66 64 27س

 403. 3.89 64 30س

 531. 3.69 64 31س

 639. 3.69 64 32س

 441. 4.11 64 33س

 178. 4.00 64 34س

 32067. 4.4420 64 1المحور

part1 64 4.2250 .24560 

part2 64 4.2656 .36967 

part3 64 3.9281 .20584 

part4 64 3.9297 .12877 

part5 64 3.8750 .20931 

 15955. 4.0447 64 2المحور

Valid N (listwise) 64   

 : 22البند 

Model Summary
b

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .980
a

 .960 .956 .06714 

a. Predictors: (Constant), part5, part3, part1, part2, part4 
b. Dependent Variable: 1المحور 

 

ANOVA
a

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.217 5 1.243 275.867 .000
b

 

Residual .261 58 .005   

Total 6.478 63    

a. Dependent Variable: 1المحور 
b. Predictors: (Constant), part5, part3, part1, part2, part4 

 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Partial Part 

1 (Constant) -2.729 .308  -8.860 .000 -3.345 -2.112   

part1 .632 .040 .484 15.988 .000 .553 .712 .903 .422 

part2 .456 .029 .526 15.494 .000 .397 .515 .897 .409 

part3 -.110 .052 -.071 -2.131 .037 -.214 -.007 -.269 -.056 

part4 .431 .090 .173 4.783 .000 .251 .611 .532 .126 

part5 .333 .055 .218 6.110 .000 .224 .443 .626 .161 

 :23البند
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 



 

 

1 .739
a

 .545 .538 .21794 

a. Predictors: (Constant), part1 
b. Dependent Variable: 1المحور 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.533 1 3.533 74.390 .000
b

 

Residual 2.945 62 .047   

Total 6.478 63    

a. Dependent Variable: 1المحور 
b. Predictors: (Constant), part1 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
95.0% Confidence Interval for B Correlations 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

1 (Constant) .368 .473  .777 .440 -.578 1.314    

part1 .964 .112 .739 8.625 .000 .741 1.188 .739 .739 .739 

a. Dependent Variable: 1المحور 

 :24البند 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .773
a

 .597 .591 .20510 

a. Predictors: (Constant), part2 
b. Dependent Variable: 1المحور 

 
 

ANOVA
a

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.870 1 3.870 92.000 .000
b

 

Residual 2.608 62 .042   

Total 6.478 63    

a. Dependent Variable: 1المحور 
b. Predictors: (Constant), part2 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for 
B Correlations 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 1.582 .299  5.286 .000 .984 2.180    

part2 .670 .070 .773 9.592 .000 .531 .810 .773 .773 .773 

a. Dependent Variable: 1المحور 

 :25البند 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .345
a

 .119 .105 .30345 

a. Predictors: (Constant), part3 
b. Dependent Variable: 1المحور 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 



 

 

1 Regression .769 1 .769 8.355 .005
b

 

Residual 5.709 62 .092   

Total 6.478 63    

a. Dependent Variable: 1المحور 
b. Predictors: (Constant), part3 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence Interval for 
B Correlations 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 2.333 .731  3.194 .002 .873 3.794    

part3 .537 .186 .345 2.890 .005 .166 .908 .345 .345 .345 

a. Dependent Variable: 1المحور 

 : 26البند
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .499
a

 .249 .237 .28011 

a. Predictors: (Constant), part4 
b. Dependent Variable: 1المحور 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.614 1 1.614 20.565 .000
b

 

Residual 4.865 62 .078   

Total 6.478 63    

a. Dependent Variable: 1المحور 
b. Predictors: (Constant), part4 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Correlations 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) -.442 1.078  -.410 .683 -2.596 1.712    

part4 1.243 .274 .499 4.535 .000 .695 1.791 .499 .499 .499 

a. Dependent Variable: 1المحور 

 :27البند
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .613
a

 .376 .366 .25535 

a. Predictors: (Constant), part5 
b. Dependent Variable: 1المحور 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.436 1 2.436 37.359 .000
b

 

Residual 4.042 62 .065   

Total 6.478 63    

a. Dependent Variable: 1المحور 
b. Predictors: (Constant), part5 

 



 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Correlations 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) .802 .596  1.344 .184 -.391 1.994    

part5 .939 .154 .613 6.112 .000 .632 1.247 .613 .613 .613 

a. Dependent Variable: 1المحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني


