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انحًذ هلل، ٔانصالة ٔانسالو عهى أفضم خهق هللا، ٔآنّ ٔصحبّ ٔيٍ ٔالِ، يسخًُحا يٍ 

 ٕفٍقا ْٕ أسًى يا حسًٕ إنٍّ يُايهللا ْذاٌت ٔرشذا، ٔحسذٌذا نخطاي، ٔح

 ٌٓذو بٍٕث انعش ٔانشزف * ٔانجٓمانعهى ٌبًُ بٍٕحا ال عًاد نٓا   ** :قال انشاعز

 

 ٔانًعزفتأْذي ثًزة انعهى 

 

 

 أمي في التربيت رحمت هللا عليهاى أغهى ايزأة عُذي ريش نهًحبت ٔانعطاء ٔانحُاٌ، إن

 

 

 إنى انخً حًهخًُ فً جٕفٓا حســـع     ***     ٔرعج حخى أصبح انشبم سبـع

 ***     ٔيـٍ أجهـٓا ٌخفـق فـؤادي عهًـً      بٍـٍ أحضـآَا ٌخزبـع

 والدتي العزيزة

 

 والدي الكريم، إنى يٍ دفعًُ ٔسرع فً َفسً األيم، إنى يٍ عهًًُ انصبز ٔانشًٕخ

 

 

 انكزًٌتإنى كم أفزاد انعائهت 

 إنى كم األْم ٔاألقارب

 إنى سيالئً فً دفعت انذكخٕراِ "أخضزي دمحم انطاْز، بٍ ٌحً عهً، نباس عبذ انقادر"

 ٔسيالئًنذٌٍ أكٍ نٓى كم انًحبت ٔاالحخزاو أصذقائً إنى ا

 

 دمحم البشير



 

 

 

اىحَذ هلل تعاىى ّحَذك وّشنشك، مَا ٌْبغً ىجاله وجهل، وعظٌٍ سيطاّل، اىيهٌ أعْا عيى رمشك، 

 وشنشك وحسِ عبادتل.

 

وّخص  األمادًٌَ اىعيًَبجضٌو اىشنش واىعشفاُ إىى مو ٍِ ساهٌ فً إّجاص هزا اىعَو  تقذًّبذاٌت 

اىزي ىٌ ٌبخو عيٍْا باىْصائح  الحميدبوخاري عبد  اىذمتىس األستاراىَؤطش  اىَششفاألستار باىزمش 

 واإلسشاداث، وطاىَا قذً ىْا اىعىُ واىَساعذة. 

 

 2012/2012 دفعت تذقٍقٍحاسبً وتسٍٍش ىجْت اىتنىٌِ فً اىذمتىسآ ىتخصص أساتزة إىى مو 

مو اإلداسٌٍِ إىى واىتجاسٌت وعيىً اىتسٍٍش بجاٍعت غشداٌت وميٍت اىعيىً االقتصادٌت أساتزة وإىى مو 

 .بقسٌ اىعيىً اىَاىٍت واىَحاسبت بجاٍعت غشداٌت

 

 .ٍذٌشٌاث اىتذقٍق باىَؤسساث اىبْنٍت ٍحو اىذساستوٍىظفً مو إطاساث إىى 

 

 ٍِ بعٍذ وقشٌب.وفً األخٍش إىى مو ٍِ ساهٌ ٍعْا فً إّجاص هزا اىعَو 



 :ملخص

يعترب النشاط البنكي أساس تطور وإزدهار القطاع البنكي وادلايل وابقي قطاعات الدولة، وذلك دلا يسهم به يف 

الدورة االقتصادية الكاملة من خالل قيامه مبجموعة عمليات توفري السيولة والتمويل الالزم وتوفري وسائل الدفع، 

م هبا ادلؤسسات البنكية بصفة يومية ودورية معرضة جملموعة فهاته العمليات البنكية وغريها من العمليات اليت تقو 

من ادلخاطر احمليطة هبا وابدلؤسسات البنكية، وذلذا وجب على هاته األخرية إدارهتا بشكل فعال، والذي ال 

يتجسد إال بوجود رقابة كافية على العمليات البنكية وعلى ادلخاطر احمليطة هبا، ومن أوجه الرقابة على تلك 

 اليت تقوم به.  اجلهاتمليات وادلخاطر جند التدقيق مبختلف أنواعه وسلتلف الع

هتدف دراستنا إىل معرفة األثر الذي خيلفه تدقيق العمليات البنكية يف التقليل من ادلخاطر البنكية، ولتحقيق 

ة رلموعة من حال ابدلنهج الوصفي وادلنج التحليلي ومنهج دراسةيف دراستنا ذلك اذلدف قمنا ابإلستعانة 

 ادلؤسسات البنكية الناشطة يف اجلزائر.

ومن أهم النتائج اليت أتت هبا دراستنا هي ضرورة فرض تدقيق شامل من قبل كل من التدقيق الداخلي والتدقيق 

اخلارجي خاصة زلافظ احلساابت، إبشراف وتوجيهات جلنة التدقيق، على كل العمليات البنكية اليت تقوم هبا 

 بنكية من أجل التقليل من حدة ادلخاطر البنكية.ادلؤسسات ال

 : عمليات بنكية، سلاطر بنكية، جلنة تدقيق، تدقيق داخلي، زلافظ حساابت.كلمات مفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

L'activité bancaire est considérée comme la base du développement et de la 

prospérité du secteur bancaire et financier et du reste des secteurs de l'État, en 

raison de ce qu'elle contribue au cycle économique complet en effectuant un 

ensemble d'opérations pour fournir des liquidités et le financement nécessaire et 

fournir moyens de paiement, Ces opérations bancaires et autres opérations 

réalisées par les établissements bancaires de manière quotidienne et périodique 

sont exposées à un ensemble de risques qui les entourent ainsi que les 

établissements bancaires, et pour cela ces derniers doivent les gérer 

efficacement, ce qui n'est matérialisé que par la présence d'un contrôle adéquat 

sur les opérations bancaires et les risques qui les entourent, et l'un des aspects de 

la surveillance et contrôle Sur ces processus et risques, on retrouve les différents 

types d'audit et les différents organismes qui l'exercent. 

Notre étude vise à connaître l'impact de l'audit des opérations bancaires sur la 

réduction des risques bancaires, Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la 

méthode descriptive, la méthode analytique, et la méthode des études de cas d'un 

groupe d'établissements bancaires actifs en Algérie dans notre étude. 

L'un des résultats les plus importants de notre étude est la nécessité d'imposer 

un audit complet par l'audit interne et l'audit externe, en particulier le 

commissaire aux comptes, sous la supervision et les directives du Comité 

d'audit, sur toutes les opérations bancaires effectuées par les institues bancaire 

afin de réduire la gravité des risques bancaires. 

Mots clés: opérations bancaires, risques bancaires, comité d'audit, audit 

interne, commissaire aux comptes. 

 

 

 

 

 



Abstract: 

Banking activity is considered to be the basis for the development and 

prosperity of the banking and financial sector and the rest of the sectors of the 

state, due to the fact that it contributes to the complete economic cycle by 

carrying out a set of operations for provide liquidity and the necessary financing 

and provide means of payment, These banking operations and other operations 

carried out by banking establishments on a daily and periodic basis are exposed 

to a set of risks which surround them as well as the banking establishments, and 

for that the latter must manage them effectively, which is only materialized by 

the presence of adequate control over banking operations and the risks that 

surround them, and one of the aspects of supervision and control On these 

processes and risks, we find the different types of audit and the different bodies 

that carry it out. 

Our study aims to know the impact of the audit of banking operations on the 

reduction of banking risks, to achieve this objective, we used the descriptive 

method, the analytical method, and the method of case studies of a group of 

banking establishments active in Algeria in our study. 

One of the most important results of our study is the need to impose a full 

audit by internal audit and external audit, in particular the auditor, under the 

supervision and directives of the Audit Committee, on all banking operations 

carried out by banking institutions in order to reduce the seriousness of banking 

risks. 

Keywords: banking operations, banking risks, audit committee, internal audit, 

statutory auditor. 



 

 

 

 

 

 

 اتـــاحملتوي رســفه
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 ص احملتوايت
 

 اإلهداء
 كلمة شكر وتقدير

 ادللخصات
 I احملتوايت فهرس
 IV وادلالحق واألشكال اجلداولقائمة 
 أ مقدمة

 1 إدارة ادلخاطر البنكية وتدقيق العمليات البنكية حول النظرية األدبيات: األول الفصل
 2 متهيد

 3 البنكية ابلعمليات احمليطة ادلخاطر دارةإ: األولادلبحث 
 3 البنكية ابدلؤسسات البنكية ادلخاطر إدارةادلطلب األول: 
 33 (الدولية والنماذج اذليئات واخلطوات، القانونية القواعد) البنكية ادلخاطر إدارةادلطلب الثاين: 

 44 البنكية ادلؤسسات يف التدقيق ممارسةادلبحث الثاين: 
 44 البنكية ادلؤسسات يف له ادلرافقة والنظم التدقيقاألول: ادلطلب 

 59 البنكية ادلؤسسات يف التدقيقادلطلب الثاين: 
 85 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق: الثالثادلبحث 

 85 البنكية العمليات تدقيق رلال يف عملية تطبيقاتادلطلب األول: 
 113 البنكية ادلخاطر تدقيق رلال يف ليةعم تطبيقاتادلطلب الثاين: 

 126 خالصة
 127 البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاينالفصل 

 128 متهيد
 129 البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق حول اجلزائرية السابقة الدراساتادلبحث األول: 
 129 منفصلة بصفة البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق تناولت اليت الدراساتادلطلب األول: 
 158 متصلة بصفة البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق تناولت اليت الدراساتادلطلب الثاين: 

 173 البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق حول األجنبية السابقة الدراساتادلبحث الثاين: 
 173 منفصلة بصفة البنكية ادلؤسسات يف ادلخاطرو  التدقيق تناولت اليت الدراساتادلطلب األول: 
 193 متصلة بصفة البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق تناولت اليت الدراساتادلطلب الثاين: 
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 211 احلالية الدراسة مييز وما السابقة الدراسات مناقشة: الثالثادلبحث 
 211 السابقة الدراسات نتائج وتلخيص مناقشةادلطلب األول: 
 245 السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة مييز ماادلطلب الثاين: 

 261 خالصة
 262 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من جمموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة تدقيقال: الثالثالفصل 

 263 متهيد
 264 ابجلزائر البنكية وادلخاطر العمليات على ابلتدقيق والقائمة ادلشرفة اجلهاتادلبحث األول: 

 264 للتدقيق العملية وادلراحل ابلتدقيق والقائمة ادلشرفة اجلهاتول: ادلطلب األ
 274 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف اجلهات بعض دورادلطلب الثاين: 

 294 ابجلزائر العمومية البنكية ادلؤسسات مستوى على ادلخاطر وإدارة تدقيقالادلبحث الثاين: 
 294 احمللية التنمية بنك مستوى على ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيقادلطلب األول: 
 343 الريفية والتنمية الفالحة بنكب ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيقادلطلب الثاين: 

 369 ابجلزائر اخلاصة البنكية ادلؤسسات مستوى على ادلخاطر وإدارة تدقيقال: الثالثادلبحث 
 369 اجلزائر اخلليج بنك مستوى على ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيقادلطلب األول: 
 413 السالم مصرف مستوى على ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيقادلطلب الثاين: 

 427 خالصة
 428 خامتة

 436 ادلصادر وادلراجع
 454 ادلالحق
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 الصفحة اجلدولعنوان  اجلدولرقم 
 01 البنكية العمليات ببعض احمليطة" املالية املخاطر" البنكية املخاطر أهم 10
 00 البنكية العمليات ببعض احمليطة" األخرى املخاطر" البنكية املخاطر أهم 10
 00 البنكي اإلئتمان بعمليات احمليطة البنكية املخاطر أسباب بعض 10
 00 الصندوق بعمليات احمليطة البنكية خاطرامل أسباب بعض 10
 00 الودائع بعمليات احمليطة البنكية املخاطر أسباب بعض 10
 01 الدفع ووسائل يةر التجا األواق بعمليات احمليطة البنكية املخاطر أسباب بعض 10
 02 املالية األواق بعمليات احمليطة البنكية املخاطر أسباب بعض 11
 03 املستندية اإلعتمادات بعمليات احمليطة بنكيةال املخاطر أسباب بعض 08
 001 للمشروع اإلفتتاحية امليزانية 13
 001 (األصول جانب) القادمة سنوات للخمس التقديرية امليزانيات 01
 000 (اخلصوم جانب) القادمة سنوات للخمس التقديرية امليزانيات 00
 000 القادمة سنوات للخمس التقديرية النتائج حساابت 00
 000 (األصول جانب) التقديرية املختصرة املالية زانيةاملي 00
 000 (اخلصوم جانب) التقديرية املختصرة املالية امليزانية 00
 000 التسيري ومؤشرات املايل التوازن مؤشرات 00
 000 املالية النسب 00
 000 خالل سنوات املشروع املايل التوازن مؤشرات 01
 001 التسيري خالل سنوات املشروع مؤشرات 02
 000 املالية خالل سنوات املشروع لنسبا 03
 000 اإلستثماري البنكي القرض إهتالك 01
 002 اإلستثماري البنكي القرض مللف احملاسيب التسجيل 00
 000 اجلاري حسابه يف برسومها البنكية الفوائد قيمة الزبون إيداع 00
 000 للوكالة العام التنظيم تدقيق 00
 000 اخلارجية التجارة مصلحة تدقيق 00
 000 (0)حالة  التوطني ملف من والتحقق استالم عملية قيقتد 00
 000 (0)حالة  التوطني ملف من والتحقق استالم عملية تدقيق 00



ـــداول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة اجلـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  قائمــــ

 V 

 000 (0)حالة  التوطني عقد وجتسيد حتقيق عملية تدقيق 01
 000 (0)حالة  التوطني عقد وجتسيد حتقيق عملية تدقيق 02
 000 (تصدير وأ استرياد) التوطني إلغاء/  تعديل عملية تدقيق 03
 001 التوطني عمليات ومتابعة مراقبة عملية تدقيق 01
 001 التوطني ملف يف القرار إختاذ عملية تدقيق 00
 002 واخلدمات السلع من والصادرات الواردات توطني مللفات التنظيمية اإلقرارات تدقيق 00
 022 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل السائلة السيولة تطور 00
 022 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل السائلة شبه السيولة تطور 00
 023 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل( للبنوك قروض) السائلة غري السيولة تطور 00
 023 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل( للزابئن قروض) السائلة غري السيولة تطور 00
 031 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل املالية االستثمارات تطور 01
 031 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل األصول جمموع تطور 02
 031 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل األجل قصرية التمويالت تطور 03
 030 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل مالية مؤسسات وودائع إقرتاضات تطور 01
 030 (دج ونملي) 0101-0100 الفرتة خالل عمالء ودائع تطور 00
 030 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل مالية استثمارات شكل على ديون تطور 00
 030 (دج مليون) 0101-0100 الفرتة خالل السيولة خماطر قياس مؤشرات أهم 00
 031 األموال غسيل ملكافحة السوداء القائمة تدقيق 00
 Nostro 031 حساابت ومطابقة تسوية تدقيق 00
 032 واإلحتيال الغش خماطر تقييم تدقيق 00
 033 اإلعتماد خبطاابت اخلاصة املعامالت تدقيق 01
 033 اإلعتماد خبطاابت اخلاصة SWIFT رسائل تدقيق 02
 011 الضمان خطاابت طلبات تدقيق 03
 011 األموال صرف تدقيق 01
 010 اإلئتمانية البطاقات معامالت تسوية عملية تدقيق 00
 010 الضماانت تركيز تدقيق 00
 010 املرفوضة اإلئتمان طلبات تدقيق 00
 010 العمالء معلومات تدقيق 00



ـــداول ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة اجلـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  قائمــــ

 VI 

 010 اإلئتمانية املعامالت معاجلة تدقيق 00
 010 القروض إتفاقيات تدقيق 00
 010 التحصيل وظيفة تدقيق 01
 010 املؤقتة اإلئتمان تراخيص تدقيق 02
 011 واخلصومات األصول جلنة تدقيق 03
 011 االئتمانية الكفاءة قياس أدوات تدقيق 01
 012 السيولة خماطر إدارة تدقيق 00
 013 السيولة طوارئ خطة تدقيق 00
 SWIFT 013 نظام إجراءات تدقيق 00
 001 العميل هوية حتديد تدقيق 00

 



ــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــقائمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــكالاألشــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 VII 

 

 الصفحة الشكلعنوان  الشكلرقم 
 8>5 احمللية التنمية ببنك الداخلي التدقيق ملديرية التنظيمي اهليكل 10
 609 للمشروع األوىل السنوات خالل الدائم العامل املال رأس تطور 15
 :60 للمشروع األوىل السنوات خالل اخلاص العامل املال رأس تطور 16
 :60 للمشروع األوىل السنوات خالل األجنيب العامل املال رأس تطور 17
 ;60 للمشروع األوىل السنوات خالل ايلاإلمج العامل املال رأس تطور 18
 ;60 للمشروع األوىل السنوات خالل العامل املال رأس إحتياج تطور 19
 >60 للمشروع األوىل السنوات خالل الصافية اخلزينة تطور :1
 >60 للمشروع األوىل السنوات خالل الصافية الوضعية تطور 08
 651 للمشروع األوىل السنوات خالل املالية السنة إنتاج تطور >1
 650 للمشروع األوىل السنوات خالل لإلستغالل املضافة القيمة تطور 01
 650 للمشروع األوىل السنوات خالل لإلستغالل اخلام الفائض تطور 00
 655 للمشروع األوىل السنوات خالل العملياتية النتيجة تطور 05
 655 لمشروعل األوىل السنوات خالل املالية النتيجة تطور 06
 656 للمشروع األوىل السنوات خالل العادية النتيجة تطور 07
 656 للمشروع األوىل السنوات خالل الصافية النتيجة تطور 08
 657 للمشروع األوىل السنوات خالل الصايف النقدي الفائض تطور 09
 657 للمشروع األوىل السنوات خالل النقدي الفائض تطور :0
 658 للمشروع األوىل السنوات خالل الدائم التمويل نسبة تطور ;0
 659 للمشروع األوىل السنوات خالل الذايت التمويل نسبة تطور >0
 659 للمشروع األوىل السنوات خالل املالية اإلستقاللية نسبة تطور 51
 :65 للمشروع األوىل السنوات خالل السداد قابلية نسبة تطور 50
 :65 للمشروع األوىل السنوات اللخ الديون خدمة تطور 55
 ;65 للمشروع األوىل السنوات خالل األصول سيولة نسبة تطور 56
 ;65 للمشروع األوىل السنوات خالل العامة السيولة نسبة تطور 57
 >65 للمشروع األوىل السنوات خالل اآلجلة السيولة نسبة تطور 58
 >65 للمشروع األوىل السنوات خالل الفورية السيولة نسبة تطور 59



ــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــقائمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــكالاألشــ ــــ ــــ ــــ  ـ

 VIII 

 661 للمشروع األوىل السنوات خالل املالية املردودية نسبة تطور :5
 661 للمشروع األوىل السنوات خالل اإلقتصادية املردودية نسبة تطور ;5
 660 للمشروع األوىل السنوات خالل املضافة القيمة معدل تطور >5
 660 للمشروع األوىل نواتالس خالل لإلستغالل اخلام الفائض معدل تطور 61

 األوىل السنوات خالل املضافة للقيمة ابلنسبة املستخدمني مصاريف تطور 60
 665 للمشروع

 األوىل السنوات خالل املضافة للقيمة ابلنسبة الصايف النقدي الفائض تطور 65
 665 للمشروع

 666 للمشروع األوىل السنوات خالل املضافة للقيمة ابلنسبة النقدي الفائض تطور 66
 :67 الريفية والتنمية الفالحة ببنك والتدقيق العامة للمفتشية التنظيمي اهليكل 67
 6:0 اجلزائر اخلليج لبنك التنظيمي اهليكل 68
 6>6 5151-5108 الفرتة خالل AGB لبنك النقدية التغطية نسبة مؤشر 69

 AGB لبنك األصول جمموع إىل السائلة وشبه السائلة األصول نسبة مؤشر :6
 6>6 5151-5108 الفرتة خالل

 الفرتة خالل AGB لبنك( الفورية السيولة) النقدي الرصيد نسبة مؤشر ;6
5108-5151 6<7 

 7>6 5151-5108 الفرتة خالل AGB لبنك العامة السيولة نسبة مؤشر >6

-5108 الفرتة خالل AGB لبنك األصول إمجايل إىل القروض نسبة مؤشر 71
5151 6<8 

 700 اجلزائر السالم ملصرف التنظيمي اهليكل ضمن التدقيق إدارة متوضع 70
 



ــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــالحققائمــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  امل

 IX 

 

 الصفحة امللحقعنوان  امللحقرقم 
 544 احمللية التنمية بنك مدققي مقابلة 10
 544 الريفية والتنمية الفالحة بنك مدققي مقابلة 10
 544 اجلزائر اخلليج بنك مدققي مقابلة 10
 561 0104/0101 الفرتة خالل اجلزائر اخلليج لبنك املالية القوائم 15
 560 التنظيمي العام لبنك الفالحة والتنمية الريفيةاهليكل  14
 565 خلليج اجلزائرا لبنك العام التنظيمي اهليكل 16

 



 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــةمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم



ــ ــــ ــــ ــــ ــمقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــةــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

ب  
 

 :توطئة
 الزمن، مر عرب ادلؤسسات البنكية تقدمها اليت البنكية العملياتوتشعبت وتعددت اخلدمات و  تطورت لقد

 عمالء) الفردي ادلستوى على سواءوعرب سلتلف الفًتات والدورات االقتصادية وحىت األزمات االقتصادية وادلالية، 
 العمليات تعددت فقد. ادلالية العودلة ظل يف العادلي الصعيد على حىت أو الوطين االقتصاد مستوى على أو( البنك

 على التكنولوجي التطور بسبب ملحوظا تطورا البنكية الصناعة عرفت أن فبعد الراىن، الوقت يف خاصة البنكية
 وقبول كاالئتمان البنكية العمليات تعد مل الدول، بني ما األموال رؤوس انتقالحركة  حرية وزايدة العادلي، ادلستوى
 البنكية العمليات وتنوعت تعددت بل ،ادلؤسسات البنكية هبا تقوم اليت العمليات أىم من ومجع ادلدخرات الودائع

وشبكة  واالتصال اإلعالم تكنولوجيات ابستعمال تتم عمليات إىل لتمتد مستمروتطور وتنامي  جتدد يف وأصبحت
 البنكية والعمليات التقليدية البنكية العمليات صنفني، إىل البنكية العمليات تصنيف إىل أدى ما وىو ،األنًتنت

 ، ومن انحية احلدود اجلغرافية، أصبحت لدينا عمليات بنكية زللية وعمليات بنكية عابرة للحدود.اإللكًتونية
 السري تعرقل اليت)ادلالية وغري ادلالية(  ادلخاطر من جملموعة عرضة كونت ابنشاطه اقيامه عند ادلؤسسة البنكية إن
 من رلموعة يصاحبها البنكية العمليات فتقدمي ،امردوديته تدين وابلتايل اأدائه من وتضعف النشاطه احلسن

 سياسات اختاذ البنك على وجب ولذلك ومردوديتو، البنك مسعة على أتثر اليت وادلتنوعة وادلختلفة ادلتعددة ادلخاطر
 من وذلك حدهتا، من التقليلبكل احًتافية ومهنية وفعالية لتفاديها أو  ادلخاطر ىذه إدارة لو تتيح واجراءات

 كل على التدقيق وشلارسة جهة، من ،ومتابعتها عليها الرقابةاإلستجابة ذلا و و  تقييمهاحتديدىا وقياسها و  خالل
 يف فعال بشكل يساىم أن ميكن البنكية العمليات فتدقيق. أخرى جهة من ،وعلى تلك ادلخاطر البنكية العمليات

 وتكريس جتسيد يف ،ادلؤسسات البنكية يف التدقيق يساىم ذلك إىل ابإلضافة وإدارهتا،البنكية  ادلخاطر من التقليل
 .للبنوك الرشيدة اإلدارة شلارسة أسلوب تطبيق وابلتايل البنوك يف احلوكمة مبادئ وغرس وتدعيم

لقد ارتفعت حدة ادلخاطر احمليطة ابدلؤسسات البنكية وادلالية إىل درجة إفالس بعضها عقب األزمات العادلية 
، ولذلك سعت معظم ادلنظمات واذليئات عرب العامل إلصدار 2002و 2002االقتصادية وادلالية خاصة لسنيت 

لرقابية واالحًتازية اليت من شأهنا العمل على استقرار النشاط البنكي يف رلموعة من الضوابط واللوائح وادلعايري ا
العامل، ومن أىم تلك ادلنظمات صلد جلنة ابزل اليت ما عكفت عن مسايرة التطورات البنكية عرب العامل، وقد 

حًتازية لتجسيد الرقابة أصدرت عرب رلموعة من اجتماعاهتا الدورية رلموعة من اللوائح وادلعايري البنكية الرقابية واال
زل على أعمال ادلؤسسات البنكية وإدارة سلتلف ادلخاطر اليت تواجهها، ومن أبرز سلرجات تلك اللجنة مقررات اب

صداىا إىل مجيع األنظمة البنكية عرب العامل ومت تطبيقها من قبل أغلب بنوك  ، واليت وصل3وابزل  2وابزل  1
 الشريعة اإلسالمية، الوطنية والعابرة للدول.مع أسس ية واإلسالمية مبا ال يتعارض العامل العمومية واخلاصة، التقليد

، والقرض ابلنقد ادلتعلق 2003 أوت 22 يف ادلؤرخ 11-03 رقم األمرأما يف اجلزائر فقد تضمن كل من 
 وادلؤسسات للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 2011 نوفمرب 22 يف ادلؤرخ 02-11 رقم النظامادلعدل وادلتمم، و 

، العديد من ادلواد اليت تنظم وتضبط عمليات الرقابة والتدقيق على أعمال ادلؤسسات البنكية وادلخاطر احمليطة ادلالية
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وىو ما فرض على ادلؤسسات البنكية وادلالية هبا، السيما عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية، 
وتطبيق تلك التشريعات والتنظيمات بكل ىوادة، السيما ما تعلق منها بتنظيم العمليات الناشطة يف اجلزائر إتباع 
 ، من أجل احلفاظ على إستقرار النظام البنكي اجلزائري.الرقابة والتدقيق وإدارة ادلخاطرالبنكية وفرض عمليات 

 البحث: إشكالية -10
 :التالية اإلشكالية بصياغة قمنا السابق الطرح على بناءا

الناشطة  التجارية البنكية ابدلؤسسات احمليطة ادلخاطر من التقليل يف البنكية العمليات تدقيق يساهميف ك
 ؟يف اجلزائر

 األسئلة الفرعية:
 فرعية تساؤالت شكل على أعاله اإلشكالية طرح إعادة ارأتينا الدراسة جوانب كافة على الضوء لتسليط

 :يلي ما مفادىا
 البنكية؟ ابدلؤسسات احمليطة البنكية ادلخاطر وعلى البنكية العمليات على وفعالة كافية بنكية رقابة توجد ىل -
 البنكية؟ ادلؤسسات هبا تقوم اليت البنكية العمليات على التدقيق ميارس ىل -
 البنكية؟ ادلؤسسات مستوى على البنكية ادلخاطر إدارة على التدقيق ميارس ىل -
 واحمللية؟ الدولية وادلعايري للقوانني وفقا البنكية ادلؤسسات على التدقيق ميارس ىل -
 هبا؟ احمليطة ادلخاطر وعلى البنكية العمليات على البنكية الرقابة ولوائح تشريعاتلالتدقيق  ستنادإمدى ا م -
 من التقليل يفللجنة التدقيق والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي )السيما تدقيق زلافظ احلساابت( دور  ىل -

 البنكية؟ ابلعمليات احمليطة البنكية ادلخاطر
 فرضيات البحث: -10

 رد إعطاء علينا يتوجب فإنو ادلطروحة، اإلشكالية منظور يف الفرعية التساؤالت عن اإلجابة حصر يف منا رغبة
 بصياغة قمنا وذلذا مرتفع، احتمايل منظور من قناعتنا تعكس فرضيات تبين خالل من التساؤالت تلك عن أويل

 :التالية الفرضيات

  ناك رقابة فه، البنكيةادلخاطر و على العمليات دتارس على ادلؤسسات البنكية رقابة بنكية  :10الفرضية
رقابة من ادلستوى األول ومن ادلستوى الثاين ومن و دورية، رقابة دائمة و ورقابة داخلية ورقابة خارجية، 

 ادلستوى الثالث.
  دتارس ادلؤسسات البنكية عملية التدقيق على كل العمليات البنكية اليت تقوم هبا. :10الفرضية 
  إدارة ادلخاطر البنكية كل عمليات  تدقيق علىدتارس ادلؤسسات البنكية عملية ال :10الفرضية. 
  زللية قوانني ومعايريابألساس على  ادلؤسسات البنكية يستندإن التدقيق ادلمارس على  :10الفرضية 

 .وليةود
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  بنكية،  تشريعات ولوائحل يستندادلخاطر البنكية و إن التدقيق ادلمارس على العمليات  :10الفرضية
 .وطنية ودولية ية،رقابو  تنظيمية

  يف تدقيق كل من  والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي دور ىامجلنة التدقيق إن لكل من  :10الفرضية
 .وابلتايل التقليل من ادلخاطر البنكية احمليطة ابدلؤسسات البنكية البنكيةالعمليات وادلخاطر 

 أهداف البحث: -10
 يهدف ىذا البحث إىل ما يلي:

 ادلفاىيم اخلاصة ابدلؤسسات البنكية والعمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا وطرق إدارهتا؛عرض اولة زل -

يف ادلؤسسات البنكية وتدقيق العمليات البنكية وتدقيق سلتلف ادلفاىيم اخلاصة ابلتدقيق والتدقيق عرض زلاولة  -
 ادلخاطر، وكل ما لو صلة هبم كالرقابة البنكية واحلوكمة البنكية؛

عرض ومناقشة الدراسات السابقة اجلزائرية واألجنبية ذات الصلة ابدلوضوع وإبراز أوجو التالقي وعدم زلاولة  -
ز دراستنا عنها وحتديد الفجوة العلمية يف ذلك مع حتديد ما التالقي بينها وبني الدراسة احلالية مع إظهار ما ميي

 إستفادت منو دراستنا من تلك الدراسات؛

إسقاط اجلانب النظري على ادليدان من خالل دراسة حالة رلموعة من ادلؤسسات البنكية الناشطة يف زلاولة  -
 لك من تقليل يف ادلخاطر.اجلزائر وعرض دور تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا وما ينجم عن ذ

 أمهية البحث: -10
تكمن أمهية موضوع حبثنا أنو خيص القطاع ادلايل وادلصريف، فوجود التدقيق وإدارة ادلخاطر يف  األمهية العلمية:

ادلؤسسات البنكية ضروري وحتمي لفرض إستقرارىا، ويعترب موضوع حبثنا من ضمن احلقول العلمية على الساحة 
 كن أن يعطي إضافة للدراسات األكادميية القادمة.االكادميية والذي مي
يعترب موضوع تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر البنكية يف غاية األمهية ابلنسبة للقطاع البنكي  األمهية العملية:

ة وادلؤسسات البنكية اليت تسعى إىل التميز واإلزدىار، وذلك دلا لو من دور يف غرس االستقرار ابدلؤسسات البنكي
 خاصة يف ظل األزمات والصدمات ادلالية واإلقتصادية.

 متغريات ومنوذج البحث: -10
تتمثل متغريات دراستنا يف "تدقيق العمليات البنكية" كمتغري مستقل و"ادلخاطر البنكية" كمتغري اتبع، وميكن 

 تقسيم ادلتغري ادلستقل إىل ادلتغريات ادلستقلة الفرعية التالية:
 عامة؛ بصفة هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق -
 هبا؛ احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات لبعض الداخلي التدقيق -
 هبا؛ احمليطة وادلخاطر البنكية للعمليات احلساابت زلافظ تدقيق -
 هبا. احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف التدقيق للجنة اإلشرايف الدور -
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 :البحثمنوذج 
 ادلتغري التابع ادلتغريات ادلستقلة

 
 

 
 

 
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عامة بصفة هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيقاحملور األول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف التدقيق جلنة دورالبعد األول: 
 البنكية.وادلخاطر ولوائح التدقيق والرقابة البنكية على العمليات  تشريعات-
 تدقيق صحة وسالمة تنفيذ العمليات البنكية.-
 تدقيق إدارة ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية.-

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف الداخلي التدقيق دورالبعد الثاين: 
 البنكية.وادلخاطر ولوائح التدقيق والرقابة البنكية على العمليات  تشريعات-
 تدقيق صحة وسالمة تنفيذ العمليات البنكية.-
 تدقيق إدارة ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية.-

 

 

 

 

 احملور اخلامس:

التقليل من ادلخاطر البنكية 
 احمليطة ابلعمليات البنكية

 

ادلخاطر احمليطة البعد األول: 
ابلعمليات البنكية من منظور 

 التدقيق

 

 

البعد الثاين: أسس التقليل 
من ادلخاطر البنكية من وجهة 

 نظر التدقيق

 

 

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف اخلارجي التدقيق دورالبعد الثالث: 
 البنكية.وادلخاطر ولوائح التدقيق والرقابة البنكية على العمليات  تشريعات-
 العمليات البنكية.تنفيذ تدقيق صحة وسالمة -
 تدقيق إدارة ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية.-

 

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات لبعض الداخلي التدقيق: الثايناحملور 
 األول: تدقيق عمليات قسم اإلئتمان وإدارة ادلخاطر احمليطة به البعد
 الثاين: تدقيق عمليات قسم اخلزينة وإدارة ادلخاطر احمليطة هبا البعد
 صيغ ذلك يف مبا) هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة أخرى أقسام عمليات تدقيقالثالث:  البعد

 (اإلسالمية التمويل

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية للعمليات احلساابت حمافظ تدقيق: الثالثاحملور 
 اإلطار العام لتدقيق ادلؤسسات البنكيةاألول:  البعد
 بنود القوائم ادلالية ادلرتبطة ابلعمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هباالثاين: تدقيق  البعد
 ادلخاطر احمليطة هباو  البنكيةعمليات بعض الالثالث: تدقيق  البعد

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف التدقيق للجنة اإلشرايف الدور: الرابعاحملور 
 اإلشراف على التدقيق الداخلي للعمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبااألول:  البعد
 وادلخاطر احمليطة هبااإلشراف على التدقيق اخلارجي للعمليات البنكية الثاين:  البعد
 اإلشراف على التعاون والتكامل ما بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيالثالث:  البعد



ــ ــــ ــــ ــــ ــمقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــةــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــدمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

ح  
 

 حدود البحث: -10

على ادلستوى ادلركزي ابجلزائر  مقر مديرايت التدقيق الداخليدراسة حالة على مستوى  احلدود ادلكانية:
بنك اخلليج اجلزائر  ، أمامصرف السالمو  وبنك الفالحة والتنمية الريفية كل من بنك التنمية احملليةل العاصمة

 فتمت الدراسة حولو عن بعد.
 .سنوات 10خالل آخر زلل الدراسة التدقيق ابدلؤسسات البنكية  مشلت الدراسة احلدود الزمانية:

، (ادلصارف)عوضا عن كلمة  البنوك :الًتكيز قدر ادلستطاع على ادلفردات التالية حاولنا احلدود اإلصطالحية:
نقصد هبا العمليات البنكية اليت فالعمليات البنكية التقليدية ، أما فيما خيص (ادلراجعة)عوضا عن كلمة  التدقيق

وال نقصد  تتم ابلطرق التقليدية )أي اليدوية من خالل مأل االستمارات اليدوية وغريىا( وليس ابلطرق اإللكًتونية
 هبا العمليات البنكية األساسية اليت ظهرت بظهور البنوك وتطورت معو.

اخلارجي مبا  تدقيقالو جلنة التدقيق، و داخلي، التدقيق لقد تطرقنا يف اجلانب التطبيقي فقط لل احلدود ادلوضوعية:
البنوك يف رلموعة من  للمؤسسات البنكية زلل الدراسة، ىاتو األخرية دتثلت افظ احلساابتزل يف ذلك تدقيق

وطنية ال اخلاصة،و "التابعة للدولة" عمومية ال اإلسالمية،بنوافذ إسالمية و التقليدية  )أربعة مؤسسات بنكية( التجارية
 جنبية.األو "اجلزائرية" 

 البحث: أسباب ودوافع إختيار -10
 من أسباب ودوافع إختياران ذلذا البحث نذكر:

 وادلايل؛أمهية موضوع القطاع البنكي  -

 أمهية موضوع التدقيق والسيما يف ادلؤسسات البنكية؛ -

 موضوع احلوكمة وإدارة ادلخاطر؛ -

 موضوع البحث يندرج ضمن إىتماماتنا؛ -

 موضوع البحث يندرج ضمن ختصصنا. -
 :وأدوات مجع ادلعلومات ادلنهج ادلتبع يف البحث -10

 عرض يف الوصفي ادلنهج سنستعمل حيث البحث إجراء يف التحليلي وادلنهج الوصفي ادلنهج استخدام سيتم
 الوصفي ادلنهج وسنستخدم السابقة، الدراسات وكذلك الدراسة مبوضوع اخلاصة وادلصطلحات والتعاريف ادلفاىيم
 البحث أىداف ولتحقيق. إليها التوصل مت اليت ادلعلومات لتحليل وذلك التطبيقي اجلانب يف التحليلي وادلنهج

األولية كادلقابالت مع ادلدققني ابلبنوك )سواء من خالل الزايرات ادليدانية للبنك أو عن ابدلصادر  ستعانةاإل سيتم
 الواردة للمعلومات الرجوع خالل من الثانوية ادلصادر(، و وعرب الربيد اإللكًتوين طريق وسائل التواصل االجتماعي

 .الوزارية وادلنشورات والقوانني وادلراسيم كاإلنًتنت أخرى ومصادر ،والدراسات السابقة الكتب يف
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 صعوابت البحث: -10

دتثلت صعوابت البحث يف احلصول على ادلعلومات الكافية والوافية واليت ختص موضوع البحث وذلك راجع 
 حلساسية ادلوضوع على مستوى ادلؤسسات البنكية يف إطار السرية ادلهنية اليت ينص عليها قانون النقد والقرض.

 تقسيمات البحث: -01

وفصل خصص للدراسات السابقة وفصل تطبيقي،  ثالثة فصول، فصل نظري مت تقسيم البحث إىل لقد
 كالتايل:  تتضمن نتائج البحث ورلموعة من اإلقًتاحات، سبقهم مقدمة وتعقبهم خادتةت

 ؛البنكية العمليات وتدقيق البنكية ادلخاطر إدارة حول النظرية لألدبياتخصص  فصل أول -

 للدراسات السابقة اجلزائرية واألجنبية ابللغات الثالثة العربية واإلصلليزية والفرنسية؛ خصص اثينفصل  -

 الناشطة يف اجلزائر. ادلؤسسات البنكيةرلموعة من للتدقيق وإدارة ادلخاطر على مستوى خصص  اثلثفصل  -



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول:
 البنكية املخاطر إدارة حول النظرية األدبيات

 البنكية العمليات وتدقيق



 البنكية العمليات وتدقيق البنكية املخاطر إدارة حول النظرية األدبياتالفصل األول: 

2 
 

 

 متهيد:

 

يف كل دول العامل  تعد ادلؤسسات البنكية من أهم األعوان االقتصاديني ادلسامهني يف الدورة االقتصادية الكاملة
وحىت يف  السيما الدول ادلتقدمة إقتصاداي وقطعت شوطا كبريا يف الوساطة ادلالية واألسواق ادلالية والنقدية

، وذلك من خالل جمموعة العمليات البنكية اليت تقوم هبا، مثل توفري السيولة التكنولوجيا ادلالية والشمول ادلايل
، ومتويل ادلؤسسات مبختلف الطرق والوسائل ادلدخرات وإعادة إستثمارهاوحشد ومجع  ادلالية وأدوات الدفع

االقتصادية واألسر وادلؤسسات احلكومية وحىت العامل اخلارجي. فالعمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسات البنكية متعددة 
اطر احمليطة هبا، واليت ومتنوعة وخمتلفة، فمنها ما هو تقليدي ومنها ما هو إلكًتوين، وكلها معرضة جملموعة من ادلخ

 جيب على البنك إدارهتا بغية احليلولة دون وقوعها أو التقليل من حدهتا.

ولضمان السري احلسن للنشاط البنكي مبا يتوافق مع حتقيقه لعوائد مستدامة وجتنيبه للمخاطر احمليطة به ومحاية 
لة وكافية وملمة لكل أعمال وأنشطة ووظائف أموال ادلسامهني وادلستثمرين وادلودعني، وجب حتقيق فرض رقابة شام

بوجود نظام رقابة داخلي وخارجي كايف وصارم، إضافة إىل تطبيق إال يتحقق ال ادلؤسسات البنكية، وذلك 
عمليات التدقيق جبميع أنواعها على كل النواحي احمليطة ابلعمل البنكي، مبا يف ذلك العمليات البنكية وادلخاطر 

 واللتان وجب إخضاعهما لعمليات التدقيق الالزمة، وهذا ما سنحاول تناوله من خالل هذا الفصل.احمليطة هبا 

 البنكية العمليات وتدقيق البنكية ادلخاطر إدارة حول النظرية األدبياتوعليه سنتناول من خالل هذا الفصل 
 من خالل ما يلي:

 

 البنكية ابلعمليات احمليطة املخاطر إدارةاملبحث األول: 

 البنكية املؤسسات يف التدقيق ممارسةاملبحث الثاين: 

 هبا احمليطة واملخاطر البنكية العمليات تدقيقاملبحث الثالث: 
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 البنكية ابلعمليات احمليطة ادلخاطر إدارة: األول ادلبحث

تسعى ادلؤسسات البنكية إلدارة ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية وفق عدة خطوات وذلك للتقليل 
من حدهتا أو تفاديها وذبنبها، وقد نصت على ذلك كل من جلنة ابزؿ وبنك اجلزائر، كما ىناؾ ظلاذج دولية 

ا إلدارة تلك ادلخاطر انىيك عن احلوكمة البنكية اليت أولت إىتماما ابلغا إلدارة ادلخاطر البنكية، وىذا معموؿ هب
 ما نسعى إلكتشافو من خبلؿ ىذا ادلبحث.

 : إدارة ادلخاطر البنكية ابدلؤسسات البنكيةاألولادلطلب 

ا، وزبتلف وتتعدد طرؽ إدارهتا وىناؾ عوامل عديدة تؤثر يف إدارهتتتعدد أىداؼ إدارة ادلخاطر البنكية 
 إبختبلؼ وتعدد العمليات البنكية، وىذا ما سنحاوؿ عرضو من خبلؿ ىذا ادلطلب.

 الفرع األول: إدارة ادلخاطر البنكية )ادلفهوم، األهداف، العوامل ادلؤثرة(

 أوال: مفهوم إدارة ادلخاطر البنكية

من البنكي وادلؤسسات البنكية والعمليات البنكية قبل التطرؽ إلدارة ادلخاطر البنكية وجب التعريف بكل 
 وادلخاطر البنكية.

فالبنكي ىو اتجر يضارب على األمواؿ وعلى القروض وىو ال يساىم بشكل مباشر إبنتاج أو توزيع أو انتقاؿ 
 .1الثروات ولكن يساعد الصناعيُت والتجار يف استثماراهتم

ا على ذبميع النقود الفائضة عن حاجة اجلمهور، أو منشآت أما ادلؤسسة البنكية فهي منشأة تنصب عملياهت
، فمعجم الوسيط 2األعماؿ أو الدوؿ لغرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة أو استثمارىا يف أوراؽ مالية زلددة
 .3جملمع اللغة العربية يعرؼ ادلؤسسة البنكية أبهنا مؤسسة تقـو بعملية االئتماف ابإلقراض واإلقًتاض

ادلؤسسات البنكية ىي مؤسسات مالية نقدية مهمتها األساسية ىي القياـ ابلوساطة ادلالية بُت كما أف 
، وذلك من خبلؿ ربويل األمواؿ من أصحاب الفائض ادلايل 4أصحاب الفائض ادلايل وأصحاب العجز ادلايل

 .5)ادلدخرين( إىل أصحاب العجز ادلايل )أصحاب األعماؿ(

                                                             
1
 R. Roblot et G. Ripert, Droit Commercial, 10éme Édition, Tome 2, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, France, 1986, P 251. 
 .82، ص 8002، دار ادلعاصرة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ادلعاصر يف االقتصاد وادلنامجنتعبد القادر مغريب، سليم ديب،  2
 .01، ص 8008اجلامعية، اجلزائر،  ، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، ديواف ادلطبوعاتمبادئ االقتصاد النقدي وادلصريفعبد القادر خليل،  3
 .00، ص 8002، الطبعة الرابعة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  4
 .802، ص 8008، مركز يزيد للنشر، األردف، النقود والبنوك وادلؤسسات ادلاليةعبد هللا الطاىر، موفق علي اخلليل،  5
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الوساطة ادلالية ما بني عدة أطراف، سواء أفراد  منظمات تضطلع مبهمة فادلؤسسات البنكية هيوعليه 
)زلليني أو أجانب، ابلغني أو قصر( أو خواص )حرفيني، أطباء، جتار وصغار الصناعيني( أو مؤسسات )فردية 

وحىت القطاعات اإلدارية واحلكومية  أو مجاعية، خاصة أو عمومية، من سلتلف القطاعات واألحجام(
ا ي إ ى أصحاب العج  األموال من أصحاب الفائض ادل امتر عربه منظمة وسطيةعبارة عن فهي  ،والدول

 .بني تلك األطرافَكِوْن عالقة متويل غري مباشرة ما ادلا ي، وهي من خالل ذلك ت  

 لذلك وتبعاوادلؤسسات البنكية عديدة ومتنوعة، وىي تتعدد وتتنوع الختبلؼ األنظمة االقتصادية للدوؿ، 
 يف زبتلف واليت البنكية، ادلؤسسات من عدد دولة أي يف البنكي اجلهاز ويَُكِوف البنكية، النظم يف زبتلف يفه

 االدخار بنوؾ ادلتخصصة، البنوؾ التجارية، البنوؾ ادلركزي، البنك7 يف تتمثل وعموما لتخصصاهتا، تبعا أنواعها
 .الشاملة والبنوؾ اإللكًتونية البنوؾ مية،اإلسبل البنوؾ االستثمار، بنوؾ األعماؿ، بنوؾ والتوفَت،

 أما العمليات البنكية فقد تطور مفهومها عرب التاريخ من مفهـو تقليدي دلفهـو حديث وأخَتا مفهـو شامل.

ادلفهـو التقليدي للعمليات البنكية ىو ادلفهـو الذي يركز وػلصر العمليات البنكية يف ثبلثة عمليات إف 
7 قبوؿ األمواؿ وادلعادف النفيسة من عند اجلمهور على 1سات البنكية عرب مر الزمن، وىيأساسية تقـو هبا ادلؤس

شكل ودائع توضع يف حساابت ودفاتر خاصة بذلك مع تسجيل الدفعات الداخلة واخلارجة، وتلك الودائع تتخذ 
البنكية، حبيث أف تلك  عدة أشكاؿ وأنواع؛ منح االئتماف )القروض( للعمبلء دبقابل فائدة تتحصل عليها ادلؤسسة

األمواؿ ادلمنوحة على شكل قروض ؽلكن أف تكوف من األمواؿ الشخصية للمؤسسة البنكية وؽلكن أف تكوف من 
أمواؿ اجلمهور ادلودعة لديها؛ أتجَت اخلزائن احلديدية وتوفَت وسائل الدفع من شيكات وحواالت وغَتىا مع 

التقليدي للعمليات البنكية ىو نفسو ما نص عليو صراحة األمر رقم  احلرص على تنفيذ أوامر الدفع ذلا. فادلفهـو
أي أف العمليات البنكية تنحصر وادلتعلق ابلنقد والقرض، ادلعدؿ وادلتمم، ، 6330أوت  66ادلؤرخ يف  30-11

 .2يف تلقي األمواؿ من اجلمهور ومنح االئتماف ووضع وسائل الدفع ربت تصرؼ الزابئن وإدارة ىذه الوسائل

ادلفهـو احلديث للعمليات البنكية يتعدى ادلفهـو التقليدي السائد منذ مئات السنُت والذي ػلصر أما 
. فمع اذباه أغلب 3العمليات البنكية يف قبوؿ الودائع ومنح االئتماف وتوفَت وسائل الدفع وأتجَت اخلزائن احلديدية

شمل وتتعدى العمليات التقليدية من سبويل ادلشاريع ادلؤسسات البنكية يف العامل إىل تقدًن خدمات بنكية شاملة ت
اخلاصة والعامة وتقدًن خدمات التأمُت ومنح الضماانت ادلالية للدوؿ وادلؤسسات والدخوؿ يف االستثمار يف ادلاؿ 

                                                             
 .613، ص مرجع سبق ذكره، الطبعة الرابعة، لبنوكتقنيات االطاىر لطرش،  1
، 26، العدد 6330، ادلطبعة الرمسية لؤلمانة العامة للحكومة، اجلزائر ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،ادلتعلق ابلنقد والقرض، 6330أوت  63مؤرخ يف  11-30أمر رقم  2

 www.joradp.dz. 33ادلادة 
، الطبعة األوىل، اإلصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ادلوسوعة التجارية وادلصرفية )اجمللد الثاين(، التشريعات التجارية واإللكًتونية )دراسة مقارنة(زلمود الكيبلين،  3

 .62، ص 6336األردف، 

http://www.joradp.dz/
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واألعماؿ وسبويل الشركات الكربى وإقراض األفراد ابلتجزئة وإقراض ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة واإلقراض 
، وكذلك تقدًن عمليات الصرؼ لصاحل الزابئن وتوظيف القيم ادلنقولة وادلوجودات ادلالية وتقدًن ادلشورة 1ريالتجا

، وغَتىا من األعماؿ البنكية احلديثة، تطور مفهـو ادلؤسسات البنكية ومفهـو العمليات البنكية. لقد 2للعمبلء
يامها بعمليات بنكية شاملة، وقد أضحت بذلك خرجت ادلؤسسات البنكية من دائرة التخصص التقليدي دبجرد ق

من البنوؾ الشاملة وىو ما أعطى مفهوما حديثا للعمليات البنكية. فالعمليات البنكية دبفهومها احلديث ىي كافة 
 األعماؿ البنكية الشاملة اليت تقـو هبا ادلؤسسات البنكية يف ظل عدـ التخصص التقليدي.

العمليات البنكية ، ؽلكننا إعطاء مفهـو شامل ذلا كالتايل7 للعمليات البنكيةمن ادلفهومُت التقليدي واحلديث 
هي أعمال جتارية تقوم هبا ادلؤسسات البنكية، واليت تتمثل يف استقبال أموال اجلمهور على شكل ودائع، 
ومنح االئتمان للعمالء مقابل فائدة، وتوفري وسائل الدفع من شيكات وحواالت وبطاقات وغريها مع 
احلرص على تنفيذ أوامر الدفع ذلا، ومتويل ادلشاريع، والقيام بعمليات التأمني، ومنح الضماانت ادلالية، 

. فهذا ادلفهـو واالستثمار يف ادلال واألعمال وغريها من األعمال البنكية احلديثة سواء يدوية أو إلكًتونية
 سواء بطريقة يدوية أو ابستعماؿ الوسائط اإللكًتونية.يطابق مفهـو األعماؿ البنكية اليت تقـو هبا البنوؾ الشاملة 

فقد تطرؽ يف العديد من النصوص التشريعية للعمليات البنكية، بغية ربديدىا يف إطار ادلشرع اجلزائري  أما
لك التعريف ابلعمليات البنكية ادلخوؿ للمؤسسات البنكية القياـ هبا ضمن ادلنظومة البنكية وادلالية اجلزائرية، فمن ت

 ادلتعلق 0330 أفريل 08 يف ادلؤرخ 00-30 رقم القانوفالنصوص التشريعية، حسب الًتتيب الزمٍت، صلد7 
 8001 أوت 82 يف ادلؤرخ 00-01 رقم األمرمن  088)ألغي ىذا القانوف دبوجب ادلادة  والقرض ابلنقد
 رقم النظاـ، والقرض ابلنقد ادلتعلق 8001 أوت 82 يف ادلؤرخ 00-01 رقم األمر، (والقرض ابلنقد ادلتعلق
 العمليات على ادلطبقة البنوؾ بشروط ادلتعلقة العامة للقواعد احملدد 8003 ماي 82 يف ادلؤرخ 03-01

 82 يف ادلؤرخ 00-01 رقم لؤلمر وادلتمم ادلعدؿ 8000 أوت 82 يف ؤرخادل 08-00 رقم األمر ادلصرفية،
 العامة للقواعد احملدد 8001 أفريل 2 يف ادلؤرخ 00-01 رقم النظاـ ،والقرض ابلنقد وادلتعلق 8001 أوت

 8001 أكتوبر 00 يف ؤرخادل 00-01 رقمالقانوف  صرفية،ادل العمليات على ادلطبقة البنكية ابلشروط ادلتعلقة
 يف ادلؤرخ 00-80 رقم النظاـ ،والقرض ابلنقد وادلتعلق 8001 أوت 82 يف ادلؤرخ 00-01 رقم لؤلمر ادلتمم
 رقم ، النظاـادلصرفية العمليات على ادلطبقة البنكية ابلشروط ادلتعلقة العامة للقواعد احملدد 8080 مارس 02
 من شلارستها وقواعد اإلسبلمية ابلصَتفة ادلتعلقة البنكية للعمليات احملدد 8080 مارس 02 يف ادلؤرخ 80-08

 .ادلالية وادلؤسسات البنوؾ طرؼ

                                                             
 .01، ص 6312األوىل، دار ادلسَتة، األردف، ، الطبعة إدارة العمليات ادلصرفيةدريد كامل آؿ شبيب،  1
 .614، ص مرجع سبق ذكره، الطبعة الرابعة، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  2
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العمليات البنكية ىي كل العمليات على أف  01-03 رقمنظاـ د الصراحة يف مواادلشرع اجلزائري نص  لقد
، 001-01 قميف نصوص مواد األمر ر  اليت تقـو هبا ادلؤسسات البنكية يف معامبلهتا مع العمبلء، كما ىو زلدد

مة ذلم حبيث أف تلك العمليات البنكية اليت تقـو هبا ادلؤسسات البنكية يف معامبلهتا مع العمبلء وادلوجهة وادلقد
منها ما يقدـ دوف مقابل مثل العمليات  ،00-01 رقم نظاـال نصوص مواد على شكل خدمات بنكية، حسب

 .2خصم األوراؽ التجاريةلمؤسسة البنكية مثل ل، ومنها ما يقدـ دبقابل عمولة كفتح احلساابت  األساسيةالبنكية 

ونصوص بعض ، 00-01األمر  ، ونصوص بعض مواد00-30 رقم القانوف لنصوص بعض موادأما وفقا 
فيمكن للمؤسسات البنكية القياـ جبميع العمليات ذات العبلقة بنشاطها البنكي،   ،08-00 األمر مواد

، تلقي األمواؿ من اجلمهور ومنح االئتماف ووضع وسائل الدفع ربت تصرؼ الزابئن وإدارة ىذه الوسائلكعمليات 
، كاألوراؽ ادلالية، وتوظيف القيم ادلنقولة  الذىب وادلعادف الثمينة ادلتاجرة يفوعمليات للزابئن، عمليات الصرؼ و 

، اعدة يف رلاؿ تسيَت ادلمتلكاتواكتتاهبا وشرائها وتسيَتىا وحفظها وبيعها، إضافة إىل االستشارة وادلس
ا ؼلص البنوؾ ، عمليات اإلغلار العادي لؤلمواؿ ادلنقولة وغَت ادلنقولة فيمواالستشارة والتسيَت واذلندسة ادلالية

وادلؤسسات ادلالية ادلخولة إبجراء عمليات إغلار مقرونة حبق خيار ابلشراء، وبشكل عاـ كل اخلدمات ادلوجهة 
 .3األحكاـ القانونية يف ىذا اجملاؿلتسهيل إنشاء ادلؤسسات والتجهيزات وإظلائها مع مراعاة 

فمثبل عمليات القرض ال تتم إال بتكريس العمليات البنكية ىي متعددة ومتشعبة ومتداخلة فيما بينها، ف
 4إحدى عمليات الصندوؽ، وعمليات الصرؼ تتم من بُت العديد من عمليات الصندوؽ.

غلب عرض مفهـو رلموعة ادلفردات ادلفتاحية ذلا،  ذلاإعطاء ادلفهـو الشامل والدقيق أما ادلخاطر البنكية، فقبل 
اخلطر ىو كل احتماؿ ف ات منفصلة أو متصلة ابلعمل البنكي.واليت تتمثل يف اخلطر وادلخاطرة، سواء كمفرد

 .6ما، وىو هتديد انتج عن حدث ؽلكن أف يؤدي إىل تدىور عنصر 5إلحلاؽ اخلسارة بشخص طبيعي أو معنوي

                                                             
ادلطبعة الرمسية  ة،، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرياحملدد للقواعد العامة ادلتعلقة بشروط البنوك ادلطبقة على العمليات ادلصرفية، 6336 ماي 63مؤرخ يف  30-36 رقمنظاـ  1

 www.joradp.dz. 6، ادلادة 20، العدد 6336، لؤلمانة العامة للحكومة، اجلزائر
ادلطبعة  رمسية للجمهورية اجلزائرية،، اجلريدة الاحملدد للقواعد العامة ادلتعلقة ابلشروط البنكية ادلطبقة على العمليات ادلصرفية، 6310أفريل  5مؤرخ يف  31-10 رقمنظاـ  2

 www.joradp.dz. 11وادلادة  13، ادلادة 66، العدد 6310، الرمسية لؤلمانة العامة للحكومة، اجلزائر
، العدد 1663، ادلطبعة الرمسية لؤلمانة العامة للحكومة، اجلزائر ية اجلزائرية،، اجلريدة الرمسية للجمهور ادلتعلق ابلنقد والقرض، 1663أفريل  11ادلؤرخ يف  13-63القانوف رقم  3

 www.joradp.dz .113، ادلادة 13

 .46ادلادة و  36حىت  33ادلواد ، مرجع سبق ذكره، ادلتعلق ابلنقد والقرض، 6330أوت  63مؤرخ يف  11-30 أمر رقم  
 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،والقرض ابلنقد وادلتعلق 6330 أوت 62 يف ادلؤرخ 11-30 رقم لألمر وادلتمم ادلعدل، 6313أوت  63مؤرخ يف  31-13 رقم أمر  

 www.joradp.dz. 3، ادلادة 23، العدد 6313، ادلطبعة الرمسية لؤلمانة العامة للحكومة، اجلزائر
 .36، ص 6315، اجلزائر، النشر اجلامعي اجلديد، اجلزء األوؿ، )زلاضرات وتطبيقات( التقنيات البنكيةفارس،  فضيل 4
 .154، ص 6333، إرباد ادلصارؼ العربية، لبناف، العمليات ادلالية ادلصرفية اإللكًتونيةزىَت بشنق،  5
، الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، دور البنوك األجنبية يف متويل االقتصاد وتقييم أدائها من حيث العائد وادلخاطرة، حريز ىشاـ، عبد احلق رايس، عبد ادلالك داببش 6

 .31، ص 6311

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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، كما أف اخلطر 1أما اخلطر يف اجملاؿ البنكي ىو رلموعة اجملازفات وتعٍت احتماؿ وقوع البنك يف خسائر مالية
قابل يف أي صفقة مالية عندما ال ػلًـت التعهدات ادلوجودة يف عقد الصفقة شلا يؤدي إىل حدوث ىنا ىو ادل

 .2خسارة مالية للبنك

أما ادلخاطرة فهي احلالة اليت ؽلكن دلتخذ القرار أف ػلدد ويضع فيها توزيعات احتمالية حلدث على ضوء 
كنتيجة طبيعية لتعامل ادلؤسسات البنكية مع اآلخرين ، أما يف رلاؿ العمل البنكي فهي تنشئ  3الدراسات السابقة
 ، ألف أساس تعظيم العوائد ادلالية ىو اإلقباؿ على ادلخاطرة.4يف سلتلف اجملاالت

إف اخلطر ىو السبب يف اخلسارة، أما ادلخاطرة فهي حالة قد زبلق أو تزيد من فرصة نشوء خسارة من خطر ما 
 .5ازفة معاومن ادلمكن أف يكوف شيء ما خطر أو رل

فادلخاطرة البنكية ىي مقياس نسيب لدى تقلب عائد التدفقات النقدية اليت سيتم احلصوؿ عليها مستقببل، 
، كما تعرؼ أبهنا االطلفاض يف القيمة 6وابلتايل ىي عبارة عن أداة ؽلكن من خبلذلا قياس درجة عدـ التأكد

هنا تعرب عن إقباؿ البنك على أعماؿ ومشاريع ؽلكن أف ، كما أ7بسبب التغَتات يف بيئة األعماؿللبنك السوقية 
ػلقق من ورائها عوائد مالية وؽلكن أف زبسر فيها. كما تعٍت ادلخاطرة البنكية قياـ البنك أبداء عملو من خبلؿ 
 القياـ دبختلف العمليات البنكية وتقدًن سلتلف اخلدمات البنكية وادلالية من منطلق اجملازفة ذلك لكوف النتائج
ادلرجوة من وراء شلارستو لوظائفو ػلتمل أف يكوف مآذلا7 الفشل أو النجاح، الربح أو اخلسارة، النمو أو الزواؿ 

 .8وغَتىا من ادلواقف والنتائج ادلتضادة

 97تتحدد اخلسارة يف القيمة السوقية للبنك أبربعة مصار رئيسية من ادلخاطرة ىي

مة ادلوجودات بسبب التغَت يف العوامل االقتصادية األساسية مثل ادلخاطرة السوقية7 وىي التغَت يف صايف قي -
 أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ األجنيب وأسعار السلع وأسعار األوراؽ ادلالية؛

ادلخاطرة اإلئتمانية7 وىي التغَت يف صايف قيمة ادلوجودات بسبب التغَت يف القدرة ادلتوقعة للطرؼ ادلقابل  -
 زاماتو التعاقدية إذباه البنك ادلقرض يف ادلواعيد احملددة؛)ادلدين( على الوفاء إبلت

                                                             
 .155-154، ص ص7 مرجع سبق ذكره، العمليات ادلالية ادلصرفية اإللكًتونيةزىَت بشنق،  1
 .33، ص مرجع سبق ذكره، دور البنوك األجنبية يف متويل االقتصاد وتقييم أدائها من حيث العائد وادلخاطرةاببش، حريز ىشاـ، عبد احلق رايس، عبد ادلالك د 2
 .31، ص نفس ادلرجع 3
 .636، ص 6312، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أساسيات العمل ادلصريفعبد الرزاؽ بن حبيب، خدغلة خالدي،  4
 .36، ص مرجع سبق ذكره، دور البنوك األجنبية يف متويل االقتصاد وتقييم أدائها من حيث العائد وادلخاطرة، عبد ادلالك داببش، حريز ىشاـ، عبد احلق رايس 5
 .نفس ادلرجع، نفس الصفحة 6
 .131، ص 6311األردف، ، الطبعة األوىل، دار اليازوري، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم زلسن الربيعي، محد عبد احلسُت راضي،  7
 .132، ص 6310اجلزء األوؿ، الطبعة األوىل، مطبعة أدلوساؾ رشيد، اجلزائر، ، التقنيات البنكيةفضيل فارس،  8
 .136-131ص7 ، ص مرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم زلسن الربيعي، محد عبد احلسُت راضي،  9
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 ادلخاطرة التشغيلية7 وىي سلاطرة اخلسائر النامجة عن عدـ كفاءة أو فشل العمليات الداخلية واألفراد والنظم؛ -
 سلاطر األداء7 وتشتمل على اخلسائر النامجة عن الفشل يف رقابة األفراد العاملُت بصورة جيدة أو الفشل يف -

 استخداـ الطرؽ ادلناسبة.

نتائج غَت مطابقة لؤلىداؼ بسبب ربقيق البنك لدلخاطر البنكية ىي تلك االضلرافات اليت تنشأ وتتحقق فا
ادلسطرة يف ظل ظروؼ غَت مؤكدة بعد قياـ البنك بوظائف معينة تتعلق نتائجها ابدلستقبل قد زبص قرار التمويل، 

 .1االستثمار وغَتىا

ل البنكي ال خيلو من ادلخاطر اليت تعًتض عمله اليومي والدوري، كما أن أساس قيامه إن العموعليو، 
مبين على ادلخاطرة من خالل العمليات البنكية اليت يقوم هبا واخلدمات البنكية ادلوجهة دلختلف زابئنه، 

مه مبختلف العمليات فادلخاطر البنكية هي زلصلة تلك النتائج غري ادلرغوب فيها اليت حيققها البنك جراء قيا
 .إن مل يستطع التحكم فيها البنكية ادلتعددة وادلتنوعة، وهو ما حيول دون حتقيقه لألهداف ادلسطرة

ربيط ابلعمليات البنكية سلاطر عديدة ومتعددة، منها ما ىي من مصادر خارجية ومنها ما ىي من مصادر 
نها ما ربيط ابلعديد من العمليات البنكية السيما داخلية، منها ما زبص عمليات بنكية زلددة وتنفرد هبا، وم

التقليدية منها. وكل عملية بنكية ربيط هبا رلموعة من ادلخاطر البنكية، وىاتو األخَتة تنجم وربدث من عدة 
أحداث وعوامل وظواىر إما بشرية أو إقتصادية أو تقنية وفنية أو غَتىم، وكما قلنا سابقا شلكن من مصادر داخل 

 و من مصادر من خارج البنك، إال أهنا تشًتؾ كلها يف كوهنا تعترب مصدر خطر ابلنسبة للبنك.البنك أ

فمثبل ربيط بعمليات اإلئتماف البنكي عدة سلاطر بنكية منها ما ىي سلاطر مالية ومنها ما ىي سلاطر غَت 
ن خارج البنك. وعموما مالية، منها ما ينجم عن أحداث تقع من داخل البنك ومنها ما ينجم عن أحداث تقع م

تتمثل ادلخاطر البنكية احمليطة بعمليات اإلئتماف البنكي يف ادلخاطر التالية7 خطر السيولة؛ خطر اإلئتماف والذي 
وخطر التنفيذ؛ خطر  التسعَتخطر و الضماانت آتكلخطر و (اآلخر الطرؼ) السداد عدـ خطريتفرع بدوره إىل 

سمعة؛ خطر الًتكيز؛ خطر عدـ ادلطابقة )اإلمتثاؿ(؛ خطر الدوؿ؛ سعر الفائدة؛ خطر سعر الصرؼ؛ خطر ال
 ابإلجراءات مرتبط خطرخطر التسوية؛ خطر السوؽ؛ خطر قانوين؛ سلاطر تشغيلية واليت تنقسم بدورىا إىل7 

 مرتبط خطر، ابدلوظفُت مرتبط خطر، ادلعلومات وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط خطر، العمليات تنفيذ يف وقصور
 .األمواؿ تبييض خطر، خارجي ابحتياؿ مرتبط خطر، داخلي ابحتياؿ

 مالية، غَت سلاطر ىي ما ومنها مالية سلاطر ىي ما منها بنكية سلاطر عدةأما عمليات الصندوؽ فتحيط هبا 
 تتمثل وعموما. البنك خارج من تقع أحداث عن ينجم ما ومنها البنك داخل من تقع أحداث عن ينجم ما منها

                                                             
 .132، ص مرجع سبق ذكره، البنكيةالتقنيات فضيل فارس،  1
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 ؛(اإلمتثاؿ) ادلطابقة عدـ خطر السيولة؛ خطر7 التالية ادلخاطر يف الصندوؽ بعمليات احمليطة كيةالبن ادلخاطر
 أبنظمة مرتبط خطر العمليات، تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط خطر7 إىل بدورىا تنقسم واليت تشغيلية سلاطر

 .األمواؿ تبييض خطر جي،خار و  ابحتياؿ مرتبط خطر ابدلوظفُت، مرتبط خطر ادلعلومات، وتكنولوجيا

 منها مالية، غَت سلاطر ىي ما ومنها مالية سلاطر ىي ما منها بنكية سلاطر عدةأما عمليات الودائع فتحيط هبا 
 تتمثل وعموما. البنك خارج من تقع أحداث عن ينجم ما ومنها البنك داخل من تقع أحداث عن ينجم ما

 ادلطابقة؛ عدـ خطر السيولة؛ خطرخطر السمعة؛ 7 التالية ادلخاطر يف الودائع بعمليات احمليطة البنكية ادلخاطر
 أبنظمة مرتبط خطر العمليات، تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط خطر7 إىل بدورىا تنقسم واليت تشغيلية سلاطر

 .األمواؿ تبييض خطر خارجي،و  داخلي ابحتياؿ مرتبط خطر ابدلوظفُت، مرتبط خطر ادلعلومات، وتكنولوجيا

 ما ومنها مالية سلاطر ىي ما منها بنكية سلاطر عدةفتحيط هبا  الدفع ووسائل التجارية األوراؽ عملياتأما 
 خارج من تقع أحداث عن ينجم ما ومنها البنك داخل من تقع أحداث عن ينجم ما منها مالية، غَت سلاطر ىي

خطر 7 التالية ادلخاطر يفالدفع  ووسائل لتجاريةا األوراؽ بعمليات احمليطة البنكية ادلخاطر تتمثل وعموما. البنك
 مرتبط خطر7 إىل بدورىا تنقسم واليت تشغيلية سلاطر ؛(اإلمتثاؿ) ادلطابقة عدـ خطر السيولة؛ خطرالسمعة؛ 

 خطر ابدلوظفُت، مرتبط خطر ادلعلومات، وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط خطر العمليات، تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات
 .األمواؿ تبييض خطر خارجي، ابحتياؿ مرتبط خطر داخلي، ابحتياؿ مرتبط

 غَت سلاطر ىي ما ومنها مالية سلاطر ىي ما منها بنكية سلاطر عدة هبا ادلالية فتحيط األوراؽ عمليات أما
 وعموما. البنك خارج من تقع أحداث عن ينجم ما ومنها البنك داخل من تقع أحداث عن ينجم ما منها مالية،
 سلاطر ادلطابقة؛ عدـ خطر السيولة؛ خطر7 التالية ادلخاطر ادلالية يف األوراؽ بعمليات احمليطة البنكية اطرادلخ تتمثل

 أبنظمة مرتبط خطر العمليات، تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط خطر7 إىل بدورىا تنقسم واليت تشغيلية
 .األمواؿ تبييض خطر خارجي،و  داخلي ابحتياؿ مرتبط خطر ابدلوظفُت، مرتبط خطر ادلعلومات، وتكنولوجيا

 سلاطر ىي ما ومنها مالية سلاطر ىي ما منها بنكية سلاطر عدةفتحيط هبا ادلستندية  االعتمادات عمليات أما
. البنك خارج من تقع أحداث عن ينجم ما ومنها البنك داخل من تقع أحداث عن ينجم ما منها مالية، غَت

 خطر السيولة؛ خطر7 التالية ادلخاطر ادلستندية يف االعتمادات بعمليات حمليطةا البنكية ادلخاطر تتمثل وعموما
 خطر التنفيذ؛ وخطر التسعَت وخطر الضماانت آتكل وخطر السداد عدـ خطر إىل بدوره يتفرع والذي اإلئتماف

 لتسوية؛ا خطر الدوؿ؛ خطر ادلطابقة؛ عدـ خطر الًتكيز؛ خطر السمعة؛ خطر الصرؼ؛ سعر خطر الفائدة؛ سعر
 تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط خطر7 إىل بدورىا تنقسم واليت تشغيلية سلاطر قانوين؛ خطر السوؽ؛ خطر

 داخلي ابحتياؿ مرتبط خطر ابدلوظفُت، مرتبط خطر ادلعلومات، وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط خطر العمليات،
 .األمواؿ تبييض خطر خارجي،و 
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 خاطر البنكية احمليطة ببعض العمليات البنكية7ويف اجلدولُت ادلواليُت أىم ادل

 البنكية العمليات ببعض "ادلخاطر ادلالية" احمليطة البنكية ادلخاطر : أهم31جدول رقم 

 العمليات البنكية
انية

ئتم
 اإل

طر
دلخا

ا
 

ولة
لسي

ر ا
سلاط

ئدة 
الفا

دل 
 مع

طر
سلا

رف 
لص

ر ا
سع

طر 
سلا

 X X X X منح االئتماف للعمبلء 
  X   اجلمهور تلقي الودائع من

   X  إاتحة وتوفَت وسائل الدفع التقليدية
   X  ربصيل وخصم وضماف األوراؽ التجارية

   X X منح االعتماد ادلايل
     فتح احلساابت البنكية

   X  عمليات اخلزينة )الصندوؽ(
     كراء الصناديق احلديدية

   X  عملية ادلقاصة
 X X X  ربويل النقود

    X د ادلستندياالعتما
    X عملية ربويل الفاتورة )الفاكتورينغ(

   X  التحصيل ادلستندي
   X  خصم الكمبياالت ادلستندية

   X X القرض اإلغلاري الدويل
   X X منح خطاب الضماف )الكفاالت البنكية(

     احلواالت اخلارجية
 X  X  عمليات الصرؼ وبيع وشراء العمبلت األجنبية

   X  فَت وسائل الدفع اإللكًتونيةتو 
   X  ربصيل وخصم وضماف الكمبياالت اإللكًتونية

    X منح االعتماد ادلستندي اإللكًتوين
    X (SWIFT نظاـ) الدولية للمدفوعات اآليل التحويل

    X (لؤلمواؿ السريع االستبلـ) Western Union التحويل نظاـ
 ءا على كل ما سبق ذكره وما مت إستخبلصو من الًتبص ابدلؤسسات البنكيةمن إعداد الباحث بنا ادلصدر:
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 البنكية العمليات ببعض "ادلخاطر األخرى" احمليطة البنكية ادلخاطر : أهم36جدول رقم 

 العمليات البنكية

وية
لتس

ر ا
سلاط

 

 ينة
 اخل

طر
سلا

لية 
شغي

 الت
طر

دلخا
ا

جية 
ًتاتي

إلس
ر ا

خاط
ادل

 

ونية
لقان

ر ا
خاط

ادل
 

ر ال
سلاط

معة
س

 

ول
الد

طر 
سلا

 

 X X X X X X X منح االئتماف للعمبلء
 X X X X X X X تلقي الودائع من اجلمهور

       X إاتحة وتوفَت وسائل الدفع التقليدية
  X X   X  ربصيل وخصم وضماف األوراؽ التجارية

 X    X X X منح االعتماد ادلايل
   X  X  X فتح احلساابت البنكية

 X  X X X X  زينة )الصندوؽ(عمليات اخل
   X   X  كراء الصناديق احلديدية

 X  X  X X X عملية ادلقاصة
 X X   X X X ربويل النقود

 X  X X X   االعتماد ادلستندي
 X X X     عملية ربويل الفاتورة )الفاكتورينغ(

 X X X     التحصيل ادلستندي
 X X X     خصم الكمبياالت ادلستندية

 X X X     قرض اإلغلاري الدويلال
 X X X     منح خطاب الضماف )الكفاالت البنكية(

 X X X     احلواالت اخلارجية
     X   عمليات الصرؼ وبيع وشراء العمبلت األجنبية

 X X X     توفَت وسائل الدفع اإللكًتونية
 X X X     ربصيل وخصم وضماف الكمبياالت اإللكًتونية

 X X X     اابت البنكية اإللكًتونيةفتح احلس
 X X X     ادلقاصة اإللكًتونية

 X X X     التحويل اإللكًتوين لؤلمواؿ
 X X X     منح االعتماد ادلستندي اإللكًتوين

 X X X     (SWIFT نظاـ) الدولية للمدفوعات اآليل التحويل
 Western Union     X X X التحويل نظاـ
 داد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما مت إستخبلصو من الًتبص ابدلؤسسات البنكيةمن إع ادلصدر:
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، وىاتو األخَتة تنجم من عدة أحداث وعوامل وظواىر إما نكية ربيط هبا رلموعة من ادلخاطرإف العملية الب
داث والوقائع اليت زبص بشرية أو إقتصادية أو تقنية وفنية أو غَتىم من الظواىر األخرى، وفيما يلي بعض األح

 عمليات اإلئتماف البنكي وعمليات الصندوؽ وعمليات الودائع واليت قد تؤدي إىل وقوع سلاطر بنكية زليطة هبا7
 واليت عمليات اإلئتماف البنكي زبص اليت والوقائع األحداث بعض ادلوايل اجلدوؿ عمليات اإلئتماف البنكي7 يف -

 هبا7 طةزلي بنكية سلاطر وقوع إىل تؤدي قد
 بعمليات اإلئتمان البنكي احمليطة البنكية ادلخاطر أسباب : بعض30جدول رقم 

 اخلطر البنكي: خطر السيولة
عدـ وجود سيولة بسبب زبلف الزبوف وعدـ إسًتداد القروض بفوائدىا يف األجل احملدد وابلتايل ذبميد األمواؿ وتضييع الفرص 

 االستثمارية خبلؿ تلك الفًتة
 سيولة كافية دلنح القروض البنكية وابلتايل تضييع فرصة عدـ وجود

 اإلئتمان اخلطر البنكي: خطر
 (اآلخر الطرف) السداد عدم اخلطر البنكي الفرعي: خطر

زبلف الزبوف أو عجزه عن الوفاء بسداد القرض بفوائده، بسبب ظروؼ قاىرة خاصة ببيئة نشاطو، وابلتايل دين معدـو وخسارة 
 الفرص مالية وتضييع

 الضماانت آتكل اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 آتكل وإنداثر الضماانت ادلمنوحة للبنك مقابل احلصوؿ على القرض

 التسعري اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 خطأ يف حساابت أسعار القروض ادلمنوحة مقارنة بتكاليف عمليات القروض تؤدي إىل إطلفاض ىامش الربح ابلنسبة للبنك

 تنفيذ البنكي الفرعي: خطراخلطر 
 تعقد مراحل دراسة القرض ومستوايت الًتخيصات تؤدي إىل طوؿ تنفيذ منح القرض وىو ؽلكن أف ينجر عنو سلاطر أخرى

 الفائدة سعر اخلطر البنكي: خطر
قراضات( يكلف البنك اإلرتفاع ادلفاجئ ألسعار الفوائد للموارد )الودائع واإلقًتاضات( عن أسعار الفوائد لبلستخدامات )اإل

 خسائر مالية ابلنسبة للقروض ادلمنوحة للزابئن من قبل وفق عقود شلضية أبسعار فائدة منخفضة وىنا البنك ػلقق خسارة مالية
زبلف الزبوف وعدـ إسًتداد القروض بفوائدىا يف األجل احملدد، وصادؼ ذلك إرتفاع أسعار الفوائد لئلقراضات وابلتايل ذبميد 

 وتضييع فرصة ربقيق أرابح إضافيةاألمواؿ 
 الصرف سعر اخلطر البنكي: خطر

إف البنك الذي ؽلنح قروض بعملة ما أكثر من حصولو على إقًتاضات بنفس تلك العملة، ففي حالة اطلفاض أسعار صرؼ تلك 
 العملة بوتَتة مفاجئة ومتزايدة فإف ذلك يشكل خسارة مالية للبنك

 السمعة اخلطر البنكي: خطر
 منح البنك قروض دبعدالت فائدة مرتفعة عن معدؿ الفائدة ادلطبقة ببعض البنوؾ ادلنافسة

 العراقيل اإلدارية دلوظفي البنك أثناء دراستهم دللفات طلبات القروض وطوؿ مدة الدراسة للملفات
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 تشغيلي اخلطر البنكي: خطر
 العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

زبلف الزبوف أو عجزه عن الوفاء بسداد القرض بفوائده، بسبب سوء وعدـ جدية تقييم ودراسة القرض )عدـ الدقة يف إعداد 
 دراسة اجلدارة اإلئتمانية للزبوف(، وابلتايل دين معدـو وخسارة مالية وتضييع الفرص

 سة البنك يف منح اإلئتمافعدـ احًتاـ ادلوظفُت القائمُت على عمليات منح اإلئتماف لسيا
 عدـ جدية ادلوظفُت القائمُت على متابعة وربصيل القروض يف متابعة وربصيل اإلئتماف ادلمنوح

 سوء تقدير ادلوظفُت ادلكلفُت بدراسة الضماانت على تقدير الضماانت البلزمة لتغطية اإلئتماف ادلمنوح
 ت والًتخيص وادلوافقة دبنح القروضعدـ إحًتاـ مستوايت التفويضات أثناء دراسة ادللفا

 عدـ تطبيق اإلجراءات ادلتخذة يف منح القرض
 تباطؤ يف تسجيل ودراسة ادللفات وطوؿ فًتة إرساذلا من الوكالة إىل ادلديرية وابلتايل عدـ اإللتزاـ ابآلجاؿ احملددة بدراسة ادللفات

 وماتادلعل وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
توقف النشاط اإلئتماين بسبب انقطاع خدمة الطاقة وعطب يف أنظمة وشبكات اإلعبلـ اآليل وابلتايل تعطل العمل اإلئتماين 

 ؽلكن أف يؤدي إىل تضييع فرص وكذلك تعطيل يف ربصيل القروض
 ابدلوظفني مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 اصة ابدلقًتضُتانتهاؾ السرية وإساءة استخداـ ادلعلومات اخل
 داخلي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 احتياؿ يف عمليات منح االئتماف وتقاضي مقابل ذلك رشاوي وإكراميات
 تزوير ملفات دلقًتضُت وعليُت وادلباشرة منح القرض ابسم العمبلء أو الشركات الوعلية

 سرقة أو سوء استعماؿ الضماانت
 خارجي ابحتيال مرتبط ي: خطراخلطر البنكي الفرع
 انتحاؿ الشخصية وادلعلومات ادلزيفة للحصوؿ على قرض

 تزوير ادلستندات للحصوؿ على قروض بنكية
 استخداـ رىن ضماانت ألكثر من مرة

 منح العميل لضماانت ملفقة أو ليست ذات قيمة
 اليت حصل على القرض من أجلها سوء إستخداـ العميل ألمواؿ القروض أو إستخدامها يف نشاطات غَت تلك

 بيع العميل للضماانت ادلقدمة للبنك وتسًته عن ذلك
 األموال تبييض اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 منح قروض ألشخاص ومؤسسات يظهر فيما بعد أهنم ذلم صلة بنشاطات ذلا صلة بتبييض األمواؿ
 الًتكي  اخلطر البنكي: سلاطر

 ألشخاص معينُت ولنشاطات زلددةمنح قروض متتالية ومتعددة 
 ادلطابقة عدم اخلطر البنكي: سلاطر

 عدـ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ اخلاصة بسياسات وإجراءات منح اإلئتماف
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 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات منح اإلئتماف
 لتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات اإلئتمافعدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح وا

 الدول اخلطر البنكي: سلاطر
ربدث عند منح قروض لعمبلء أجانب كثَتي التعامل مع الدولة ادلضيفة وػلولوف أمواذلم لدوذلم األصلية يف إطار أنشطتهم، ولكن 

 األجنبية ال يستطيع العمبلء إرجاع القروض للدولة ادلضيفةدبجرد وقوع خطر سياسي أو عسكري يف الدولة 
 التسوية اخلطر البنكي: خطر

عدـ قدرة البنك على اإللتزاـ إبجراءات عملية منح وصرؼ القرض مثبل بعد تقدـ البنك يف إجراءات منح قرض إغلار سبويلي 
ب نفاذ ادلخزوف لديو أو توقف اإلستَتاد أو اإلنتاج حملل حدث وأف زبلف أو عدـ قدرة ادلورد بتوفَت زلل اإلغلار التمويلي بسب

 اإلغلار التمويلي
 السوق اخلطر البنكي: خطر

التغَتات وإرتفاع يف أسعار السلع وادلواد وادلعدات واآلالت ادلراد اإلقًتاض من أجلها أثناء مراحل صرؼ القرض وىو ما يشكل 
 أف يؤدي إىل عسر مايل ابلنسبة للمقًتض يعود ابلضرر على أمواؿ البنك مشكل ابلنسبة للمقًتض يف استغبلؿ القرض وؽلكن

 قانوين اخلطر البنكي: خطر
 التقصَت أو عدـ اإللتزاـ ببعض النصوص القانونية ادلنظمة لعمليات منح اإلئتماف

لًتبص من إعداد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما مت إستخبلصو من الدراسات السابقة وا ادلصدر:
 ابدلؤسسات البنكية

 تؤدي قد واليت الصندوؽعمليات  زبص اليت والوقائع األحداث بعض ادلوايل اجلدوؿ 7 يفالصندوؽعمليات  -
 هبا7 زليطة بنكية سلاطر وقوع إىل

 بعمليات الصندوق احمليطة البنكية ادلخاطر أسباب : بعض30جدول رقم 
 اخلطر البنكي: خطر السيولة

 بية كل طلبات ادلودعُت بسحب أمواذلم بسبب عدـ توفر السيولة الكافيةعدـ القدرة على تل
 تشغيلي اخلطر البنكي: خطر

 العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 قصور موظفي قسم الصندوؽ يف تطبيق القوانُت والقواعد اخلاصة أبمن وسبلمة قسم الصندوؽ

 ل يف سبويل اخلزينة الرئيسية للخزائن الفرعية يف بداية اليـو يف الوقت الرمسيالتقاعس والتماط
 ترؾ أمواؿ فوؽ احلد األدىن ادلسموح اإلحتفاظ بو يف اخلزائن الفرعية وعدـ إرساذلا يف هناية اليـو إىل اخلزينة الرئيسية

 عدـ تسجيل السحوابت وادلقبوضات يف الدفاتر اخلاصة هبم
 ف مسؤوؿ عن جرد وعد النقود فجائياعدـ وجود موظ

 ادلعلومات وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 الصندوؽ نشاط تعطل وابلتايل اآليل اإلعبلـ وشبكات أنظمة يف وعطب الطاقة خدمة انقطاع بسبب الصندوؽ نشاط توقف
 أمواؿ استقباؿ فرص تضييع إىل يؤدي أف ؽلكن
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 ابدلوظفني مرتبط رعي: خطراخلطر البنكي الف
 البنك خلزينة ادلوظفُت كل بدخوؿ السماح

 داخلي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 عمليات سحب بتوقيعات مزورة من طرؼ ادلوظفُت

 احتياؿ وتواطئ يف قبض أمواؿ ذات مصدر رلهوؿ )تبييض أمواؿ(
 اختبلس أمواؿ من الصندوؽ

 خارجي ابحتيال مرتبط خطر اخلطر البنكي الفرعي:
 إيداع أمواؿ مزورة

 السطو وسرقة ادلصرؼ
 األموال تبييض اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض إطار يف أمواؿ الصندوؽ يف إيداع
 ادلطابقة عدم اخلطر البنكي: سلاطر
 عدـ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ اخلاصة بسياسات وإجراءات قسم الصندوؽ

 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات قسم الصندوؽ
 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات إدارة ادلخاطر احمليطة بقسم الصندوؽ

مت إستخبلصو من الدراسات السابقة والًتبص من إعداد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما  ادلصدر:
 ابدلؤسسات البنكية

 إىل تؤدي قد واليت الودائععمليات  زبص اليت والوقائع األحداث بعض ادلوايل اجلدوؿ 7 يفالودائععمليات  -
 هبا7 زليطة بنكية سلاطر وقوع

 بعمليات الودائع احمليطة البنكية ادلخاطر أسباب : بعض30جدول رقم 

 كي: خطر السيولةاخلطر البن
 عدـ القدرة على تلبية كل طلبات ادلودعُت بسحب أمواذلم بسبب عدـ توفر السيولة الكافية

 السمعة اخلطر البنكي: خطر
 التقاعس يف تلبية طلبات ادلودعُت لسحب أمواذلم

 عدـ وجود دفًت الشكاوي اخلاص ابدلودعُت
 تشغيلي اخلطر البنكي: خطر

 العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط : خطراخلطر البنكي الفرعي
 قصور موظفي قسم الودائع يف تطبيق القوانُت والقواعد اخلاصة بقسم الودائع

 عدـ احًتاـ ادلوظفُت القائمُت على عمليات الودائع لسياسة البنك يف جذب الودائع وإختيار الزابئن
 ـ ادلوايلتباطؤ يف تسجيل الودائع يف النظاـ وتركها لليو 
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 عدـ تسجيل الودائع يف الدفاتر اخلاصة هبم
 إستقباؿ ادللف انقصا أثناء فتح احلساابت

 التماطل يف فتح حساابت الزابئن وتزويدىم برقم احلساب البنكي
 ادلعلومات وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

ب يف أنظمة وشبكات اإلعبلـ اآليل وابلتايل تعطل نشاط الودائع ؽلكن أف توقف نشاط الودائع بسبب انقطاع خدمة الطاقة وعط
 يؤدي إىل تضييع فرص إيداع ودائع

 ابدلوظفني مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 انتهاؾ السرية وإساءة استخداـ ادلعلومات اخلاصة ابدلودعُت

 داخلي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 وعليةإنشاء ودائع 

 اختبلس أمواؿ من احلساابت الزابئن بتوقيعات مزورة من طرؼ ادلوظفُت
 عمليات سحب وإيداع )إستغبلؿ الودائع ألغراض شخصية والتبلعب ابحلساابت( من حساابت الزابئن

 احتياؿ وتواطئ يف إيداع أمواؿ ذات مصدر رلهوؿ )تبييض أمواؿ(
 خارجي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 إيداع أمواؿ مزورة
 قرصنة النظاـ وسرقة ادلعلومات حوؿ ادلودعُت

 األموال تبييض اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض إطار يف أمواؿ إيداع

 ادلطابقة عدم اخلطر البنكي: سلاطر
 عدـ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ اخلاصة بسياسات وإجراءات قسم الصندوؽ

 اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات قسم الصندوؽعدـ 
 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات إدارة ادلخاطر احمليطة بقسم الصندوؽ

خبلصو من الدراسات السابقة والًتبص من إعداد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما مت إست ادلصدر:
 ابدلؤسسات البنكية

كما أسلفنا سابقا، إف العملية البنكية ربيط هبا رلموعة من ادلخاطر البنكية، وىاتو األخَتة تنجم وربدث من 
عدة أحداث وعوامل وظواىر إما بشرية أو إقتصادية أو تقنية وفنية أو غَتىم، وفيما يلي بعض األحداث والوقائع 

واليت ادلستندية  اإلعتمادات وعمليات ادلالية األوراؽ وعمليات الدفع ووسائل التجارية األوراؽليت زبص عمليات ا
 قد تؤدي إىل وقوع سلاطر بنكية زليطة هبا7

عمليات  زبص اليت والوقائع األحداث بعض ادلوايل اجلدوؿ 7 يفاألوراؽ التجارية ووسائل الدفععمليات  -
 هبا7 زليطة بنكية سلاطر وقوع إىل تؤدي قد واليت سائل الدفعاألوراؽ التجارية وو 
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 بعمليات األوراق التجارية ووسائل الدفع احمليطة البنكية ادلخاطر أسباب : بعض32جدول رقم 
 اخلطر البنكي: خطر السيولة

 الدفع لوسائل احلاملُت الساحبُت سلتلف جملاهبة األمواؿ توفر عدـ
 السمعة اخلطر البنكي: خطر

 اإللكًتونية الدفع لشبابيك وادلستمر الكثَت التوقف
 تشغيلي اخلطر البنكي: خطر

 العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 قصور موظفي قسم األوراؽ التجارية ووسائل الدفع يف تطبيق القوانُت والقواعد اخلاصة ابلقسم

ئمُت على عمليات األوراؽ التجارية ووسائل الدفع لسياسة البنك يف إتباع اإلجراءات البلزمة خبصوص عدـ احًتاـ ادلوظفُت القا
 تنفيذىا

 التماطل يف توفَت وسائل الدفع للزابئن
 تباطؤ يف تسجيل عمليات األوراؽ التجارية يف النظاـ وتركها لليـو ادلوايل

 يف الدفاتر اخلاصة هبم عدـ تسجيل عمليات األوراؽ التجارية ووسائل الدفع
 التماطل يف إجراء سلتلف عمليات الدفع للزابئن يف وقتها

 التماطل يف تنفيذ عمليات خصم وربصيل األوراؽ التجارية للزابئن
 ادلعلومات وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

لطاقة وعطب يف أنظمة وشبكات اإلعبلـ اآليل وابلتايل ؽلكن توقف نشاطات الدفع التقليدي واإللكًتوين بسبب انقطاع خدمة ا
 أف يؤدي إىل تعطيل نشاطات الدفع التقليدية واإللكًتونية

 عطل يف نظاـ ادلقاصة اإللكًتونية للشيكات
 تعطل شبابيك الدفع اإللكًتوين بسبب خلل يف النظاـ

 ابدلوظفني مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 الزابئن وبطاقات بشيكات اخلاصة ادلعلومات استخداـ وإساءة السرية انتهاؾ

 داخلي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 عمليات سحب بشيكات شباؾ بتوقيعات مزورة من طرؼ ادلوظفُت

 إستغبلؿ شيكات مت السحب هبا سابقا وإعادة السحب هبا مع إجراء تزوير عليها
 حب هبا سابقا وإعادة السحب هبا مع إجراء تزوير عليهاإستغبلؿ سندات حلاملو مت الس

 خارجي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 تزوير الشيكات وبطاقات الدفع

 استخداـ وسائل الدفع ألغراض غسيل األمواؿ
 قرصنة النظاـ وسرقة ادلعلومات حوؿ البطاقات اإللكًتونية والتحويبلت اإللكًتونية

 ادلطابقة عدم كي: سلاطراخلطر البن
 عدـ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ اخلاصة بسياسات وإجراءات قسم عمليات األوراؽ التجارية ووسائل الدفع
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 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات قسم عمليات األوراؽ التجارية ووسائل الدفع
نظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات إدارة ادلخاطر احمليطة بقسم عمليات األوراؽ التجارية عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واأل

 ووسائل الدفع
من إعداد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما مت إستخبلصو من الدراسات السابقة والًتبص  ادلصدر:

 ابدلؤسسات البنكية
 قد واليت األوراؽ ادلاليةعمليات  زبص اليت والوقائع األحداث بعض ادلوايل وؿاجلد 7 يفاألوراؽ ادلاليةعمليات  -

 هبا7 زليطة بنكية سلاطر وقوع إىل تؤدي

 بعمليات األوراق ادلالية احمليطة البنكية ادلخاطر أسباب : بعض30جدول رقم 
 اخلطر البنكي: خطر السيولة

 اؽ ادلالية لصاحل الزابئنعدـ توفر األمواؿ جملاهبة سلتلف عمليات شراء األور 
 تشغيلي اخلطر البنكي: خطر

 العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 قصور موظفي قسم األوراؽ ادلالية يف تطبيق القوانُت والقواعد اخلاصة ابلقسم

 لبنك يف إتباع اإلجراءات البلزمة خبصوص تنفيذىاعدـ احًتاـ ادلوظفُت القائمُت على عمليات األوراؽ ادلالية لسياسة ا
 التماطل يف القياـ بعمليات ادلضاربة لصاحل الزابئن

 تباطؤ يف تسجيل عمليات األوراؽ ادلالية يف النظاـ وتركها لليـو ادلوايل
 عدـ تسجيل عمليات األوراؽ ادلالية يف الدفاتر اخلاصة هبم

 وراؽ ادلالية )كعمليات الطرح عند إكتتاب األسهم( للزابئن يف وقتهاالتماطل يف إجراء سلتلف عمليات األ
 التماطل يف حفظ زلافظ األوراؽ ادلالية للزابئن

 ادلعلومات وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 أنظمة يف وعطب الطاقة ةخدم انقطاع بسبب ادلالية األوراؽ زلافظ لعمليات( وغَتىا) اإللكًتوين التسجيل عمليات توقف

 اآليل اإلعبلـ وشبكات
 ابدلوظفني مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 للزابئن االستثمارية ابحملافظ اخلاصة ادلعلومات استخداـ وإساءة السرية انتهاؾ
 داخلي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 ؼ ولغَت حساب الزابئنعمليات مضاربة )عن طريق السمسرة( لغَت حساب ادلصر 
 تزوير ملكية األوراؽ ادلالية

 خارجي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 تزوير أوراؽ ادلالية

 شراء وبيع أوراؽ مالية يف إطار غسيل األمواؿ
 قرصنة النظاـ وسرقة ادلعلومات حوؿ عمليات ادلضاربة لصاحل الزابئن ولصاحل البنك
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 ادلطابقة عدم طراخلطر البنكي: سلا
 عدـ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ اخلاصة بسياسات وإجراءات قسم عمليات األوراؽ ادلالية

 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات قسم عمليات األوراؽ ادلالية
 نظمة لعمليات إدارة ادلخاطر احمليطة بقسم عمليات األوراؽ ادلاليةعدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادل

من إعداد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما مت إستخبلصو من الدراسات السابقة والًتبص  ادلصدر:
 ابدلؤسسات البنكية

اإلعتمادات يات عمل زبص اليت والوقائع األحداث بعض ادلوايل اجلدوؿ 7 يفاإلعتمادات ادلستنديةعمليات  -
 هبا7 زليطة بنكية سلاطر وقوع إىل تؤدي قد واليت ادلستندية

 بعمليات اإلعتمادات ادلستندية احمليطة البنكية ادلخاطر أسباب : بعض30جدول رقم 
 اخلطر البنكي: خطر السيولة

د وابلتايل ذبميد األمواؿ وتضييع عدـ وجود سيولة بسبب زبلف الزبوف وعدـ إسًتداد قيمة االعتماد ادلستندي يف األجل احملد
 الفرص االستثمارية خبلؿ تلك الفًتة

 عدـ وجود سيولة كافية دلنح االعتماد ادلستندي وابلتايل تضييع فرصة
 اإلئتمان اخلطر البنكي: خطر

 (اآلخر الطرف) السداد عدم اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 معدـو دين وابلتايل نشاطو، ببيئة خاصة قاىرة ظروؼ بسبب ادلستندي، تماداالع قيمة بسداد الوفاء عن عجزه أو الزبوف زبلف

 الفرص وتضييع مالية وخسارة
 الضماانت آتكل اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 ادلستندي اإلعتماد على احلصوؿ مقابل للبنك ادلمنوحة الضماانت وإنداثر آتكل
 التسعري اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 واليت البنك عاتق على ىي اليت ادلستندي اإلعتماد عمليات بتكاليف مقارنة ادلمنوحة ادلستندي اإلعتماد أسعار حساابت يف خطأ
 للبنك ابلنسبة الربح ىامش إطلفاض إىل تؤدي

 تنفيذ اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 اإلعتماد منح إجراءات تنفيذ طوؿ إىل تؤدي ادلعقدة الًتخيصات ومستوايت ادلستندي اإلعتماد دراسة ومراحل إجراءات تعقد

 أخرى سلاطر عنو ينجر أف ؽلكن وىو ادلستندي
 الصرف سعر اخلطر البنكي: خطر

 التذبذب ذلك عن النامجة واألرابح اخلسائر تقدير يف صعوبة إىل ابلبنك يؤدي الصرؼ ألسعار ادلستمر التذبذب إف
 السمعة اخلطر البنكي: خطر

 البنك أثناء دراستهم دللفات طلبات اإلعتماد ادلستندي وطوؿ مدة الدراسة للملفات العراقيل اإلدارية دلوظفي
زبلف الزبوف أو عجزه عن الوفاء بسداد قيمة اإلعتماد ادلستندي، وابلتايل عدـ دفع قيمة السلعة ادلستوردة ووقوع البنك يف مشكلة 

 اإللتزاـ بدفع قيمة الواردات لبنك ادلصدر
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 تشغيلي اخلطر البنكي: خطر
 العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 زبلف الزبوف أو عجزه عن الوفاء بسداد قيمة االعتماد ادلستندي، بسبب سوء وعدـ جدية تقييم ودراسة ملف االعتماد ادلستندي
 اسة البنك يف منح االعتماد ادلستنديعدـ احًتاـ ادلوظفُت القائمُت على عمليات منح االعتماد ادلستندي لسي

 عدـ جدية ادلوظفُت القائمُت على متابعة وربصيل االعتماد ادلستندي يف متابعة وربصيل االعتماد ادلستندي ادلمنوح
 سوء تقدير ادلوظفُت ادلكلفُت بدراسة الضماانت على تقدير الضماانت البلزمة لتغطية االعتماد ادلستندي ادلمنوح

بوف أو عجزه عن الوفاء بسداد قيمة اإلعتماد ادلستندي، بسبب سوء وعدـ جدية تقييم ودراسة ادللف )عدـ الدقة يف زبلف الز 
إعداد دراسة اجلدارة اإلئتمانية للزبوف(، وابلتايل دين معدـو وخسارة مالية وتضييع الفرص واإللتزاـ بدفع قيمة الواردات لبنك 

 ادلصدر
 عدـ القياـ ابإلجراءات الصحيحة لفتح اإلعتماد ادلستندي؛ ُت كضماف من حساب العميلعدـ القياـ بتجميد مبلغ مع

 عدـ إحًتاـ مستوايت التفويضات أثناء دراسة ادللفات والًتخيص وادلوافقة دبنح اإلعتماد ادلستندي
 عدـ تطبيق اإلجراءات ادلتخذة يف منح اإلعتماد ادلستندي

 طوؿ فًتة إرساذلا من الوكالة إىل ادلديرية وابلتايل عدـ اإللتزاـ ابآلجاؿ احملددة بدراسة ادللفاتتباطؤ يف تسجيل ودراسة ادللفات و 
 ادلعلومات وتكنولوجيا أبنظمة مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر

 أف ؽلكن نديادلست االعتماد عمل تعطل وابلتايل اآليل اإلعبلـ وشبكات أنظمة يف عطب بسبب ادلستندي االعتماد النشاط توقف
 ادلستندي االعتماد قيمة ربصيل يف تعطيل وكذلك فرص تضييع يؤدي

 ابدلوظفني مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 ادلستندية االعتمادات من ادلستفيدين ابلزابئن اخلاصة ادلعلومات استخداـ وإساءة السرية انتهاؾ

 داخلي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 ؿ يف عمليات منح االعتماد ادلستندي وتقاضي مقابل ذلك رشاوي وإكرامياتاحتيا

 تزوير ملفات طاليب اعتماد مستندي وعليُت وادلباشرة منح اإلعتماد ابسم العمبلء أو الشركات الوعلية
 سرقة أو سوء استعماؿ الضماانت ادلقدمة

 خارجي ابحتيال مرتبط اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 شخصية وادلعلومات ادلزيفة للحصوؿ على اعتماد مستنديانتحاؿ ال

 تزوير ادلستندات للحصوؿ على اعتماد مستندي
 استخداـ رىن ضماانت ألكثر من مرة

 منح العميل لضماانت ملفقة أو ليست ذات قيمة
 بيع العميل للضماانت ادلقدمة للبنك وتسًته عن ذلك

 ئن ادلستفيدين من االعتمادات ادلستنديةقرصنة النظاـ وسرقة ادلعلومات حوؿ الزاب
 استعماؿ االعتماد ادلستندي لتهريب األمواؿ والعملة الصعبة للخارج

 األموال تبييض اخلطر البنكي الفرعي: خطر
 األمواؿ بتبييض صلة ذلا بنشاطات صلة ذلم أهنم بعد فيما يظهر ومؤسسات ألشخاص ادلستندي االعتماد منح
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 الًتكي  طراخلطر البنكي: سلا
 زلددة ولنشاطات معينُت ألشخاص ومتعددة متتالية مستندية إعتمادات منح

 ادلطابقة عدم اخلطر البنكي: سلاطر
 عدـ اإلمتثاؿ لؤلحكاـ اخلاصة بسياسات وإجراءات منح اعتماد مستندي

 اعتماد مستندي عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات منح
 عدـ اإلمتثاؿ ابلقوانُت واألنظمة واللوائح والتعليمات البنكية ادلنظمة لعمليات إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات اعتماد مستندي

 الدول اخلطر البنكي: سلاطر
 البنك يستطيع ال األجنبية الدولة يف عسكري أو سياسي خطر وقوع دبجرد ولكن للتصدير، مستندي اعتماد منح عند ربدث
 اخلارج من زابئنهم أمواؿ ربصيل

 التسوية اخلطر البنكي: خطر
 مستندي اعتماد وصرؼ منح عملية إبجراءات اإللتزاـ على البنك قدرة عدـ

 قانوين اخلطر البنكي: خطر
 مستندي اعتماد منح لعمليات ادلنظمة القانونية النصوص ببعض اإللتزاـ عدـ أو التقصَت

إعداد الباحث بناءا على كل ما سبق ذكره وما مت إستخبلصو من الدراسات السابقة والًتبص  من ادلصدر:
 ابدلؤسسات البنكية

وعلى ىذا األساس وجب ربليل ادلخاطر البنكية من أجل إزباذ قرارات بنكية سليمة يف ادلستقبل، واذلدؼ من 
ولكن اذلدؼ من ذلك ىو التعرؼ على وجود ربليل ادلخاطر البنكية ليس تفادي اخلطر ألف ذلك شبو مستحيل، 

اخلطر وقياسو والسيطرة عليو وإدارة ذلك اخلطر البنكي بطريقة سبكن من تقليل حدتو وأتثَته السليب على نتيجة 
 القرارات الواجب إزباذىا.

 مجيع تغطي أف وغلب شاملة تكوف أف إىل هتدؼادلؤسسة البنكية،  يف فرد كل عمل ىي ادلخاطر إدارةإف 
 مسؤوليتو. ربت وتنفيذه ربديده يتم ،للبنك ديناميكي نظاـادلؤسسة البنكية، فهي  وأصوؿ وعمليات أنشطة

 مع تتكيف اليت والعمليات واإلجراءات والسلوكيات الوسائل من رلموعةالبنكية  ادلخاطر إدارة تتضمن
تتمثل يف  ادلخاطرللبنك، ف ؿمقبو  مستوى عند ادلخاطر على احلفاظ من ادلديرين سبكن واليت بنك كل خصائص

 .مسعتو أو البنك أىداؼ أو البيئة أو األصوؿ أو األشخاص على عواقبو تؤثر أف وؽلكن ما حدث وقوع إمكانية

تعرؼ إدارة ادلخاطر البنكية على أهنا كافة اإلجراءات اليت تقـو هبا إدارات ادلؤسسات البنكية من أجل وضع 
تلك ادلخاطر أبشكاذلا ادلختلفة واحملافظة عليها من أدىن حد شلكن وربليل حدود لآلاثر السلبية النامجة عن 

 .1ادلخاطر وتقييمها ومراقبتها هبدؼ التقليل والتخفيف من آاثرىا السلبية على البنوؾ

                                                             
 .163، ص 6336، الطبعة األوىل، دار صفاء، األردف، إدارة ادلصارف الواقع والتطبيقات العمليةصادؽ راشد الشمري،  1
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ففي ادلؤسسات البنكية غلب أف يكوف ىناؾ تداخل يف إدارة ادلخاطر البنكية اإلمجالية )سلاطر االئتماف، 
، وغَتىا( وعدـ التمييز بُت ىذه العمليات، حيث إلدارة كل السيولة، ال سوؽ، التشغيل، إدارة األصوؿ واخلصـو

ىذه ادلخاطر يتم اعتماد نفس الطرؽ واألساليب الرايضية، نفس قاعدة البياانت، نفس التقارير ونفس نظاـ 
 .1ىذه ادلخاطراإلعبلـ والتكنولوجيا وغَتىا، ابإلضافة إىل التداخل الكبَت واالرتباط بُت 

تكمن أعلية إدارة ادلخاطر البنكية يف جعل ادلخاطر البنكية بنسب معقولة دوف أف تؤثر على العوائد، من 
خبلؿ وضع خطة مبلئمة للموازنة بُت العائد وادلخاطرة، فكلما كاف العائد ادلتوقع أكرب كانت ادلخاطرة أكرب 

ضماف أف خطر معُت لن يؤدي إىل سلاطر أخرى والعكس صحيح، فجزء من ىذه العملية يكوف من خبلؿ 
بسبب ارتباط ادلخاطر، فإدارة ادلخاطر ال تعمل على إزالة اخلطر كليا، ألف ىذا األخَت من ادلستحيبلت وال 

 .2يتحقق إال بعدـ إقباؿ البنك على ادلخاطرة وابلتايل عدـ قيامو بذلك النشاط البنكي
ادلستوى األوؿ يكوف يف ادلؤسسة 7 3ىية مستوايت سلتلفة ومنفصلة، إف إدارة ادلخاطر البنكية تتم وفق ثبلث

البنكية نفسها ابلضبط يف مصلحة أو قسم موجود ضمن ىيكلها اإلداري والتنظيمي، أما ادلستوى الثاين فيكوف 
 0ابزؿ و  6وابزؿ  1يف دوائر تفتيش اتبعة للبنك ادلركزي، أما ادلستوى الثالث فهو دويل دبا يسمى دبعايَت ابزؿ 

 ادلعدة دوليا دلراقبة سلاطر البنوؾ، واليت غلب على ىاتو األخَتة االسًتشاد والعمل هبا.
وإلدارة ادلخاطر البنكية بكفاءة فإف اإلدارة داخل ادلؤسسات البنكية تستخدـ رلموعة من ادلؤشرات البنكية 

ادلاؿ إىل إمجايل األصوؿ، نسبة حق 7 نسبة حق ادللكية ورأس 4اليت تكشف وجود اخلطر من عدمو، من أعلها صلد
ادللكية ورأس ادلاؿ إىل إمجايل الودائع، نسبة حق ادللكية ورأس ادلاؿ اإلمجايل للقروض، نسبة حق ادللكية ورأس ادلاؿ 

 لؤلصوؿ اخلطرة، نسبة سلاطر القروض، نسبة األصوؿ السائلة إىل إمجايل الودائع.
عملية فرعية متتالية ىي على الًتتيب7 عملية ربديد ادلخاطر وذلك  تتضمن عملية إدارة ادلخاطر البنكية أربعة

؛ عملية قياس ادلخاطر وذلك من خبلؿ قياس بنكية احمليطة ابلعمليات البنكيةمن خبلؿ ربديد أنواع ادلخاطر ال
مراقبة ؛ عملية ريقة ادلناسبة للتعامل مع اخلطرحجمها ووزهنا؛ عملية إدارة ادلخاطر وذلك من خبلؿ معرفة الط

 ويقـو دبتابعة عملية إدارهتا. هاومتابعة ادلخاطر وذلك من خبلؿ قياـ مراقب ادلخاطر بتقييم مدى التعامل مع

 اثنيا: أهداف إدارة ادلخاطر البنكية
 57هتدؼ إدارة ادلخاطر البنكية إىل ما يلي

 زبفيض تقلبات عوائد وأصوؿ البنك؛ -
                                                             

 .23-22، ص ص7 6315، دار وائل، األردف، الطبعة األوىل، -مع الًتكي  على خطر السيولة-إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية رقية عبد احلميد شروف،  1
 .23، ص نفس ادلرجع 2
 .123، ص مرجع سبق ذكره، إدارة العمليات ادلصرفيةآؿ شبيب،  كاملدريد   3
 .652-651، ص ص7 6333الطبعة األوىل، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، األردف، ، إدارة البنوكدمحم عبد الفتاح الصَتيف،  4
 .25-23، ص ص7 مرجع سبق ذكره، -مع الًتكي  على خطر السيولة-إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية شروف، رقية عبد احلميد  5
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ات ادلتوفرة يف البنك، واستخداـ بياانت وسجبلت دقيقة رصد اخلطر وربديده، من خبلؿ استخداـ التقني -
 لكافة اجلوانب؛

قياس ادلخاطر من أجل مواكبتها والتحكم هبا، وؽلكن أف يكوف ىذا القياس كميا أو بيانيا، أو بطريقة خاصة  -
 بكل بنك يتم تصميمها؛

 ومحاية األصوؿ؛إدارة اخلطر من خبلؿ تعظيم العوائد وخلق فرص ويف نفس الوقت زبفيض اخلسائر  -
تعترب إدارة ومراقبة ادلخاطر جزء من اإلسًتاتيجية العامة للبنك اليت تطرح يف اللقاءات الدورية، حيث تعمل  -

على االىتماـ بتنافسية البنك، التطورات يف أسواؽ البنوؾ، أسعار الصرؼ وغَتىا، أي أف البنك بدوف وجود 
 ف يتأخر يف مواجهة سلتلف التغَتات واخلسائر ادلتوقعة؛إدارة سلاطر وثقافة التحوط من ادلخاطر ؽلكن أ

ضماف كفاية ادلوارد يف حالة وقوع اخلطر وترتب خسارة عالية والقدرة على أداء االلتزامات القانونية، واستقرار  -
 األرابح لضماف ظلو واستمرارية وجود البنك واستمراريتو؛

للمستقبل والقدرة على ربديد سياسات األعماؿ، إضافة إىل تنفيذ إسًتاتيجية البنك بتزويد البنك بنظرة أفضل  -
 التحكم والسيطرة على عدـ التأكد احمليط ابدلكاسب ادلتوقعة؛

 قياس مدى كفاية رأس ادلاؿ والقدرة على الوفاء اباللتزامات؛ -
وادلديرين  ادلساعدة يف ازباذ القرار من خبلؿ رصد ادلخاطر الكامنة قبل ازباذ القرار وإعطاء رللس اإلدارة -

 التنفيذيُت فكرة كلية عن مجيع ادلخاطر اليت يواجهها البنك؛
 ادلساعدة يف ازباذ قرارات التسعَت؛ -
 رفع التقارير عن ادلخاطر ومراقبتها؛ -
 وضع نظاـ للرقابة الداخلية وذلك إلدارة سلتلف أنواع ادلخاطر يف مجيع وحدات البنك؛ -
 اطر اليت قد يواجهها؛التأكد من حصوؿ البنك على عائد مناسب للمخ -
 استخداـ إدارة ادلخاطر كسبلح تنافسي. -

البنك، إضافة  ومسعة وأصوؿ قيمة على واحلفاظ إنشاء يف تساىم للبنك إدارية رافعة ىيالبنكية  ادلخاطر إدارةف
وكذلك  البنك، قيم مع اإلجراءات اتساؽ تعزيزو  األىداؼ ربقيق لتعزيز البنك وعمليات اآلمنة القرارات ازباذإىل 

 .نشاطهم يف الكامنة ابدلخاطر وتوعيتهم الرئيسية للمخاطر مشًتكة رؤية حوؿ البنك موظفي حشد

 اثلثا: العوامل ادلؤثرة يف إدارة ادلخاطر البنكية
 17ىناؾ عدة عوامل تؤثر يف إدارة ادلخاطر البنكية على مستوى ادلؤسسات البنكية من أعلها

كنولوجيا االتصاالت وأجهزة احلاسوب والربرليات وعودلة الصَتفة مع ابتكار التطورات الكبَتة وادلتسارعة يف ت -
 تقنيات متطورة حديثة؛

                                                             
 .160-166، ص ص7 مرجع سبق ذكره، إدارة ادلصارف الواقع والتطبيقات العمليةصادؽ راشد الشمري،  1
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 ارتفاع حد الوعي ادلصريف وابألخص يف الدوؿ ادلتقدمة؛ -
التصاعد الشديد يف حدة ادلنافسة يف صناعة اخلدمات ادلالية والبنكية خاصة يف ظل االدخاؿ ادلتزايد دلنتجات  -

 وبنكية جديدة إىل السوؽ من قبل ادلؤسسات البنكية وغَت البنكية؛وخدمات مالية 
 عدـ اىتماـ إدارة البنوؾ إبدارة ادلخاطر مع ضعف الوعي واخلربة الكافية ذلا؛ -
 عدـ شفافية القوانُت والتشريعات اخلاصة بتطبيق ونطاؽ صبلحية القوانُت والتشريعات احلالية؛ -
إىل جهات خارجية )طرؼ اثلث( لتوفَت خدمات معينة إضافة إىل  االعتماد ادلتزايد على إسناد األعماؿ -

ربالفات ومشروعات مشًتكة جديدة مع مؤسسات غَت بنكية، شلا سيؤدي إىل حدوث سلاطرة التشغيل، 
، وأدت أيضا إىل تصاعد إمكانية الغش واالحتياؿ والتدليس 6والذي أكدت عليو مقررات جلنة ابزؿ البنكية 

ر بعض الزابئن ومعرفة األرقاـ السرية حلساابهتم أو اإلخًتاؽ غَت الشرعي لشبكة ادلعلوماتية أو إىل إفشاء أسرا
وحساابت الزابئن األصليُت، وعليو البد من احلفاظ على سرية وتكامل ادلعلومات والتأكد من ىوية الزابئن 

 ىا.وشرعيتهم ابلنسبة للحساابت البنكية وشرعية التوقيع اإللكًتوين والتشفَت وغَت 

 الفرع الثاين: إدارة بعض ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية

 أوال: إدارة ادلخاطر اإلئتمانية على مستوى ادلؤسسات البنكية

 17إلدارة ادلخاطر اإلئتمانية على مستوى ادلؤسسات البنكية يستلـز األمر ما يلي

 عي وتستند إىل مبادئ سليمة؛التأكد من أف عمليات اإلقراض واالستثمار تتم بشكل موضو  -
 تعزيز عمليات اإلقراض ابلواثئق ادلبلئمة وادلطلوبة؛ -
 وجود معايَت ربدد الضماانت من حيث النوع واحلجم ومقبولة من قبل اإلدارة؛ -
 أف يكوف إزباذ القرار بعيدا عن الضغوط غَت ادلناسبة من قبل أطراؼ أخرى وبعيدا عن ادلصاحل ادلتضاربة؛ -
معلومات وقاعدة للبياانت تقدـ تفاصيل أساسية عن أوضاع زلفظة اإلئتماف دبا يف ذلك وجود نظاـ لل -

 العمليات ادلتعلقة بتصنيف القروض وتقييمها؛
 إجراء تقييم لسياسات البنك بشأف قواعد تصنيف األصوؿ والتأكد من تنفيذىا بشكل مناسب؛ -
 روض ادلتأخرة السداد؛وجود إجراءات دلراقبة اإلئتماانت ادلشكوؾ فيها وربصيل الق -
 وجود آليات تعمل إبستمرار لتقدير مدى قوة وصبلحية الضماانت ادلقدمة؛ -
غلب على رللس اإلدارة ربديد أىداؼ جودة اإلئتماف والعوائد وظلو األصوؿ وادلراجحة بُت ادلخاطر والعائد يف  -

 إطار أنشطة البنك؛
                                                             

(، الطبعة األوىل، ترمجة عثماف اببكر أمحد "األصل ابللغة 2ورقة مناسبات رقم )، اي يف الصناعة ادلالية اإلسالمية(إدارة ادلخاطر )حتليل قضا، حبيب أمحد، طارؽ هللا خاف 1
 .11-05ص7 ، ص 6330، السعودية، اإلصلليزية"، ادلعهد اإلسبلمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسبلمي للتنمية

 .614-613ص7 ، ص مرجع سبق ذكره، دلصريفأساسيات العمل اعبد الرزاؽ بن حبيب، خدغلة خالدي،   
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طر اإلئتماف، ػلدد من خبلذلا رغبة البنك يف توزيع غلب على رللس اإلدارة وضع االسًتاتيجيات الكلية دلخا -
 االئتماف حبسب القطاعات أو ادلناطق اجلغرافية أو اآلجاؿ أو الرحبية؛

 لبنك أف تكوف مسؤولة عن تنفيذ اسًتاتيجية سلاطر االئتماف اليت أجازىا رللس اإلدارة؛اغلب على اإلدارة  -
 ًتاتيجية االمجالية دلخاطر االئتماف وتضمن تنفيذىا؛غلب على اإلدارة وضع إجراءات مكتوبة تعكس االس -
 ، وقياسها ورصدىا والسيطرة عليها؛ادلخاطرغلب أف تتضمن اإلجراءات ادلكتوبة سياسات التعرؼ على  -
غلب االىتماـ بتنويع احملفظة االستثمارية من خبلؿ وضع حدود عليا للتعرض دلخاطر االئتماف ابلنسبة لكل  -

 بطة من العمبلء أو صناعة أو قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية أو منتج؛عميل أو رلموعة مًتا
غلب على البنك أف يكوف لديو نظاـ إلدارة سلاطر االئتماف يشمل متابعة الواثئق اخلاصة ابدلخاطر وادلتطلبات  -

 التعاقدية وااللتزامات القانونية والرىوف بكل فاعلية؛
ة وزلددة دلنح االئتماف حىت يتمكن من القياـ ابلتقييم الشامل غلب على البنك أف يعمل وفق معايَت سليم -

 للمخاطر احلقيقية للمقًتضُت أو األطراؼ يف عقد التمويل، وذلك لتفادي االنتقاء اخلاطئ للمقًتضُت؛
غلب على البنك احلصوؿ على مجيع ادلعلومات اخلاصة ابدلقًتضُت السيما الغرض من التمويل، مصادر  -

ادلرتبطة ابدلقًتضُت ودرجة حساسية ىذه ادلخاطر ذباه حركة السوؽ وادلتغَتات االقتصادية،  السداد، ادلخاطر
 واألداء السابق للمقًتض ومقدرتو احلالية على رد القرض، وقابلية الضماانت ادلقدمة أو إلتزاـ الضامنُت للتنفيذ؛

قة عليو سواء عند منح القروض اجلديدة غلب أف يتوفر لدى البنك طريقة واضحة ورمسية لتقييم االئتماف وادلواف -
 أو عند سبديد القروض القائمة؛

 بغرض توفَت معلومات ألجل التقييم الداخلي والتصنيف؛ احملللللتحليل من طرؼ غلب أف زبضع طلبات القروض  -
 ؛ادلتوقعةدبا يكفي من رأس ادلاؿ المتصاص اخلسائر غَت  واإلحتفاظغلب إنشاء سلصصات دلقابلة اخلسائر ادلتوقعة  -
غلب على البنك ربديد وإدارة سلاطر االئتماف ادلرتبطة جبميع أصولو وأنشطتو وذلك من خبلؿ ادلراجعة الدقيقة  -

 لعناصر ادلخاطر اخلاصة بكل واحد من ىذه األصوؿ؛
 خاطر يف مجيع األنشطة داخل أو خارج ادليزانية؛ادلاألدوات التحليلية وأنظمة ادلعلومات لقياس  توفرغلب  -
 ب التفكَت يف بيع الديوف والتصكيك والدخوؿ يف األسواؽ الثانوية لتداوؿ الديوف؛غل -
 نظاـ دلتابعة عمليات االئتماف الفردية، دبا يف ذلك ربديد كفاية االحتياطات وادلخصصات؛ توفرغلب  -
املُت معو، غلب أف يكوف لدى البنك نظاـ فعاؿ للرصد يزود البنك دبعلومات عن ادلركز ادلايل احلايل للمتع -

حيث ؽلكن من خبلؿ ىذا النظاـ متابعة التدفقات النقدية ادلخططة وقيمة الضماف من أجل ربديد وتصنيف 
 الصعوابت ادلالية احملتملة للمقًتضُت؛

غلب على البنوؾ تطوير النظم الداخلية لتصنيف ادلخاطر إلدارة سلاطر االئتماف، فالنظاـ اجليد للتصنيف  -
ت سلاطر االئتماف يف األنواع ادلختلفة من التمويل ادلمنوح، وذلك من خبلؿ تقسيم يساعد يف معرفة درجا

 االئتماف إىل رلموعات حسب درجة ادلخاطر؛
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غلب تزويد أعضاء رللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للبنك بتقارير دورية، لغرض التأكد من أف ىناؾ  -
 ليت ربددىا ادلعايَت الرقابية واإلجراءات الداخلية لكل بنك؛سيطرة على سلاطر االئتماف يف حدود الضوابط ا

غلب أف يكوف لدى البنك آليات للمراقبة الداخلية لضماف التقيد ابلسياسات االئتمانية، وغلب أف تشمل  -
 ىذه اآلليات على إجراء مراجعات دورية دلخاطر اإلئتماف لتحديد مواطن الضعف يف عملية إدارة اإلئتماف.

 دارة سلاطر أسعار الفائدة على مستوى ادلؤسسات البنكيةاثنيا: إ

 17ومن بُت طرؽ زبفيض سلاطر أسعار الفائدة صلد

 غلب إجازة األىداؼ الكلية للبنك واخلطط العامة والسياسات اليت ربكم سلاطر سعر الفائدة؛ -
اءات ادلطلوبة لتحديد غلب على رللس إدارة البنك التأكد من أف اإلدارة التنفيذية للبنك قد ازبذت اإلجر  -

 سلاطر سعر الفائدة وقياسها وادارهتا؛
غلب أف يكوف رللس اإلدارة على علم دبوقف سلاطر سعر الفائدة اليت يتعرض ذلا البنك وذلك من خبلؿ  -

 التقارير ادلرفوعة إليو؛
 ر سعر الفائدة؛غلب أف تتأكد اإلدارة العليا من أف البنك يتبع سياسات وتدابَت سبكن من السيطرة على سلاط -
، ، واحلدود القصوى ادلبلئمة لتحملهاغلب أف تشمل السياسات والتدابَت على آلية مراجعة سلاطر سعر الفائدة -

 والنظم الكافية إلدارة ادلخاطر والنظم ادلتكاملة لرصد سلاطر سعر الفائدة وآليات ادلراقبة الداخلية الفعالة؛
اص أو اللجاف ادلسؤولة عن إدارة سلاطر سعر الفائدة، وربديد غلب أف يكوف البنك قادر على تعيُت األشخ -

 ادلسؤوليات والصبلحيات ادلرتبطة بذلك؛
ألدوات بوضوح السياسات واإلجراءات اليت ربد من سلاطر سعر الفائدة، ومن خبلؿ ربديد ا ربديدغلب  -

 فرة يف السوؽ ادلايل والبنكي؛، ومن خبلؿ اإلستغبلؿ األمثل لفرص االستثمار ادلتو واخلطط ادلطلوبة لبلحتماء
 غلب ربديد ادلخاطر ادلتعلقة ابدلنتجات ادلالية اجلديدة ابلتدقيق يف آجاذلا، وشروط تسعَتىا واسًتدادىا؛ -
 غلب على رللس إدارة البنك أف غليز أي خطط لئلحتماء أو إلدارة ادلخاطر قبل الشروع يف تطبيقها؛ -
ومتابعة ورصد احتواء احتماالت التعرض دلخاطر سعر الفائدة غلب على البنك تبٍت نظاـ معلومات لقياس  -

 ومتابعتها ومراقبتها وإعداد تقارير عنها؛
غلب تبٍت نظم إدارة ادلخاطر اليت تقـو بتقييم آاثر التغَت يف سعر الفائدة على العائدات والقيمة االقتصادية  -

 للموجودات؛
ادلفاىيم ادلالية وطرؽ إدارة ادلخاطر ادلعروفة لتقييم سلاطر  غلب أف تكوف نظم إدارة ادلخاطر قادرة على استخداـ -

 سعر الفائدة ادلرتبطة دبوجودات البنوؾ وإلتزاماهتا، وابدلوقف ادلايل ألنشطتها خارج ميزانياهتا؛
                                                             

 .10-11ص7 ، ص 6330، مرجع سبق ذكره، إدارة ادلخاطر )حتليل قضااي يف الصناعة ادلالية اإلسالمية(، حبيب أمحد، طارؽ هللا خاف 1
 .135، ص مرجع سبق ذكره، إدارة العمليات ادلصرفيةآؿ شبيب،  كاملدريد    
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 اإلستعانة دبختلف طرؽ قياس تعرض البنوؾ دلخاطر سعر الفائدة كطريقة ربليل الفجوة وظلوذج احملاكاة؛ -
دلعرفة آاثر التغَت يف سعر الفائدة والتغَت يف منحٌت العائدات وكذلك التغَتات يف تقلبات أسعار  إجراء ذبارب -

 السوؽ والتغَتات األخرى؛
غلب أف تنظر البنوؾ يف أصعب األوضاع االفًتاضية اليت ؽلكن أف ربدث والتأكد من وجود خطط الطوارئ  -

 ادلناسبة دلعاجلة مثل ىذه األوضاع؛
اـ وموجهات للحدود القصوى لتحمل سلاطر سعر الفائدة والتقيد هبا حىت تبقى درجات ضرورة إصلاز نظ -

 التعرض للمخاطر يف احلدود اليت سبق رمسها مهما تغَتت أسعار الفائدة؛
التصرؼ السليم ويف الوقت ادلناسب من قبل اإلدارة العليا للبنك يف حالة ذباور سلاطر أسعار الفائدة للحدود  -

 عليها؛ القصوى ادلتفق
ضرورة رفع تقارير دورية جمللس اإلدارة تشتمل تفاصيل عن أسعار الفائدة وملخص لدرجة التعرض للمخاطر،  -

ومدى اإللتزاـ ابلسياسات واحلدود القصوى لتحمل ادلخاطر، ونتائج ذبارب إختبار شدة ادلخاطر، وملخص 
تائج ادلراجعة اليت يقـو هبا مدققو احلساابت دلا تتم مراجعتو من سياسات ادلخاطر واإلجراءات ادلتصلة هبا، ون

 من داخل البنك ومن خارجو؛
غلب أف يكوف لدى البنك النظم ادلناسبة للرقابة الداخلية للتأكد من سبلمة إجراءات إدارة سلاطر سعر  -

فاءة، ولتقدًن تقارير مالية ورقابية موثوقا هبا، ولضماف احًتاـ الفائدة، ولتطوير طرؽ عمل فاعلة وذات ك
 القوانُت السائدة، واللوائح والسياسات ادلنظمة؛

 بغرض معرفة درجة اإللتزاـ هبا؛ دورايغلب أف يشتمل نظاـ الرقابة على سياسات وإجراءات تتم مراجعتها  -
 ورصدىا والسيطرة عليها؛ الفصل الكايف للمسؤوليات وللمهاـ ادلتعلقة بقياس ادلخاطر -
ادلواءمة بُت ادلوجودات وادلطلوابت البنكية سواء من حيث حساسية ادلوجودات وادلطلوابت ادلصرفية أو من  -

خبلؿ تواريخ استحقاؽ ادلوجودات مع ادلطلوابت، لذلك يتم توظيف مصادر األمواؿ احلساسة لسعر الفائدة 
 غَتعلا سوية حسب أسعار الفائدة السائدة؛يف ادلوجودات احلساسة لسعر الفائدة، بسبب ت

 الدخوؿ يف عقود التحوط يف سوؽ ادلشتقات ادلالية ابلتعاقد على مشتقات أسعار الفائدة؛ -
 التوسع ابإلقراض بسعر فائدة عائم وربويل سلاطر أسعار الفائدة إىل ادلقًتض. -

 البنكية إدارة سلاطر السيولة وادلخاطر التشغيلية على مستوى ادلؤسسات اثلثا:
 17تتضمن عمليات إدارة سلاطر السيولة وجوب وضع سياسات ومتطلبات للعمل هبا، منها

 غلب على رللس اإلدارة أف يفهم سلاطر السيولة يف البنك وظروؼ احمليط الداخلي واخلارجي؛ -
                                                             

 .121-123 ص7 ، صمرجع سبق ذكره، -مع الًتكي  على خطر السيولة-خاطر يف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية إدارة ادلرقية عبد احلميد شروف،  1
 .12-10ص7 ، ص 6330، مرجع سبق ذكره، إدارة ادلخاطر )حتليل قضااي يف الصناعة ادلالية اإلسالمية(، حبيب أمحد، طارؽ هللا خاف  
 .615-614ص7 ، ص مرجع سبق ذكره، أساسيات العمل ادلصريفعبد الرزاؽ بن حبيب، خدغلة خالدي،   
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 ؛غلب على رللس اإلدارة ربديد وادلوافقة على اسًتاتيجيات وسياسات وتقنيات إدارة سلاطر السيولة -
 غلب على رللس اإلدارة نشر التعليمات، االتصاؿ وتوجيو ادلديرين إلدارة السيولة بشكل فعاؿ؛ -
 تكاليف السيولة وادلخاطر يف التسعَت الداخلي، قياس األداء وادلصادقة على ادلنتجات اجلديدة؛ دمجغلب  -
 تطبيق نظم معلومات إدارية ومالية آلية يعكس تطورات أوضاع السيولة؛ -
 وافق اآلجاؿ بُت مدد الودائع ومدد القروض؛مراعاة ت -
تصكيك الودائع عن طريق إصدار شهادات إيداع قابلة للتداوؿ وإغلاد سوؽ اثنوي لتداوؿ ىذه الشهادات  -

 حبيث يصبح جزء ىاـ من الودائع على درجة من السيولة؛
 ربليل إحتياجات التمويل واستحقاقات اإللتزامات والتخطيط للحاالت الطارئة؛ -
 دارة اجليدة للموجودات واإللتزامات دبا يف ذلك الًتتيبات اليت تقع خارج ادليزانية؛اإل -
 احملافظة على مستوى كاؼ من ادلوجودات السائلة؛ -
 وجود قاعدة سبويل متنوعة من حيث مصادر األمواؿ وآجاؿ استحقاقها ووضع سلطط التمويل الطارئ؛ -
ود للتدفقات النقدية اليت تقيس وتراقب حجم اخلصـو وضع معدالت وحدود لقياس السيولة، ومعدالت وحد -

 ادلستحقة خبلؿ فًتة زلددة؛
 غلب على رللس اإلدارة واإلدارة العليا التأكد من أف أولوايت البنك وأىدافو واضحة فيما ؼلص السيولة؛ -
 اسبة؛غلب التأكد من أف إدارة السيولة تتم بصورة فاعلة، من خبلؿ تطبيق السياسات واإلجراءات ادلن -
 غلب أف تتوفر لدى البنك قاعدة بياانت كافية لقياس وإدارة سلاطر السيولة ورصدىا؛ -
غلب رفع تقارير منتظمة جمللس اإلدارة واإلدارة العليا عن سلاطر السيولة على أف تشتمل ىذه التقارير على  -

 موقف السيولة يف آجاؿ زمنية زلددة؛
عبلوة على االحتياطات االعتيادية، حبيث أف حجم غلب على البنك اإلحتفاظ ابحتياطات وقائية  -

 االحتياطات الوقائية يعتمد على تقييم إدارة البنك دلخاطر السيولة؛
 غلب إزباذ قرارات إدارة السيولة ابلنظر إىل مهاـ كافة إدارات البنك واخلدمات اليت يقدمها؛ -
قساـ البنك العاملة يف ذبميع السيولة أو غلب على مسؤوؿ إدارة السيولة ابلبنك أف يسجل بدقة أنشطة مجيع أ -

 توظيفها، وعليو كذلك التنسيق بُت كل تلك األنشطة؛
 غلب مراجعة القرارات اخلاصة ابحتياجات السيولة ابستمرار لتفادي فائض السيولة أو نقصاهنا؛ -
)مثل ادلواسم اليت  غلب على ادلدير ادلسؤوؿ عن السيولة ابلبنك أف يعرؼ من البداية تواريخ العمليات الكبَتة -

تشهد السحب من الودائع بكميات كبَتة أو فًتات اإليداعات دببالغ كبَتة( حىت ؽلكن وضع خطط فاعلة 
 دلعاجلة النقص يف السيولة أو كيفية استغبلؿ فوائضها بكفاءة عالية؛

ة واألخرى اليت على البنك إبتكار آلية لقياس ورصد فائض أموالو من خبلؿ تقييم التدفقات النقدية الوارد -
 ستكوف يف مقابل التزامات البنك؛
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 غلب على البنك األخذ يف االعتبار التزاماتو خارج ادليزانية مثل خطاابت الضماف واالعتماد؛ -
 غلب تقييم احتياجات البنك ادلستقبلية من ادلوارد ادلالية؛ -
لتقدير االحتياجات من  غلب على البنك تقدير احتياجاتو من السيولة ابالعتماد على عدة طرؽ مطورة -

 السيولة كطريقة مصادر واستخدامات األمواؿ وطريقة ىيكل األمواؿ وطريقة مؤشر السيولة؛
 إعتماد سلم آجاؿ ادلوارد ادلالية دلقارنة التدفقات النقدية الواردة واخلارجة خبلؿ فًتات سلتلفة زمنية؛ -
ليت تظهر فيها حاجة للسيولة عند حدوث مثل غلب أف يتوفر للبنك خطط سبويل دلقابلة احلاالت الطارئة ا -

 تلك الصدمات؛
غلب أف ؽلتلك البنك الوسائل ادلمكنة دلقابلة الصدمات ادلالية تتضمن السرعة اليت دبوجبها يتم ربويل األصوؿ  -

 إىل سيولة ومصادر األمواؿ اليت ؽلكن للمصرؼ أف يستخدمها يف فًتات األزمات؛
 السيولة اخلاصة ابلعمبلت األجنبية النشطة ورصدىا والتحكم فيها؛غلب أف يكوف للبنك نظاـ لقياس  -
غلب أف يتوفر للبنك آليات التحكم الداخلية إلدارة سلاطر السيولة حيث تكوف ىذه اآلليات جزءا من نظاـ  -

 الرقابة الداخلية الذي يتبعو البنك؛
ستقلة تساعد يف معرفة مدى االلتزاـ غلب أف يكوف للبنك نظاـ للمعلومات مبلئم الستخراج تقارير منتظمة وم -

 ابلسياسات واإلجراءات اخلاصة إبدارة السيولة البنكية؛
غلب أف تقـو ادلراجعة الداخلية ابلبنك دبهمة التدقيق ادلنتظم لعملية إدارة السيولة هبدؼ ربديد أية مصاعب أو  -

 نو دلعاجلة ىذه ادلصاعب.نقاط ضعف يف سيولة البنك، وسبكُت إدارة البنك من إجراء ادلطلوب يف حي

 17أما إلدارة ادلخاطر التشغيلية فيجب وضع سياسات ومتطلبات للعمل هبا، منها

 غلب على رللس اإلدارة واإلدارة العليا أف يقوما بتطوير سياسات عامة وخطط إلدارة سلاطر التشغيل؛ -
يل من ادلخاطر التشغيلية، حبيث غلب على اإلدارة العليا إعداد معايَت وتوجيهات واضحة يتم تطبيقها للتقل -

غلب األخذ يف احلسباف كل مل لو صلة دبخاطر التشغيل مثل العاملُت ابلبنك، والتقنية ادلتبعة وطرؽ وضوابط 
 العمل إذ ؽلكن أف تكوف ىذه مصادر دلخاطر التشغيل؛

 غلب تطوير ادلعايَت العامة لتحديد وإدارة ادلخاطر التشغيلية؛ -
سلاطر التشغيل يف اإلدارات ادلختلفة للبنك واليت تنشأ إما بسبب العاملُت أو نتيجة  غلب اإلىتماـ دبتابعة -

 اإلجراءات ادلتبعة أو التقنية ادلستخدمة؛
غلب على اإلدارة العليا ابلبنك تطوير دليل سلاطر التشغيل الذي يشتمل على توضيحات خطوات وطرؽ  -

 التشغيل يف كل إدارة فرعية للبنك؛
 ت قياس سلاطر التشغيل وذبربتها قبل إستعماذلا؛غلب تطوير أدوا -

                                                             
 .14-12ص7 ، ص 6330، مرجع سبق ذكره، إدارة ادلخاطر )حتليل قضااي يف الصناعة ادلالية اإلسالمية(، حبيب أمحد، طارؽ هللا خاف 1
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غلب احلصوؿ على ادلعلومات اخلاصة ابدلخاطر ادلتعددة من التقارير واخلطط اليت تصدر عنها مثل تقارير  -
ادلراجعة، والتقارير اخلاصة ابلرقابة البنكية، وتقارير اإلدارة، وخطط العمل، وخطط التشغيل، ومعدالت اخلطأ 

 ن أجل تكوين قاعدة بياانت يستند إليها يف إدارة ادلخاطر التشغيلية؛وما إىل ذلك، م
 الفصل الواضح للمسؤوليات ووضع خطط الطوارئ؛ -
أتىيل ورسكلة ادلوظفُت لقيامهم دبختلف ادلهاـ ادلنوطة هبم بكل فعالية وإحًتافية وذبنب إرتكاب األخطاء اليت  -

 ؽلكن أف تكوف سببا يف حدوث ادلخاطر التشغيلية؛
وعية ادلوظفُت والتحسيس بضرورة التحلي ابدلسؤولية وإكتساب األخبلؽ والضمَت ادلهنيُت وابلضرر السليب ت -

 الناجم عن إرتكاهبم للمخالفات وحاالت الغش واإلحتياؿ واليت تضر بسمعة وقيمة البنك؛
نك يف سلاطر تشغيلية، بل الصيانة ادلنتظمة وادلستمرة لؤلجهزة والنظم اآللية دبا يكفل عدـ تعطلها وتسببها للب -

 وغلب ربديثها وتطويرىا ابستمرار؛
 غلب التأكد من انسجاـ نظم التبليغ عن ادلخاطر وسبلمتها واستقبلذلا؛ -
 ضرورة تفعيل التدقيق الداخلي لرصد وتتبع سلاطر التشغيل. -

 ج الدولية(اذليئات والنماذ  اخلطوات،و  القواعد القانونية) البنكية ادلخاطر إدارةادلطلب الثاين: 
سنحاوؿ من خبلؿ ىذا ادلطلب التكلم القواعد القانونية اجلزائرية إلدارة ادلخاطر البنكية مع ادلرور على 

 خطوات إدارة تلك ادلخاطر، مث اخلوض يف اذليئات والنماذج الدولية اذلادفة إلدارة ادلخاطر البنكية.
 اخلطوات( ،حتقيقها الواجب النقاط ،القواعد القانونية) البنكية ادلخاطر : إدارةاألولالفرع 

 إلدارة ادلخاطر البنكيةاجل ائرية أوال: القواعد القانونية 
يف العديد من النصوص التشريعية إلدارة ادلخاطر البنكية، بغية ربديدىا وقياسها تطرؽ ادلشرع اجلزائري  لقد

البنكية ادلنطوية ضمن ادلنظومة البنكية وادلالية وإدارهتا يف إطار التعريف ادلخاطر البنكية اليت ربيط بعمل ادلؤسسات 
 أفريل 08 يف ادلؤرخ 00-30 رقم القانوفاجلزائرية، فمن تلك النصوص التشريعية، حسب الًتتيب الزمٍت، صلد7 

 82 يف ادلؤرخ 00-01 رقم األمرمن  088)ألغي ىذا القانوف دبوجب ادلادة  والقرض ابلنقد ادلتعلق 0330
ادلتضمن تنظيم مركزية  0338مارس  88ادلؤرخ يف  08-38النظاـ رقم ، (والقرض ابلنقد ادلتعلق 8001 أوت

ادلتضمن تنظيم مركزية ادليزانيات  0332يوليو  1ادلؤرخ يف  01-32للمبالغ غَت ادلدفوعة وعملها، النظاـ رقم 
لتنظيم اخلاصُت ابلصرؼ ادلتعلق بقمع سلالفة التشريع وا 0332يوليو  3ادلؤرخ يف  88-32وسَتىا، األمر رقم 

ادلتضمن ادلراقبة  8008نوفمرب  08ادلؤرخ يف  01-08وحركة رؤوس األمواؿ من وإىل اخلارج، النظاـ رقم 
 82ادلؤرخ يف  02-00 رقم النظاـمن  18الداخلية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية )ألغي ىذا النظاـ دبوجب ادلادة 

فيفري  03ادلؤرخ يف  00-01(، األمر رقم ادلالية وادلؤسسات بنوؾلل الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 8000نوفمرب 
ادلتعلق بقمع سلالفة التشريع والتنظيم  0332يوليو  3ادلؤرخ يف  88-32ادلعدؿ وادلتمم لؤلمر رقم  8001
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 ادلتعلق 8001 أوت 82 يف ادلؤرخ 00-01 رقم األمراخلاصُت ابلصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ من وإىل اخلارج، 
 وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 8002فيفري  02ادلؤرخ يف  00-02 رقم القانوف، والقرض قدابلن

ادلتعلق بًتتيبات الوقاية من إصدار  8002يناير  80ادلؤرخ يف  00-02النظاـ رقم  ومكافحتهما، اإلرىاب
ادلعدؿ وادلتمم لؤلمر رقم  8000أوت  82ادلؤرخ يف  01-00الشيكات بدوف رصيد ومكافحتها، األمر رقم 

ادلتعلق بقمع سلالفة التشريع والتنظيم اخلاصُت ابلصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ  0332يوليو  3ادلؤرخ يف  32-88
 رقم النظاـ البنوؾ، بُت ما سلاطر دبراقبة ادلتعلق 8000ماي  88ادلؤرخ يف  01-00 رقم النظاـمن وإىل اخلارج، 

 01-00النظاـ رقم  السيولة، خطر ورقابة وتسيَت وقياس تعريف ادلتضمن 8000ماي  88ادلؤرخ يف  00-08
ادلتعلق بًتتيبات  8002يناير  80ادلؤرخ يف  00-02ادلعدؿ وادلتمم للنظاـ رقم  8000أكتوبر  03ادلؤرخ يف 

 قادلتعل 8000نوفمرب  82ادلؤرخ يف  02-00 رقم النظاـالوقاية من إصدار الشيكات بدوف رصيد ومكافحتها، 
ادلعدؿ وادلتمم  8008فرباير  01ادلؤرخ يف  08-08األمر رقم  ادلالية، وادلؤسسات للبنوؾ الداخلية ابلرقابة

ادلتعلق ابلوقاية من تبييض األمواؿ وسبويل اإلرىاب  8002فرباير  2ادلؤرخ يف  00-02للقانوف رقم 
يم مركزية سلاطر ادلؤسسات واألسر ادلتضمن تنظ 6316فرباير  63ادلؤرخ يف  31-16نظاـ رقم ومكافحتهما، 

احملدد لكيفيات تنظيم وسَت البطاقية الوطنية  8008 يوليو 3 يف ادلؤرخ 813-08 مرسـو تنفيذي رقم وعملها،
 رقم النظاـ، اخلارج وإىل من األمواؿ رؤوس وحركة ابلصرؼ اخلاصُت والتنظيم التشريع سلالفة للمخالفُت يف رلاؿ

 النظاـ ومكافحتهما، اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 8008رب نوفم 82يف  ادلؤرخ 08-01
 النظاـ ادلالية، وادلؤسسات البنوؾ على ادلطبقة ادلبلءة نسب ادلتضمن 8008فيفري  02ادلؤرخ يف  00-08 رقم
ادلؤرخ  01-08 رقم النظاـ وابدلساعلات، الكربى ابدلخاطر ادلتعلق 8008فيفري  02ادلؤرخ يف  08-08 رقم
 وتكوين ادلالية وادلؤسسات للبنوؾ ابلتوقيع وااللتزامات ادلستحقات بتصنيف ادلتعلق 8008فيفري  02يف 

 ادلصارؼ بُت ما الصرؼ بسوؽ ادلتعلق 8080مارس  02ادلؤرخ يف  08-80 رقم النظاـ عليها، ادلؤوانت
 .الصرؼ خطر تغطية وأبدوات الصعبة ابلعملة اخلزينة وبعمليات

 ادلتعلق 6311 نوفمرب 65 يف ادلؤرخ 35-11 رقم النظاـمن  6لقد قاـ ادلشرع اجلزائري من خبلؿ ادلادة 
بتحديد وتعريف رلموعة ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية اليت  ادلالية وادلؤسسات للبنوؾ الداخلية ابلرقابة

بنكي وادلايل اجلزائري، فقد حصر رلموعة ادلخاطر البنكية سبارسها ادلؤسسات البنكية ادلنطوية ربت سقف النظاـ ال
تلك يف كل من خطر القرض وخطر الًتكيز وخطر معدؿ الفائدة اإلمجايل وخطر التسوية وخطر السوؽ وخطر 

من النظاـ السابق الذكر غلب على  0السيولة وخطر قانوين وخطر عدـ ادلطابقة وخطر عمليايت، ووفقا للمادة 
نكية األخذ بعُت اإلعتبار بشكل مبلئم مجيع ادلخاطر، دبا فيها ادلخاطر العملياتية، وىذا ضمن ادلؤسسات الب

من نفس النظاـ غلب  1األىداؼ اليت تسعى الرقابة الداخلية للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية إىل ضماهنا، ووفقا للمادة 
على أنظمة قياس ادلخاطر والنتائج، وأنظمة أف ػلتوي جهاز الرقابة الداخلية، الذي ينبغي على البنوؾ أف تضعو، 

 ادلراقبة والتحكم يف ادلخاطر، وذلك سعيا من ادلؤسسات البنكية إلدارة ادلخاطر البنكية احمليطة هبا.
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فأنظمة قياس ادلخاطر هتدؼ إىل تفادي سلتلف أنواع ادلخاطر كمخاطر القرض والًتكيز والسوؽ ومعدؿ 
وية وعدـ ادلطابقة وكذا اخلطر العمليايت من خبلؿ وضع أنظمة وإجراءات تسمح الفائدة اإلمجايل والسيولة والتس

بصفة عامة بتقدير تلك ادلخاطر، إضافة إىل ذلك تسمح حبيازة خريطة ادلخاطر اليت ربدد وتقيم رلموع ادلخاطر 
ر القرض ونظاـ اليت ؽلكن التعرض ذلا، ومن بُت تلك األنظمة صلد نظاـ انتقاء سلاطر القرض ونظاـ قياس سلاط

قياس ادلخاطر ما بُت البنوؾ ونظاـ قياس السيولة ونظاـ قياس خطر معدؿ الفائدة اإلمجايل ونظاـ قياس سلاطر 
الدفع ونظاـ قياس سلاطر السوؽ. أما أنظمة ادلراقبة والتحكم يف ادلخاطر فهي تسعى إىل ادلراقبة والتحكم يف 

ًتكيز وادلخاطر النامجة عن عمليات ما بُت البنوؾ وسلاطر معدالت ادلخاطر العملياتية وسلاطر القرض وسلاطر ال
 الفائدة وسلاطر معدالت الصرؼ وسلاطر السيولة والدفع، مع إظهار احلدود الداخلية.

 تركييب سبثيل تقدًن ادلمكن من غلعل شلاادلنظمة  سلاطر وتقييم لتحديد ديناميكية عملية خريطة ادلخاطر ىيإف 
، 1)ادلخاطر الرئيسية( كأولوية تغطيتها غلب اليت ادلخاطر على الضوء لتسليط أداة شكلت فهي وابلتايل ،ومرئي
 .62البنكية كبازؿ  اللوائح من العديدإصدار  أعقاب يف رائدة تنظيمية أداة ادلخاطر خريطة تأصبحوقد 

 يتمكن حىت يرين،ادلد إببلغ ادلنظمة؛ سلاطر وتصنيف وتقييم ربديد7 3هتدؼ خريطة ادلخاطر إىل ما يلي
 .ادلخاطر سياسة بوضع ادلخاطر، مدير ودبساعدة العامة، لئلدارة السماح أنشطتهم؛ إدارة تكييف من اجلميع

 االسًتاتيجية خطتها تطوير يف اإلدارة مساعدة؛ ادلخاطر إلدارة مناسبة عملية أو داخلية رقابة ابإلضافة إىل7 وضع
 .الرئيسية ادلخاطر فيها تًتكز اليت العمليات إبراز خبلؿ من خليالدا التدقيق خطة وجيو؛ تالقرار وازباذ

كما قاـ البنك ادلركزي إبصدار رلموعة من األنظمة اخلاصة إبدارة سلاطر بنكية زلددة، فمخاطر القرض مثبل 
ادلؤرخ يف  08-38رقم  ، كالنظاـ35-11صدرت حبقها رلموعة من األنظمة، إضافة إىل بعض بنود النظاـ رقم 

يوليو  1ادلؤرخ يف  01-32ادلتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غَت ادلدفوعة وعملها، والنظاـ رقم  0338مارس  88
 ادلتعلق 8000ماي  88ادلؤرخ يف  01-00والنظاـ رقم ادلتضمن تنظيم مركزية ادليزانيات وسَتىا،  0332

ادلتضمن تنظيم مركزية سلاطر  6316 فرباير 63ادلؤرخ يف  31-16نظاـ رقم وال البنوؾ، بُت ما سلاطر دبراقبة
 ادلطبقة ادلبلءة نسب ادلتضمن 8008فيفري  02ادلؤرخ يف  00-08 رقم النظاـو  ادلؤسسات واألسر وعملها،

 الكربى ابدلخاطر ادلتعلق 8008فيفري  02ادلؤرخ يف  08-08 رقم النظاـو  ادلالية، وادلؤسسات البنوؾ على
 وااللتزامات ادلستحقات بتصنيف ادلتعلق 8008فيفري  02ؤرخ يف ادل 01-08 رقم النظاـو  وابدلساعلات،

 .عليها ادلؤوانت وتكوين ادلالية وادلؤسسات للبنوؾ ابلتوقيع
                                                             
1
 Le Groupe Professionnel « Banque » de l’IFACI, De la cartographie des risques au plan d’audit, Institut des 

auditeurs internes (IIA) - institut français de l'audit et du contrôle internes (IFACI), France, Décembre 6310, P 

13. 
2
 Anis Ben Arbia, Cartographie des risques de non-conformité (Certificat profesionnel Compliance 

Officer), Académie des Banques et Finances (ABF), Tunisie, Octobre 2019, P 61. 
3
 JACQUES RENARD, Théorie et pratique de l’audit interne, 9 éme Edition, Groupe EYROLLES, France, 

6316, P 140. 
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 البنكية ادلخاطر إدارة عملية خالل من حتقيقها الواجب النقاطاثنيا: 

كلف بتلك ادلهمة على مستوى قبل ادلباشرة يف خطوات عملية إدارة ادلخاطر البنكية، من قبل اجلهاز الوظيفي ادل
البنك، بداية بتحديد ادلخاطر مث ربليلها مث قياسها إىل آخر خطوة، وجب على ذلك اجلهاز الوظيفي وضع 

 17رلموعة النقاط اليت يسعى إىل ربقيقها من وراء عملية إدارة ادلخاطر البنكية وادلتمثلة عموما يف

رة ادلخاطر البنكية، وادلتمثلة يف احلفاظ على بقاء البنك والذي ال ربديد األىداؼ األساسية من وراء عملية إدا -
يتم إال من خبلؿ احلفاظ على شلتلكاتو وموجوداتو وضماف سَت وإستمرارية نشاطو، إضافة إىل حصر اخلسارة 

 النامجة عن ادلخاطرة يف النطاؽ الذي ال يعرقل ربقيق أىداؼ البنك اإلسًتاتيجية؛
لبنكية احمليطة ابلنشاط البنكي ابإلستعانة ابلسجبلت والدفاتر الداخلية للبنك، وربليل التعرؼ على ادلخاطر ا -

التقارير ادلالية للبنك السيما القوائم ادلالية السنوية، خرائط تدفق العمليات ابلبنك، معاينة عمليات البنك، 
 نك، إستقصاءات ربليل ادلخاطرة؛ادلقاببلت الشخصية مع ادلوظفُت وادلسؤولُت، نظم ادلعلومات ادلستعملة ابلب

تقييم ادلخاطر البنكية من خبلؿ قياس احلجم احملتمل للخسارة، وربديد إحتماالت حدوث اخلسارة، وترتيب  -
 أولوايت ادلخاطر يف التصنيف "حرجة، ىامة، غَت ىامة"؛

 ها، أو ربويلها أو خفضها؛أو اإلحتفاظ هبا، أو تقامس داة التعامل، إما رباشي ادلخاطرةدراسة البدائل وإختيار أ -
تنفيذ القرار من خبلؿ وضع خطة تنفيذ القرار حسب أداة التعامل مع ادلخاطرة، فمثبل إذا كانت أداة التعامل  -

 ىي ربويل ادلخاطرة فيتم التفاوض مع شركات التأمُت على تغطية اخلسارات احملتملة؛
ك ادلخاطر اليت إختفت وابلتايل تغيَت أساليب التقييم وادلراجعة، وذلك للتعرؼ على ادلخاطر اجلديدة وتل -

 التعامل مع ادلخاطر، كذلك تقييم القرارات اليت مت إزباذىا وىل صلحت يف مواجهة تلك ادلخاطر.

 إدارة ادلخاطر البنكيةعملية : اخلطوات اليت متر هبا اثلثا

 27سبر إدارة ادلخاطر البنكية بعدة خطوات كالتايل

من خبلؿ ربليل طبيعة ادلخاطر اليت يواجهها البنك، وأتثَتىا وأعليتها ابلنسبة إىل  ربديد ادلخاطر وتعريفها -
 العمل وادلكاف الذي ربدث فيو داخل البنك؛

 ربليل ادلخاطر وخاصة التأكيد على ادلخاطر اندرة احلدوث ألف نتائجها تكوف ذات آاثر كبَتة؛ -
ادلقاييس لنتائج مستقبلية زلتملة ابستخداـ  قياس ادلخاطر اليت ىي عبارة عن زلاولة احلصوؿ على بعض -

ظلوذج الفجوة النسب ادلئوية ادلستعملة يف قياس أغلب ادلخاطر مثل سلاطر السيولة، و النماذج ادلتاحة، وأعلها 
والنسب وادلؤشرات ادلالية ابإلستعانة ابلتحليل ادلايل اإلئتماين  وظلاذج قياس سلاطر االئتماف ،والفًتة الزمنية

                                                             
 زلل الدراسة.التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوؾ  1
 .143-140، ص ص7 مرجع سبق ذكره، إدارة العمليات ادلصرفيةآؿ شبيب،  كاملدريد   2
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يهدؼ دلعرفة قدرة ادلنشأة الطالبة للقرض على الوفاء أبصل الدين وتسديد فوائده عند إستحقاقها،  )والذي
إضافة إىل معرفة مدى ادلخاطرة اليت ربيط بديوف البنك لدى ادلنشأة وادلرتبطة أبولوية البنك يف احلصوؿ على 

 ؛إلئتمانية( لقياس ادلخاطر ا1حقوقو فيما لو تعرضت ادلنشأة للتصفية أو اإلفبلس
استخداـ ظلاذج قياس سلاطر سعر الفائدة للتعامل مع ادلخاطر واحلد منها، واليت تركز على سلاطر معدالت  -

الفائدة وجودة االئتماف والسيولة ونفقات التشغيل وىذه النماذج ىي ظلوذج الفجوة وظلوذج الفًتة الزمنية، 
عائد البنك، ومدى أتثَت التغَت يف معدؿ الفائدة  فنموذج الفجوة يقيس سلاطر سعر الفائدة وربليل حساسية

على صايف الدخل من الفوائد، أما ظلوذج الفًتة الزمنية فيهتم دبطابقة الفًتات الزمنية هبدؼ تثبيت القيمة 
الصافية للربح، ويعد مفيدا عندما يكوف التغَت يف أسعار الفائدة قليبل، وإف استخداـ وربليل البياانت يف نقطة 

 زلددة وليس بصورة تراكمية شلتدة زمنيا يساىم يف كشف ادلخاطر؛ زمنية
الرقابة البنكية الفعالة على ادلخاطر واخلسائر احملتملة، وىدفها األساسي ىو احملافظة على االستقرار والثقة  -

بة البنكية ابلنظاـ البنكي والبنك ومحاية أمواؿ ادلودعُت وغَتىم من الدائنُت، ويكوف ذلك من خبلؿ تطوير الرقا
ابستخداـ نظاـ مراقبة تصنيف البنوؾ، ومن أىم وسائل الرقابة على سلاطر البنوؾ نذكر7 وضع حدود دنيا 
لكفاية رأس ادلاؿ؛ اعتماد معايَت حصيفة وقواعد إرشادية كافية دلنح االئتماف؛ كفاية وتقييم سياسات البنك يف 

وضع ضوابط للحد من سلاطر الًتكز ادلصريف؛ وضع  ربديد جودة األصوؿ وكفاية سلصصات الديوف ادلعدومة؛
معايَت وضوابط للحد من سلاطر الدوؿ وأسعار الصرؼ األجنيب؛ استخداـ نظم قياسية دقيقة ربلل سلاطر 

 ة وإدارة السيولة وسلاطر التشغيل؛السوؽ وتتحكم هبا؛ ربليل سلاطر سعر الفائد
 كفاءة يف حالة وجود إدارة مستقلة.عزيز الالتحكم ابدلخاطر ووضع السياسات وااللتزاـ هبا وت -

 )بنك اجل ائر، احلوكمة البنكية وجلنة ابزل، النماذج الدولية(: إدارة ادلخاطر البنكية الفرع الثاين

 أوال: إدارة ادلخاطر البنكية من منظور بنك اجل ائر

طيو صفة بنك البنوؾ، إضافة إف بنك اجلزائر يقف على قمة ىـر النظاـ البنكي وادلايل اجلزائري وىذا ما يع
لكونو بنك الدولة وادلمثل النقدي ذلا وادلشرؼ على السياسة النقدية للدولة، فهو يسعى إىل تنظيم وتوجيو عمل 
ادلؤسسات البنكية وادلالية ادلنطوية ربتو، دبا يف ذلك التوجيو واإلشراؼ على عمليات إدارة ادلخاطر البنكية احمليطة 

وادلالية، وذلك من خبلؿ اإلصدار الدوري وادلنتظم وكلما دعت احلاجة جملموعة القوانُت ابدلؤسسات البنكية 
ففيما ؼلص ىذا واألوامر والنظم والتعليمات والقرارات اليت تنظم العمل البنكي دبا يف ذلك إدارة ادلخاطر البنكية، 

از من البنك ادلركزي، قاـ ىذا األخَت األخَت وإضافة جملموعة النصوص التشريعية الصادرة من طرؼ احلكومة وإبيع
بتنظيم ىيكلي على مستوى مصاحلو ادلركزية إلدارة وتسيَت ومراقبة ومتابعة ادلخاطر البنكية، إضافة إىل ادلفتشية 

                                                             
 .66، ص 6313، األردف، وائل للنشر، دار الرابعة، الطبعة اإلجتاهات احلديثة يف التحليل ادلا ي واإلئتماين )األساليب واألدوات واإلستخدامات العملية(، دمحم مطر 1
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 مركزيةالعامة للبنك ادلركزي، قاـ ىذا األخَت إبستحداث رلموعة من ادلركزايت على مستوى مصاحلو ادلركزية، ؾ7 
 عوارض مركزية) ادلدفوعة غَت ادلستحقات مركزيةزية سلاطر ادلؤسسات، ومركزية سلاطر العائبلت، و مرك ادلخاطر،

 .ادلايل االستعبلـ معاجلة خليةو  ادليزانيات، مركزيةو  رصيد، بدوف الشيكات إصدار مكافحة مركزيةو  ،(الدفع

 13-63وف النقد والقرض رقم استحدثها ادلشرع اجلزائري دبوجب قان فبالنسبة دلركزية ادلخاطر ىي مصلحة
منو على أف7 البنك ادلركزي ينظم ويسَت مصلحة مجع ادلخاطر تسمى مركزية  133ادللغى لدى نصو يف ادلادة 

ادلخاطر، فلتقليل من ادلخاطر ادلرتبطة ابلقروض قاـ بنك اجلزائر بتنظيم وتسيَت مصلحة دلركزة ادلخاطر تدعى مركزية 
ستفيدين من القروض، وربديد طبيعة القروض ادلمنوحة وسقفها وادلبالغ ادلسحوبة، ادلخاطر تكلف جبمع أمساء ادل

والضماانت ادلعطاة لكل قرض من مجيع البنوؾ وادلؤسسات ادلالية، ويتعُت على ىذه األخَتة اإلطلراط يف مركزية 
فمركزية ادلخاطر تعترب من  ادلخاطر، وتزويدىا بكل ادلعلومات السابق ذكرىا واحًتاـ قواعد عملها احًتاما صارما،

بُت ىياكل البنك ادلركزي ادلنوطة ابدلهاـ التالية7 تركيز ادلعلومات ادلرتبطة ابلقروض ذات ادلخاطر يف خلية واحدة 
ببنك اجلزائر شلا يسمح بتسيَت أفضل لسياسة القرض؛ مراقبة ومتابعة نشاطات البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ومعرفة 

 1.بو يف رلاؿ اخلضوع دلعايَت وقواعد العمل اليت ػلددىا بنك اجلزائرمدى العمل الذي تقـو 

فرباير  63ادلؤرخ يف  31-16أما مركزية سلاطر ادلؤسسات ومركزية سلاطر األسر فتطرؽ ذلما النظاـ رقم 
ادلية ادلتضمن تنظيم مركزية سلاطر ادلؤسسات واألسر وعملها، والذي جاء كردة فعل على األزمة ادلالية الع 6316
،خاصة بعدما ثبت أبف قروض العائبلت والقروض الضعيفة للتحصيل كاف ىو السبب الرئيسي 6334لسنة 

لؤلزمة، فجاء ىذا التنظيم لضماف تقييد جيد للقروض ادلوجهة للعائبلت السيما ذات الدخل احملدود، فباتت ىي 
اصة ابلقروض ادلوجهة للمؤسسات ذات األخرى ذبرد على مستوى مركزية ادلخاطر، بعدما كانت ىذه األخَتة خ

، يبُت أف كافة األعواف 6334الكياف االقتصادي ادلعترب، خاصة وأف الدرس ادلستخلص من األزمة ادلالية لسنة 
 2.االقتصاديُت ؽلكن أف يكونوا سببا لؤلزمة سواءا كرب حجمهم أو صغر

وفَت احلماية الكافية للبنوؾ من سلاطر أما مركزية عوارض الدفع وإصدار الشيكات بدوف رصيد، ففي سياؽ ت
 66ادلؤرخ يف  36-66عدـ اسًتجاع القروض ادلمنوحة لعمبلئها، عمد ادلشرع ادلصريف إىل إصدار النظاـ رقم 

ذلك أنو ابلرغم من أف مركزية ادلخاطر على  ادلتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غَت ادلدفوعة وعملها 1666مارس 
مسبقا معلومات خاصة ابلقروض والزابئن، إال أف ىذا ال يلغي بشكل اتـ ادلخاطر مستوى بنك اجلزائر تعطي 

ادلرتبطة هبذه القروض، كما فرض على كل البنوؾ وادلؤسسات ادلالية اإلنضماـ إىل ىذه ادلركزية وتقدًن كل 
اية الرصيد ادلعلومات الضرورية ذلا، وذلك هبدؼ ذبميع ادلعلومات ادلرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدـ كف

وتبليغها للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية، وتتلخص مهاـ ىذه ادلصلحة فيما يلي7 تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع 
                                                             

 .56-51، ص ص7 6314دار اخللدونية، اجلزائر، ، القانون ادلصريف اجل ائري يف ضوء االجتهاد القضائي للمحكمة العليا ورللس الدولة، عكاشة بوكعباف 1
 .50، ص نفس ادلرجع 2
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تتضمن كل احلوادث ادلسجلة بشأف مشاكل الدفع أو تسديد القروض؛ نشر قائمة عوارض الدفع، وما ؽلكن أف 
الوسطاء ادلاليُت وإىل أية سلطة أخرى معنية؛ خلق قواعد  ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إىل

 1.للتعامل ادلايل يقـو على أساس الثقة وزلاربة الغش

 اثنيا: إدارة ادلخاطر البنكية من منظور كل من احلوكمة البنكية وجلنة ابزل

ا وقواي، علا جلنة ابزؿ يرتبط مصطلح إدارة ادلخاطر البنكية يف ادلنظومة البنكية دبصطلحُت آخرين ارتباطا وثيق
واحلوكمة البنكية، فبمجرد ذكر إدارة ادلخاطر البنكية يف العلـو البنكية يتبادر للذىن جلنة ابزؿ واحلوكمة البنكية، 
 فكبلعلا ومن منظورعلا اخلاص مرتبطاف إبدارة ادلخاطر البنكية، وقبل اخلوض يف ذلك االرتباط غلب التعريف هبما.

ربت  1641 سنةللرقابة البنكية أتسست وتكونت من رلموعة الدوؿ الصناعية العشرة فلجنة ابزؿ ىي جلنة 
إشراؼ بنك التسوايت الدولية دبدينة ابزؿ السويسرية، وقد تشكلت ربت مسمى جلنة التنظيمات واإلشراؼ 

ؼ لتحقيق ما يلي7 والرقابة البنكية على ادلمارسات العملية، أو جلنة األنظمة والرقابة البنكية، وىذه اللجنة هتد
تقرير حدود دنيا لكفاية رأس ماؿ البنوؾ؛ ربسُت األساليب الفنية للرقابة على أعماؿ البنوؾ؛ تسهيل عملية تبادؿ 

 2.ادلعلومات ادلتعلقة إبجراءات وأساليب الرقابة؛ ادلساعلة يف تعميق واحلفاظ على استقرار النظاـ البنكي العادلي

عة القواعد واللوائح القانونية واحملاسبية وادلالية واالقتصادية اليت توجو وربكم اإلدارة أما احلوكمة البنكية ىي رلمو 
يف ادلؤسسات البنكية يف أداء عملها والوفاء دبسؤولياهتا ليس فقط أماـ ادلساعلُت الذين ىم أساسا من منظومة 

يوف للبنوؾ ومن مث أماـ أصحاب ادلصاحل حاكمية البنوؾ ولكن أيضا أماـ ادلودعُت الذين ىم أساسا الدائنوف الرئيس
، فاحلوكمة البنكية ىي اإلدارة الرشيدة ادلطبقة يف ادلؤسسات 3واجملتمع يف ادلنطقة اليت يعمل هبا القطاع البنكي

البنكية دبا يكفل التسيَت اإلداري األمثل للبنك واحلفاظ على مصاحل ادلبلؾ وادلساعلُت وربقيق العوائد ادلالية للبنك 
 اإلدارة ادلثلى للمخاطر البنكية. مع

( للمخاطر اليت تعًتض العمل 0وابزؿ  6، ابزؿ 1لقد تطرقت جلنة ابزؿ للرقابة البنكية يف كل اتفاقياهتا )ابزؿ 
وضعت  1655البنكي، وسعيا منها إلدارة ادلخاطر البنكية وضعت عدة إجراءات بذلك الشأف، واعتبارا من عاـ 

طية سلاطر االئتماف وادلخاطر األخرى )كمخاطر السوؽ وسلاطر التشغيل( كما ألزمت إجراءات تلـز البنوؾ لتغ
جلنة خرجت  لقد .4لتغطية سلاطر االئتماف %5البنوؾ ابالحتفاظ دبعدؿ كفاية رأس ماؿ مناسب ال يقل عن 

موعة من تتضمن رلخاصة ابلعمل البنكي، فتلك القرارات بعدة قرارات ارشادية واحًتازية  ابزؿ من أتسيسها
من خبلؿ احلد منها أو تقليل وطئتها وادلالية، الوسائل اليت من شأهنا إدارة ادلخاطر البنكية ابدلؤسسات البنكية 

                                                             
 .51-50 ص7، ص مرجع سبق ذكره، القانون ادلصريف اجل ائري يف ضوء االجتهاد القضائي للمحكمة العليا ورللس الدولةعكاشة بوكعباف،  1
 .30، ص مرجع سبق ذكره، -مع الًتكي  على خطر السيولة-إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية رقية عبد احلميد شروف،  2
 .06، ص مرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم زلسن الربيعي، محد عبد احلسُت راضي،  3
 .161-163، ص ص7 مرجع سبق ذكره، إدارة ادلصارف الواقع والتطبيقات العملية، صادؽ راشد الشمري 4
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7 تقرير حدود دنيا لكفاية رأس ادلاؿ يف البنوؾ دلواجهة 1، فمن بُت تلك الوسائل صلدوادلايل على العمل البنكي
ة وادلخاطر التشغيلية وسلاطر السوؽ؛ وضع إطار مشويل لرأس ادلاؿ يف ادلخاطر البنكية خاصة ادلخاطر االئتماني

البنوؾ مبٍت على أساس ادلخاطر البنكية؛ تفعيل اإلشراؼ والرقابة البنكية على ادلؤسسات البنكية من قبل اذليئات 
افية من خبلؿ رلموعة الرقابية احمللية والدولية ادلختصة دبا يكفل إدارة ادلخاطر البنكية؛ عمليات ادلراجعة االشر 

ادلبادئ األساسية دبا فيها الشفافية اإلشرافية وادلساءلة مع عرض اخلطوط اإلرشادية العريضة اليت تعاجل اللجنة 
دبوجبها سلاطرة سعر الفائدة يف زلفظة األوراؽ ادلالية؛ انضباط السوؽ والذي يتم من خبلؿ رلموعة من متطلبات 

 السوؽ البنكية بتقييم ادلعلومات الرئيسية ابدلخاطر الكلية اليت تواجهها، اإلفصاح اليت تسمح للمشاركُت يف
 ومستوى رأس ادلاؿ ادلطلوب لتغطية تلك ادلخاطر.

إضافة دلقررات جلنة ابزؿ حوؿ إدارة ادلخاطر البنكية السيما احمليطة ابلعمليات البنكية غَت اإللكًتونية، فقد 
مت التوافق  1665بنكية احمليطة ابلعمليات البنكية اإللكًتونية، ففي سنة قامت كذلك ابلتطرؽ إلدارة ادلخاطر ال

على تعديل احللوؿ لزايدة الضماف يف نظاـ األمواؿ اإللكًتونية من قبل جلنة ابزؿ البنكية األوىل كإجراءات 
وؾ دلواجهة األوجو متجانسة إلدارة ادلخاطر البنكية، ووفق ىذه الدراسة غلب إعتماد اسًتاتيجية متكاملة عند البن

اجلديدة للمخاطر ادلالية يف البنك، وقد تبُت من دراسة اللجنة، واليت قامت بتعديبلت على االتفاؽ يف أفريل 
، أف من أسباب األزمات البنكية قصور اإلدارة السليمة عن مواجهة ادلخاطر البنكية الداخلية واخلارجية 6330

ادلعدؿ إىل تطوير طرؽ قياس  6ألدىن لرأس ادلاؿ(، ويهدؼ اتفاؽ ابزؿ وعدـ تقوية أو كفاية رأس ادلاؿ )احلد ا
وإدارة ادلخاطر البنكية، والتوفيق بُت حجم رأس ادلاؿ ادلطلوب وحجم ادلخاطر اليت يتعرض ذلا البنك والتنسيق بُت 

ساسية ؽلكن البنك والسلطات الرقابية، وتوفَت ادلعطيات الكافية للعمبلء، وىذه اإلجراءات تتضمن عناصر أ
إغلازىا على أهنا إجراءات لتقدير اخلطر والسيطرة على إمكانية التعرض للخطر، فتقدير ادلخاطر عبارة عن 
إجراءات مستمرة تتضمن ثبلث مراحل، ادلرحلة األوىل تشمل ربديد ادلخاطر اليت ؽلكن للبنك التعرض ذلا وذلك 

تضمن ربديد مقدار اخلطر الواجب ازباذه وذلك من قبل رللس إدارة بعد تقدير أعليتها ادلالية، أما ادلرحلة الثانية فت
البنك، وىذا يعٍت تقدير قيمة اخلسائر اليت ؽلكن للبنك أف يتحملها عند تعرضو لؤلخطار، أما ادلرحلة الثالثة 

مع  واألخَتة تقـو على مقارنة اخلطر ادلسموح بو مع احتماؿ تضخم ىذا اخلطر فيما إذا توافرت يف وقت واحد
غَته من ادلخاطر ومن مث التأكد من إمكانية البنك دلواجهة ىذا اخلطر ادلتعاظم، أما فيما ؼلص السيطرة على 

البنكية،  ادلخاطر من إمكانية التعرض للخطر، إضافة إىل ما سبق ذكره خبصوص ما غلب على البنك فعلو للحد
دارة ادلخاطر واحلد منها، من خبلؿ ما يلي7 وضع غلب على البنك إزباذ ادلبادرة، وفق إقًتاحات جلنة ابزؿ، إل

سياسة وإجراءات حامية؛ أتمُت االتصاالت الداخلية ادلضمونة؛ ربديث ادلتطلبات اإللكًتونية وتطويرىا؛ التعاوف 
مع مصادر خارجية لتبادؿ اخلربات؛ إرشاد وتثقيف العميل وتزويده ابدلعطيات الواقعية ألنو يشارؾ البنك يف 

                                                             
 .32-22، ص ص7 مرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم زلسن الربيعي، محد عبد احلسُت راضي،  1
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اليت يتعرض ذلا؛ خطة مضادة لؤلعماؿ اإللكًتونية أو ما يعرؼ ابخلطط البديلة؛ مراقبة ادلخاطر عن األخطار 
 1طريق أتمُت نظاـ للفحص وادلراقبة وأنظمة تدقيق احلساابت.

رلموعة من أوزاف ادلخاطرة ادلرجحة التالية7 أوزاف ادلخاطرة ادلرجحة لؤلصوؿ،  6و 1كما أصدرت جلنة ابزؿ 
اطرة ادلرجحة لبنود خارج ادليزانية، وأوزاف ادلخاطرة ادلرجحة للتصنيفات اإلئتمانية ادلختلفة، وأوزاف وأوزاف ادلخ

 ادلخاطرة ادلرجحة لشرائح التوريق، وأوزاف ادلخاطرة ادلرجحة لبللتزامات األخرى.

ن األصوؿ، فبالنسبة ألوزاف ادلخاطرة ادلرجحة لؤلصوؿ فقد تضمنت درجات ادلخاطرة ادلقابلة لكل نوع م
فالنقدايت وادلطلوابت من احلكومات ادلركزية والبنوؾ ادلركزية وادلطلوابت بضماانت نقدية وبضماف أوراؽ مالية 

ىم كلهم ذو درجة سلاطرة  OCDEصادرة من احلكومات وادلطلوبة أو ادلضمونة من حكومات مركزية يف بلداف 
 1اـ، حسب ما يتقرر وطنيا، فتحتمل درجة سلاطرة من معدومة )صفرية(، أما ادلطلوابت من ىيئات القطاع الع

والنقدية يف الطريق فتحتملوف درجة سلاطرة  OCDE، أما ادلطلوابت من بنوؾ التنمية الدولية وبنوؾ %2إىل 
، أما مجيع األصوؿ %23، أما القروض ادلضمونة برىاانت عقارية ويشغلها مبلكها فتحتمل درجة سلاطرة 63%

ويتبقى  OCDEالقروض التجارية وادلطلوابت من قطاع خاص وادلطلوابت من خارج دوؿ األخرى دبا فيها 
على استحقاقها ما يزيد عن عاـ ومطلوابت شركات قطاع عاـ اقتصادية وادلساعلات من شركات أخرى ومجيع 

 2.%133ادلوجودات األخرى فتحتملوف درجة سلاطرة 

بنود خارج ادليزانية فقد تضمنت درجات ادلخاطرة ادلقابلة لكل أما ابلنسبة ألوزاف ادلخاطرة ادلرجحة لعناصر و 
، أما البنود %133عنصر وبند، فالبنود ادلثيلة للقروض مثل الضماانت العامة للقروض فتحتمل درجة سلاطرة 

ادلرتبطة دبعامبلت حسن األداء كخطاابت ضماف لتنفيذ عمليات مقاوالت أو توريدات فتحتمل درجة سلاطرة 
ا البنود ادلرتبطة دبخاطر قصَتة األجل تسمى ابلتصفية الذاتية عن االعتمادات ادلستندية فتحتمل درجة ، أم23%

 3.%63سلاطرة 

تتألف منظومة احلاكمية البنكية من رلموعة القواعد اليت ربدد طبيعة العبلقة اليت يفًتض أف تسود بُت 
األخرى، ورلموعة اآلليات اليت تسهم بصورة مباشرة أو ادلساعلُت وادلدراء والدائنُت واحلكومة وأصحاب ادلصاحل 

غَت مباشرة يف التطبيق السليم والدقيق لتلك القواعد، فمجموعة اآلليات تلك تنقسم إىل آليات داخلية وآليات 
خارجية، وىي تعترب من ادلتطلبات األساسية ادلهمة واحلامسة لضماف جودة احلاكمية البنكية، فمن أىم اآلليات 

خلية صلد معيار كفاية رأس ادلاؿ الرقايب )أو ما يعرؼ ابحلد األدىن دلتطلبات كفاية رأس ادلاؿ( الذي يهدؼ إىل الدا
تقليل ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، وىذا ادلعيار أيكد على البنوؾ بضرورة االحتفاظ دبتطلبات رأس ادلاؿ تكوف 
                                                             

 .163-161، ص ص7 مرجع سبق ذكره، العمليات ادلالية ادلصرفية اإللكًتونيةزىَت بشنق،  1
 .606 ، صمرجع سبق ذكره، -مع الًتكي  على خطر السيولة-إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية رقية عبد احلميد شروف،  2
 .600 ، صنفس ادلرجع 3
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وجودات البنكية والسيما زلفظة القروض وعلى وفق نظاـ أكثر حساسية للمخاطر ادلرافقة لكل نوع من أنواع ادل
األوزاف ادلرتبطة بدرجة التصنيف االئتماين ادلمنوحة للديوف من قبل وكاالت التصنيف االئتماين العادلي، وحسب 

ية ، ويلـز آلية كفاية رأس ادلاؿ البنكي بوصفو واحدا من آليات احلوكمة البنك61معايَت زلددة فصلتها جلنة ابزؿ 
أف يقًتف ذلك بتوافر مقومُت رئيسيُت آخرين علا جودة ادلوجودات وإدارة ادلخاطر البنكية، فهذا األخَت ىو من 

 .2أىم مقومات احلوكمة البنكية

( احلوكمة 6وعليو، كحلقة ربط بُت ادلصطلحات الثبلثة، عرفت جلنة ابزؿ للرقابة البنكية )يف اتفاؽ ابزؿ 
شيدة وربديد العبلقة بُت شركاء البنك )مساعلُت، مودعُت، دائنُت، زابئن، رللس اإلدارة، البنكية أبهنا اإلدارة الر 

احلكومة وغَتىم(، وزلاولة تبليف تعارض ادلصاحل وذلك من خبلؿ ىيكل تنظيمي زلكم ػلقق مصاحل اجلميع، 
فظة على استقرار النظاـ ويضمن إدارة البنك وخصوصا إدارة ادلخاطر البنكية بصورة واضحة وجيدة دبا يؤمن احملا

البنكي، فمسؤولية احملافظة على ىذا األخَت أصبحت مسؤولية مشًتكة بُت بعض البلعبُت الرئيسيُت الذين يديروف 
أبعادا سلتلفة من ادلخاطر البنكية، ويطلق على ذلك شراكة إدارة ادلخاطر، وؽلكن ربديد إطار الشراكة يف إدارة 

نكية، من منظور جلنة ابزؿ للرقابة البنكية، ابلعناصر التالية7 ادلراقبُت، ادلساعلُت، رللس ادلخاطر البنكية واحلوكمة الب
 3.اإلدارة، اإلدارة العليا، جلنة التدقيق، ادلدققُت اخلارجيُت، اجلمهور العاـ أو ادلتعاملُت مع البنك

 اثلثا: النماذج الدولية إلدارة ادلخاطر البنكية

يف إدارة ادلخاطر  0كل من بنك اجلزائر وجلنة ابزؿ خاصة مقررات ابزؿ   إضافة دلا سلف ذكره عن دور
البنكية، ومضموف احلوكمة البنكية السيما فيما ؼلص إدارة ادلخاطر البنكية، ىناؾ عدة ظلاذج دولية أخرى إلدارة 

 ادلخاطر البنكية، منها7

سبثلت يف وإضافة دلا سبق ذكره، على غرار وتكملة إلدارة ادلخاطر البنكية،  BASEL III 0ظلوذج ابزؿ  -
السيما فيما  6335و 6334رلموعة اإلصبلحات اليت قامت هبا جلنة ابزؿ عقب األزمة ادلالية العادلية لسنيت 

إلدارة ادلخاطر البنكية،  6بتحديث وتنقيح مقررات ابزؿ  ؼلص إدارة ادلخاطر البنكية، فقد قامت اللجنة
 0)ادلقررات الرئيسية لبازؿ رة ادلخاطر البنكية، فمن خبلؿ ىاتو ادلقررات إلدا 0وأصبح ما يعرؼ دبقررات ابزؿ 

أقرت اللجنة بضرورة ( 6316األوىل ورلموعة ادلقررات والواثئق ادلنقحة واحملينة اليت عقبت ذلك إىل غاية سنة 
ت على ضرورة واليت نص 6316، من أحدثها سنة قياـ البنوؾ بعدة إجراءات فيما ؼلص إدارة ادلخاطر البنكية

                                                             
 .136-7134 ، ص صمرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم زلسن الربيعي، محد عبد احلسُت راضي،  1
 .111، ص نفس ادلرجع 2
 .06-01، ص ص7 نفس ادلرجع 3
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 بوضوح مناسب؛ اإلببلغ بشكل منها والتخفيف ومتابعتها ومراقبتها وقياسها ادلخاطر 7 ربديد1قياـ البنوؾ بػ
ادلنشورة؛  ادلالية التقارير يف وكذلك اإلدارة، ورللس العليا اإلدارة إىل التقارير ادلرسلة يف ادلخاطر وعمق مدى عن

 ادلعاكسة؛ وضع الظروؼ ظل يف السيولة واحتياجات احملتملة سائراخل لتحديد مستمرة ضغط اختبارات إجراء
 .الطوارئ وصناديق ادلاؿ ورأس ابخلسائر اخلاصة االلتزامات أو للمخصصات مناسبة دنيا داخلية معايَت

 إلشراؼا :2التالية غلب أف يتمتع ابلعديد من اخلصائص الرئيسية اجليد ادلخاطر إدارة نظاـوأقرت اللجنة أبف 
 وزبفيفها وقياسها ادلخاطر ربديد ادلناسبة؛ واحلدود واإلجراءات السياسات العليا؛ واإلدارة اإلدارة لسجمل فعاؿال

 مستوى على مناسبة للتسيَت معلومات ظمن ادلناسب؛ الوقت ويف شامل بشكل وإببلغها ومتابعتها ومراقبتها
 .شاملة داخلية رقابة ؛البنك

وادلنقح مخسة زلاور رئيسية خبصوص إدارة ادلخاطر البنكية احمليطة ادلعدؿ  0وقد تضمن ظلوذج ابزؿ 
ابدلؤسسات البنكية وادلالية، فأوؿ زلور نص على ربسُت بنية ونوعية وشفافية قاعدة رأس ماؿ البنوؾ، أما اثين 

ندات الدين زلور فنص على تغطية سلاطر اجلهات ادلقًتضة ادلقابلة والناشئة عن العمليات على ادلشتقات وسبويل س
وكذلك لتغطية اخلسائر الناذبة عن إعادة تقييم األصوؿ ادلالية على ضوء تقلبات أسعارىا يف السوؽ، أما احملور 

ىي نسبة الرفع ادلايل واليت هتدؼ لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديوف يف الثالث فينص على إدخاؿ نسبة جديدة 
ع فنص على ضرورة احليلولة دوف إتباع البنوؾ لسياسات إقراض مواكبة أكثر شلا النظاـ البنكي، أما احملور الراب

غلب، أما احملور اخلامس واألخَت فخصص دلسألة السيولة، فقد إقًتحت اللجنة بضرورة إعتماد نسبتُت خبصوصها، 
التدفق النقدي نسبة تغطية السيولة واليت تتطلب من البنوؾ اإلحتفاظ أبصوؿ ذات درجة سيولة عالية لتغطية 

لديها حىت الشهر الواحد، ونسبة صايف التمويل ادلستقر وىي تسعى لقياس السيولة ادلتوسطة والطويلة ادلدى، 
 واذلدؼ منها أف يتوفر للبنوؾ مصادر سبويل مستقرة ألنشطتها.

 الراعية ادلنظمات جلنة، حبيث قامة 6314إلدارة ادلخاطر الصادر سنة  COSO2017ظلوذج )إطار(  -
)دبا يف ذلك البنوؾ  ERMبعرض النموذج احلديث إلدارة ادلخاطر ادلؤسسية  COSO تريدواي للجنة

التكامل مع اإلسًتاتيجية واألداء"، ويتكوف ىذا -وادلؤسسات ادلالية( وادلسمى بػ "إدارة ادلخاطر ادلؤسسية
موعة من ادلبادئ، إلدارة ادلخاطر، وكل مكوف يتضمن رل متكاملة مكوانت مخسةالنموذج احلديث يف 

7 احلوكمة والثقافة؛ اإلسًتاتيجية وضبط األىداؼ؛ األداء؛ الفحص والتعديل؛ 3وادلكوانت اخلمسة ىي
 ادلعلومات، االتصاالت والتقارير.

                                                             
1
 Basel Committee on Banking Supervision, Supervisory review process SRP30: Risk management, First 
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2
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3
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إف ادلكوانت اخلمسة ادلتكاملة لنظاـ إدارة ادلخاطر ادلؤسسية )دبا يف ذلك البنوؾ وادلؤسسات ادلالية( حسب 
تضمن رلموعة من ادلبادئ اليت هتدؼ إىل توضيح رلموعة األىداؼ اخلاصة دبحتوى  ت COSO2017ظلوذج 

 أما عليها، اإلشراؼ مسؤوليات وربديد ادلؤسسة يف ادلخاطر إدارة أعلية علىتشدد  احلوكمة7 1كل مكوف، كالتايل
 ادلخاطر إدارة . أماؤسسةادل يف ادلخاطر وفهم ادلرغوبة والسلوكيات األخبلقية القيم مع توافقها يف تتمثل الثقافة

 على يؤكدفهو  ألداء. أما مكوف امشًتكة بصورة التخطيط عملية أثناء األىداؼ ضبط يففتساىم  اإلسًتاتيجية
. أما مكوف واألىداؼ العمل اسًتاتيجية بتحقيق ادلرتبطة ادلخاطر عن واإلببلغ واالستجابة وتقييم ربديد أعلية

 ادلخاطر إدارة مكوانت عمل كيفية يف تنظر أف ادلؤسسة على غلب لكياف،ا أداء فحص عندالفحص والتعديل، ف
 ادلخاطر إدارة أف على ادلكوف ىذا يؤكدف ،التقارير وإعداد واالتصاالت ادلعلومات. أما مكوف الوقت مرور مع

 .واالسًتاتيجيات ادلخاطر دلعلومات مستمرًا وتقامسًا ربديًدا تتطلب مستمرة عملية ىي ادلؤسسية
، 6315سنة  ISO الدولية التقييس منظمةإلدارة ادلخاطر الصادر عن  ISO31000 :2018وذج ظل -

الصادر أوؿ مرة عن نفس ادلنظمة سنة  ISO31000 :2009وىي ربديث وتعديل وتكملة لنموذج 
)دبا يف ذلك ادلؤسسات  ERM، والنموذج ىو عبارة عن إطار خاص إبدارة ادلخاطر ادلؤسسية 6336

 إدارة دمج"، فالغرض من النموذج ىو التوجيهية ادلبادئ-ادلخاطر إدارةؤسسات ادلالية( وادلسمى بػ "البنكية وادل
 إدارة من الغرض أف على 6315 إصدار ينص، حبيث والتشغيلية اإلسًتاتيجية اإلدارة نظاـ يف ادلخاطر
 وغلب ،األىداؼ ربقيقساعلة يف وادل االبتكار وتعزيز األداء دبا يضمن ربسُت ومحايتها القيمة خلق ىو ادلخاطر

 والعمليات واألىداؼ واالسًتاتيجية والقيادة واحلوكمة القرار صنع عملية من جزًءاإدارة ادلخاطر  تكوف أف
مبادئ، إضافة  735 مبادئ إدارة ادلخاطر )ويضم 2، ويضم ىذا النموذج البنود الرئيسية التاليةابدلنظمة اخلاصة

 33إدارة ادلخاطر خبلق ومحاية القيمة"(؛ إطار عمل إدارة ادلخاطر )وتضم  للمبدئ األساسي "وجوب قياـ
 عمليات وإجراءات(. 33مكوانت(؛ عملية إدارة ادلخاطر )وتضم 

حسب ىذا النموذج ىناؾ مبادئ غلب على إدارة ادلخاطر العمل واإللتزاـ هبا داخل ادلنظمة )دبا يف ذلك 
ادلبدئ األساسي وادلتمثل يف وجوب قياـ إدارة ادلخاطر خبلق ومحاية القيمة، البنوؾ وادلؤسسات ادلالية(، إضافة إىل 

 منظم؛ ادلنظمة أنشطة مجيع يف ادلخاطر إدارة دمجالقياـ ب غلب7 7 مدمج3غلب على إدارة ادلخاطر أف يكوف
7 ُمكيَّف؛ تهامقارن ؽلكن اليت النتائج اتساؽ يف ادلخاطر إلدارة والشامل ادلنظم ادلنهج يساىمغلب أف 7 وشامل

 وكذلك للمنظمة والداخلي اخلارجي السياؽ مع ويتناسباف ادلخاطر إدارة وعملية التنظيمي اإلطار يتكيفغلب أف 
 معارفهم أخذ من سبكن ادلصلحة ألصحاب ادلناسب الوقت ويف ادلناسبة ادلشاركة غلب أخذ7 ؛ شاملأىدافها مع

                                                             
1
 Society of Corporate Compliance and Ethics & Health Care Compliance Association (SCCE & HCCA), 

Compliance Risk Management: Applying the COSO ERM Framework, the American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), USA, NOVEMBER 2020, PP: 4-6. 
2
 Edward McDonald III., Lisanne Sison, Introduction to ISO 31000, ARTHUR J. GALLAGHER & CO, USA, 

2018, P 7. 
3
 Eric LACHAPELLE, Faton ALIU & Enis EMINI, WHITEPAPER ISO31000:2018 RISK 

MANAGEMENT–GUIDELINES, PECB, Canada, 2018, P 6. 
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 تنشأ أف ؽلكن7 ديناميكي؛ صلة وأكثر استنارة أكثر سلاطر إدارة إىل يؤدي ىذا ،االعتبار يف وتصوراهتم وآرائهم
 ادلخاطر إدارة تتنبأوعليو غلب أف  ،للمؤسسة والداخلي اخلارجي السياؽ يتغَت عندما زبتفي أو تتغَت أو ادلخاطر

 أفضلذ ؛ أيخمناسبة وبطريقة ادلناسب الوقت يف معها وتتفاعل هبا وتعًتؼ وتكتشفها واألحداث التغيَتات هبذه
 التوقعات إىل ابإلضافة واحلالية التارؼلية ادلعلومات إىل ادلخاطر إدارة مدخبلت تستند7 ادلتاحة ادلعلومات
 هبذه ادلرتبطة والشكوؾ احلدود مجيع صريح بشكل االعتبار يف ادلخاطر إدارة أتخذوعليو غلب أف  ،ادلستقبلية
 ادلصلحة أصحاب متناوؿ ويف وواضحة ادلناسب الوقت يف حةمتا ادلعلومات تكوف أف ينبغي ،والتوقعات ادلعلومات

 ادلخاطر إدارة جوانب مجيع يف كبَت بشكل والثقافة البشري السلوؾ يؤثر7 والثقافية البشرية العوامل؛ يراعي ادلعنيُت
 غلب7 مستمر ربسُت، وعليو غلب على إدارة ادلخاطر مراعاة ذلك العاملُت؛ يف مرحلة كل ويف مستوى كل على

 .واخلربة التعلم خبلؿ من مستمر بشكل ادلخاطر إدارة ربسُت
يف ادلنظمات )دبا يف ذلك البنوؾ وادلؤسسات ادلالية( وفق ىذا النموذج  ادلخاطر إدارة عمل طارأما ابلنسبة إل

 .تحسُت؛ الالتقييم؛ التنفيذ؛ ؛ التصميم؛ الدمجوااللتزاـ القيادة7 1فيجب أف يتم من خبلؿ ادلكوانت التالية
 التواصل أنشطة على وادلمارسات واإلجراءات للسياسات ادلنهجي التطبيق ادلخاطر إدارة عملية تتضمن

، وعليو فإف عنها واإلببلغ وتسجيلها ومراجعتها ومراقبتها ومعاجلتها ادلخاطر وتقييم السياؽ وربديد واالستشارة،
سات ادلالية( وفق ىذا النموذج غلب أف تتم وفق ادلنظمات )دبا يف ذلك البنوؾ وادلؤسيف  ادلخاطر إدارة عملية

ادلخاطر؛  وادلعايَت؛ تقدير والسياؽ التطبيق نطاؽ ؛واالستشارة 7 التواصل2رلموعة العمليات واإلجراءات التالية
 .تسجيل وإعداد التقارير؛ وادلراجعة ادلخاطر؛ ادلراقبة معاجلة
على ذلك  احملافظة يف ذلك البنوؾ وادلؤسسات ادلالية( مع السليم إلدارة ادلخاطر يف ادلنظمات )دبا التنفيذإف 
شلا  ادلنظمة سبكن ادلخاطر إدارة فإف ،(ISO31000 :2018)ظلوذج  الدولية القياسية ادلواصفة ذلذه اوفق التنفيذ

 يف رادلخاط ومعاجلة ربديد إىل احلاجة إدراؾ؛ االستباقية اإلدارة تشجيع؛ األىداؼ ربقيق احتمالية زايدة7 3يلي
 الصلة ذات والتنظيمية القانونية للمتطلبات االمتثاؿ؛ والتهديدات الفرص ربديد ربسُت؛ ادلنظمة أضلاء مجيع

 وضع؛ ادلصلحة أصحابوثقة  ثقةال ربسُت؛ احلوكمة ربسُت؛ والطوعية اإللزامية التقارير ربسُت؛ الدولية وادلعايَت
 دلعاجلة فعاؿ بشكل واستخدامها ادلوارد زبصيص؛ بطالضوا ربسُت؛ والتخطيط القرار الزباذ موثوؽ أساس

 وإدارة اخلسائر منع ربسُت؛ البيئة ومحاية السبلمة أداء تعزيز؛ ربسُت و التشغيلية والكفاءة الفعالية ربسُت؛ ادلخاطر
 .التنظيمية ادلرونة ربسُت؛ التنظيمي التعلم ربسُت؛ اخلسائر تقليل؛ احلوادث

                                                             
1
 ISO, INTERNATIONAL STANDARD ISO31000 (RISK MANAGEMENT–GUIDELINES), Second 
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2
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سنة  ISO الدولية التقييس منظمةادلخاطر القانونية الصادر عن إلدارة  ISO31022:2020ظلوذج  -
، 2018الصادر عن نفس ادلنظمة سنة  ISO31000 :2018، وىو دبثابة وثيقة مكملة لنموذج 6363

والنموذج ىو عبارة عن إطار خاص إبدارة ادلخاطر القانونية )دبا يف ذلك ادلؤسسات البنكية وادلؤسسات ادلالية( 
 إلدارة إرشادات"، فالغرض من النموذج ىو توفَت القانونية ادلخاطر إلدارة إرشادات-ادلخاطر إدارةوادلسمى بػ "

)دبا يف ذلك البنوؾ وادلؤسسات ادلالية(، ويضم ىذا  ادلنظمات تواجهها اليت احملددة القانونية ادلخاطر ربدايت
مبادئ، إضافة للمبدئ األساسي  35ة )ويضم 7 مبادئ إدارة ادلخاطر القانوني1النموذج البنود الرئيسية التالية

عمليات  31؛ عملية إدارة ادلخاطر القانونية )وتضم ارة ادلخاطر خبلق ومحاية القيمة""وجوب قياـ إد
 زلاور فرعية(. 32وإجراءات(؛ تنفيذ إدارة ادلخاطر القانونية )وتضم 

( الصادر كمعيار مزدوج عن  إلدارة ادلخاطر )خاص بتقنيات تقييم ادلخاطر CEI31010:2019ظلوذج  -
، وىو دبثابة وثيقة 6316سنة  CEI الدولية الكهرتقنية اللجنةو  ISO الدولية التقييس منظمةكل من 

عن ادلنظمة السابقة الذكر، والنموذج ىو  6315الصادر سنة  ISO31000 :2018مكملة لنموذج 
ك البنوؾ وادلؤسسات ادلالية( وادلسمى بػ عبارة عن إطار خاص بتقنيات تقييم ادلخاطر للمنظمات )دبا يف ذل

 تقنيات وتطبيق اختيار حوؿ إرشادات"، فالغرض من النموذج ىو توفَت ادلخاطر تقييم تقنيات-ادلخاطر إدارة"
 ولتوفَت مؤكدة، غَت تكوف عندما القرارات ازباذ يف للمساعدة األساليب ُتستخدـادلختلفة، و  ادلخاطر تقييم

 األساليب، من جملموعة ملخصات النموذج يوفر ،ادلخاطر إدارة عملية من وكجزء ينةمع سلاطر حوؿ معلومات
، ويضم ىذا النموذج البنود الرئيسية التفصيل من دبزيد التقنيات وصف يتم حيث أخرى دلستندات مراجع مع

 خاطرادل تقييم تقنيات اختيار ؛ادلخاطر ؛ تنفيذ تقييمادلخاطر تقييم تقنيات استخدامات7 2التالية
" إلدارة ادلخاطر، الصادر AMF "Autorité des marchés financiersظلوذج )إطار مرجعي(  -

)حلد علم الباحث(، وىو  6313مث مت تنقيحو سنة  6334ألوؿ مرة عن ىيئة األسواؽ ادلالية بفرنسا سنة 
 ادلالية أوراقها قبوؿ يتم ليتاإبدارة سلاطر ادلنظمات )دبا يف ذلك البنوؾ وادلؤسسات ادلالية(  يتعلقإطار مرجعي 

 وال الرئيسية، الدولية ادلعايَت يف لوحظت اليت التغيَتات، يعتمد ىذا اإلطار ادلرجعي على منظم سوؽ يف للتداوؿ
 ادلبادئ 37ػلوي ىذا اإلطار ادلرجعي إدارة ادلخاطرفيما ؼلص . ISO 31000 ومعيار COSO II سيما
 نظاـ أي يف أساسي عنصر وىو عليها، والرقابة ادلخاطر بتحليل يتعلق ؛ إستبياف عاـإلدارة ادلخاطر العامة
صدرين قبل من ادلنشورة وادلالية احملاسبية ادلعلوماتإبدارة سلاطر  ادلتعلق التطبيق داخلي؛ دليل رقابة

ُ
 .ادل
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 البنكية ادلؤسسات يف التدقيق ممارسة: الثاينادلبحث 
من أكثر اؼبنظمات اليت جيب تفعيل التدقيق على مستواىا لنظر لتعدد العمليات اليت تقـو هبا  البنوؾتعترب 

مرتبطة بتنقل األمواؿ من وإىل  عملياهتاوكذلك لكثرة األمواؿ الداخلة واػبارجة منها، ضف إىل ذلك أغلب 
 ، وىذا ما سنحاوؿ التكلم عليو يف ىذا اؼببحث.البنوؾالبنك، وعلى ذلك وجب إعطاء أمهية كبَتة للتدقيق يف 

 التدقيق والنظم ادلرافقة له يف ادلؤسسات البنكية: األولادلطلب 
الرقابة البنكية نظاـ إف التدقيق، خاصة التدقيق الداخلي، يف اؼبؤسسات البنكية مرتبط إرتباطا وثيقا بكل من 

الرقابة البنكية والتدقيق نظاـ إدارة اإلمتثاؿ يف البنوؾ، فنظاـ إدارة اؼبخاطر البنكية و نظاـ اغبوكمة البنكية و نظاـ و 
تبادلة أتثرا وأتثَتا، فمن جهة، يعترب التدقيق يف اؼبؤسسات البنكية يف اؼبؤسسات البنكية تربطهما عالقة وطيدة م

 الرقابة البنكية الداخلية، وتدقيق خارجي يف حالةنظاـ الرقابة البنكية، تدقيق داخلي يف حالة نظاـ إحدى أدوات 
م نظاـ الرقابة البنكية الرقابة البنكية اػبارجية، ومن جهة أخرى، يقـو التدقيق )الداخلي وحىت اػبارجي( بتقيينظاـ 

اغبوكمة البنكية، نظاـ الرقابة الداخلية، أما العالقة اؼبوجودة بُت التدقيق يف اؼبؤسسات البنكية و نظاـ ابػبصوص 
فهو أف ىذا األخَت من أىم الفاعلوف األساسيوف يف تفعليو قبد التدقيق، التدقيق الداخلي ضمن الفاعلوف 

اغبوكمة البنكية، والتدقيق اػبارجي ضمن الفاعلوف األساسيوف اػبارجيوف ـ نظااألساسيوف الداخليوف لتفعيل 
اغبوكمة البنكية نظاـ اغبوكمة البنكية، من جهة، كما يقـو التدقيق يف اؼبؤسسات البنكية بتقييم نظاـ لتفعيل 

إدارة اؼبخاطر اـ نظوتصويبها وربسينها، من جهة أخرى، أما العالقة بُت التدقيق يف اؼبؤسسات البنكية وكل من 
والنظم إدارة اإلمتثاؿ يف البنوؾ، فهو أف ىاذين األخَتين مها إحدى األعماؿ واإلدارات والوظائف نظاـ البنكية و 

اليت ديارس عليهما التدقيق يف اؼبؤسسات البنكية إضافة إىل األقساـ والعمليات البنكية، من جهة، كما أهنما 
الرقابة البنكية الداخلية واؼبساعدة واؼبساندة لعمليات التدقيق نظاـ دائمة( ضمن إحدى الوظائف الرقابية )الرقابة ال

 يف اؼبؤسسات البنكية، من جهة أخرى. 
قبل التطرؽ ابلتفصيل لكل ما لو عالقة ابلتدقيق يف اؼبؤسسات البنكية سنتطرؽ ولو ابختصار لكل من وعليو ف

وبعض النماذج الدولية اػباصة هبم، أما إدارة اؼبخاطر  اغبوكمة البنكيةإدارة اإلمتثاؿ يف البنوؾ و الرقابة البنكية و 
 البنكية والنماذج الدولية اػباصة هبا لقد مت التطرؽ ؽبما يف اؼببحث السابق.

 الرقابة البنكية والنماذج الدولية ادلنظمة ذلاالفرع األول: 
 مفهوم وتفرعات الرقابة البنكيةأوال: 

: ؾبموعة القواعد واإلجراءات واألساليب اليت تسَت عليها أو تتخذىا 1هبا عموما ديقص الرقابة البنكيةإف 
السلطة النقدية والبنوؾ اؼبركزية واؼبصارؼ هبدؼ اغبفاظ على سالمة اؼبركز اؼبايل للبنوؾ، ووصوال إىل تكوين جهاز 

 واؼبستثمرين.بنكي سليم يساىم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وحيافظ على حقوؽ اؼبودعُت 

                                                             
 .80، ص مرجع سبق ذكره، القضائي للمحكمة العليا ورللس الدولةالقانون ادلصريف اجلزائري يف ضوء االجتهاد عكاشة بوكعباف،  1
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فهي عملية تنجز من خالؿ القياـ بصفة دائمة ودورية بعمليات الفحص واإلشراؼ والتفتيش والتدقيق واؼبتابعة 
اؼبنتظمة واؼبستمرة لكل األعماؿ اليت تقـو هبا اؼبؤسسات البنكية دبا يف ذلك إدارة اؼبخاطر البنكية، دبا يضمن 

 ربقيق األىداؼ وربسُت األداء البنكي.
 62 يف ؤرخاؼب 10-01 رقم األمرمكرر( من  97)فقرة اؼبادة  7الرقابة البنكية، حسب ؿبتوى نص اؼبادة  أما
: 1، ىيوالقرض ابلنقد واؼبتعلق 6110 أوت 62 يف اؼبؤرخ 00-10 رقم لألمر واؼبتمم اؼبعدؿ 6101 أوت

واإلستعماؿ الفعاؿ ؼبوارده، يهدؼ إىل التأكد على اػبصوص من التحكم يف نشاطات البنك ذلك اعبهاز الذي 
والسَت اغبسن للمسارات الداخلية ابلبنك والسيما تلك اليت تساعد على احملافظة على اؼببالغ وتضمن شفافية 
العمليات اؼبصرفية ومصادرىا وتتبعها، وكذلك صحة اؼبعلومات اؼبالية، ويف األخَت األخذ بعُت اإلعتبار بصفة 

 ك اؼبخاطر العملية.مالئمة ؾبمل اؼبخاطر دبا يف ذل
: تقييم السياسات النقدية للدولة؛ ربقيق االستقرار النقدي مع أفضل معدالت للنمو 2هتدؼ الرقابة البنكية إىل

االقتصادي؛ ربقيق السالمة اؼبالية للجهاز البنكي؛ ضباية مصاحل اؼبدخرين واؼبستثمرين واؼبسامهُت واحملافظة على 
 ية؛ الوقاية من األزمات البنكية واؼبالية.حقوقهم؛ اغبد من اعبرائم البنك

تتفرع الرقابة البنكية إىل رقابة بنكية داخلية ورقابة بنكية خارجية، فالرقابة الداخلية للبنك ىي ذلك النوع من 
الرقابة اليت تنشأ داخل البنك وتراقب وتنظم ـبتلف أعمالو واؼبخاطر احمليطة بو، وىي عموما تتمثل يف ؾبموعة من 

ظمة واألجهزة اؼبوجودة داخل البنك وتعمل ربت سقفو، فمثال يف اؼبنظومة البنكية اعبزائرية ىم: عبنة التدقيق األن
)اؼبنبثقة عن ؾبلس اإلدارة(، التدقيق الداخلي )التابع إداراي لإلدارة العليا واتبع وظيفيا للجنة التدقيق(، التدقيق 

ت البنكية التقليدية ذات نوافذ وشبابيك إسالمية(، نظاـ الضبط الشرعي )اؼبؤسسات البنكية اإلسالمية واؼبؤسسا
الداخلي )األفقي والعمودي واحملوري(، أجهزة الرقابة الدائمة كإدارة اؼبخاطر وإدارة اإلمتثاؿ واإلدارة القانونية 

بادئ احملاسبية مؿباسبة والنظم اآللية والنظاـ احملاسيب، ىذا األخَت يتمثل يف ؾبموعة القواعد احملاسبية )واليت ىي اؼب
التعهد؛ استمرارية االستغالؿ؛ قابلية الفهم؛ الداللة؛ اؼبصداقية؛ قابلية اؼبقارنة؛ التكلفة التارخيية، أسبقية الواقع 

( اؼبطبقة على البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية، 4م وقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب3االقتصادي على اؼبظهر القانوين
التعاريف ومبادئ  اإلجراءات، من ؾبموعة )والذي ىو عبارة عن PCBطط احملاسيب البنكي إضافة إىل اؼبخ

مدونة اغبساابت؛  ؛احملاسبية قواعدادئ والباألحكاـ العامة كاؼب: على تويالتنظيم والتسجيل احملاسيب، والذي حي
 (.5الفئات احملاسبية تعريف ة؛ياحملاسب الفئات حسب ابغبساابت تفصيلية قائمة

                                                             
 .7، اؼبادة مرجع سبق ذكره، والقرض ابلنقد وادلتعلق 6330 أوت 62 يف ادلؤرخ 11-30 رقم لألمر وادلتمم ادلعدل، 2010أوت  26مؤرخ يف  04-10 رقم أمر 1
 .13، ص 2021 اعبزائر، اعبديد، اعبامعي النشر، التدقيق البنكي، بوحفص رواين 2
 .24-23ص: ، ص 2019، اعبزائر، (AlphaDocالطبعة األوىل، ألفا للواثئق )، احملاسبة البنكية، عبد الرزاؽ حبار، سفياف بوفرساوي 3
، اعبريدة الرظبية للجمهورية سات ادلاليةادلتضمن خمطط احلساابت البنكية والقواعد احملاسبية ادلطبقة على البنوك وادلؤس، 2009 جويلية 23مؤرخ يف  04-09 رقم نظاـ 4

 www.joradp.dz. األوىل، اؼبادة 76، العدد 2009، اؼبطبعة الرظبية لألمانة العامة للحكومة، اعبزائر اعبزائرية،
5
 Hamadache DRISSI, Comptabilité Bancaire (Conformément au SCF), pages bleues, Algérie, Décembre 

2020, PP: 10-11. 

http://www.joradp.dz/
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أما الرقابة اػبارجية للبنك فهي ذلك النوع من الرقابة اليت تنشأ خارج البنك وتراقب وتنظم ـبتلف أعمالو 
واؼبخاطر احمليطة بو، وىي عموما تتمثل يف ؾبموعة من اؽبيئات واألجهزة اؼبوجودة خارج البنك وتراقب أعمالو، 

ة اػبارجية على اؼبستوى الدويل فتتمثل عموما يف بنك منها ما ىو دويل ومنها ما ىو وطٍت، فهيئات الرقابة البنكي
التسوايت الدولية وعبنة ابزؿ للرقابة البنكية ووكاالت التنقيط الدولية والتصنيف اإلئتماين الدويل )مثل: وكالة 

، وكالة فيتش moody’s corporation، مؤسسة موديز standard & poor’sستاندر أند بورز 
fitch وارا ،waraونغ غلوابؿ الصينية ، داغdagong global credit rating1 وحىت صندوؽ النقد )

الدويل وىيئة احملاسبة واؼبراجعة للمؤسسات اؼبالية اإلسالمية، أما الرقابة البنكية اػبارجية على اؼبستوى الوطٍت، يف 
التنفيذية والرقابة القضائية، واؽبيئات اعبزائر مثال، تتمثل يف ثالثة مستوايت من الرقابة ىي الرقابة التشريعية والرقابة 

 النقد ؾبلسواألجهزة اؼبعروفة بتلك الرقابة ىي: الربؼباف )اجملالس النيابية ربت إشراؼ عبنة اؼبالية واؼبيزانية(، 
)دبختلف ىياكلو السيما اؼبفتشية العامة لبنك اعبزائر ومركزية اؼبخاطر ومركزية اؼبيزانيات  اؼبركزي البنك والقرض،

ومركزية اؼبستحقات غَت اؼبدفوعة ومركزية مكافحة إصدار الشيكات بدوف رصيد(، خلية معاعبة اإلستعالـ اؼبايل، 
 التدقيق، اػببَت احملاسيب، مكاتب قديُت(،اغبساابت )القانونيُت و/أو اإلستشاريُت والتعا ؿبافظو اؼبصرفية، اللجنة

وإدارة الضرائب. أما يف الدوؿ  احملاسبة ؾبلس)فبثلة لوزارة اؼبالية(، اؽبيئات القضائية،  للمالية العامة اؼبفتشية
اإلسالمية اليت قطعت شوطا كبَتا يف الصَتفة اإلسالمية فممكن توجد رقابة بنكية خارجية هبا )مستوى رابع( 

 ىيئات وؾبالس إسالمية وطنية. تتمثل يف

 اثنيا: الرقابة الداخلية ابدلؤسسات البنكية

لقد وردت عدت تعاريف خاصة ابلرقابة الداخلية ابلبنك عن عدة كتاب مؤلفُت وىيئات أكادديية ومهنية، 
فعالية، وكلها إتفقت على أهنا خطة تنظيمية وؾبموعة اإلجراءات والنظم اليت تسعى لتحقيق أىداؼ البنك بكل 

 منها:

: اػبطة التنظيمية اليت يتبعها البنك غبماية أصولو وموجوداتو والتأكد من الصحة 2الرقابة الداخلية للبنك تعٍت -
اغبسابية ؼبا ىو مثبت ابلدفاتر والسجالت، ولرفع الكفاية اإلنتاجية للعاملُت وتشجيعهم على اإللتزاـ 

الداخلية تشمل عملية الضبط الداخلي اؽبادؼ إىل ضباية أصوؿ ابلسياسات اإلدارية اؼبرسومة أي أف الرقابة 
البنك من السرقة والتالعب واإلختالس، كما تشمل الرقابة اإلدارية اليت هتدؼ إىل رفع كفاءة العاملُت 
وتشجيعهم على التمسك دبا يصدر إليهم من تعليمات، ابإلضافة إىل الرقابة احملاسبية اؽبادفة إىل التأكد من 

 اغبسابية ؼبا ىو مثبت من بياانت يف دفاتر البنك وسجالتو. الصحة

                                                             
 .173، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق البنكي، بوحفص رواين 1
 .135، ص 2012، الطبعة األوىل، دار وائل، األردف، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  2
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 Committee of Sponsoringم COSOتريدواي  للجنة الراعية اؼبنظمات للجنة وفقا -
Organizations،دبا يف ذلك  الكياف إدارة ؾبلس قبل من تنفيذىا يتم عملية :1ىي الداخلية إف الرقابة م(

 بتحقيق يتعلق فيما معقوؿ أتكيد لتوفَت مصممة وىي اآلخرين، واؼبوظفُت رةالبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( واإلدا
 بفاعلية التقارير واإلمتثاؿ. حبيث تتمثل األىداؼ اؼبتعلقة ابلعمليات وإعداد ابلعمليات اؼبتعلقة األىداؼ

 واؼبايل، التشغيلي األداء أىداؼ ذلك يف دبا الكياف )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(، عمليات وكفاءة
 اػبسارة، أما األىداؼ اؼبتعلقة إبعداد التقارير فتتمثل يف ضرورة أف تكوف التقارير، اؼبالية من األصوؿ وضباية
الشروط، أما  من غَتىا أو والشفافية، التوقيت، وحسن ابؼبوثوقية، تتسم واػبارجية، الداخلية اؼبالية، وغَت

 .2الكياف ؽبا خيضع اليت واللوائح ابلقوانُت يف اإللتزاـ األىداؼ اؼبتعلقة ابإلمتثاؿ فتتمثل
، IAASB الدولية والتأكيد التدقيق معايَت من خالؿ ؾبلس IFACوفقا لإلرباد الدويل للمحاسبُت  -

ربت إسم مفهم  2004ديسمرب  15، النافذ اؼبفعوؿ إبتداءا من ISA315حسب معيار التدقيق الدويل 
ديسمرب  15واؼبنقح واؼبعدؿ والنافذ اؼبفعوؿ إبتداءا من  ر األخطاء اعبوىريةم،اؼبنشأة وبيئتها وتقييم ـباط

م فالرقابة الداخلية وبيئتها اؼبنشأة فهم خالؿ من اعبوىرية األخطاء ـباطر وتقييم ربديدربت إسم م  2013
اآلخرين لتوفَت أتكيد معقوؿ : العملية اؼبصممة واؼبنفذة من قبل أولئك اؼبكلفُت ابلرقابة واإلدارة واؼبوظفُت 3ىي

بشأف ربقيق أىداؼ اؼبنشأة )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( فيما يتعلق دبوثوقية تقدمي التقارير اؼبالية 
وفاعلية وكفاءة العمليات واإلمتثاؿ للقوانُت واألنظمة اؼبطبقة، حبيث أف الرقابة الداخلية يتم تصميمها وتنفيذىا 

 مل احملددة اليت هتدد ربقيق أي من ىذه األىداؼ.لتناوؿ ـباطر الع
من خالؿ عبنة فبارسة التدقيق  IFACنظاـ الرقابة الداخلية، من وجهة نظر اإلرباد الدويل للمحاسبُت  -

ربت إسم متقدير اؼبخاطر والرقابة الداخليةم  ISA400، حسب معيار التدقيق الدويل IAPCالدولية 
سياسات واإلجراءات )الضوابط الداخلية( اليت تتبناىا إدارة اؼبنشأة )دبا يف : كافة ال4، ىو1995الصادر سنة 

ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( ؼبساعدهتا قدر اإلمكاف للوصوؿ إىل ىدؼ اإلدارة وىو إدارة العمل بشكل 
ودقة اكتماؿ منظم وكفؤ واؼبتضمنة اإللتزاـ بسياسات اإلدارة وضباية األصوؿ ومنع وإكتشاؼ اإلحتياؿ واػبطأ 

 السجالت احملاسبية وإعداد معلومات مالية موثوقة يف الوقت اؼبناسب.

                                                             
1
 J. Stephen McNally, The 2013 COSO Framework & SOX Compliance (one approach to an effective 

transition), the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), the association of accountants and 

financial professionals in business (IMA), USA, JUNE 2013, P 4. 
2
 COSO, internal control-integrated framework (executive summary), the American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), USA, MAY 2013, P 3. 
ترصبة اجملمع العريب للمحاسبُت ، 2008، اعبزء األوؿ، إصدارات ادلعايري الدولية دلمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات ادلهنة، اإلرباد الدويل للمحاسبُت 3

 .355ص القانونيُت، األردف، 
   IAASB, Handbook Of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, And Related 

Services Pronouncements, Volume I, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 

International Federation of Accountants (IFAC), USA, 2018, P 082. 
 .203، ص 2015الطبعة األوىل، دار وائل، األردف، ، تدقيق احلساابت مدخل معاصر وفقا دلعايري التدقيق الدوليةرزؽ أبو زيد الشحنة،  4
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ؿبكمة  تنظيمية فيعرؼ الرقابة الداخلية على أهنا: خطة AICPAأما اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت  -
 والتحقق أصوؽبا، غبماية)دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(  اؼبنظمة داخل معتمدة وتدابَت منسقة وأساليب

احملددة واليت مت  اإلدارية ابلسياسات االلتزاـ وتشجيع التشغيلية الكفاءة وتعزيز احملاسبية بياانهتا وموثوقية دقة من
 .2واؼبالية احملاسبية ابلوظائف مباشرة تتعلق اليت األمور من أبعد ىو ما إىل الداخلية ديتد الرقابة ، ونظاـ1وضعها

 COCOفقد عرؼ الرقابة الداخلية من خالؿ منوذج  CICAأما اؼبعهد الكندي للمحاسبُت القانونيُت  -
 وأنظمتها )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( ككل، دبا يف ذلك مواردىا اؼبنظمة على أهنا: عناصر

 .3نظمة بكل فعاليةاؼب أىداؼ ربقيق األشخاص وتوجههم كبو تدعم اليت ومهامها، وثقافتها وعملياهتا
أما اؼبشرع اعبزائري فقد عرؼ الرقابة الداخلية للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية وتطرؽ ؽبا صراحة يف نصوص النظاـ  -

اؼبالية، فوفقا لنصوص  واؼبؤسسات للبنوؾ الداخلية ابلرقابة اؼبتعلق 6100نوفمرب  62اؼبؤرخ يف  08-11رقم 
ىي ؾبموع العمليات : 4بة الداخلية ابلبنوؾ بعدة خصائص منهاتتسم الرقا 5و 0و 0مواده السيما اؼبادة 

واؼبناىج واإلجراءات اليت هتدؼ إىل ضماف التحكم يف النشاطات والسَت اعبيد للعمليات؛ ىي ؾبموع 
العمليات واؼبناىج واإلجراءات اليت هتدؼ إىل ضماف إحًتاـ اإلجراءات الداخلية واإلمتثاؿ للقوانُت واألنظمة؛ 

ؾبموع العمليات واؼبناىج واإلجراءات اليت هتدؼ إىل ضماف اإلدارة الفعالة للمخاطر البنكية؛ ىي ؾبموع ىي 
العمليات واؼبناىج واإلجراءات اليت هتدؼ إىل ضماف الشفافية ومتابعة العمليات البنكية وموثوقية العمليات 

ضماف اغبفاظ على األصوؿ واالستعماؿ  اؼبالية؛ ىي ؾبموع العمليات واؼبناىج واإلجراءات اليت هتدؼ إىل
الفعاؿ للموارد؛ ىو اعبهاز الذي يضم نظاـ رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية وىيئة احملاسبة ومعاعبة 
اؼبعلومات وأنظمة قياس اؼبخاطر والنتائج وأنظمة اؼبراقبة والتحكم يف اؼبخاطر ونظاـ حفظ الواثئق واألرشيف؛ 

كيف مع طبيعة وحجم نشاطات البنك إضافة إىل أنو يتكيف مع أمهيتها وموقعها ىو نظاـ وجهاز شامل يت
 ومع ـبتلف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا.

 اإلدارة ؾبلس ينفذىا اليت والعمليات واإلجراءات والسياسات األنظمة ىي إذف، الرقابة الداخلية ابلبنك
 للرقابة ديكنو  ،البنك أىداؼ وربقيق عليها لسيطرةا أو اؼبخاطر من واغبد البنك، أصوؿ غبماية العليا واإلدارة

                                                             
1 Hari Setiyawati & Mutiah Nengzih, The Effect of the Implementation of Good Corporate Governance 

Principles and the Effectiveness of Internal Control System Disclosure of Environmental accounting and Its 

Implications On the Company Performance (Studies in State-Owned and Private Hospitals in Jakarta), Article 

published in Research Journal of Finance and Accounting, The International Institute for Science, 

Technology and Education (IISTE), Volume 5, No 24, (pp: 172-178), Hong Kong S.A.R., China, 2014, p 173. 
2 Frank Ekow Arthur, Internal Control Practices in National Health Insurance Scheme in the Tema Municipality, 

Article published in Research Journal of Finance and Accounting, The International Institute for Science, 

Technology and Education (IISTE), Volume 7, No 10, (pp: 62-72), Hong Kong S.A.R., China, 2016, p p: 63-64. 
3
 Professional Accountants in Business Committee (PAIB Committee), Internal Controls—A Review of 

Current Developments, International Federation of Accountants (IFAC), USA, Information Paper, August 
2006, P 4. 

اؼبطبعة الرظبية لألمانة العامة  ، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية،ادلالية وادلؤسسات للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق ،2011 نوفمرب 28 يف اؼبؤرخ 08-11 رقمنظاـ  4
 www.joradp.dz. 5واؼبادة  4واؼبادة  3، اؼبادة 47، العدد 2012، للحكومة، اعبزائر

http://www.joradp.dz/
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 على جيبالبنكية، و  للسياسات االمتثاؿ عدـ أو احملتمل االحتياؿ أو األخطاء اكتشاؼ أو منع الفعالة الداخلية
 يف قصور أوجو أي كتشاؼإ يف للمساعدة فعاؿ خارجي أوو/ داخلي تدقيق برانمج على اغبفاظأيضا  البنك

 .للبنك الداخلية نظاـ الرقابة
)العملياتية( واليت تتمثل يف اإلدارة التنفيذية  التشغيلية اإلدارة عن مستقلة وظيفة البنكية الداخلية ىي الرقابةف

 موضوعية تقييمات تقدمي يف دورىا ويتمثل ،اػباصة ابلعمليات البنكية ومصاحل الدعم اػباصة هبا كاؼبوارد البشرية
 ووظيفة االمتثاؿ وظيفةللتنظيم اؽبيكلي والوظيفي للبنوؾ بصفة عامة ىي تشمل  ووفقا ،ؾبالو يف البنك لوضع

 .اؼبخاطر إدارة ووظيفة الداخلي التدقيق
: كرب حجم البنك وتعدد 1وىناؾ عوامل كثَتة ساعدت على تطور الرقابة الداخلية ابلبنك وإتساع نطاقها، منها

البنك إىل تفويض السلطات واؼبسؤوليات إىل بعض اإلدارات  عملياتو وكثرة اؼبخاطر احمليطة بو؛ إضطرار إدارة
الفرعية ابلبنك؛ حاجة إدارة البنك إىل بياانت دورية دقيقة؛ حاجة إدارة البنك إىل ضباية وصيانة أمواؿ البنك؛ 

إىل حاجة اعبهات اغبكومية وغَتىا إىل بياانت دقيقة؛ تطور إجراءات التدقيق وربوؽبا من عملية كاملة تفصيلية 
إختبارية تعتمد على أسلوب العينة اإلحصائية، ذلك األسلوب الذي يعتمد يف تقرير حجمو وكمية إختباراتو على 

 درجة متانة نظاـ الرقابة الداخلية اؼبستعمل يف البنك.
 مع تتكيف اليت والعمليات واإلجراءات والسلوكيات الوسائل من ؾبموعةنظاـ الرقابة الداخلية ابلبنك  يتضمن

 بؼبوارده، كما جي الفعاؿ واالستخداـ عملياتو وكفاءة أنشطتو ضبط يف يساىموالذي  بنك لكل احملددة ػبصائصا
 .امتثاؿ أو مالية أو تشغيلية كانت سواء الكبَتة، اؼبخاطر مناسب بشكل اغبسباف يف أيخذ أف من ديكنو أف

 اليت واإلرشادات التعليمات تطبيق، وضماف واللوائح للقوانُت المتثاؿا ضماف إىل نظاـ الرقابة الداخلية يهدؼ
 تساىم اليت تلك سيما وال ،للبنك الداخلية العمليات سَت حسن، وضماف اإلدارة ؾبلس أو العامة اإلدارة تضعها

 .اؼبالية اؼبعلومات صداقيةأصولو، إضافة إىل ضماف م ضباية يف
 :2موعة من اؼبقومات الرئيسية التاليةولسالمة نظاـ الرقابة الداخلية ابلبنك وجب توافر ؾب

ىيكل تنظيمي إداري يتصف ابؼبرونة ؼبقابلة أي تطوير ىيكلي، ويراعى يف وضعو تسلسل اإلختصاصات،  -
 وتوضيح اإلدارات الرئيسة مع ربديد سلطات ومسؤوليات ىذه اإلدارات بدقة اتمة؛

والسجالت، ودليل مبوب للحساابت، وؾبموعة نظاـ ؿباسيب سليم يعتمد على ؾبموعة متكاملة من الدفاتر  -
 من اؼبستندات تفي إبحتياجات البنك، وتصميم لدورات ؿباسبية مستندية ربقق رقابة فعالة؛

اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات مع مراعاة تقسيم الواجبات واؼبسؤوليات بُت الدوائر اؼبختلفة وبُت  -
لية ما من أوؽبا آلخرىا، ومن أجل التقليل من فرص الغش أو اؼبوظفُت حبيث ال يستأثر شخص واحد بعم

 إحتماؿ حدوث أخطاء غَت معتمدة؛
                                                             

 .191-190ص: ، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
 .196-193ص: ، ص نفس اؼبرجع 2
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 إختيار اؼبوظفُت األكفاء ووضعهم يف اؼبراكز اؼبناسبة السيما اؼبوظفُت والطاقم الذي يتوىل نظاـ الرقابة الداخلية؛ -
 حيح اإلكبرافات يف حُت وجودىا؛رقابة األداء يف إدارات البنك وذلك لتحقيق كفاية عالية فيو، ولتص -
إستخداـ كافة الوسائل اآللية دبا يكفل التأكد من صحة ودقة البياانت احملاسبية اؼبسجلة ابلدفاتر والسجالت  -

 واحملافظة على أصوؿ البنك وموجوداتو من أي تالعب أو إختالس؛
 وجود قسم للتدقيق الداخلي فعاؿ وجيد داخل البنك. -

 ية للرقابة الداخلية ابدلؤسسات البنكيةاثلثا: النماذج الدول

 وىناؾ عدة مناذج دولية لنظاـ الرقابة الداخلية ابؼبنظمات )دبا يف ذلك اؼبؤسسات البنكية واؼبالية(، منها:

ابزؿ بتحديث وثيقة اإلطار  عبنة، حبيث قامت 2016للرقابة الداخلية الصادر سنة  BASELمنوذج ابزؿ  -
واليت مت  1997البنكية الداخلية الفعالة اػباصة ابؼبؤسسات البنكية واؼبالية الصادرة سنة العاـ ؼببادئ الرقابة 

 اؼببادئ لتطبيق توصياتربت إسم م 2016مث تنقيحها وربديثها سنة  2012مث سنة  2006تنقيحها سنة 
م، وتشكل اؼبايل شموؿال يف اؼبشاركة اؼبؤسسات على واإلشراؼ التنظيم على الفعالة اؼبصرفية للرقابة األساسية

الوثيقة يف ؾبملها إطارا مؤسسيا عاؼبيا للممارسات السليمة يف ؾباؿ نظم الرقابة اإلحًتازية ابإلضافة إىل 
اإلشراؼ البنكي وما تقدمو من قواعد حيتكم إليها يف تقييم فعالية أنظمة الرقابة البنكية يف الدوؿ اؼبختلفة، 

مبدأ موزعة على  29موزعة على ؾبموعتُت رئيسيتُت بعدما كانت مبدأ أساسيا  19وتشمل الوثيقة على 
 صالحياتلاب اؼبتعلقة األساسية اؼببادئؾبموعة أوىل تضم  ،2012ؾبموعتُت رئيسيتُت يف ربديث سنة 

 األساسية اؼببادئ(، وؾبموعة اثنية تضم 12حىت اؼببدأ  1الرقابية )من اؼببدأ  السلطات ومهاـ سؤولياتاؼبو 
: األوؿ اؼببدأ: 1(، تلك اؼببادئ ىي29حىت اؼببدأ  14)من اؼببدأ  االحًتازية واؼبتطلبات ابألنظمة اؼبتعلقة

 للسلطات القانونية واغبماية واؼبوارد واؼبسؤولية يةاالستقالل: 2 اؼببدأ؛ والصالحيات واألىداؼ اؼبسؤوليات
: 8 اؼببدأاإلعتماد؛  معايَت: 5 اؼببدأ؛ اؽب اؼبرخص األنشطة: 4 اؼببدأ؛ والتنسيق التعاوف: 3 اؼببدأ؛ الرقابية
 اؼببدأ؛ الرقابية للسلطات التصريح: 10 اؼببدأ؛ االحًتازية واألدوات األساليب: 9 رقم اؼببدأاإلحًتازي؛  اؼبنهج
 اؼببدأ؛ موحد أساس على الرقابة: 12 اؼببدأالرقابية؛  للسلطات اؼبتاحة والعقوابت التصحيحية التدابَت: 11
 ـباطر: 17 اؼببدأ؛ اؼباؿ رأس متطلبات: 16 اؼببدأ؛ اؼبخاطر إدارة نظاـ: 15 اؼببدأ؛ الشركات حوكمة: 14

 اؼببدأ؛ السيولة ـباطر: 24 اؼببدأ؛ واالحتياطيات واؼبخصصات أصوؿ بشأهنا مالحظات: 18 اؼببدأ؛ االئتماف
 اػبدمات استخداـ إساءة: 29 اؼببدأ؛ والشفافية اؼبالية اؼبعلومات: 28 رقم اؼببدأية؛ التشغيل خاطراؼب: 25

 .اؼبالية

                                                             
1
 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Recommandations visant l’application des Principes 

fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace à la réglementation et au contrôle des établissements 

acteurs de l’inclusion financière, Banque des Règlements Internationaux (BRI), Bâle, Suisse, Septembre 2016, 

PP : 6-34. 
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 الراعية اؼبنظمات عبنة، حبيث قامة 2013للرقابة الداخلية الصادر سنة  COSO2013منوذج )إطار(  -
بتحديث اإلطار اؼبتكامل للرقابة الداخلية يف اؼبنظمات )دبا يف ذلك البنوؾ  COSO تريدواي للجنة

 مكوانت طبسةإطار متكاملم، ويتمثل ىذا اإلطار اعبديد يف -قابة الداخليةواؼبؤسسات اؼبالية( واؼبسمى بػ مالر 
: بيئة الرقابة؛ تقييم 1ىي اػبمسة واؼبكوانت اؼببادئ، من ؾبموعة يتضمن مكوف وكل، الداخلية للرقابة متكاملة

 اؼبخاطر؛ األنشطة الرقابية؛ اؼبعلومات واإلتصاالت؛ أنشطة اؼبراقبة واؼبتابعة.

إف اؼبكوانت اػبمسة اؼبتكاملة لنظاـ الرقابة الداخلية يف اؼبنظمات )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( 
تتضمن ؾبموعة من اؼببادئ اليت هتدؼ إىل توضيح ؾبموعة األىداؼ اػباصة  COSO2013حسب منوذج 

 األساسية اؼبكوانت توفر اليت لياتوالعم اؼبعايَت من ؾبموعة ىي الرقابة بيئة: إف 2دبحتوى كل مكوف، كالتايل
حبيث  ،للمؤسسة أمهية األكثر الداخلية الضوابط واإلدارة اإلدارة ؾبلس خيتارو  ،للمؤسسة الداخلية الضوابط لتنفيذ
 وربدد اغبوكمة أسلوبوربدد إستقاللية ؾبلس اإلدارة و  للمؤسسة األخالقية القيمالنزاىة و  اؼبناسبة الرقابة بيئة ربدد

 .النظاـ لضوابط الكلي للتأثَت ضرورية الرقابة بيئة تعدو  التنظيمي وربدد اإللتزاـ ابلكفاءة وربدد اؼبساءلة،اؽبيكل 
 اؼبستوى ىو وما قائمة ـباطر ىناؾ كانت إذا ما لتحديد للمخاطر تقييمات إجراءأما تقييم اؼبخاطر فيتمثل يف 

، حبيث جيب ربديد األىداؼ اؼبناسبة، وربديد وربليل اؼبخاطر، وتقييم ـباطر للمؤسسة ابلنسبة للمخاطر اؼبقبوؿ
 إنشاءاإلحتياؿ، وربديد وربليل التغَتات اؼبهمة اليت ديكن أف تؤثر على اؼبخاطر. أما األنشطة الرقابية فتتمثل يف 

 أو استكشافية األنشطة تكوف أف ديكنو  ،للمؤسسة اإلداري اؽبيكل خالؿ من اؼبخاطر من التخفيف وتطبيق
وعليو  الواجبات، بُت الفصل ىو الرقابة ألنشطة الرئيسي اؼبثاؿف ،فبكن حد أقصى إىل آلية تكوف أف وجيب وقائية

 خالؿ من الرقابة أنشطة نشر، و التكنولوجياأنشطة مراقبة  وتطوير اختيارجيب إختيار وتطوير أنشطة الرقابة، و 
 للضوابط السليم األداء لدعم ضروريةال اؼبعلوماتمات واإلتصاالت، فتتمثل يف . أما اؼبعلو واإلجراءات السياسات

 ،أفضل بشكل واػبارجية الداخلية الضوابط لدعم وتنظيمها ومشاركتها اؼبعلومات صبع االتصاؿ يعززو  ،الداخلية
واضحا، حبيث  االتصاؿ يكوف أف جيب واإلدارة اإلدارة ؾبلس حددىا اليت للمتطلبات الفعاؿ التنفيذ أجل منو 

 اؼبعلومات إرساؿجيب إستخداـ اؼبعلومات ذات الصلة، وجيب القياـ ابلتواصل الداخلي بشكل صحيح، وجيب 
. الداخلية الرقابة عمل على تؤثر اليت األخرى واؼبسائل الداخلية الرقابة حالة حوؿ اػبارجية األطراؼ إىل اؼبناسبة

، وعليو جيب أجلو من إنشاؤىا مت ما تعمل الداخلية الضوابط أف لضماف ضرورية أما أنشطة اؼبراقبة واؼبتابعة فهي
 إجراء تقييمات مستمرة ؼبكوانت الرقابة الداخلية، وجيب تقييم أوجو القصور واإلبالغ عنها.

                                                             
1
 Annette Schandl, Philip L. Foster, COSO Internal Control–Integrated Framework: An Implementation 

Guide for the Healthcare Provider Industry, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 

USA, JANUARY 2019, P 5. 
2
 THECAQ, GUIDE TO INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING, CENTER FOR 

AUDIT QUALITY, USA, MAY 2019, PP: 5-6. 
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 Control Objectives for Information and relatedم COBITمنوذج  -
Technology م للرقابة الداخلية، اإلصدار اغبديث واغبايلCOBIT 2019  2019الصادر سنة ،

)اؼبرتبط جبمعية التدقيق والرقابة على نظم اؼبعلومات  ITGI حبيث قاـ معهد حوكمة تكنولوجيا اؼبعلومات
ISACA إبصدار منوذج )COBIT2019 والتكنولوجيا اؼبعلومات غبوكمة اؼبرجعي اإلطارواؼبسمى بػ م 

، اؼبعلومات نظم وحوكمة اؼبعلومات تكنولوجيا تدقيق يف اعبيدة للممارساتم، واليت ىي مرجعية ؤسسيةاؼب
ؾبموعة معايَت وأطر خاصة ابلرقابة على أنظمة الكمبيوتر منظم تكنولوجيا اؼبعلوماتم للكياف )دبا  واؼبتمثلة يف

على نظم  الداخلية للرقابة متكاملة مكوانت طبسةيف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(، ويتمثل ىذا النموذج يف 
تكنولوجيا اؼبعلومات، األوىل تندرج ضمن أىداؼ اغبوكمة أما األربعة الالحقة فتندرج ضمن أىداؼ اإلدارة، 

: التقييم والتوجيو 1على التوايل ىي اػبمسة واؼبكوانت ،واألىداؼ اؼببادئ من ؾبموعة يتضمن مكوف وكل
والتخطيط والتنظيم؛ البناء واإلمتالؾ )اإلقتناء( والتنفيذ؛ التقدمي )التسليم( واػبدمة والدعم؛  واؼبراقبة؛ احملاذاة

 الرقابة والتقومي والقياس.

 :2من خالؿ األىداؼ السبعة التالية الداخلية نظاـ الرقابة وتقييم مراقبةإىل  COBITيهدؼ منوذج 

 التقييم جيباؼبراقبة، و  وإطار اؼبعلومات تكنولوجيا يف اؼبراقبة بيئةل الدائمة اؼبراقبة :الداخلية الرقابة إطار مراقبة -
 ؛اؼبعلومات تكنولوجيا يف الرقابة وإطار بيئة لتحسُت واؼبعايَت الصناعية اؼبمارسات أفضل ابستخداـ

 اؼبراجعة خالؿ من اؼبعلومات تكنولوجيا على الداخلية الرقابة فعالية عن واإلبالغ رصد :اإلشرافية اؼبراجعة -
 التغيَت، وضوابط اؼبعلومات، وأمن واؼبعايَت، للسياسات االمتثاؿ اؼبثاؿ، سبيل على ذلك، يف دبا اإلشرافية،
 ؛اػبدمة مستوى اتفاقيات يف اؼبوضوعة والضوابط

 السبب ربليل إىل تؤدي أهنا من تأكدالو  الرقابة استثناءات جبميع اؼبتعلقة اؼبعلومات تسجيل الرقابة: استثناءات -
 اؼبسؤوؿ الفرد إىل إبالغها جيب اليت االستثناءات اإلدارة تقرر أف جيب، و تصحيحية إجراءات وازباذ األساسي

 ؛اؼبتضررة األطراؼ إبالغ عن أيًضا مسؤولة اإلدارة، و تصعيدىا جيب االستثناءات وأي الوظيفة عن
 اؼبعلومات تكنولوجيا عمليات على لإلدارة الداخلية الرقابة وفعالية اكتماؿ مدى تقييم :للرقابة الذايت التقييم -

 ؛الذايت للتقييم مستمر برانمج خالؿ من والعقود والسياسات
 الداخلية الرقابة وفعالية اكتماؿ على التأكيد من مزيد على اغباجة، حسب اغبصوؿ، :الداخلية الرقابة أتكيد -

 اؼبستشارين أو الداخلي التدقيق أو اؼبؤسسي االمتثاؿ وظيفة قبل من الغَت األطراؼ مراجعات خالؿ من
 ؛الشهادات إصدار ىيئات أو اػبارجيُت

                                                             
1
 David Lanter, COBIT® 2019 FRAMEWORK: INTRODUCTION & METHODOLOGY, Information 

Systems Audit and Control Association (ISACA), USA, 2018, P 02. 
2
 ROBERT R. MOELLER, SARBANES-OXLEY INTERNAL CONTROLS (EFFECTIVE AUDITING 

WITH AS5, COBIT, AND ITIL), John Wiley & Sons, Inc. (WILEY), USA, 2008, P 042. 
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 من تأكد، والوخارجي داخلي مزود لكل الداخلية الرقابة حالة تقييم الغَت: األطراؼ لدى الداخلية الرقابة -
 ؛التعاقدية وااللتزامات والتنظيمية القانونية للمتطلبات اػبارجيُت اػبدمات مقدمي امتثاؿ

 وىذا ،التقارير وإعداد اؼبراقبة تقييمات على بناءً  فيها والبدء العالجية اإلجراءات ربديد :العالجية اإلجراءات -
 عن اؼبسؤولية إسناد اإلدارة، استجاابت وإنشاء والتفاوض اؼبراجعة :ذلك يف دبا التقييمات صبيع متابعة يشمل

 .اؼبتخذة اإلجراءات نتائج وتتبع ،اؼبخاطر قبوؿ أو اإلصالح

إىل ربقيق عدة مزااي وإستخدامات، على غرار مراقبة وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية،  COBITيهدؼ منوذج 
للعديد من الفئات اؼبستخدمة لذلك النموذج، مثل اإلدارات واؼبؤسسات )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( 

: فاإلدارات ديكنهم من خالؿ ذلك النموذج اؼبوازنة 1وف، كالتايلومقدمي خدمات تكنولوجيا اؼبعلومات واؼبدقق
والتحكم يف اؼبهاـ والوظائف واؼبراقبة والتحكم يف اؼبخاطر والوفاء ابإللتزامات، أما اؼبؤسسات )دبا يف ذلك البنوؾ 

 اػبدمات وإدارةومراقبة  أمن بشأف ضماانت على اغبصوؿواؼبؤسسات اؼبالية( فيمكنهم من خالؿ ذلك النموذج 
 خدمات مقدمي، أما خارجي خدمة مزود بواسطة أو داخلًيا تقدديها مت سواء اؼبعلومات، تكنولوجيا تقدمها اليت

 العمل يتطلبها اليت اؼبعلومات تكنولوجيا خدمات توفَتفيمكنهم من خالؿ ذلك النموذج  اؼبعلومات تكنولوجيا
إبداء رأيهم  النموذج ذلك خالؿ من فيمكنهم، أما اؼبدققوف واإلدارة للرقابة خاضعة بطريقة العمل اسًتاتيجية لدعم

 فيما يتعلق ابلرقابة الداخلية وتقدمي نصائحهم حوؿ مدى توفر األمن لتكنولوجيا اؼبعلومات.

الكونغرس م للرقابة الداخلية، الصادر ألوؿ مرة عن loi Sarbanes-Oxleyم SOX( قانوفمنوذج ) -
 وضباية الشركات ؿباسبة إصالحفيديرايل خيص  قانوف، وىو 2002سنة  اؼبتحدة األمريكيةابلوالايت  األمريكي
، اؼبالية والشفافية احملاسبة على جديدة قواعد يفرضىو و )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(  اؼبستثمر

 مايك والنائب ساربينز بوؿ ناتوريالس: مؤيديو اسم على مأوكسلي ساربينز قانوفم ابسم عادة القانوف إىل يشارو 
 وجعل ،)دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( الشركات مسؤولية زايدة ىو القانوف ىذا من اؽبدؼو  ،أوكسلي
 أمهية أكثر القانوف ىذا يعتربو  واإلحتياؿ، اؼبنحرؼ السلوؾ ومكافحة موثوقية أكثر اؼبالية اؼبعلومات توصيل

: 2أجزاء ستة من القانوف يتكوف. األمريكي احملاسبة نظاـ ربكم اليت الوحيدة الفيدرالية القوانُت أحد ألنو
 أف يجبف ،اؼبالية البياانت على التصديقوذلك من خالل  مسؤولياتو يواجو اؼبايل اؼبدير عبعل اغبساابت تصديق
 ىيئة رقابة؛ والنشر اؼبوثوقية أجل من إضافيةو  أساسية معلوماتمن  ؿبتوى التقارير؛ وموقعة مؤرخة تكوف

 الشركات ؿباسبة على الرقابة ؾبلس إنشاء؛ وجود عبنة التدقيق وقواعد التدقيق؛ والبورصات اؼبالية األوراؽ
                                                             
1
 ADELI, La Maitrise des Systèmes d’Information : Le modèle COBIT (Management des technologies de 

l'information par les processus), Association pour le Développement de la logique Informatique (ADELI), 

FRANCE, La Lettre n° 43 – Avril 2001, P 02. 

   ITGI, COBIT® 4.1, Information Technology Governance Institute (ITGI), USA, 2007, P 25. 
2 Michèle Rioux, À LA RESCOUSSE DU CAPITALISME AMÉRICAIN : LA LOI SARBANES-OXLEY, 

Chronique de l’Observatoire des Amériques, Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), 

Université du Québec à Montréal, canada, Janvier 2003, P 3. 
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 والتفتيش اؼبعايَت، ووضع التدقيق، شركات على اإلشراؼ هبدؼ إنشاؤىا مت وإشرافية تنظيمية ىيئة إنوو  ،العامة
، العقوابت؛ اؼبنحرؼ السلوؾ يف االعتباريُت أو الطبيعيُت األشخاص على األمر، لـز إذا العقوابت، وفرض
 إطار حيًتموف ال الذين األشخاص حبق عليها اإلبقاء يتم اليت اعبزائية العقوابت القانوف ىذا حيددحبيث 
 .القانوف

م ممعايَت الرقابةم للرقابة الداخلية، الصادر ألوؿ مرة the Criteria of Controlم CoCoمنوذج  -
، وىو عبارة عن ؾبموعة من اؼبعايَت 1995بكندا سنة  CICAعن اؼبعهد الكندي للمحاسبُت القانونيُت 

معيار( اػباصة ابلرقابة، مقسمة ألربعة مقاييس رئيسية، ديكن لإلدارة العليا إستخدامها إلدارة أداء  20)
 الرقابة أف على النموذج  ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( وربسُت عملية صنع القرار، ويؤكداؼبنظمة )دبا يف

 مهمة، ؤديي :1اؼبوظف، فهذا األخَت أي مع الفردي، اؼبستوى على يبدأ ولكنو أبكملها اؼبنظمة تشمل
 ،(واؼبهارات واإلمدادات واردواؼب اؼبعلومات) ابلقدرة ومدعوًما( ربقيقو اؼبراد اؽبدؼ) منها الغرض بفهم مسًتشًدا
 للتعرؼ اػبارجية والبيئة أدائو دبراقبة سيقـوو  ،الوقت دبرور جيد بشكل اؼبهمة ألداء اباللتزاـ الشعور إىلوحيتاج 

 أي على نفسو الشيء وينطبق ،إجراؤىا جيب اليت التغيَتات وحوؿ أفضل بشكل ابؼبهمة القياـ كيفية على
 والقدرة وااللتزاـ اؽبدؼ ىو الرقابة جوىر يكوف أشخاص،تتكوف من  منظمة أي فيف ،عمل ؾبموعة أو فريق

 .والتعلم واؼبراقبة
، الغرض )اذلدف( :2معيار للرقابة مقسمة إىل أربعة مقاييس )ؾبموعات( كالتايل 20النموذج من  يتكوف
 ربقيقها عند اؼبنظمة تواجهها اليت واػبارجية الداخلية اؼبخاطر وتقييم ربديد األىداؼ؛ وتوصيل إعدادوتشمل )
 يػتفهم لكػي اؼبخػاطر، وإدارة اؼبنظمػة أىػداؼ إلقبػاز اؼبصػممة السياسػات وتنفيػذ وتوصػيل إعػداد ألىدافها؛
 ربقيق كبو اعبهود تُوجو اليت اػبطط وتوصيل إعداد ؽبم؛ اؼبسموحة اغبرية ونطاؽ مػنهم اؼبطلػوب ىػو مػا العػاملوف
(؛ ومؤشرات مستهدفة أداء سقاييم على العالقة ذات واػبطط األىداؼ تشتمل أف ضرورة اؼبنظمة؛ أىداؼ
 األخالقية القيم مع البشرية اؼبوارد وفبارسات سياسات توافق األخالقية؛ القيم وتوصيل إعداد، وتشمل )اإللتزام
 اؼبنظمػة، األىػداؼ مػع وتوفقهػا واؼبسػاءلة، واؼبسػؤوليات للسػلطات الواضػح التحديػد أىدافها؛ ربقيق ومع للمنظمة

 تدفق عملية لتدعيم اؼبتبادلة الثقة مناخ تبٍت اؼبناسبُت؛ األفراد طريػق عػن واألفعػاؿ القػرارات إزبػاذ أجػل مػن
 اؼبعرفة األفراد لدى يتوفر أف، وتشمل )ادلقدرة(؛ التنظيمية األىداؼ لتحقيق الفعاؿ وأدائهم األفراد بُت اؼبعلومات
 القيم تدعم اإلتصاالت كافة إف؛ التنظيمية األىداؼ إقباز عملية تدعم اليت واألدوات واؼبهارات األساسية،
 أجػل مػن اؼبناسػب الوقػت يف واؼبالئمػة الكافيػة اؼبعلومات وتوصيل ربديد جيب األىداؼ؛ وإقباز التنظيمية
 األجزاء يف تتخذ اليت واألفعاؿ القرارات تتسم أف جيبابؼبعرفة؛  ؽبػم اؼبخصصػة واجباهتم أداء علػى األفػراد مسػاعدة

                                                             
1 CICA, Guidance on Control, Criteria of Control Board, Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), 

Canada, 1995, P i. 
2 Robert R. Moeller, Brink's Modern Internal Auditing, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc. (WILEY), 

USA, 2005, PP : 161-162. 
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 يف األخػػذ مػػع اؼبنظمػػة، يف متكامػػل كجػػزء الرقابيػػة األنشػػطة تصػػمم أف جيػػب ابلتناسق؛ للمنظمة اؼبختلفة
، ادلراقبة والتعلم(؛ الرقابية العناصر بُت اؼبتداخلة والعالقات إقبازىػػا علػػى تػػؤثر الػػيت واؼبخػػاطر أىػػدافها االعتبػػار

 تسػتدعي قػد إشػارة دبثابػة تكػوف اليت اؼبعلومات على اغبصوؿ أجل من والداخلية اػبارجية البيئة مراقبةوتشمل )
 اليت واؼبستهدفات اؼبؤشرات مقابل يف األداء مراقبة والرقابية؛ التنظيمية األىداؼ تقيػيم إعػادة إىل اغباجػة معهػا

 يسمح ودبا التنظيمية األىداؼ عليها تستند اليت للفروض الدورية اؼبراجعة واػبطط؛ التنظيمية األىداؼ تتضمنها
 كلمػا العالقػة، ذات اؼبعلومػات ونظػم اؼبعلومػات مػن اإلحتياجػات مػن كػل تقيػيم إعػادة التحدي؛ إبستمرارية

 أف لتأكيد متابعة إجراءات وتنفيذ إعداد التقارير؛ يف إخفاقات ربديد أمكػن كلمػا أو األىػداؼ يف تغيػَت حيػدث
 داخل الرقابة لفعالية الدوري ابلتقييم اإلدارة قياـ بصددىا؛ اؼبناسبة األفعاؿ إزبذت وأنو مالئمة، كانت التغَتات
 اؼبعنيُت(. اؼبسؤولُت إىل النتائج وتوصيل اؼبنظمة،

ألوؿ مرة عن ؾبموعة  اؼبنجزم للرقابة الداخلية، Turnbull Reportم Turnbullمنوذج )تقرير/دليل(  -
اؼبالية  التقارير قبل ؾبلس من والصادر ICAEW وويلز إقبلًتا القانونيُت يف احملاسبُت عمل من معهد

FRC أكتوبر ، ويف1999ابؼبملكة اؼبتحدة الربيطانية سنة  )وبعد موافقتها كذلك( بورصة لندفطلب من ب 
 دليل: الداخلية الرقابةم بعنواف التوجيهية اؼببادئ من ؿبدثة ومنقحة اؼبالية نسخة التقارير ؾبلس أصدر ،2005
بػ  ىذا استبداؿ مت 2014 سبتمرب ويف ،Turnbull دليل ابسم اؼبعروؼ ماؼبوحد القانوف بشأف للمديرين

 اؼبملكة يف البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( اؼبدرجة)دبا يف ذلك  اؼبنظمات ؼبديري يقدـ اؼبخاطرم، وىو تقرير مدليل
الشركات.  غبوكمة اؼبوحد القانوف من كل ذباه والتزاماهتم الداخلية والرقابة اؼبخاطر إدارة بشأف اؼبشورة اؼبتحدة
 والسلوكيات واؼبهاـ والعمليات السياسات يشمل نظاـ ىي الداخلية الرقابة أفيرى   Turnbull فدليل

عمليات  : تسهيل1للمنظمة )دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(، فالدليل يهدؼ إىل األخرى واعبوانب
 واؼبالية والتشغيلية التجارية لألعماؿ مناسب بشكل االستجابة من التمكُت خالؿ من الرقابة الداخلية الفعالة

 الداخلية التقارير جودة ضماف يف اؼبنظمة؛ اؼبساعدة أىداؼ لتحقيق اؼبخاطر من وغَتىا االمتثاؿ وـباطر
 يتعلق فيما الداخلية السياسات وكذلك هبا، اؼبعموؿ واللوائح للقوانُت االمتثاؿ ضماف يف واػبارجية؛ اؼبساعدة

 .األعماؿ بتسيَت
 اؼبنظمة يف الداخلية الرقابة نظاـ : يلعب2فيما يلي دليل تكمن أمهية الرقابة الداخلية وإدارة اؼبخاطر وفق ىذا

 ضباية يف الداخلية للرقابة سليم نظاـ وجود ويساىم أعماؽبا، أىداؼ لتحقيق اؼبهمة اؼبخاطر إدارة يف رئيسًيا دورًا
 ضماف على وتساعد العمليات، وكفاءة فعالية الداخلية الرقابة اؼبنظمة؛ تسهل وأصوؿ اؼبسامهُت استثمارات

 ذلك يف دبا الفعالة، اؼبالية الرقابة واللوائح؛ تعترب للقوانُت االمتثاؿ على وتساعد واػبارجية الداخلية التقارير موثوقية

                                                             
1 Professional Accountants in Business Committee (PAIB Committee), Internal Controls—A Review of 

Current Developments, Op. Cit., P 4. 
2 Turnbull Review Group, INTERNAL CONTROL: REVISED GUIDANCE FOR DIRECTORS ON THE 

COMBINED CODE, Financial Reporting Council (FRC), United Kingdom British, OCTOBER 2005, P 3. 
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 عدـ ضماف على تساعد فهي الداخلية، الرقابة عناصر من ىاما عنصرا مناسبة، ؿباسبية بسجالت االحتفاظ
موثوقة،   والنشر العمل يف اؼبستخدمة اؼبالية اؼبعلومات وأف ذبنبها ديكن اليت اؼبالية للمخاطر داع دوف اؼبنظمة تعرض
 وتنظيمها اؼبنظمة أىداؼ ابستمرار واكتشافو؛ تتطور االحتياؿ منع ذلك يف دبا األصوؿ، ضباية يف تساىم أهنا كما

 نظاـ أي فإف لذلك ابستمرار، تتغَت تواجهها اليت اؼبخاطر فإف لذلك، ونتيجة فيها، تعمل اليت والبيئة الداخلي
 ألف نظرًا اؼبنظمة، ؽبا تتعرض اليت اؼبخاطر ومدى لطبيعة ومنتظم شامل تقييم على يعتمد الداخلية للرقابة سليم

 يف اؼبساعدة ىو الداخلية الرقابة من الغرض فإف األعماؿ، يف الناجحة اؼبخاطرة على اؼبكافأة ىي جزئًيا، األرابح،
 .عليها القضاء من بدالً  مناسب بشكل فيها والتحكم اؼبخاطر إدارة

م للرقابة الداخلية، الصادر Autorité des marchés financiersم AMFمنوذج )إطار مرجعي(  -
)غبد علم الباحث(، وىو  2010مث مت تنقيحو سنة  2007ألوؿ مرة عن ىيئة األسواؽ اؼبالية بفرنسا سنة 

ذلك البنوؾ واؼبؤسسات واؼبالية للمنظمات )دبا يف  احملاسبية للمعلومات الداخلية ابلرقابة إطار مرجعي يتعلق
منظم. فيما خيص الرقابة الداخلية حيوي ىذا اإلطار  سوؽ يف للتداوؿ اؼبالية أوراقها قبوؿ يتم اؼبالية( اليت

 عنصر وىو ،لرقابة الداخلية احملاسبية واؼباليةاب يتعلق الداخلية؛ إستبياف عاـ للرقابة العامة : اؼببادئ1اؼبرجعي
 واؼبالية احملاسبية اؼبعلومات على الداخلية ابلرقابة اؼبتعلق التطبيق داخلي؛ دليل رقابة نظاـ أي يف أساسي
صدرين قبل من اؼبنشورة

ُ
 .اؼب

 الفرع الثاين: إدارة اإلمتثال واحلوكمة يف ادلؤسسات البنكية
 أوال: إدارة اإلمتثال والنماذج الدولية ذلا يف ادلؤسسات البنكية

على كافة أعماؿ وأقساـ وفروع البنك دبا  فهي دبثابة وظيفة أساسية ذات منط رقايبأما إدارة اإلمتثاؿ يف البنوؾ 
يف ذلك إدارة اؼبخاطر، وىي تسعى وهتدؼ إىل مراقبة مدى اإلمتثاؿ واإللتزاـ ابلقواعد واألنظمة واللوائح اؼبنظمة 
للعمل البنكي واؼبقرة والصادرة من طرؼ البنك اؼبركزي وؾبلس النقد والقرض واللجنة اؼبصرفية ضمن إطار قانوف 

قرض )حالة اعبزائر(، وىي تعترب ضمن وظائف الرقابة الدائمة ومن اؼبستوى الثاين يف أغلب البنوؾ النقد وال
 العمومية اعبزائرية.

 تقييمات تقدمي يف دورىا ويتمثل ،)العملياتية( التشغيلية اإلدارة عن مستقلة وظيفةىي  االمتثاؿ وظيفةف
 .االمتثاؿ عدـ ـباطر ؾباؿ يف البنك لوضع موضوعية

 ناؾ عدة مناذج دولية إلدارة اإلمتثاؿ يف اؼبنظمات )دبا يف ذلك اؼبؤسسات البنكية واؼبالية(، منها:وى
، 2014سنة  ISO الدولية التقييس منظمةإلدارة اإلمتثاؿ الصادر عن  ISO19600 :2014منوذج  -

والنموذج ىو عبارة عن إطار خاص إبدارة اإلمتثاؿ يف اؼبؤسسات )دبا يف ذلك اؼبؤسسات البنكية واؼبؤسسات 
 إرشاداتم، فالغرض من ىذا النموذج ىو توفَت التوجيهية اؼببادئ - االمتثاؿ إدارة نظماؼبالية( واؼبسمى بػ م

                                                             
1
 Olivier Poupart-Lafarge, Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne (Cadre de référence), 

Op. Cit., P 5. 
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)دبا يف  اؼبنظمة داخل االستجابة وسريع فعاؿ امتثاؿ إدارة نظاـ وربسُت وصيانة وتقييم وتنفيذ وتطوير إلنشاء
 :ISO37301 بواسطةمن قبل اؼبنظمة وتعويضو  اؼبعيار ىذا إلغاء ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية(، مت

: سياؽ اؼبنظمة )ويضم ؿباور 1، يضم ىذا النموذج عدة ؿباور رئيسية خاصة إبدارة اإلمتثاؿ ىي2021
)ويضم ؿباور فرعية(؛ التخطيط )ويضم ؿباور فرعية(؛ الدعم )ويضم ؿباور فرعية(؛ العملية فرعية(؛ القيادة 

 )ويضم عدة ؿباور فرعية(؛ تقييم األداء )ويضم ؿباور فرعية(؛ التحسُت )ويضم ؿباور فرعية(.
، 2021سنة  ISO الدولية التقييس منظمةإلدارة اإلمتثاؿ الصادر عن  ISO37301: 2021منوذج  -

الصادر عن نفس اؼبنظمة سنة  ISO19600 :2014ديث وتعديل وتكملة وتعويض لنموذج وىي رب
، والنموذج ىو عبارة عن إطار خاص إبدارة اإلمتثاؿ يف اؼبؤسسات )دبا يف ذلك اؼبؤسسات البنكية 2014

ودليل اإلستخداـم، فالغرض من ىذا النموذج  تطلباتاؼب - االمتثاؿ إدارة نظمواؼبؤسسات اؼبالية( واؼبسمى بػ م
 االستجابة وسريع فعاؿ امتثاؿ إدارة نظاـ وربسُت وصيانة وتقييم وتنفيذ وتطوير إلنشاء إرشاداتىو توفَت 

)دبا يف ذلك البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية( ابإلضافة إىل تقدمي ؾبموعة اؼبتطلبات الضرورية لتنفيذ  اؼبنظمة داخل
داخل اؼبنظمة وتقدمي دليل اإلستخداـ لتحسُت تنفيذ إدارة اإلمتثاؿ بكل كفاءة وفعالية، يضم إدارة اإلمتثاؿ 

: سياؽ اؼبنظمة )ويضم عدة ؿباور فرعية(؛ القيادة 2ىذا النموذج عدة ؿباور رئيسية خاصة إبدارة اإلمتثاؿ ىي
ة ؿباور فرعية(؛ العملية )ويضم عدة ؿباور فرعية(؛ التخطيط )ويضم عدة ؿباور فرعية(؛ الدعم )ويضم عد

 )ويضم عدة ؿباور فرعية(؛ تقييم األداء )ويضم عدة ؿباور فرعية(؛ التحسُت )ويضم عدة ؿباور فرعية(.

 تعريف احلوكمة يف ادلؤسسات البنكيةاثنيا: 

البنكي تعٍت اغبوكمة يف اعبهاز أما ابلنسبة للحوكمة البنكية، إضافة للتعريف الذي مت ذكره يف اؼببحث السابق، 
مراقبة األداء من قبل ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك وضباية حقوؽ ضبلة األسهم واؼبودعُت، ابإلضافة إىل 
االىتماـ بعالقة ىؤالء ابألطراؼ اػبارجية، واليت تتحدد من خالؿ اإلطار التنظيمي وسلطات اؽبيئة الرقابية، 

 .3لعامة والبنوؾ اػباصة واؼبشًتكةوتنطبق اغبوكمة يف اعبهاز البنكي على البنوؾ ا

فاغبوكمة البنكية تتضمن وضع اػبطط والسياسات وربديد اؼبسؤوليات والصالحيات واألساليب واإلجراءات 
السليمة اػباصة بكيفية حسن التنفيذ وانتظاـ العمل على ـبتلف اؼبستوايت اإلدارية، وإدارة ؾبلس اإلدارة واؼبديرين 

ة البنك، واليت تشمل على: وضع اػبطط والسياسات واإلسًتاتيجيات لعمل اؼبؤسسات التنفيذيُت لشؤوف وأنشط
البنكية؛ وضع األىداؼ اإلسًتاتيجية للبنك؛ تفعيل أداء ؾبالس اإلدارات؛ تشغيل عمليات البنك بشكل يومي؛ 
                                                             
1
 ISO, INTERNATIONAL STANDARD ISO19600 (COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS–

GUIDELINES), First edition, International Standardization Organization (ISO), Switzerland, 0204, PP: 5-02. 
2
 ISO, INTERNATIONAL STANDARD ISO37301 (COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS– 

Requirements with guidance for use), First edition, International Standardization Organization (ISO), 

Switzerland, 0200, PP: 5-19. 
 .281، ص 2006 مصر، اعبامعية، الدار، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد ادلايل واإلداريدمحم مصطفى سليماف،  3



 البنكية العمليات وتدقيق البنكية ادلخاطر إدارة حول النظرية األدبيات: األولالفصل 

58 
 

اؼبصاحل؛ وضع اؽبياكل  ربديد اؼبخاطر اؼبقبولة للنشاط البنكي؛ كيفية الوفاء دبسؤولياهتم ذباه اؼبسامهُت وأصحاب
التنظيمية لإلدارات التنفيذية وتفعيل أدوارىا؛ كيفية تنظيم أنشطة البنك بشكل آمن وسليم ومتفق مع اللوائح 
والقوانُت؛ وضع األنظمة اؼبناسبة والفعالة للتدقيق والرقابة الداخلية؛ تطبيق مبدأ الشفافية واإلفصاح؛ وضع أنظمة 

 1تلف اإلدارات واألقساـ؛ ضباية مصاحل اؼبودعُت.فعالة للتقارير عن أداء ـب

وتتمثل العناصر األساسية يف عملية اغبوكمة البنكية يف ؾبموعتُت، سبثل اجملموعة األوىل األطراؼ الداخلية وىم 
 ضبلة األسهم وؾبلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واؼبراقبوف واؼبدققوف الداخليوف، أما اجملموعة الثانية فتتمثل يف

األطراؼ اػبارجية، اؼبمثلُت يف اؼبودعُت، وصندوؽ أتمُت الودائع ووسائل اإلعالـ وشركات التصنيف والتقييم 
اإلئتماين، ابإلضافة إىل اإلطار القانوين، التنظيمي والرقايب، أما الركائز األساسية اليت البد من توافرىا حىت يكتمل 

خص يف الشفافية وتوافر اؼبعلومات وتطبيق اؼبعايَت احملاسبية الدولية إحكاـ الرقابة الفعالة على أداء البنوؾ فتتل
 .2والنهوض دبستوى الكفاءات البشرية من خالؿ التدريب

 اثلثا: أمهية احلوكمة يف ادلؤسسات البنكية
 :3تكمن أمهية اغبوكمة يف اؼبؤسسات البنكية فيما يلي

 والصناعية للدولة؛أمهية البنوؾ كمركز لألنشطة اؼبالية والتجارية  -
 ؛من اؼبؤسسات الصناعية والتجارية عرضة البنوؾ، بوجو عاـ، للصدمات اؼبالية أكثر من غَتىا -
 طبيعة أعماؿ البنوؾ اليت تتسم بسرعة اغبركة؛ -
 الدور الكبَت واؼبهم للبنوؾ، كعوف إقتصادي، يف االقتصاد الوطٍت من خالؿ العمليات البنكية اليت تقـو هبا؛ -
 اؼبودعُت والدائنُت واؼبسامهُت؛كاألاثر األوسع انتشارا اؼبًتتبة على إهنيار البنوؾ واليت تناؿ من صبيع األطراؼ   -
 تساعد البنوؾ يف إدارة اؼبخاطر البنكية والرقابة عليها بطريقة منظمة وفبنهجة وسليمة؛ -
أبرزىا ربسن أداء البنوؾ، وارتفاع قيمتها إف البنوؾ اليت تطبق مبادئ اغبوكمة تتفوؽ على غَتىا يف مزااي كثَتة،  -

 يف السوؽ، ابإلضافة إىل اغبد من مستوايت اؼبخاطرة؛
التطور السريع واؼبتزايد للصناعة البنكية، خاصة على الصعيد الدويل، وما يسايره من تزايد شدة اؼبنافسة بُت  -

ملكية البنوؾ كاالستحواذ  اؼبؤسسات البنكية على الصعيد العاؼبي وما يصاحبو من ربوالت جذرية يف
واالندماج البنكي، وىو ما جيعل اغبوكمة البنكية عنصرا مهما وحاظبا يف أتمُت اآلليات القادرة على استيعاب 

 ربدايت تلك التحوالت؛

                                                             
 .244، ص 2008 مصر، اعبامعية، الدار، حوكمة الشركات ودور أعضاء رلالس اإلدارة وادلديرين التنفيذينيدمحم مصطفى سليماف،  1
 .32، ص مرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرة، حاكم ؿبسن الربيعي، ضبد عبد اغبسُت راضي  
 .282-281، ص ص:مرجع سبق ذكره، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد ادلايل واإلداريدمحم مصطفى سليماف،  2
 .245-244ص ص: ، مرجع سبق ذكره، حوكمة الشركات ودور أعضاء رلالس اإلدارة وادلديرين التنفيذينيدمحم مصطفى سليماف،  3
 .51-46، ص ص: مرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم ؿبسن الربيعي، ضبد عبد اغبسُت راضي،   
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 ازدايد اىتماـ البنوؾ يف العصر اغبايل ابالبتكارات اؼبالية كاؼبشتقات اؼبالية والتكنولوجيا اؼبالية، وىذا ما حيتم -
 إدارة رشيدة ابلبنك للتماشي ما تلك االبتكارات؛

 تفيد اغبوكمة اعبيدة يف اغبد من التقلبات الكبَتة اليت تشهدىا أسواؽ اؼباؿ. -
 البنكية ادلؤسسات يف : التدقيقالثاينادلطلب 

اليت سنحاوؿ من خالؿ ىذا اؼبطلب التطرؼ التعاريف اػباصة ابلتدقيق يف البنوؾ مث نوجز ـبتلف األىداؼ 
يسعى التدقيق البنكي إىل ربقيقها مث نتكلم ـبتلف اؼبرجعيات الدولية واحمللية اؼبنظمة لعملية التدقيق يف اؼبؤسسات 

 البنكية، مث نتكلم عن أجهزة تدقيق اؼبؤسسات البنكية.
 الفرع األول: مدخل للتدقيق يف ادلؤسسات البنكية

 األهداف، ادلرجعيات الدولية واحمللية، ادلعايري الدولية(أوال: التدقيق ابدلؤسسات البنكية )التعريف، 
 قبل التطرؽ لتعريف التدقيق البنكي وجب التطرؽ ؼبفهـو التدقيق.

أبنو فحص للمعلومات أو البياانت اؼبالية من قبل شخص مستقل وؿبايد ألي  يعرؼ التدقيق بصورة رئيسية
 .1ينمؤسسة بغرض النظر عن ىدفها وحجمها أو شكلها القانو 

كما يقصد ابلتدقيق بشكل عاـ أبنو فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبياانت واؼبستندات واغبساابت والدفاتر 
، وإبداء الرأي الفٍت احملايد يف مدى عدالة القوائم اؼبالية قيد التدقيق فحصا انتقاداي منظمااػباصة ابؼبشروع 

 .2عن حقيقة نتائج أعمالو من ربح أو خسارة عن تلك الفًتة للمشروع يف هناية فًتة زمنية ؿبددة، ومدى تعبَتىا
كما أصدرت صبعية احملاسبة األمريكية مفهوما آخر للتدقيق ال يزاؿ ىو اؼبفهـو السائد حىت اآلف، حيث عرفتو 
أبنو عملية منتظمة للحصوؿ على أدلة إثبات متعلقة بنتائج األحداث واألنشطة االقتصادية، وتقييمها بطريقة 

 .3ضوعية لتحديد مدى التطابق بُت ىذه النتائج واؼبعايَت احملددة وإيصاؿ النتائج إىل اؼبستخدمُت اؼبعنيُتمو 
 :4، وىيعناصر األساسية اليت ترتكز عليهامن خالؿ دراسة اؼبفاىيم السابقة للتدقيق ديكن استخالص ال

 التدقيق عملية منتظمة تتم من خالؿ منهج يعتمد على التخطيط وفق برانمج ؿبدد يقـو إبعداده اؼبدقق؛ إف -
إف عملية التدقيق تعتمد على حصوؿ اؼبدقق على األدلة والقرائن اؼبرتبطة بتأكيدات اإلدارة عن األحداث  -

 واألنشطة االقتصادية للمنشأة قيد التدقيق؛
ى فحص األدلة وتقييمها دبوضوعية لتحديد مدى االتفاؽ بينها وبُت أتكيدات إف عملية التدقيق تعتمد عل -

 اإلدارة من جهة ومدى توافقها مع معايَت اإلبالغ اؼبايل الدولية من جهة أخرى؛
إف عملية التدقيق تنتهي إبصدار تقرير هنائي يوضح نتائج ىذه العملية ومدى تعبَت القوائم اؼبالية عن حقيقة  -

 خالؿ فًتة ؿبددة وإيصاؿ ىذا التقرير إىل اعبهات اؼبعنية اليت تعتمد عليو. نشاط اؼبنشأة
                                                             

 .12، ص 2012، الطبعة األوىل، دار وائل، األردف، تدقيق احلساابت اإلطار النظريإيهاب نظمي، ىاين العزب،  1
 .24، ص مرجع سبق ذكره، ساابت مدخل معاصر وفقا دلعايري التدقيق الدوليةتدقيق احلرزؽ أبو زيد الشحنة،  2
 .نفس اؼبرجع، نفس الصفحة 3
 .25، ص نفس اؼبرجع 4
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إف اؼبتتبع ألثر التدقيق عرب التاريخ يدرؾ أبف ىذا األخَت جاء نتيجة اغباجة اؼباسة لو بغية بسط الرقابة من 
تحصيل، الدفع طرؼ رؤساء القبائل أو اعبماعات أو أصحاب اؼباؿ واغبكومات على الذين يقوموف بعملية ال

واالحتفاظ ابؼبواد يف اؼبخزوانت نيابة عنهم، حبيث يرجع أصل تسمية مصطلح التدقيق إىل حكومات قدماء 
اؼبصريُت واليوانف الذين استخدموا اؼبدققُت بغية التأكد من صحة اغبساابت العامة، وكاف اؼبدقق وقتها يستمع إىل 

 .1مدى سالمتها من كل التالعبات واألخطاء، ابلتايل صحتها القيود اؼبثبتة ابلدفاتر والسجالت للوقوؼ على

كما قبد أنو يف العصر اإلسالمي قد سبت فبارسة وظيفة التدقيق حيث أف اػبليفة عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر جعل 
مواسم اغبج فرصة لعرض حساابت الوالة وتدقيقها وكاف الغرض الرئيسي من ىذه الوظيفة ىو اكتشاؼ الغش 

طأ وؿباسبة اؼبسؤولُت عنها، وقد ػبصت أىداؼ التدقيق يف ذلك الوقت ألجل التأكد من نزاىة األشخاص واػب
 .2اؼبسؤولُت عن األمور اؼبالية

لقد تطورت وظيفة التدقيق عرب العصور وخاصة منذ بداية القرف العشرين وىذا التطور راجع إىل تطور اقتصاد 
ريطانيا وتطور الصناعة والتجارة، والزايدة يف أنشطة اؼبؤسسات والشركات السوؽ وعند ظهور الثورة الصناعية يف ب

اؼبسامهة، ويف ىذا اإلطار أصدرت بعض الدوؿ الصناعية الكربى مثل بريطانيا وفرنسا نصوصا تشريعية تلـز 
يق إعداد تقرير  الشركات اؼبسامهة بتعيُت خرباء مستقلُت لتدقيق الواثئق احملاسبية واؼبالية للمصادقة عليها عن طر 

كتايب يكوف دوري ويتم بعد انتهاء اؼبؤسسة من إعداد اغبساابت اػبتامية ويبدي فيو اؼبدقق رأيو الفٍت احملايد عن 
 .3مدى صدؽ وعدالة اغبساابت اؼبالية

 تعود أمهية التدقيق إىل كونو وسيلة ال غاية، وهتدؼ ىذه الوسيلة إىل خدمة مستخدمي القوائم اؼبالية اؼبدققة
وتعتمدىا يف إزباذ قراراهتا ورسم سياساهتا، كما قبد أف ؾبلس إدارة اؼبؤسسة يعتمد اعتمادا كليا على البياانت 

 .4احملاسبية يف وضع اػبطط ومراقبة األداء

جيب توافر صفات شخصية وأخالقية معينة يف اؼبدقق تؤىلو للقياـ بواجباتو على أفضل وجو فبكن وأىم ىذه 
 انة والنزاىة؛ احملافظة على أسرار اؼبهنة؛ الصرب واللباقة والقدرة على التصرؼ؛ الثقافة واؼبعرفة.: األم5الصفات ىي

: يقـو 6للتدقيق العديد اؼبزااي واليت من اؼبمكن أف تكوف ذات فائدة للمنشأة ؿبل التدقيق أو للمالؾ، منها
دققة أف ربصل على القروض البنكية التدقيق ابكتشاؼ األخطاء والتالعب؛ ديكن للمنشأة اليت حساابهتا م

                                                             
-6، ص ص: 2014ئر، ، الطبعة الرابعة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزاادلراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري وادلمارسة التطبيقيةدمحم التهامي طواىر، مسعود صديقي،  1
7. 
 .12-11، ص ص: مرجع سبق ذكره، تدقيق احلساابت اإلطار النظريإيهاب نظمي، ىاين العزب،  2
 .12، ص نفس اؼبرجع 3
 .15، ص نفس اؼبرجع 4
 .67، ص 2009، الطبعة األوىل، دار صفاء، األردف، مراجعة ادلعامالت ادلاليةنواؼ دمحم عباس الرماحي،  5
 .23-22، ص ص: 2009، الطبعة الثانية، دار اؼبسَتة، األردف، تدقيق احلساابت ادلعاصر الناحية النظريةغساف فالح اؼبطارنة،  6
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بسهولة؛ يسهل اكتشاؼ الضعف واػبلل يف نظاـ الرقابة الداخلية من قبل اؼبدقق ويتم ازباذ االجراءات الالزمة 
لتحسينو؛ التدقيق ىو أفضل وسيلة للحكم على مدى التزاـ اؼبنشأة ابالحتفاظ ابلدفاتر والسجالت وفقا للمعايَت 

قوانُت والتشريعات اؼبعموؿ هبا يف دولة اؼبنشأة؛ يؤدي التدقيق إىل االلتزاـ من قبل اؼبسجل يف احملاسبية الدولية وال
الدفاتر واحملاسبُت يف اؼبنشأة، واغبرص وااللتزاـ يف أداء عملهم؛ ديكن ربديد ضريبة الدخل على اؼبنشأة بسهولة 

شبن شرائها بسهولة يف حالة وجود سجالت  وبوضوح عند قيامها بتدقيق حساابهتا؛ عند بيع اؼبنشأة ديكن ربديد
وحساابت قد مت تدقيقها؛ تساعد اغبساابت اؼبدققة يف حالة نشوء اػبالؼ بُت اؼبنشأة والعاملُت حوؿ األجور 
والرواتب؛ يف حالة تعرض اؼبنشأة ػبسائر نتيجة الكوارث )اغبريق، الفيضاانت وغَتىا( فإنو يسهل على شركة 

ات عند وجود حساابت مت تدقيقها يف اؼبنشأة؛ ديكن للمنشأة أف تستفيد من خربات اؼبدقق التأمُت ربديد التعويض
الذي يقـو ابستمرار بتدقيق اغبساابت ويستطيع تقدمي النصح واؼبشورة فيما خيص اػبلل أو مواطن الضعف يف 

 النظاـ احملاسيب أو اإلداري للمنشأة.

التدقيق ابؼبؤسسات البنكية، يتمثل يف عملية اؼبتابعة واؼبالحظة والفحص وتقدمي التوصيات واإلرشادات،  إف
والغاية األساسية منو ىو االطمئناف من أف األعماؿ واؼبعامالت تتم حسب القوانُت واللوائح واألسس واؼبعايَت، 

لالزمة للتطوير إىل األفضل يف اؼبستقبل وذلك وبياف اؼبخالفات وربليلها وبياف أسباهبا وتقدمي التوصيات ا
للمحافظة على األمواؿ وتنميتها وربديد كافة اغبقوؽ ابلعدؿ، فتلك العملية يقـو هبا فريق من اؼبدققُت واؼبراقبُت 
الذين تتوافر فيهم مواصفات وشروط معينة سبكنهم من القياـ ابؼبهاـ واؼبسؤوليات على الوجو األفضل، ويتمثل 

 .1لتدقيق يف األعماؿ والتصرفات واؼبعامالت واػبدمات اليت يقـو هبا البنك خالؿ فًتة زمنية ؿبددةنطاؽ ا
فالتدقيق البنكي هو التدقيق الذي ميارس على ادلؤسسات البنكية عرب كافة مستوايهتا وهياكلها وفروعها 

 احمللية وحىت الدولية.
 :2أىداؼ منهايسعى التدقيق يف اؼبؤسسات البنكية إىل ربقيق عدة 

 اكتشاؼ ما قد يوجد ابلدفاتر من أخطاء وغش؛ -
 تقليل فرص ارتكاب األخطاء أو الغش عن طريق زايرات اؼبدقق اؼبفاجئة وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية؛ -
 بياف مصداقية اؼبعلومات اليت ربويها القوائم اؼبالية لكافة األطراؼ اؼبعنية؛ -
 السياسات اؼبالية والبنكية واحملاسبية وغَتىا وااللتزاـ هبا عند التنفيذ؛االطمئناف من اتباع النظم واألسس و  -
بياف التجاوزات واالكبرافات واإلفصاح عن أوجو القصور وربليل أسباهبا وتقدمي اإلرشادات والتوجيهات  -

 والنصائح ؼبعاعبتها؛
 دفاتر والسجالت؛اغبصوؿ على رأي فٍت ؿبايد حوؿ مدى مطابقة القوائم اؼبالية ؼبا ىو مقيد ابل -

                                                             
 .144، ص 2013الطبعة األوىل، دار وائل، األردف، ، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،  1
 .146-144، ص ص: نفس اؼبرجع 2
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 يعترب اؼبدقق وكيال عن اؼبسامهُت؛ -
تقدمي تقارير وبياانت إىل اعبهات اؼبعنية ابلبنك إليضاح دورىا يف ؾباؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبياف  -

 مدى قياـ البنك ابؼبسؤوليات اؼبلقاة عليو اذباه تنمية اجملتمع وتطهَت البيئة؛
 بعة تنفيذىا؛مراقبة اػبطط اؼبوضوعة ومتا -
خدمة كافة األطراؼ اليت تستخدـ القوائم اؼبالية وتعتمد عليها يف ازباذ القرارات ورسم السياسات سواء سبثلت  -

 ىذه األطراؼ يف اإلدارة أو اؼبستثمرين أو رجاؿ األعماؿ واحملللُت اؼباليُت واالقتصاديُت واؽبيئات اغبكومية؛
 ذي يعمل فيو البنك؛اؼبسامهة يف ربقيق الرفاىية للمجتمع ال -
التأكد من صدؽ وسالمة البياانت اؼبسجلة يف السجالت والدفاتر ومدى تعبَتىا عن اؼبعامالت اليت قاـ هبا  -

 البنك؛
تقومي أداء عمل البنوؾ على فًتات دورية لبياف اإلجيابيات للعمل على دعمها؛ وإبراز السلبيات لتقدمي  -

 التوصيات الالزمة.
)أطر( يعتد هبا يف عملية التدقيق )التدقيق الداخلي والتدقيق اػبارجي( يف اؼبؤسسات ىناؾ عدة مرجعيات 

 البنكية واؼبالية، منها ما ىي دولية ومنها ما ىي ؿبلية )طبعا يف اعبزائر(، من أبرزىا:
 مرجعيات التدقيق الدولية: تتمثل يف:

الذي قاـ  AICPA القانونيُت للمحاسبُت األمريكي( اجملمع) للمعهد التابع ASB التدقيق معايَت ؾبلس -
 ؛GAAS عاما قبوال اؼبقبولة التدقيق معايَت ؾبموعةإبصدار 

 التدقيق الدولية فبارسةلجنة ، الذي كاف يعرؼ سابقا بIAASB ةالدولي والتأكيد التدقيق معايَت ؾبلس -
IAPCللمحاسبُت الدويل رباداإل ، وىو منبثق عن IFAC التدقيق عايَت مؾبموعة ، والذي قاـ إبصدار
 ؛ISAsالدولية 

 ؛ IPPFلممارسة اؼبهنية للتدقيق الداخلي اؼبعايَت الدولية لوالذي قاـ إبصدار  IIAمعهد اؼبدققُت الداخليُت  -
، IIA الداخليُت اؼبدققُت ؼبعهد الفرنسي الفرع ىو، IFACIاؼبعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخليُت  -

والذي ( CRIPPAI) الداخلي التدقيق يف اؼبهنية للممارسات الدويل اؼبرجع إطاروالذي قاـ إبصدار 
 ، وىو يعتمد بو يف البنوؾ التجارية العمومية اعبزائرية؛الداخليُت اؼبدققُت معهد من معتمدة إرشاداتيتضمن 

، اليت قامت من خالؿ معهد حوكمة تكنولوجيا ISACAصبعية التدقيق والرقابة على نظم اؼبعلومات  -
 Control Objectives forم COBIT2019التابع ؽبا إبصدار منوذج  ITGI اؼبعلومات

Information and related Technologyاؼبرجعي اإلطارم للرقابة الداخلية، واؼبسمى بػ م 
 م؛اؼبؤسسية والتكنولوجيا اؼبعلومات غبوكمة

 للرقابةم الرقابة معايَتم CoCo منوذجوالذي قاـ إبصدار  CICA القانونيُت للمحاسبُت الكندي اؼبعهد -
 الداخلية؛
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 خرباء بُت ذبمع صبعية ىي ،AFAI اؼبعلومات تكنولوجيا ؾباؿ يف واالستشارات للتدقيق الفرنسية اعبمعية -
 مكرسة وىي، ISACA من الفرنسي الفرع يى ،فرنسا يف اؼبعلومات ونظم التدقيق ؾباؿ يف استشاريُت

 تدقيق وتقنيات أساليب تطوير تعزيز إىل دؼوهت ،اؼبعلومات أنظمة يف والتحكم اؼبعلومات تكنولوجيا لتدقيق
 .اؼبعلومات تكنولوجيا ومراقبة

 مرجعيات التدقيق احمللية )اعبزائرية(: فتتمثل يف:
 اعبزائرية التدقيق معايَت ؾبموعةالذي قاـ إبصدار  MF لوزارة اؼبالية التابع CNC اجمللس الوطٍت للمحاسبة -

NAA  معيار موزعة على أربعة ؾبموعات(؛ 16)حاليا 
 اؼبصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت اؼبنبثق عن اجمللس الوطٍت للمحاسبة واؼبنظم لعمل اػبرباء احملاسبُت؛ -
 الغرفة الوطنية حملافظي اغبساابت اؼبنبثقة عن اجمللس الوطٍت للمحاسبة واؼبنظم لعمل ؿبافظي اغبساابت؛ -
 واحملاسب اغبساابت وؿبافظ احملاسيب اػببَت دبهن اؼبتعلق، 2010جواف  29خ يف اؼبؤر  01-10 القانوف -

 ، اؼبنظم ؼبهن اػببَت احملاسيب وؿبافظ اغبساابت واحملاسب اؼبعتمد؛اؼبعتمد
، والذي اؼبالية واؼبؤسسات للبنوؾ الداخلية ابلرقابة اؼبتعلق ،2011نوفمرب  28اؼبؤرخ يف  08-11 النظاـ رقم -

 بنوده بطريق مباشرة أو غَت مباشرة للتدقيق مثل البند الذي يعرؼ عبنة التدقيق؛تتطرؽ بعض 
 القرض اؼبتعلقة ابلتدقيق.و بنود ومواد القوانُت واألنظمة اػباصة ابلنقد  -

يستند التدقيق البنكي إىل ؾبموعة من اؼبعايَت اليت تضبط وتصوب وتوجو عملو، وىي اؼبعايَت اؼبقبولة قبوال 
 واؼبعايَت الدولية واؼبعايَت احمللية ماعبزائريةم.عاما، 

 AICPAالتابع للمعهد )اجملمع( األمريكي للمحاسبُت القانونيُت  ASBأصدر ؾبلس معايَت التدقيق فقد 
، وىي ؾبموعة من اإلرشادات اؼبهنية اليت يستخدمها GAASؾبموعة من معايَت التدقيق اؼبقبولة قبوال عاما 

عمليات التدقيق، فهي تساعد على ضماف دقة وإتساؽ وقابلية إجراءات وتقارير اؼبدقق، كما اؼبدقق عند إجراء 
أهنا تعترب مقياس عبودة األداء واإلجراءات واألىداؼ اليت جيب ربقيقها واليت جيب أف يتبناىا اؼبدقق أثناء قيامو 

ؾبموعة اؼبعايَت العامة، ؾبموعة معايَت العمل  بعملو، وتنقسم معايَت التدقيق اؼبقبولة قبوال عاما إىل ثالثة ؾبموعات:
 اؼبيداين، ؾبموعة معايَت إبداء الرأي.

ترتبط ابؼبدقق، من حيث أتىيلو العلمي والعملي، إضافة إىل ؾبموعة  اليت مجموعة اؼبعايَت العامة ىيف
 يل العلمي والعملي؛معيار التأى :1الصفات اليت جيب أف يتصف هبا، حيث تشمل ىاتو اجملموعة ثالث معايَت ىي

 .يار بذؿ العناية اؼبهنية الالزمةمع ؛معيار استقالؿ وحياد اؼبدقق
التخطيط معيار  :2ًتتبط بتنفيذ التدقيق، حيث تشمل ثالث معايَت ىيف أما ؾبموعة معايَت العمل اؼبيداين

 .على أدلة إثبات كافية ومالئمة وؿمعيار اغبص ؛ة وتقييم نظاـ الرقابة الداخليةمعيار دراس ؛اؼبالئم لعملية التدقيق
                                                             

 .42-39، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري وادلمارسة التطبيقيةدمحم التهامي طواىر، مسعود صديقي،  1
 .127-125، ص ص: مرجع سبق ذكره، تدقيق احلساابت مدخل معاصر وفقا دلعايري التدقيق الدوليةرزؽ أبو زيد الشحنة،  2
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آخر معيار جيب االلتزاـ بو، إذ وىي تعترب ؼبدقق القائم بعملية التدقيق فًتتبط اب أما ؾبموعة معايَت إبداء الرأي
ينبغي أف يوضح ويشَت يف التقرير اؼبقدـ وبكل صراحة عن رأي فٍت ؿبايد حوؿ مدى داللة القوائم اؼبالية اػبتامية 

، كما جيب أف يقـو اؼبدقق إببداء رأي فٍت حوؿ اؼبعلومات الناذبة عن نظاـ 1ايل اغبقيقي للمؤسسةعلى اؼبركز اؼب
التقرير  ؛التقرير التحفظي ؛التقرير النظيف :2اؼبعلومات احملاسبية كوحدة واحدة ابستعماؿ أحد أنواع التقرير التالية

 .تقرير عدـ إبداء الرأي ؛السالب
واؼبقسمة إىل ثالثة ؾبموعات، قبد ؾبموعة معايَت  GAASإضافة إىل معايَت التدقيق اؼبقبولة قبوال عاما 

اليت أصدرهتا ( الدولية من معايَت التدقيق ددع، كل ؾبموعة تتضمن ثالثة عشر ؾبموعة) ISAsالتدقيق الدولية 
 الدويل االرباد عباف إحدى كانت ،1978، وىي ىيئة مستقلة أتسست سنة IAPCعبنة فبارسة التدقيق الدولية 

وتعرؼ  2002، واليت سبت إعادة تشكيلها بعد سنة 1991 عاـ ىلإ 1978 عاـ من( IFAC) للمحاسبُت
اجملموعة  :3، وتشمل ىذه اؼبعايَت اجملموعات التالية(IAASB) الدولية والتأكيد التدقيق معايَت حاليا دبجلس

طر واالستجابة يف اجملموعة الثالثة: تقييم اػب ؛واؼبسؤولياتاجملموعة الثانية: اؼببادئ العامة  ؛األوىل: األمور التمهيدية
لسادسة: االستفادة اجملموعة ا ؛اجملموعة اػبامسة: أدلة اإلثبات ؛موعة الرابعة: الرقابة الداخليةاجمل ؛تقدير األخطاء

ة اجملموع ؛وعة الثامنة: اجملاالت اؼبتخصصةاجملم ؛لسابعة: نتائج التدقيق وتقاريرهاجملموعة ا ؛من عمل آخرين
عايَت اجملموعة اغبادية عشر: اؼب ؛البياانت الدولية ؼبهنة التدقيقاجملموعة العاشرة:  ؛التاسعة: اػبدمات ذات العالقة

ثالثة عشر: اجملموعة ال ؛تنطبق على صبيع عمليات التأكيد الثانية عشر: اجملموعة ؛الدولية الرتباطات الفحص
 .اػبدمات ذات العالقة

 التدقيق معايَت ؾبلساليت أصدرىا اؼبعايَت الدولية عة من ىناؾ ؾبمو  ،ISAsمعايَت التدقيق الدولية إضافة إىل 
اؼبعايَت اؼبعايَت الدولية لعمليات اؼبراجعة؛ اؼبعايَت الدولية لعمليات التأكيد؛ وىي:  (IAASB) الدولية والتأكيد
 فبارسة التدقيق الدولية.الحظات ماؼبعايَت الدولية لرقابة اعبودة؛ للخدمات ذات العالقة؛ الدولية 

 ISA1000: 4تتمثل يفابػبصوص و معايَت تدقيق دولية مت إصدارىا خبصوص التدقيق البنكي  وىناؾ
العالقة بُت اؼبشرفُت على البنك واؼبراجعُت اػبارجيُت،  ISA1004دقة اؼبتبادلة بُت البنوؾ، إجراءات اؼبصا
ISA1006 مراجعة البياانت اؼبالية للبنوؾ. 

أما ابلنسبة ؼبعايَت التدقيق الدولية اؼبندرجة ضمن اجملموعات الثالثة عشر السابقة الذكر، فمنها ما ىو ذات 
: األىداؼ العامة ؼبدقق اغبساابت اؼبستقل والسلوؾ من التدقيق ISA200: 5نذكر عالقة ابلتدقيق البنكي، منها

                                                             
 .53، ص مرجع سبق ذكره، ادلراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري وادلمارسة التطبيقيةصديقي، دمحم التهامي طواىر، مسعود  1
 .57-55، ص ص: نفس اؼبرجع 2
 .24، ص 2018-2017 ، مطبوعة مقدمة لطلبة احملاسبة والتدقيق، قسم العلـو اؼبالية واحملاسبة، جامعة غرداية، اعبزائر،التدقيق ادلايل واحملاسيب دروس نظريةبوحفص رواين،  3
 .30، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق البنكي، بوحفص رواين 4
 .32-31ص: ، ص نفس اؼبرجع 5
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: مراقبة اعبودة وتدقيق ISA220: الشروط اؼبتعلق بعملية التدقيق؛ ISA210وفقا للمعايَت الدولية للتدقيق؛ 
: مسؤولية اؼبدقق اػباصة ابإلفصاح عن الغش عند تدقيق ISA240: واثئق التدقيق؛ ISA230القوائم اؼبالية؛ 
: االتصاالت مع ISA260: النظر يف القوانُت واللوائح عند تدقيق القوائم اؼبالية؛ ISA250القوائم اؼبالية؛ 

: إيصاؿ أوجو القصور يف الرقابة الداخلية إىل اؼبسؤولُت عن اغبوكمة واإلدارة؛ ISA265اؼبسؤولُت عن اغبوكمة؛ 
ISA300 التخطيط لتدقيق البياانت اؼبالية؛ :ISA315 فهم الشركة وبيئتها وتقييم ـباطر البياانت اػباصة :

: إجراءات اؼبدقق يف اإلستجابة للمخاطر اؼبقيمة؛ ISA330: األمهية النسبية يف التدقيق؛ ISA320اؼبادية؛ 
ISA402دمية؛ : اعتبارات التدقيق اؼبتعلقة ابؼبنشآت اليت تستعمل مؤسسات خISA450 تقييم األخطاء :

إعتبارات إضافية لبنود ؿبددة؛ -: أدلة اإلثباتISA501: أدلة اإلثبات؛ ISA500اؼبكتشفة عند التدقيق؛ 
ISA505 اؼبصادقات اػبارجية؛ :ISA510األرصدة اإلفتتاحية؛ -: تكاليف التدقيق ألوؿ مرةISA520 :

: ISA540اإلنتقائية األخرى؛ -يق وإجراءات اإلختبارات: اؼبعاينة يف التدقISA530اإلجراءات التحليلية؛ 
: ISA570: األحداث الالحقة؛ ISA560: األطراؼ ذات العالقة؛ ISA550تدقيق التقديرات احملاسبية؛ 

: ISA610: االستفادة من عمل مراجع آخر؛ ISA600: إقرارات اإلدارة؛ ISA580استمرارية الشركة؛ 
: تقرير اؼبدقق اؼبستقل حوؿ ISA700: االستفادة من عمل اػببَت؛ ISA620مراعاة عمل التدقيق الداخلي؛ 

: التعديالت على تقرير اؼبدقق اؼبستقل؛ ISA701ؾبموعة كاملة من البياانت اؼبالية ذات الغرض التاـ؛ 
ISA710 األرقاـ اؼبقارنة؛ :ISA720 مسؤوليات اؼبدقق اؼبتعلقة دبعلومات أخرى يف واثئق ربتوي على :

: اعتبارات خاصة عند تدقيق القوائم اؼبالية اؼبعدة وفقا لألطر واالستعماالت ISA800مالية مدققة؛  بياانت
: اعتبارات خاصة عند ISA810: اعتبارات خاصة عند التدقيق اعبزئي للقوائم اؼبالية؛ ISA805اػباصة؛ 

: ضبط جودة الشركات ISQC01ودة؛ : اؼبعايَت الدولية ؼبراقبة اعبISQCالتقرير اؼبختصر حوؿ القوائم اؼبالية؛ 
 اليت تؤدي عمليات التدقيق واؼبراجعات من القوائم اؼبالية، والتأكيد األخرى واػبدمات ذات العالقة.

)اؼبعايَت الدولية للممارسة اؼبهنية  IPPF، ىناؾ معايَت دولية خاصة ابلتدقيق الداخلي إضافة إىل ما سبق ذكره
للتدقيق الداخلي( منها ما ىو يستعمل يف التدقيق البنكي، فتلك اؼبعايَت تشكل األساس ؼبمارسة مهنة التدقيق 
الداخلي )دبا يف ذلك التدقيق البنكي الداخلي( وتتألف تلك اؼبعايَت من قسمُت، معايَت اػبصائص واليت ربدد 

ىا يف اؼبؤسسات واألفراد الذين ديارسوف عملية التدقيق الداخلي، ومعايَت األداء اليت تتناوؿ اػبصائص الواجب توفر 
طبيعة التدقيق الداخلي وربدد معايَت اػبصائص ومعايَت األداء على صبيع خدمات التدقيق الداخلي، كما توجد 

ىل ربقيق اعبودة واألداء وتسهيل وىي معايَت تقييس دولية هتدؼ إ ISOىناؾ معايَت تدقيق بنكي يف ظل معايَت 
عملية التبادؿ الدويل للسلع واػبدمات، ومن بُت تلك اؼبعايَت اليت يستند عليها يف التدقيق البنكي قبد: 

ISO9362  ،)الرموز اؼبعرفة للبنك يف اؼبعامالت اإللكًتونية(ISO4217  ،)ربديد ـبتلف العمالت(
ISO31000  ،)إدارة اؼبخاطر(ISO13616 رقم(  اغبساب اؼبصريف الدويلIBAN.)1 

                                                             
 .36-35ص: ، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق البنكي، بوحفص رواين 1
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من خالؿ اجمللس الوطٍت  اعبزائر إضافة إىل معايَت التدقيق اؼبقبولة قبوال عاما واؼبعايَت الدولية للتدقيق، سعت
 مهنة تؤدي إىل تطوير واليت ،NAAاحمللية  التدقيق للمحاسبة ربت إشراؼ وزارة اؼبالية إلصدار ؾبموعة من معايَت

 ذىن اؼبدققُت، من والغموض اللبس وإزالة الدويل، اؼبستوى إىل للمدققُت اؼبهٍت األداء كفاءة توىمس ورفع التدقيق
 .بينهم التفاوت تقليص اؼبسامهة يف وكذلك
 إصدار كل يتضمن ،ؼبعايَت التدقيق احمللية )اعبزائرية( إصدارات أربعة الساعة حد إىل يوجد الصدد ىذا ويف

 معايَت كاآليت: أربعة
 حوؿ اتفاؽم 210 : اؼبعيار اعبزائري للتدقيق1وتضم اؼبعايَت التالية :احمللية التدقيق ؼبعايَت األوىل اإلصدارات -

 560 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقماػبارجية التأكيداتم 505 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقمالتدقيق مهاـ أحكاـ
 ؛مالكتابية التصرحياتم 580 اؼبعيار اعبزائري للتدقيق؛ مأحداث تقع بعد إقفاؿ اغبساابت واألحداث الالحقةم

 تدقيق زبطيطم 300 : اؼبعيار اعبزائري للتدقيق2وتضم اؼبعايَت التالية :احمللية التدقيق ؼبعايَت الثانية اإلصدارات -
 مهاـم 510 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقماؼبقنعة العناصرم 500 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقماؼبالية الكشوؼ

 ؛ماؼبالية على الكشوؼ التدقيق وتقرير الرأي أتسيسم 700؛ اؼبعيار ماإلفتتاحية األرصدة-األولية التدقيق
 اإلجراءاتم 520 اؼبعيار اعبزائري للتدقيق :3وتضم اؼبعايَت التالية :احمللية التدقيق ؼبعايَت الثالثة اإلصدارات -

 استخداـم 610 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقماإلستغالؿ استمراريةم 570 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقمالتحليلية
 ؛ماؼبدقق طرؼ من معُت خبَت أعماؿ استخداـم 620 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقمالداخليُت اؼبدققُت أعماؿ

؛ مالتدقيق واثئقم 230 : اؼبعيار اعبزائري للتدقيق4وتضم اؼبعايَت التالية :احمللية التدقيق ؼبعايَت الرابعة اإلصدارات -
 يف السربم 530 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقمخاصة اعتبارات – اؼبقنعة العناصرم 501 اؼبعيار اعبزائري للتدقيق

 اغبقيقية للقيمة احملاسبية التقديرات فيها دبا احملاسبية التقديرات تدقيقم 540 ؛ اؼبعيار اعبزائري للتدقيقمالتدقيق
 .مهبا اؼبتعلقة الواردة واؼبعلومات

 أسس التدقيق يف ادلؤسسات البنكية اثنيا:
 :5وللتدقيق يف اؼبؤسسات البنكية عدة أسس وقواعد ومبادئ ربكمو وتضبط عمل اؼبدقق من أمهها قبد

األسس اإلديانية: جيب على اؼبدقق أف يستشعر أبف هللا سبحانو وتعاىل يراقبو يف كل معامالتو وتصرفاتو، فبا  -
 خالص وإبتقاف؛جيعلو يعمل إب

األسس األخالقية: أف يتسم اؼبدقق ابلصدؽ واألمانة يف البياانت واؼبعلومات اؼبدرجة يف تقاريره واؼبقدمة إىل  -
 اإلدارة، كما جيب عليو ربمل اؼبسؤولية وحفظ أسرار البنك وأسرار الغَت؛

                                                             
 .2، ص 2016، وزارة اؼبالية، اعبزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2016فيفري  04اؼبؤرخ يف  002مقرر رقم  1
 .2، ص 2016، وزارة اؼبالية، اعبزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2016أكتوبر  11اؼبؤرخ يف  150مقرر رقم  2
 .2، ص 2017، وزارة اؼبالية، اعبزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2017مارس  15اؼبؤرخ يف  23مقرر رقم  3
 .2، ص 2018، وزارة اؼبالية، اعبزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2018بتمرب س 24اؼبؤرخ يف  77مقرر رقم  4
 .149-146، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،  5
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لبنك، كما تباشر على صبيع أساس الشمولية: جيب أف يغطي التدقيق كافة األنشطة والعقود اليت ديارسها ا -
األفراد ابؼبستوايت اإلدارية سواء كانوا ابؼبستوايت العليا أو الدنيا، أي أف نطاؽ التدقيق يف البنك جيب أف 

 يشمل اعبوانب اؼبالية واحملاسبية واإلدارية والتشغيلية والتكنولوجية واالجتماعية؛
 وتقاريرىا مؤيدة ابألدلة الثابتة اؼبوضوعية؛أساس اؼبوضوعية: جيب أف تكوف عملية التدقيق  -
أساس الفورية: جيب أف تتم عمليات التدقيق أوال أبوؿ وأف تكوف عند التخطيط، ومتزامنة مع التنفيذ وبعده  -

حىت ديكن معرفة اؼبخالفات والتجاوزات، وأوجو القصور فور حدوثها وبياف األسباب، كما جيب أف تكوف 
 اإلجراءات الالزمة للتصحيح والتطوير إىل األحسن؛ىناؾ سرعة يف إزباذ 

أساس اعبمع بُت الثبات واؼبرونة: ويقصد بذلك ثبات أسس ومعايَت التدقيق ومرونة اإلجراءات واألساليب  -
واألدوات اليت تستخدـ واليت جيب أف تتكيف حسب الظروؼ واؼبتغَتات احمليطة ابلبنك، وعلى اؼبدقق أف 

 ؛ونظم اؼبعلومات وشبكات االتصاالت يثة كأساليب اغباسبات اإللكًتوينلتقنية اغبدأيخذ أبحدث األساليب ا
ولديو خربة  اؼبؤسسات البنكيةأساس اؼبعرفة والكفاءة الفنية: ويعٍت أف يكوف اؼبدقق على علم بطبيعة أنشطة  -

ة على الدورات مالئمة، وعليو أف يطور أداءه وينمي كفاءتو ويكتسب اػبربة فبن سبقوه من خالؿ اؼبواظب
 التدريبية؛

االستمرارية: ويقصد بذلك استمرارية عملية التدقيق ماداـ النشاط قائما ومستمرا، دبعٌت أال تكوف وقتية أساس  -
أو حسب الطلب، وىذا ما يضمن الفورية يف اكتشاؼ اؼبخالفات واالكبرافات، وإبراز أوجو القصور ؼبعاعبتها 

ج زمٍت للتدقيق للسنة اؼبالية، وىذه اؼبيزة زبتلف عن التدقيق غَت اؼبستمر فورا، فبا يستوجب وجود خطة وبرانم
 الذي يتم فقط يف هناية السنة أو عندما حيدث طارئ.

الداخلي التدقيق فوفقا للجنة ابزؿ، كإطار عاـ ؼببادئ اغبوكمة البنكية، يعترب االستخداـ الفعاؿ لعمل التدقيق )
كية كاعًتاؼ أبمهية وظيفة الرقابة اليت يقـو هبا اؼبدققوف، ومن اؼبالحظ أف أمهية اػبارجي( ابؼبؤسسات البنالتدقيق و 

الرقابة على اؼبستويُت الداخلي واػبارجي ال تنحصر يف قياـ اؼبراقبُت بدورىم فحسب، وإمنا يف االستفادة من 
ويف الوقت اؼبناسب، فدور  التقارير اؼبرفوعة من جهتهم إىل ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا وذلك على كبو فعاؿ

اؼبدققُت يعد حيواي يف عملية اغبوكمة البنكية، حيث تعزز كفاءة ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا من خالؿ: ادراؾ 
أمهية وظيفة التدقيق وأتكيدىا يف صبيع أقساـ البنك؛ تبٍت اإلجراءات اليت تعزز مكانة واستقاللية اؼبدققُت؛ 

قت اؼبناسب من مالحظات ومقًتحات اؼبدققُت؛ ضماف استقاللية مدير التدقيق ابلعمل االستفادة الفعلية ويف الو 
على تقدمي تقريره إىل رئيس ؾبلس اإلدارة أو رئيس عبنة التدقيق يف اجمللس؛ السماح للمدققُت اػبارجيُت بتقييم  

عاعبة اؼبشاكل اؼبثبتة من لدف كفاءة الرقابة الداخلية؛ ازباذ اإلجراءات التصحيحية اؼبطلوبة من لدف اإلدارة ؼب
افو اؼبدققُت يف الوقت اؼبناسب؛ التأكد من أف أساليب التعويض اؼبايل منسجمة مع القيم األخالقية للبنك وأىد

 1.واسًتاتيجيتو وبيئتو
                                                             

 .79-78، ص ص: مرجع سبق ذكره، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء وادلخاطرةحاكم ؿبسن الربيعي، ضبد عبد اغبسُت راضي،  1
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 اثلثا: التدقيق التحليلي ابدلؤسسات البنكية
البنكي واؼبايل والثقة فيو قبد اإلشراؼ البنكي الذي من أىم أحد العوامل الرئيسية احملافظة على استقرار النظاـ 

خيدـ اؼبصلحة العامة، وىو قائم على التدقيق التحليلي اؼبستمر للبنك، حبيث أنو ينبغي أف يكوف منهج التدقيق 
التحليلي للبنوؾ اؼبطبق من قبل اؼبشرفُت فباثال لذلك الذي يطبقو ؿبللو القطاع اػباص واؼبدققُت اػبارجيُت أو 
مديري البنك، ويشكل اإلشراؼ على البنوؾ جزءا ال يتجزأ من عملية أعرض كثَتا ومتواصلة وتشمل يف العادة 
مراقبة خارج اؼبوقع وفحصا داخل اؼبوقع، وتشمل ىذه العملية إرساء إطار قانوين للقطاع البنكي وربديد السلطات 

اللوائح والقوانُت اليت ربد من مستوى اؼبخاطرة  التنظيمية واإلشرافية، وتعريف شروط ومعايَت الًتخيص وتنفيذ
اؼبسموح للبنوؾ بتحملها، وتشمل اػبطوات األخرى الضرورية إرساء إطار لإلعداد الرشيد للتقارير واؼبراقبة خارج 
اؼبواقع وتنفيذ ىذه األنشطة، ويتلو ذلك إشراؼ يف اؼبوقع، وتوفر نتائج أعماؿ الفحص داخل اؼبوقع مدخالت 

 1لتنمية اؼبؤسسية للبنوؾ ذات الصلة وربسُت البيئة التنظيمية واإلشرافية.لعملية ا
فالتدقيق التحليلي يف البنوؾ ىو إحدى وسائل التدقيق اليت يلجأ إليها اؼبدقق للتعرؼ على اؼبؤشرات اؼبالية 

قيمة اؼبتوقعة ألي للتقارير اؼبالية للبنك مقارنة بفًتات سابقة أو ببنوؾ أخرى، حيث يعتمد عليها يف ربديد ال
حساب بناءا على العالقات التارخيية اليت تربط التقارير اؼبالية ببعضها البعض. فالتدقيق التحليلي يف البنوؾ يهدؼ 
إىل: فهم العمليات البنكية؛ ربديد العمليات البنكية اليت ربيط هبا اؼبخاطر البنكية؛ تقييم مدى إختبار صحة 

د العمليات البنكية اليت تستلـز تدقيق إضايف؛ اؼبراجعة اإلصبالية والشاملة للمعلومات تنفيذ العمليات البنكية؛ ربدي
 اؼبالية.

دير التدقيق التحليلي للبنوؾ بعدد من اؼبراحل تكوف فيها نتائج مرحلة ما مدخالت للمرحلة اؼبوالية واؽبدؼ 
الوجو األكمل ينتج عنها وسيط مايل آمن النهائي ؽبذه العملية ؾبموعة من التوصيات اليت إف مت تنفيذىا على 

 :3، وفيما يلي مراحل عملية التدقيق التحليلي2وسليم ويعمل بصورة جيدة
مرحلة بناء وصبع بياانت اؼبدخالت، ومن بُت اؼبصادر/األدوات اؼبستعاف هبا قبد االستقصاء، القوائم اؼبالية  -

فتتمثل يف بياانت مدخالت واستبياانت وجداوؿ  وبياانت مالية أخرى، أما ابلنسبة ؼبخرجات ىاتو اؼبرحلة
 بياانت مالية مكتملة؛

مرحلة معاعبة البياانت، ومن بُت اؼبصادر/األدوات اؼبستعاف هبا قبد بياانت مدخالت مكتملة )استبياانت  -
 وجداوؿ بياانت مالية(، أما ابلنسبة ؼبخرجات ىاتو اؼبرحلة فتتمثل يف بياانت ـبرجات معاعبة؛

يل/تفسَت بياانت اؼبخرجات اؼبعاعبة/اؼبقننة، ومن بُت اؼبصادر/األدوات اؼبستعاف هبا قبد بياانت مرحلة ربل -
 مدخالت وبياانت ـبرجات معاعبة، أما ابلنسبة ؼبخرجات ىاتو اؼبرحلة فتتمثل يف نتائج ربليلية؛

                                                             
-2007، الطبعة الثانية، الدار اعبامعية، مصر، ادلتطلبات( شركات قطاع عام وخاص ومصارف-التجارب-ادلبادئ-حوكمة الشركات )ادلفاهيمطارؽ عبد العاؿ ضباد،  1

 .840-839، ص ص: 2008
 .840، ص نفس اؼبرجع 2
 .842، ص نفس اؼبرجع 3
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ؼبستعاف هبا قبد نتائج مرحلة إعداد تقرير ربليل خارج اؼبوقع عن ـباطر البنك، ومن بُت اؼبصادر/األدوات ا -
ربليلية وتقارير الفحص السابقة يف اؼبوقع، أما ابلنسبة ؼبخرجات ىاتو اؼبرحلة فتتمثل يف تقرير فحص خارج 

 اؼبوقع و/أو شروط مرجعية للفحص يف اؼبوقع؛
قبد  مرحلة اؼبتابعة من خالؿ الفحص يف اؼبوقع، التدقيق التحليلي، ومن بُت اؼبصادر/األدوات اؼبستعاف هبا -

تقرير فحص خارج اؼبوقع وشروط مرجعية للفحص يف اؼبوقع، أما ابلنسبة ؼبخرجات ىاتو اؼبرحلة فتتمثل يف 
 تقرير فحص خارج اؼبوقع وخطة تنمية مؤسسية أو مذكرة نفاىم؛

مرحلة تقوية مؤسسية، ومن بُت اؼبصادر/األدوات اؼبستعاف هبا قبد تقرير فحص خارج اؼبوقع ومذكرة تفاىم  -
 مية اؼبؤسسية، أما ابلنسبة ؼبخرجات ىاتو اؼبرحلة فتتمثل يف وسيط مايل يعمل بصورة جيدة؛للتن

 مرحلة تكرار العملية اعتمادا على التقارير السابقة وأوجو القصور التنظيمي اؼبتعرؼ عليها. -
للمخاطر يتضمن التدقيق التحليلي عادة تدقيق األوضاع والظروؼ اؼبالية وقضااي خاصة ذات صلة ابلتعرض 

وإدارة اؼبخاطر، وابإلضافة إىل التحقق من صحة االستنتاجات اؼبتوصل إليها أثناء التدقيق خارج اؼبوقع يغطي 
التدقيق يف اؼبوقع عددا أكرب بكثَت من اؼبوضوعات وتعٌت بدرجة أكرب جبوانب كيفية تشمل مدى توافر وجودة 

احل عملية التدقيق التحليلي ينبغي أف تركز على: ماذا حدث؛ اؼبعلومات اإلدارية واألسئلة اليت تطرح أثناء كل مر 
ؼباذا حدث؛ أتثَت اغبدث/االذباه؛ استجابة إدارة البنك واسًتاتيجيتها؛ توصيات احمللل؛ ما أوجو الضعف الواجب 

 1إبرازىا.
اخل اؼبواقع أو وفيما يلي اإلطار التحليلي للتدقيق التحليلي )ملخص مقًتح لتقارير البنك التحليلية( خارج ود

التقارير التشخيصية لبنك ما، والتفاصيل اليت ينبغي أف يبحث عنها احمللل أثناء تدقيق ربليلي ما متصل إبدارة 
 :2اؼبخاطر

 نظرة عامة على القطاع اؼبايل والبنكي وتنظيمو؛ االحتياجات التنموية اؼبؤسسية؛ اؼبلخص التنفيذي والتوصيات؛ -
إدارة اؼبخاطر اػباصة بو: خلفية اترخيية ومعلومات عامة؛ ىيكل اجملموعة  نظرة عامة على البنك وثقافة -

واؼبنظمة؛ النظم احملاسبية واؼبعلومات اإلدارية والرقابة الداخلية؛ تكنولوجيا اؼبعلومات؛ ثقافة إدارة اؼبخاطر 
 وعملية إزباذ القرار؛

رايف؛ اإلدارة التنفيذية؛ التدقيق الداخلي/عبنة حوكمة الشركات: ضبلة األسهم/اؼبلكية؛ ؾبلس اإلدارة/اجمللس اإلش -
 التدقيق؛ اؼبدققوف اػبارجيوف؛

 إدارة اؼبخاطر اؼبالية:
ىيكل اؼبيزانية والتغَتات اغبادثة فيو: بناء اؼبيزانية )ىيكل األصوؿ/النمو والتغَتات؛ ىيكل اإللتزامات/النمو  -

 انية؛ األصوؿ اليت تدر إيرادات منخفضة أو معدومة؛والتغَتات(؛ النمو اإلصبايل يف البنود داخل وخارج اؼبيز 
                                                             

 .841-840، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلتطلبات( شركات قطاع عام وخاص ومصارف-التجارب-ادلبادئ-حوكمة الشركات )ادلفاهيمطارؽ عبد العاؿ ضباد،  1
 .847-841، ص ص: نفس اؼبرجع 2
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ىيكل قائمة الدخل )حساب النتائج( والتغَتات اغبادثة فيو )الرحبية/اإليرادات(: مصادر الدخل )التغَتات يف  -
اؽبيكل واذباىات الدخل(؛ ىيكل األصوؿ ابؼبقارنة هبيكل الدخل؛ اؽبوامش اؼبكتسبة على ـبتلف مكوانت 

 الدخل التشغيلي وربليل اؼبصروفات التشغيلية؛ العائد على األصوؿ وأمواؿ اؼبسامهُت؛أعماؿ الوساطة؛ 
كفاية رأس اؼباؿ: سياسات اإلحتفاظ برأس اؼباؿ؛ اإللتزاـ دبتطلبات كفاية رأس اؼباؿ؛ متطلبات رأس اؼباؿ  -

 اؼبستقبلية احملتملة؛ ىيكل أمواؿ اؼبسامهُت؛ شكل ـباطر أصوؿ اؼبيزانية؛
ر اإلئتماف: سياسات ونظم وإجراءات إدارة ـباطر اإلئتماف؛ شكل اؼبقًتضُت؛ استحقاؽ القروض؛ إدارة ـباط -

منتجات القروض؛ التحليل القطاعي للقروض؛ التعرضات الكبَتة لألفراد واألطراؼ ذات الصلة؛ تصنيف 
اؼ ذات وتكوين ـبصصات القروض واألصوؿ األخرى؛ ربليل القروض اليت ؽبا متأخرات؛ التسليف ألطر 

 عالقة؛
اإللتزامات؛ عمليات -إطار السياسة واغبوكمة؛ إدارة األصوؿ-تنظيم وظيفة اػبزانة: تنظيم وظيفة اػبزانة -

سبويل واستثمار العجز والفوائض اؼبتوقعة )إدارة احملافظ اإلستثمارية واؼبتاجرة اإلمتالكية؛ التمويل يف -السوؽ
)قياس وإدارة اؼبخاطر مالسيولة؛ اإلئتماف؛ السوؽ؛ العمالتم؛ قياس األسواؽ احمللية والدولية(؛ ربليل اؼبخاطر 

وربليل األداء؛ رفع تقارير عن اؼبخاطر؛ اغبوكمة واإللتزاـ واؼبخاطر التشغيلية؛ اإلسًتاتيجيات الكمية وأحباث 
-مات اؼبعلوماتيةاؼبخاطرة متطوير النماذج وغَتىام(؛ عمليات اػبزانة )إدارة النقدية؛ التسوايت؛ احملاسبة؛ اػبد

 تكنولوجيا اؼبعلومات(؛
إدارة ؿبافظ اإلستثمار: حجم وىيكل ؿبفظة اإلستثمار ابؼبقارنة ابإللتزامات قصَتة األجل؛ اؼبفاضلة اؼبعيارية  -

من أجل قياس األداء؛ اإلستثمارات اؼبستوفية الشروط؛ أدوات قياس اؼبخاطرة واإلئتماف اؼبستخدمة؛ اإلدارة 
 إلستثمار؛ إدارة اؼبخاطرة وإعداد موازنة ؽبا؛ تقارير اؼبخاطر؛الفاعلة حملفظة ا

إدارة اؼبتاجرة اإلمتالكية/ـباطرة السوؽ: سياسات ونظم وإجراءات ـباطر السوؽ/األسعار؛ ىيكل ؿبفظة  -
اؼبتاجرة اإلمتالكية؛ استخداـ اؼبشتقات؛ القيمة اؼبعرضة للمخاطرة، حدود اؼبركز وـبصصات منع اػبسائر؛ 

 السوؽ اؼبرتبطة ابألنشطة واؼبشتقات؛ـباطر 
إدارة ـباطرة أسعار الفائدة: سياسات ونظم وإجراءات إدارة ـباطرة أسعار الفائدة؛ التنبؤ أبسعار الفائدة؛  -

 مقاييس لتحديد األثر احملتمل للحركات اػبارجية اؼبنشأ يف أسعار الفائدة على رأس ماؿ البنك؛
وإجراءات إدارة ـباطرة السيولة؛ اإللتزاـ ابؼبتطلبات التنظيمية؛ ىيكل إدارة ـباطر السيولة: سياسات ونظم  -

إستحقاؽ الودائع؛ الوصوؿ إىل الودائع ومصادرىا )ظبات اؼبودعُت(؛ اؼبودعوف الكبار وتقلب التمويل؛ سوء 
 لة؛التطابق اؼبتوقع يف استحقاؽ األصوؿ واإللتزامات )سلم اإلستحقاؽ(؛ اؼبراكز اؼبتصلة دبخاطرة السيو 

إدارة ـباطر العملة: سياسات ونظم وإجراءات إدارة ـباطرة العملة؛ ىيكل عمالت األصوؿ واإللتزامات؛  -
ىيكل عمالت األنشطة اػبارجة عن نطاؽ اؼبيزانية؛ ىيكل إستحقاؽ اإللتزامات ابلعمالت األجنبية؛ ىيكل 

 عرض للمخاطرة؛عمالت القروض والودائع؛ اؼبركز الصايف الفعلي اؼبفتوح ورأس اؼباؿ اؼب
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إدارة اؼبخاطرة التشغيلية: خربة اإلحتياؿ داخليا وخارجيا؛ فبارسات التوظيف وسالمة مكاف العمل؛ استخداـ  -
تكنولوجيا اؼبعلومات لتحسُت إدارة اؼبخاطرة التشغيلية؛ فعالية عمليات الرقابة الداخلية؛ إستخداـ اؼبعلومات 

 اإلدارية يف أغراض اإلدارة التشغيلية؛
الصة والتوصيات: وتشمل األدوات التحليلية جداوؿ النسب و/أو األشكاؿ البيانية اؼببنية على بياانت اػب -

داخلة معاعبة وترتبط ىذه النسب هبيكل اؼبيزانية والرحبية وكفاية رأس اؼباؿ وـباطرة اإلئتماف والسوؽ، والسيولة 
البنك اليت زبضع يف العادة ؼبراقبة خارج وـباطرة العملة، وىي تشكل يف ؾبموعها ؾبموعة كاملة من نسب 

اؼبوقع، وسبكن اعبداوؿ احملللُت من اغبكم على فعالية عملية إدارة اؼبخاطر ومن قياس األداء، وتؤلف ىذه 
اعبداوؿ اإلحصائية مع اؼبعلومات الكيفية اؼبستقاة من اإلستبياف اؼبادة اػباـ اليت يقـو عليها التحليل اؼبتضمن 

ج اؼبواقع، وتوفر األشكاؿ البيانية سبثيال بصراي للنتائج وىي يف جوىرىا صورة منوذجية للوضع يف تقارير خار 
اغبايل يف البنك، وجيوز أيضا استخداـ األشكاؿ البيانية الواردة يف اؼبطبوعة أثناء عملية اؼبراقبة خارج اؼبوقع  

 كنقطة بداية للفحص داخل اؼبوقع.
 :1ة عند قيامو دبهاـ التدقيق أف ينتبو بشكل خاص إىل ما يليجيب على اؼبدقق ابؼبؤسسات البنكي

 تعقد العمليات البنكية اليت تتوالىا اؼبؤسسات البنكية؛ -
 نطاؽ األنشطة الرئيسية الذي توفره مؤسسات اػبدمة للمؤسسات البنكية؛ -
 االلتزامات الطارئة والبنود اليت خارج اؼبيزانية؛ -
 أعماؿ البنوؾ، كاإلرشادات الرقابية الصادرة عن عبنة ابزؿ وعن البنوؾ اؼبركزية؛االعتبارات التنظيمية اليت ربكم  -
 نطاؽ تكنولوجيا اؼبعلومات واألنظمة األخرى اليت تستعُت هبا اؼبؤسسات البنكية يف أعماؽبا؛ -
اعبوىرية واليت ـباطر التدقيق اليت تنشأ أثناء عملية التدقيق ابؼبؤسسات البنكية واؼبتمثلة يف: ـباطر األخطاء  -

تشمل اؼبخاطر الذاتية )ـباطر حدوث البياانت الكاذبة جوىراي( وـباطر الرقابة )ـباطر أال سبنع أنظمة الرقابة 
الداخلية للبنك أو ال تكتشف وتصحح مثل تلك البياانت الكاذبة يف حينها(؛ ـباطر االكتشاؼ )ـباطر أال 

 الباقية(؛يكتشف اؼبدقق أي من البياانت الكاذبة جوىراي 
األمهية النسبية، فمثال ردبا يكوف للبياانت اػباطئة الصغَتة نسبيا أتثَت ملحوظ على نتائج الفًتة الزمنية وعلى  -

 رأس اؼباؿ؛
اإلقرارات اؼبكتوبة )سبثيالت اإلدارة(، واليت تعترب ذات عالقة دبحتوى تدقيق البنك ؼبساعدة اؼبدقق يف ربديد ما  -

ليل الذين مت ربصيلهما كامال ألغراض التدقيق، وىذا صحيح بشكل خاص للعمليات إذا كانت اؼبعلومات والد
البنكية اليت ال ديكن إظهارىا عادة يف البياانت اؼبالية )البنود خارج اؼبيزانية( ولكن ديكن إظهار دليلها 

 بسجالت أخرى ديكن أال يكوف اؼبدقق مدركا ؽبا؛
 نتشار اعبغرايف الواسع للوكاالت البنكية ؼبعظم اؼبؤسسات البنكية؛اشًتاؾ مدققُت آخرين يف التدقيق بسبب اال -

                                                             
 .74-51، ص ص: 2015، الطبعة الثانية، دار صفاء، األردف، تدقيق البنوك واألدوات ادلالية ادلشتقةأضبد حلمي صبعة،  1
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تنسيق العمل الواجب تنفيذه إلقباز تدقيق كفؤ وفعاؿ، وذلك من خالؿ التنسيق مع اػبرباء يف اجملاالت  -
 القانونية والضريبية وغَتىا وحىت مع مدققُت آخرين؛

ف يبقى متيقظا للعمليات البنكية لألطراؼ ذات معامالت األطراؼ ذات العالقة، حبيث جيب على اؼبدقق أ -
 العالقة خالؿ سَت عملية التدقيق، خصوصا يف ؾباالت اإلقراض واالستثمار؛

 اعتبارات االستمرارية، دبعٌت جيب على اؼبدقق أف يتأكد من مدى قدرة البنك على مواصلة واستمرارية نشاطو. -
 اجلزائرتدقيق أعمال ادلؤسسات البنكية يف  الفرع الثاين:

ىو التدقيق الذي  األوىل اعبهة، يف اعبزائر تشرؼ على عمليات التدقيق ابؼبؤسسات البنكية جهاتىناؾ أربعة 
 مركزية اؼبخاطر، مركزية العامة، اؼبفتشية)من خالؿ مصاغبو اؼبركزية اؼبشًتكة:  البنك اؼبركزيكل من يقـو بو  

 مركزية رصيد، بدوف الشيكات إصدار مكافحة مركزية ،(الدفع عوارض مركزية) اؼبدفوعة غَت اؼبستحقات
على اؼبؤسسات البنكية اؼبنطوية  ( واللجنة اؼبصرفية وؾبلس النقد والقرضاؼبايل االستعالـ معاعبة خلية اؼبيزانيات،

 اعبهةأما ىو عبنة التدقيق اؼبوجودة داخل اؼبؤسسة البنكية،  الثانية أما اعبهةربت النظاـ البنكي واؼبايل يف الدولة، 
ىو التدقيق اػبارجي الذي  ةالرابع اعبهةفهو التدقيق الداخلي اؼبوجود كذلك داخل اؼبؤسسة البنكية، أما  ةالثالث

 ؿبافظي اغبساابت ماؼبدققُت اػبارجيُتاؼبدققُت اؼبستقلُت و ديارس من قبل أطراؼ خارجيُت عن اؼبؤسسة البنكية )
 م(.القانونيُت

 أجهزة تدقيق ادلؤسسات البنكية ابجلزائر أوال:
بزايرات ميدانية إىل البنوؾ للتدقيق على أعماؽبا، ويعتمد مدققو البنك يقـو جهاز الرقابة يف البنك اؼبركزي إف 

اؼبركزي على أسلوب العينات كمبدأ عاـ للتأكد من تطبيق التعليمات اؼبختلفة اليت يتوجب على البنوؾ إتباعها 
ها، ويقـو بتدقيق أعماؿ بعض األقساـ وخاصة فيما يتعلق ابلتسهيالت اإلئتمانية، ويسجل مالحظاتو وعدـ ـبالفت

ويرفعها يف هناية زايراتو يف تقارير إىل اإلدارة العليا للبنك مع توصياتو، ومن أىم األساليب الرقابية اؼبتبعة من قبل 
ؼبرسلة من البنوؾ إىل البنك اؼبركزي؛ التشاور واإلقناع البنك اؼبركزي قبد: ربليل الكشوفات والبياانت الدورية ا

الودي؛ إصدار األوامر والتعليمات؛ االستعالـ واؼبتابعة؛ تنظيم اإلئتماف نوعا وكما ابستخداـ أدوات السياسة 
 1النقدية اؼبختلفة.

أعماؿ اؼبؤسسات كما تقـو كل من اللجنة اؼبصرفية وؾبلس النقد والقرض بعمليات رقابة وتفتيش وتدقيق على 
إليهم من  اؼبرسلة الدورية والبياانت الكشوفاتالبنكية، إما رقابة وتفتيش وتدقيق عن بعد من خالؿ التقارير و 

اليت يقـو هبا اؼبفتشوف واؼبدققوف واؼبراقبوف لتلك  ميدانية زايرات، وإما رقابة يف اؼبكاف من خالؿ الالبنوؾطرؼ 
 .أعماؽبا على للتدقيق البنوؾ إىلاؽبيئتاف 
هي عبنة منبثقة من ؾبلس اإلدارة ابلبنك، مت وضعها ؼبواجهة الصعوابت العملية اليت ديكن أف فعبنة التدقيق أما 

تثار يف ؾبلس اإلدارة الذي ينجز مهمة أتكيد وجود وصيانة نظاـ رقابة داخلية مالئم، كما تعزز مثل تلك اللجنة  
                                                             

 .139-138، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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ق الداخلي، ومن أجل زايدة فعالية عبنة التدقيق، جيب السماح كل من نظاـ الرقابة الداخلي ووظيفة التدقي
للمدققُت الداخليُت واػبارجيُت وتشجيعهم على حضور اجتماعات عبنة التدقيق، وتساعد اللقاءات اؼبنتظمة 
 للجنة التدقيق مع اؼبدققُت الداخليُت واػبارجيُت على تعزيز استقاللية اؼبدققُت اػبارجيُت ومصداقية اؼبدققُت

 .1الداخليُت، كما تساعد عبنة التدقيق على أداء دورىا الرئيسي لتقوية رقابة البنك
أما التدقيق الداخلي ابؼبؤسسات البنكية فهو وظيفة مستقلة تنشأ داخل البنك لفحص وتقييم كافة نشاطاتو 

وكلة إليهم وذلك عن طريق سواء تلك اؼبالية أو اإلدارية منها ؼبساعدة صبيع العاملُت فيو على إقباز الواجبات اؼب
التحليل والتقييم وتقدمي التوجيهات واالستشارات اليت تتعلق ابلفعاليات اؼبختلفة يف البنك وللتأكد من اإلستعماؿ 

 .2األمثل للموارد والقدرات دبا يتفق والسياسات العامة للبنك
على التأكد من أف اغبساابت  أما التدقيق اػبارجي فيتم من قبل أشخاص أجانب عن البنك، ويرتكز عملهم

اػبتامية للبنك تعطي صورة صحيحة وعادلة للمركز اؼبايل ونتائج عمليات البنك خالؿ الفًتة موضوع التدقيق، 
ويقوموف أبعماؿ التدقيق على ما تقـو بو اؼبؤسسات البنكية من خالؿ الزايرات اؼبيدانية، ويقوموف برفع تقرير عن 

دارة العليا التنفيذية، كما يقوموف بتقدمي تقريرىم اؼبايل إىل اعبمعية العمومية للمسامهُت يف نتائج زايراهتم تلك إىل اإل
 .3هناية العاـ

جيب أف يكوف ىناؾ تكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اػبارجي للمؤسسات البنكية، ربت إشراؼ عبنة 
 :4مههاالتدقيق هباتو األخَتة، والذي يدر على البنك فوائد ىامة من أ

 توفَت اؼبعلومات والبياانت الالزمة الزباذ القرارات الفعالة؛ -
إعالـ اإلدارة عن مواطن الضعف من خالؿ اآلراء حوؿ أنظمة اؼبعلومات، مسار اؼبعاعبة وإىل غَت ذلك فبا  -

 يسمح ؽبا من القضاء على ىذه اؼبواطن؛
 العمل؛خفض تكاليف عملية التدقيق يف البنك، وكذا اغبد من ازدواجية  -
 إضافة الثقة يف اؼبعلومات الدالة على األداء اإلداري؛ -
 اطمئناف اؼبتعاملُت اػبارجيُت عن الرأي اؼبعرب عنو من قبل اؼبدقق اػبارجي؛ -
 مشولية الرأي لكل العناصر الواردة يف القوائم اؼبالية اػبتامية ابعتماد التكامل بُت النوعُت؛ -
اليت تعرب عن الواقع الفعلي للعنصر، فبا يسمح للمتعاملُت اػبارجيُت من الضخ اؼبتوازي ابؼبعلومات اؼبفحوصة و  -

 ازباذ قرارات ـبتلفة.
، للتدقيق والرقابة على البنوؾ واؼبؤسسات اؼباليةلقد تطرؽ اؼبشرع اعبزائري يف العديد من النصوص التشريعية 

اؼبؤسسات البنكية اؼبنطوية ضمن اؼبنظومة  التعريف ابألجهزة واعبهات القائمة ابلرقابة والتدقيق على أعماؿبغية 
                                                             

 .188-187، ص ص: مرجع سبق ذكره، تدقيق البنوك واألدوات ادلالية ادلشتقةأضبد حلمي صبعة،  1
 .136-135، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  2
 .138ص  ،نفس اؼبرجع 3
 .213-212، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،  4
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، فمن تلك النصوصوربديد اإلجراءات واألنظمة اؼبتبعة يف عمليات الرقابة والتدقيق، البنكية واؼبالية اعبزائرية، 
)ألغي  والقرض ابلنقد اؼبتعلق 0001 أفريل 00 يف اؼبؤرخ 01-01 رقم القانوفحسب الًتتيب الزمٍت، قبد: 

، (والقرض ابلنقد اؼبتعلق 6110 أوت 62 يف اؼبؤرخ 00-10 رقم األمرمن  006جب اؼبادة ىذا القانوف دبو 
اؼبتضمن اؼبراقبة الداخلية للبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية )ألغي ىذا  6116نوفمرب  00اؼبؤرخ يف  10-16النظاـ رقم 

 للبنوؾ الداخلية ابلرقابة اؼبتعلق 6100نوفمرب  62اؼبؤرخ يف  12-00 من النظاـ رقم 40النظاـ دبوجب اؼبادة 
-15 القانوف رقم، والقرض ابلنقد اؼبتعلق 6110 أوت 62 يف اؼبؤرخ 00-10 رقم األمراؼبالية(،  واؼبؤسسات

 رقم األمر ومكافحتهما، اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اؼبتعلق 6115فيفري  12اؼبؤرخ يف  10
 واؼبتعلق 6110 أوت 62 يف اؼبؤرخ 00-10 رقم لألمر واؼبتمم اؼبعدؿ 6101 أوت 62 يف ؤرخاؼب 01-10

 النظاـ رقم البنوؾ، بُت ما ـباطر دبراقبة اؼبتعلق 6100ماي  60اؼبؤرخ يف  10-00 النظاـ رقم ،والقرض ابلنقد
 12-00 النظاـ رقم السيولة، خطر ورقابة وتسيَت وقياس تعريف اؼبتضمن 6100ماي  60اؼبؤرخ يف  00-10

اؼبؤرخ يف  10-06 النظاـ رقم اؼبالية، واؼبؤسسات للبنوؾ الداخلية ابلرقابة اؼبتعلق 6100نوفمرب  62اؼبؤرخ يف 
 .ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اؼبتعلق 6106نوفمرب  62
، تطرؽ يف العديد من مواده إىل 1والقرض ابلنقد اؼبتعلق 2003 أوت 26 يف اؼبؤرخ 11-03 رقم األمرف

التدقيق والرقابة، من طرؼ البنك اؼبركزي وؾبلس النقد والقرض واللجنة اؼبصرفية وؿبافظي اغبساابت، على أعماؿ 
واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أف  35البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية الناشطة يف اعبزائر، منها: اؼبادة 

ائر يف ميادين النقد والقرض والصرؼ يف توفَت أفضل الشروط واغبفاظ عليها لنمو سريع تتمثل مهمة بنك اعبز 
لإلقتصاد مع السهر على االستقرار الداخلي واػبارجي للنقد، وؽبذا الغرض يكلف بتنظيم اغبركة النقدية ويوجو 

ذباه اػبارج وضبط سوؽ  ويراقب بكل الوسائل اؼبالئمة توزيع القرض ويسهر على حسن تسيَت التعهدات اؼبالية
الصرؼ، من خالؿ ىاتو اؼبادة نستنتج وجود مراقبة من طرؼ البنك اؼبركزي على أعماؿ البنوؾ السيما ما تعلق 

واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أنو خيوؿ ؾبلس النقد والقرض  62ابلقرض والصرؼ؛ اؼبادة 
: اؼبقاييس والنسب اليت تطبق على البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية صالحيات بصفتو سلطة نقدية يف عدة ميادين منها

السيما فيما خيص تغطية اؼبخاطر وتوزيعها والسيولة والقدرة على الوفاء واؼبخاطر بوجو عاـ، وبناء على ىاتو الفقرة 
تغطية يتضح أنو من مهاـ ؾبلس النقد والقرض متابعة ومراقبة أعماؿ اؼبؤسسات البنكية السيما فيما يتعلق 

مكلها أو جزء  97اؼبخاطر وتوزيعها والسيولة والقدرة على الوفاء إذباه الزابئن )وىو ما نصت عليو كذلك اؼبادة 
واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أف بنك اعبزائر  98منهام من نفس األمر( واؼبخاطر بوجو عاـ؛ اؼبادة 

ية اؼبخاطر، وكذلك ينظم ويسَت مركزية اؼبستحقات غَت اؼبدفوعة، ينظم ويسَت مصلحة ؼبركزة اؼبخاطر تسمى دبركز 
ومن خالؿ ىااتف اؼبركزيتاف يقـو بنك اعبزائر أبعماؿ الرقابة على البنوؾ فيما خيص ـباطر الًتكز وـباطر 

واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء  100اؼبستحقات غَت اؼبدفوعة )اػبطر اؼبقابل مخطر عدـ السدادم(؛ اؼبادة 
                                                             

 .مرجع سبق ذكره، والقرض ابلنقد ادلتعلق، 2003 أوت 26 يف مؤرخ 11-03 رقم أمر 1
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منها( ابلوجوب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع البنك األجنيب أف يعُت ؿبافظُت إثنُت 
للحساابت على األقل يقوماف بعمليات اؼبراقبة والتدقيق اػبارجي القانوين على كل العمليات اليت يقـو هبا السيما 

كلها أو جزء منها( على وجوب قياـ ؿبافظي اغبساابت واليت نص ؿبتواىا ) 101اعبانب اؼبايل واحملاسيب؛ اؼبادة 
إببالغ ؿبافظ بنك اعبزائر بكل اؼبخالفات اؼبرتبكة من قبل البنوؾ، وكذلك يقدماف حملافظ بنك اعبزائر تقريرا 

ت؛ خاصا حوؿ اؼبراقبة اليت قاموا هبا، وىذا يعٍت قياـ البنك اؼبركزي دبراقبة أعماؿ البنوؾ من خالؿ ؿبافظي اغبسااب
واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على قياـ اللجنة اؼبصرفية دبراقبة مدى إحًتاـ البنوؾ  105اؼبادة 

واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء  108واؼبؤسسات اؼبالية لألحكاـ التشريعية والتنظيمية اؼبطبقة عليها؛ اؼبادة 
 114ؤسسات اؼبالية بناء على الواثئق ويف عُت اؼبكاف؛ اؼبادة منها( على أنو زبوؿ للجنة اؼبصرفية دبراقبة البنوؾ واؼب

واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( بفرض عقوابت من طرؼ اللجنة اؼبصرفية على اؼبؤسسات البنكية واؼبالية 
يف اغبسباف اليت زبل ابألحكاـ التشريعية أو التنظيمية اؼبتعلقة ابلنشاط البنكي أو مل يذعنوا ألمر أو مل أيخذوا 

التحذير، فهذه اؼبادة تثبت فبارسة الرقابة وفرض العقوابت من قبل اللجنة اؼبصرفية على اؼبؤسسات البنكية واؼبالية؛ 
واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على اؼبعاقبة ابغببس وبغرامة مالية ألعضاء ؾبلس اإلدارة  137اؼبادة 

ألشخاص اؼبستخدموف يف ىذه اؼبؤسسات إذا زودوا بنك اعبزائر عمدا ومسَتي أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا ا
 دبعلومات غَت صحيحة، فهذه اؼبادة تثبت فبارسة الرقابة وفرض العقوابت من قبل البنك اؼبركزي.

 أوت 62 يف اؼبؤرخ 00-10 رقم لألمر واؼبتمم اؼبعدؿ 6101 أوت 62 يف ؤرخاؼب 10-01 رقم األمرأما 
تطرؽ يف العديد من مواده إىل التدقيق والرقابة على أعماؿ البنوؾ ، فهو كذلك 1والقرض ابلنقد واؼبتعلق 6110

 11-03واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أنو يتمم األمر رقم  7واؼبؤسسات اؼبالية، منها: اؼبادة 
جزء منها( على إلزامية البنوؾ  مكرر واليت نص ؿبتواىا )كلها أو 97، فاؼبادة 2مكرر 97مكرر و 97ابؼبادتُت 

واؼبؤسسات اؼبالية، ضمن الشروط احملددة دبوجب نظاـ يصدره ؾبلس النقد والقرض، بوضع جهاز رقابة داخلي 
انجع، يهدؼ إىل التأكد على اػبصوص من التحكم يف نشاطاهتا واإلستعماؿ الفعاؿ ؼبواردىا، والسَت اغبسن 

تساعد على احملافظة على مبالغها وتضمن شفافية العمليات اؼبصرفية  للمسارات الداخلية والسيما تلك اليت
ومصادرىا وتتبعها، وكذلك صحة اؼبعلومات اؼبالية، ويف األخَت األخذ بعُت اإلعتبار بصفة مالئمة ؾبمل اؼبخاطر 

مية البنوؾ فقد نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على إلزا 2مكرر 97دبا يف ذلك اؼبخاطر العملية، أما اؼبادة 
واؼبؤسسات اؼبالية، ضمن الشروط احملددة دبوجب نظاـ يصدره ؾبلس النقد والقرض، بوضع جهاز رقابة اؼبطابقة 

واليت نص ؿبتواىا )كلها  8 اؼبادةانجع، يهدؼ إىل التأكد من مطابقة القوانُت والتنظيمات، وإحًتاـ اإلجراءات؛ 
 98، فاؼبادة 100واؼبادة  98خاصة اؼبادة  11-03 رقم مراأل تعديل وإسباـ بعض مواد علىأو جزء منها( 

اؼبعدلة واؼبتممة نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على بنك اعبزائر ينظم ويسَت مصلحة مركزية ـباطر اؼبؤسسات 
ؿ ومركزية ـباطر العائالت ومركزية اؼبستحقات غَت اؼبدفوعة، ومن خالؿ ىااتف اؼبركزايت يقـو بنك اعبزائر أبعما

                                                             
 .مرجع سبق ذكره، والقرض ابلنقد وادلتعلق 6330 أوت 62 يف ادلؤرخ 11-30 رقم لألمر وادلتمم ادلعدل، 2010 أوت 26 يف مؤرخ 04-10 رقم أمر 1
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الرقابة على البنوؾ فيما خيص ـباطر اؼبؤسسات وـباطر العائالت وـباطر اؼبستحقات غَت اؼبدفوعة )اػبطر اؼبقابل 
اؼبعدلة واؼبتممة فنص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على وجوب كل بنك  100مخطر عدـ السدادم(، أما اؼبادة 

أجنبية أف يعُت، بعد رأي اللجنة اؼبصرفية وعلى ومؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية 
( للحساابت على األقل، مسجلُت يف قائمة نقابة اػبرباء احملاسبُت 2أساس اؼبقاييس اليت ربددىا، ؿبافظُت )

وؿبافظي اغبساابت، يقوماف بعمليات اؼبراقبة والتدقيق اػبارجي القانوين على كل العمليات اليت يقـو هبا السيما 
-03 رقم األمر إسباـ بعض مواد علىواليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها(  13 اؼبادةاؼبايل واحملاسيب؛ اعبانب 

مكرر، فهاتو األخَتة نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أف رئيس  116تتمم ابؼبادة  116خاصة اؼبادة  11
 اؼبصرفية حوؿ رقابة البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية.اللجنة اؼبصرفية يرسل إىل رئيس اعبمهورية، سنواي، تقرير اللجنة 

، 1اؼبالية واؼبؤسسات للبنوؾ الداخلية ابلرقابة اؼبتعلق 6100نوفمرب  62اؼبؤرخ يف  12-00 النظاـ رقمأما 
فهو حبد ذاتو نظاـ خاص ابلتدقيق والرقابة الداخلية على أعماؿ البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية الناشطة يف اعبزائر، وقد 

يف العديد من مواده إىل التدقيق والرقابة الداخلية على أعماؿ البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية، منها: اؼبادة األوىل  تطرؽ
واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أف ىذا النظاـ يهدؼ إىل ربديد مضموف اؼبراقبة الداخلية اليت جيب 

اؼبعدؿ  04-10من األمر  2مكرر  97مكرر و 97ُت على البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية وضعها تطبيقا للمادت
قامت يف إحدى فقراهتا بتعريف عبنة التدقيق اؼبنبثقة عن ؾبلس اإلدارة )ىيئة  2؛ اؼبادة 11-03واؼبتمم لألمر 

وؾ واليت نص ؿبتواىا )كلها أو جزء منها( على أف الرقابة الداخلية للبن 3اؼبداولة( ابلبنك أو اؼبؤسسة اؼبالية؛ اؼبادة 
واؼبؤسسات اؼبالية تتشكل من ؾبموع العمليات واؼبناىج واإلجراءات اليت هتدؼ، على اػبصوص، لضماف التحكم 
يف النشاطات، والسَت اعبيد للعمليات الداخلية، األخذ بعُت اإلعتبار بشكل مالئم صبيع اؼبخاطر دبا فيها اؼبخاطر 

مع األنظمة والقوانُت، الشفافية ومتابعة العمليات اؼبصرفية، العملياتية، وإحًتاـ اإلجراءات الداخلية، اؼبطابقة 
واليت نص ؿبتواىا )كلها أو  4موثوقية اؼبعلومات اؼبالية، اغبفاظ على األصوؿ، االستعماؿ الفعاؿ للموارد؛ اؼبادة 

ية وضعو، جزء منها( على أنو جيب أف حيتوي جهاز الرقابة الداخلية، الذي ينبغي على البنوؾ واؼبؤسسات اؼبال
ابػبصوص نظاـ رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية، ىيئة احملاسبة ومعاعبة اؼبعلومات، أنظمة قياس اؼبخاطر 

)كلها أو جزء منها(  5والنتائج، أنظمة اؼبراقبة والتحكم يف اؼبخاطر، نظاـ حفظ الواثئق واألرشيف؛ تنص اؼبادة 
 ؾبموع األجهزة تػػػكػػػيػػػيف طػػػريق عػن داخلية رقابة تػػػضع أف اؼبػالػيػة واؼبؤسسات الػبػنػوؾ عػلى يػنػبػغيعلى أنو 

 تتعرض قد اليت اؼبخاطر ـبتػلف ومع وموقعهػا وأىػميتهػا نشاطػاهتا وحػػجم طػػبػػػيػػػعػػػة مػع الػػػنػػػظػػاـ ىػػػذا يف اؼبذكورة
 لرقابتها اػبػػاضػػعػػة ػػؤسػػػسػػاتؼبا مػػجػػمػػوع عػػلػى وكػػذا اتاؽبياكل والنشاط ؾبموع عػػلى الداخلية الرقابة ، وتطبقؽبا

أف يتضمن نظاـ رقابة العمليات  يػنػبػغي أنو على)كلها أو جزء منها(  7 اؼبادة تنص؛ مشًتكة أو حصرية بصفة
 كل احػػػػتػػػػراـ وكػػػػذااحملققة  العمليات عػلى واؼبصادقة واألمن للمطابقة دائػمػة رقػابػةواإلجراءات الداخلية على 

 تػعلػقػةؼبا تلػك ؼبػاليػة خصوصاا ػؤسػسةؼبوا الػبنك من تخذةؼبا والػتدابَت الداخلية واإلجراءات التوجيهات التعليمات
                                                             

 .مرجع سبق ذكره، ادلالية وادلؤسسات للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق، 2011 نوفمرب 28 يف اؼبؤرخ 08-11 رقم نظاـ 1
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 وفػعػالػيػة الداخلية اإلجػراءات واحػتػػراـالعمليات  وأمػن إلنتظاـ دوريػػػػػة رقػػػػابػػػػػة، و ابلعمليات رتبطةؼبا اؼبخاطر راقػبةدب
 مهما اؼبخاطر يف التحكم أجهزة ومالءمػػػػػة فػعالػية وأخػَتا فػعال لو التػعرض مػكنؼبا اػبػطػر ومسػتوى الػدائػمػة الػرقػابػة
 يػتػػمػتػعػػوف أعػواف الػدوريػة الػرقػابػة ديارس أف يػجب)كلها أو جزء منها( على أنو  17؛ تنص اؼبادة طبيعتهاكانت 

 مستقل بػػشػػكل مػػهػػامػػهم ػػارسػػةفب بػػإمػػكػػانػػيػػة الػػهػػرمي الػػتػػسػػلػػسل من مػسػتػوى بػأعػلػى إغبػاقػػهم بػػفػضل خػصػوصػا
 بػوضع ػالػيػةؼبا ػؤسسػاتؼبوا الػبػنػوؾ تػلـز)كلها أو جزء منها( على أنو  19؛ تنص اؼبادة يراقبوهنا اليت اؽبيئات ذباه

 .طابقةؼبا عػدـ خػطػر لػرقػابػة جػهػاز

 اثنيا: التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية

ىو نشاط توكيد واستشارة مستقل وموضوعي اؽبدؼ منو إضافة وخلق قيمة وربسُت عمليات التدقيق الداخلي 
الية اؼبنظمة وىو يساعد اؼبنظمة على ربقيق أىدافها عن طريق إجياد منهج منضبط ومنظم لتقييم وربسُت فع

فقد ظهر التدقيق الداخلي أوؿ مرة ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية نتيجة  ،1عمليات إدارة اؼبخاطر والرقابة واغبوكمة
 .19292األزمة االقتصادية لسنة 

يعترب التدقيق الداخلي ابؼبؤسسات البنكية أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية وىو أداة من أدوات اإلدارة 
للتأكد من التزاـ اؼبوظفُت اؼبنفذين للسياسات اإلدارية اؼبوضوعية، وىي وظيفة مستقلة تنشأ داخل البنك ابلبنك 

بغرض فحص وتقييم األنشطة واألعماؿ البنكية، وتدقيق وفحص اؼبستندات ومطابقتها مع السجالت والدفاتر 
 .3اذ اإلجراءات الالزمة للتصويبللتأكد من الصحة اغبسابية واحملاسبية وبياف األخطاء واؼبخالفات وازب

 يف يقتصر كاف ،إداري وإرشاد مساعدةفحص وتقييم و  نشاط ىو ابؼبؤسسات البنكية الداخلي التدقيقف
 من متنوعة ؾبموعة يوفر وابلتايل أنشطة وأعماؿ البنك صبيع على اآلف ويؤثر ،واؼبالية احملاسبية اؼبسائل على السابق

 .االستشاراتوالتوجيو و التقييم و  اؼبراجعة خدمات
 :4ويهدؼ التدقيق الداخلي ابؼبؤسسات البنكية إىل ما يلي

 اكتشاؼ األخطاء احملاسبية وازباذ اإلجراءات الالزمة لتصويبها؛ -
اكتشاؼ حاالت الغش كالتزوير والتالعب وأوجو القصور واإلمهاؿ والفساد بكل صوره، وتقدمي االقًتاحات  -

 واإلرشادات للتصدي ؽبا؛
 عة وتقييم نظم الرقابة الداخلية؛مراج -

                                                             
 .282، ص 2009، الدار اعبامعية، مصر، حوكمة الشركات واألزمة ادلالية العادليةطارؽ عبد العاؿ ضباد،  1

   IFACI, Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l’Audit Interne, Edition 2013, 

Institut des auditeurs internes (IIA) - institut français de l'audit et du contrôle internes (IFACI), France, 

Décembre 2012, P 15. 
2 Réda KHELASSI, Les applications de l'audit interne, Editions Houma, Alger, 2010, P 51. 
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 .161-160، ص ص: نفس اؼبرجع 4
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 القياـ ابلتحليل اؼبايل واحملاسيب والبنكي، وتقدمي اؼبعلومات اليت تساعد يف ازباذ القرارات اؼبختلفة؛ -
 احملافظة على األمواؿ وتنميتها يف تطوير األداء إىل األفضل؛ -
 توحيد السياسات اؼبطلقة يف صبيع الفروع؛ -
 األساليب يف تقدمي اػبدمات وأداء األعماؿ البنكية واالستشارية والتمويلية؛االطمئناف على تطبيق أحدث  -
التأكد من إلتزاـ اؼبوظفُت ابلقيم واؼبثل واألخالؽ والسلوكيات السوية ابعتبارىا من أساسيات قباح العمل  -

 البنكي وؽبا دور فعاؿ يف رفع مستوى األداء الوظيفي.

 :1اؼبؤسسات البنكية بعدة خصائص من أمههاوعليو، يتميز التدقيق الداخلي يف 

 الغاية األساسية ىي اكتشاؼ األخطاء واؼبخالفات البنكية عن النظم واللوائح البنكية؛ -
 يكوف التدقيق الداخلي ابؼبؤسسات البنكية كامال وليس ابلعينة؛ -
 ذلك القوانُت اؼبختلفة؛حيكم عمل اؼبدقق الداخلي النظم واللوائح والتعليمات واألوامر البنكية الداخلية وك -
 يتسم عمل اؼبدقق الداخلي ابلبنك ابلروتينية وعدـ االستقالؿ كما ىو اغباؿ ابلنسبة للمدقق اػبارجي؛ -
 التدقيق الداخلي يكوف من خالؿ تدقيق وفحص اؼبستندات ومدى مطابقتها للدفاتر والسجالت البنكية. -

 :2قيق الداخلي يف البنوؾومن خالؿ كل ما سبق ذكره نستنتج الدور األساسي للتد

 الدور واؼبهمة الوقائية والتأكيدية واإلستشارية لكل اجملاالت واألعماؿ اليت يتم التدقيق فيها يف البنك؛ -
فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي ابلبنك، من خالؿ البحث عن أوجو القصور  -

 نقاط القوة إلستغالؽبا وتعزيزىا؛ونقاط الضعف لتصحيحها وتصويبها، والبحث عن 
 تقييم اإلمتثاؿ وإلتزاـ البنك ابلسياسات والنظم والضوابط واللوائح التنظيمية والتنفيذية والرقابية؛ -
 التحقق من السَت اغبسن للعمل البنكي وتنفيذ العمليات البنكية جبميع أقساـ وفروع البنك؛ -
 صحة وسالمة عملها وبكل فعالية؛فحص وتقييم إدارة اؼبخاطر البنكية والتحقق من  -
 تقييم مدى سالمة وإستمرارية نظم اؼبعلومات ابلبنك السيما اإللكًتونية؛ -
التحري والكشف عن األخطاء وأوجو القصور واؼبخالفات وحاالت الغش واإلحتياؿ اليت ربدث أثناء تنفيذ  -

 العمليات البنكية؛
اؼبالية واإلدارية ابلبنك إلزباذ القرارات السيما القرارات تقييم مدى صحة وموثوقية ومالئمة اؼبعلومات  -

 اإلئتمانية وقرارات تسيَت السيولة؛
إعطاء صورة عامة ومفصلة للنشاط البنكي واؼبخاطر احمليطة بو والرقابة عليهما مع رفعها وعرضها جمللس اإلدارة  -

 واؼبدير العاـ من خالؿ التقارير الدورية واإلستثنائية.
                                                             

 .162-161، ص ص: ع سبق ذكرهمرج، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،  1
 التلخيص من ؾبموعة من الواثئق واؼبستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوؾ ؿبل الدراسة. 2
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 :1ؾباالت التدقيق الداخلي يف اؼبؤسسات البنكية فيما يليتتمثل 

عمليات التدقيق قبل الصرؼ وذلك بفحص اؼبستندات والشيكات أو اغبواالت للتحقق من عملية الصرؼ  -
 ويكوف التدقيق حسايب ومستندي وإداري وقانوين ويوقع اؼبدقق ؼبا يفيد إمكانية عملية الصرؼ؛

مدى سباشيها أو مسايرهتا لسياسات البنك وإجراءات عملو والقوانُت والتعليمات تدقيق نظم الرقابة للتأكد من  -
 اليت ربكمها؛

عمليات التدقيق قبل التسجيل يف الدفاتر والسجالت اؼبختلفة، وذلك للتأكد من صحة التوجيو احملاسيب طبقا  -
 سيب؛ؼبراكز التكلفة أو اؼبراكز الرحبية أو مراكز االستثمار يف ظل وجود دليل ؿبا

عمليات التدقيق بعد التسجيل يف الدفاتر وتتمثل يف عملية اؼبطابقات اؼبختلفة بُت اغبساابت الفرعية  -
 واغبساابت اإلصبالية سبهيدا الستخراج اؼبركز اؼبايل والنقدي واعداد اغبساابت اػبتامية واؼبيزانية؛

 ابلبنك؛ تدقيق القوائم اؼبالية والتقارير اؼبالية ونظم الرقابة احملاسبية -
 تدقيق الفعالية يف ربقيق أىداؼ الربانمج ابؼبقارنة مع األىداؼ اؼبرسومة مسبقا؛ -
تسوية اؼبالحظات اؼبختلفة اليت قد تظهر أوال أبوؿ مع احملاسبُت وغَتىم من العاملُت ابإلدارات حسب طبيعة  -

 اؼبالحظة؛
يف القسم أو الدائرة اػباصة هبا، وتدقيق تدقيق العمليات البنكية اؼبختلفة واؼبتعددة، كل واحدة على حدا و  -

 مدى مطابقتها للوائح واألنظمة والقوانُت البنكية اؼبعموؿ هبا؛
 تدقيق العمليات غَت البنكية اليت يقـو هبا البنك؛ -
 تدقيق عمليات إدارة اؼبخاطر البنكية؛ -
 تدقيق كل األنشطة واألعماؿ اليت يقـو هبا البنك. -

 :2اليت حيرص التدقيق الداخلي على وجودىا يف البنوؾ منهاوىناؾ ؾبموعة من اإلجراءات 

التحديد الواضح والدقيق ألىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية ابلبنك، من خالؿ الرفع من فعالية ونوعية وموثوقية  -
العمليات البنكية اؼبنفذة، واغبرص على إحًتاـ ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من قبل ؾبلس اإلدارة واإلدارة العليا 

 ابلبنك؛
اإلستعماؿ السليم لدليل اإلجراءات اػباص بتنفيذ العمليات البنكية )كل عملية بنكية ؽبا دليل إجراءات  -

خاص هبا( من خالؿ تنفيذه إبحكاـ متقن وعدـ اػبروج عن مضمونو، مع اغبرص على توفَته عبميع اؼبوظفُت 
 ابلبنك؛

                                                             
 .163-162، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،  1
 .)الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوؾ ؿبل الدراسةالتلخيص من ؾبموعة من الواثئق واؼبستندات  2
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ت البنكية، كالفصل بُت الوظيفة التجارية ووظيفة ضماف الفصل بُت الوظائف واؼبهاـ أثناء تنفيذ العمليا -
 وظائف بُت القرض، فيما خيص عمليات اإلئتماف، والفصل مراجعة ووظيفة القرض تسيَت ووظيفة اؼبصادقة
 ابلنسبة لعمليات الصندوؽ؛ الصندوؽ، قسم يف واؼبراقبة والتنفيذ الًتخيص

ية وإدارة اؼبخاطر البنكية، من مراحل ما قبل التنفيذ إىل مراجعة داخلية فعالة لكل مراحل تنفيذ العمليات البنك -
مرحلة التنفيذ مث مرحلة ما بعد التنفيذ واؼبتابعة، وكذلك التوثيق واألرشيف، فاؼبراجعة الداخلية الفعالة تضمن 

 تنفيذ العمليات بشكل سليم يطابق اإلجراءات الداخلية للبنك؛
اغبسن للعمل البنكي والتقليل والكشف السريع عن األخطاء كفاءة نظاـ اؼبعلومات واليت تسمح ابلسَت  -

 واإلكبرافات؛
االىتماـ ابؼبوارد والكوادر واؼبؤىالت البشرية العاملة ابلبنك، وىو ما يعطيهم ميزة الكفاءة والصرامة واؼبصداقية  -

يستند كثَتا على كفاءة  والوعي والرشاد أثناء تنفيذ العمليات البنكية وإدارة اؼبخاطر البنكية، فالنشاط البنكي
 اؼبوارد البشرية اؼبوجودة لديو.

 :1ابلتدقيق الداخلي ابؼبؤسسات البنكية فتتمثل فيما يلي أما مهاـ ومسؤوليات القائمُت
اغبفاظ علة موجودات البنك وسيولتو ومالءتو وتطوير موارده وتوظيفاتو من واقع التقارير اليت ترد إليو عن  -

 الدوائر اؼبختلفة؛
متابعة مراعاة البنك ألحكاـ القوانُت واألنظمة النافذة وخاصة تعليمات البنك اؼبركزي وتوجيهاتو من واقع  -

 البياانت واإلحصائيات اليومية؛
متابعة مراعاة البنك للسياسة واػبطط احملددة من قبل ؾبلس اإلدارة واؼبدير العاـ من واقع اؼبعلومات والتقارير  -

 وع يف البنك؛اليت ترد من ـبتلف الفر 
دراسة مشاريع التقارير اؼبوضوعة من قبل اؼبدققُت اؼبيدانيُت وتقييمها والتأكد من مراعاهتا لقواعد ومبادئ  -

 وخطط التدقيق اؼبيداين؛
رفع تقرير يومي لقسم التحليالت واؼبعلومات واؼبالحظات واؼبقًتحات من واقع دراسة وتقييم ـبتلف التقارير  -

 من ـبتلف فروع البنك؛واؼبستندات اليت ترد 
تدقيق اؼبيزانية السنوية للبنك وحساب األرابح واػبسائر مع ـبتلف اإلحصائيات واؼبستندات العائدة ؽبا،  -

وتنظيم تقرير سنوي يؤكد جمللس اإلدارة واعبمعية العمومية للمسامهُت أو من يقـو مقامها أف ىذه اغبساابت 
 الوضع اغبقيقي للبنك؛والنتائج تعرب تعبَتا عادال وموضوعيا عن 

القياـ أبعماؿ التدقيق اؼبيداين حسب القواعد واألصوؿ اؼبعتمدة يف البنك ووفق اػبطة احملددة وضمن الفًتة  -
 الزمنية احملددة لتنفيذ اؼبهمة؛

                                                             
 .157-155، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1

 .167-165، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،    
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اؼبسامهة يف وضع دليل التدقيق الداخلي واؼبنهاج السنوي للتدقيق الدوري واػبطط التنفيذية لكل عملية مراجعة  -
 مطلع كل سنة وعرضو على اؼبدير العاـ وؾبلس اإلدارة إلقراره؛ يف

رفع التقارير السنوية والدورية اػباص بعملية التدقيق للمدير العاـ وؾبلس اإلدارة مقرونة ابؼبقًتحات والتوصيات،  -
 الداخلي؛مع متابعة تنفيذ القرارات اؼبتخذة بشأهنا وخصوصا اؼبخالفات اؽبامة اليت يالحظها جهاز التدقيق 

اؼبشاركة يف معظم اللجاف اؼبختصة يف البنك وتدقيق ومتابعة التوصيات الصادرة عنها اليت تنظم السياسة العامة  -
 اليت تتناوؿ كافة العمليات البنكية وغَت البنكية منها.

البنك  ويقـو اؼبدقق الداخلي، بصفة دورية وبعد هناية عملية التدقيق اليت قاـ هبا على مستوى إحدى ىياكل
اؼبركزية أو الالمركزية )اؼبديرايت اعبهوية والوكاالت والفروع(، إبعداد تقارير التدقيق موجهة لكل من عبنة التدقيق 
واؼبدير العاـ للبنك، وتلك التقارير تكوف لإلستعماؿ الداخلي يف البنك لتمكُت اإلدارة العليا للبنك من القياـ 

يف إصدار قراراهتا إىل معلومات صحيحة تتفق مع السياسات واػبطط دبسؤولياهتا اؼبختلفة، وحبيث تستند 
 واإلجراءات والقوانُت واللوائح اليت يعمل البنك من خالؽبا.

 :1ولكي يقـو اؼبدقق الداخلي إبعداد وربرير تقريره جيب عليو القياـ دبا يلي
 والتعليمات واإلجراءات والقوانُت؛مراجعة ما مت تنفيذه للتأكد من مطابقة السياسات واػبطط اؼبرسومة  -
مراجعة مدى كفاية إستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة لتحقيق أىداؼ البنك أو بعبارة أخرى مراجعة تنفيذ العمليات  -

 بكفاءة معقولة؛
مراجعة نتائج الربامج واػبطط والعمليات اؼبنفذة للتعرؼ على مواطن الضعف أو النقص يف اإلجراءات  -

؛اؼبستعملة بقصد التحس  ُت والتعديل والتطوير الالـز
 مراجعة النظاـ احملاسيب وأنظمة الضبط الداخلي للتأكد من تنفيذ كافة الضوابط اؼبوضوعة بصورة فعالة؛ -
فحص اؼبعلومات اإلدارية واؼبالية بشكل مفصل سواء ما كاف متعلقا ابلعمليات، أو اغبساابت، أو األرصدة أو  -

طابقتها ؼبا ىو مثبت يف الدفاتر وغبماية ىذه األصوؿ كنشاط وقائي اإلجراءات للتحقق من قيم األصوؿ وم
 ضد اإلمهاؿ وعدـ الكفاية؛

التحقق من صحة ودقة اؼبعلومات اؼبثبتة يف دفاتر البنك وسجالتو وربليلها للتأكد من مالءمتها لألغراض اليت  -
 تساعد يف توجيو أعماؿ البنك. ستستخدـ فيها وذلك عن طريق الربط واؼبقارنة للوصوؿ إىل إستنتاجات معينة

 ابإلضافة للبنك)العملياتية(  والتشغيلية التجارية األنشطة سَت حسن ضماف ابلبنك الداخلي اؼبدقق على جيب
 للقياـو  ،(اؼبعلومات نظم وإدارة واحملاسبة البشرية اؼبوارد إدارة) الداعمة وظائف البنك سَت حسن ضماف إىل

 مسؤوؿو أن كما ،ؽبا واالمتثاؿ واإلجراءات للوائح االمتثاؿ من التحقق إىل هتدؼ فحوصات إبجراء يقـو بذلك،
 اؼبخاطر إدارة عمليات تقييم عليو جيب ذلك، ولتحقيق ،البنك داخل اؼبطبق الداخلية الرقابة نظاـ تقييم عن أيًضا

 .كفاءهتا لتعزيز مقًتحات وتقدمي ،البنك وحوكمة والرقابة
                                                             

 .136، ص مرجع سبق ذكره، والرقابة يف البنوكالتدقيق خالد أمُت عبد هللا،  1
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ابلبنك جيب عليو أف يكوف مكتسب جملموعة من اؼبهارات األساسية من أجل ضماف إال أف اؼبدقق الداخلي 
فعالية مهامو، فيجب عليو أف يكوف يكتسب الكفاءة الرايضية ولو مهارات يف اغباسوب ومكتسب للكفاءة 

ف يكوف مكتسب التحليلية ولو كفاءة تنظيمية وقانونية وجييد اؼبهارات الكتابية والتحرير اإلداري، كما جيب عليو أ
 اؼبواقف يف حازًما البقاء على والقدرة االقتناع، وقوة والنصيحة، واالستماع الشفهي، التعبَت) العالئقية لمهاراتل

 ، وغَتىا من اؼبهارات الالزمة لعمل التدقيق الداخلي يف البنك.(اغبوار يف واؼبرونة
 اإلطار مع طبيعي بشكل تتناسب منطقية خطوات دبثابةعدة وسائل عمل ىي  الداخليوف اؼبدققوف يستخدـ

لعملية التدقيق، ومن أىم تلك الوسائل قبد اإلستبياانت اؼبوجهة ؼبوظفي البنك، عموما ىي نوعُت  اؼبنهجي
، للمدقق ضرورية معرفتها تعترب اليت اؼبعلومات جبمع استبياانت اؼبعرفة واستبياانت التدقيق الداخلي، فاألوىل تسمح

 التشخيص إجراء أجل من ينطبق ال أو بال أو بنعم عليهم اؼبدقق عليها جييب اليت ابألسئلة قائمةأما الثانية فهي 
، ابإلضافة اإلستبياانت يستعمل اؼبدقق الداخلي كوسيلة عمل ورقة الكشف لإلجاابت بسيطة قراءة خالؿ من

( «La Feuille de Révélation  et d’Analyse de Problème «FRAPوربليل اؼبشكلة )
 .توصية صياغة إىل قيادتو ىو وحيد لغرض اؼبدقق استدالؿ ستقود واليت

 تدقيق خطة ربديدوعليو، نستخلص بصفة عامة أان اؼبدقق الداخلي ابلبنك عملو منوط ابؼبهاـ الرئيسية التالية: 
 التنفيذية اؽبيئات من والطلبات اؼبخاطر خرائط ورسم التوصيات ومتابعة التنظيمية اؼبتطلبات مراعاة مع سنوية

 من وخارجو اؼبوقع يف دورية فحوصات إجراء؛ للبنك اؼبخاطر وإدارة الداخلية الرقابة نظاـ فعالية مراقبة؛ والتشريعية
 مدى تقييم؛ اؼبقدمة اؼبالية اؼبعلومات وسالمة مصداقية قياس؛ اؼبوضوعة واإلجراءات اؼبستندات صدؽ تقييم أجل

 .عليها اؼبصدؽ للتوصيات الفعاؿ التنفيذ مراقبة؛ البنك موظفي قبل من هبا اؼبعموؿ والقوانُت ابللوائح االلتزاـ

 اثلثا: التدقيق اخلارجي للمؤسسات البنكية

يعرؼ التدقيق اػبارجي للمؤسسات البنكية على أنو فحص وتدقيق دفاتر وسجالت ومستندات البنك خالؿ 
ألسس الرقابية اؼبالئمة، ووفقا لسلسلة من الربامج واإلجراءات، وذلك فًتة معينة، طبقا جملموعة من اؼبعايَت وا

للتأكد من سالمة اؼبعامالت واألحداث االقتصادية واؼبالية للبنك، والتحقق من درجة اتفاقها مع اؼبعايَت واألسس 
أف اؼبيزانية سبثل اؼبركز اؼبوضوعية، مث إبداء الرأي الفٍت عما إذا كانت اغبساابت اػبتامية تعرب عن نتيجة النشاط، و 

اؼبايل اغبقيقي يف هناية الفًتة، وىي وظيفة يقـو هبا شخص أو أشخاص أو مؤسسات مهنية مستقلة ومن خارج 
اؼبؤسسة البنكية بغية فحص البياانت واؼبستندات احملاسبية لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية إلبداء رأي ؿبايد حوؿ 

 .1صحة وصدؽ القوائم اؼبالية للبنك

 
                                                             

 .199-198، ص ص: مرجع سبق ذكره، ادلراجعة والرقابة يف ادلصارف اإلسالميةنواؿ صاحل بن عمارة،  1
 .437، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،   
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 :1إف نطاؽ التدقيق اػبارجي للمؤسسات البنكية جيب أف يشمل اعبوانب التالية

 اغبساابت اػبتامية والقوائم اؼبالية للبنك؛ -
 تقارير الكفاءة يف استغالؿ اؼبوارد والفعالية عند تنفيذ اػبطط والربامج؛ -
 ة؛البياانت واؼبعلومات اػباصة لتكاليف ومنافع األنشطة واػبدمات االجتماعي -
 العمليات البنكية واؼبالية اليت تقـو هبا اؼبؤسسة البنكية؛ -
 األداء الشامل للمؤسسة البنكية. -

 :2كما ديكن للمدقق اػبارجي إبداء رأيو الفٍت حوؿ اعبوانب التالية

 نظاـ الرقابة الداخلية اؼبطبقة ابلبنك وـبتلف مستوايهتا؛ -
 ابلبنك؛عمليات وإجراءات الضبط الداخلي اؼبعموؿ هبا  -
 نظم وعمليات وإجراءات إدارة اؼبخاطر اؼبعموؿ هبا ابلبنك؛ -
 نظم وعمليات احملاسبة اؼبعموؿ هبا ابلبنك؛ -
 األنظمة اآللية اؼبستعملة يف تنفيذ عمليات البنك؛ -
 العمليات واإلجراءات القانونية واعببائية اؼبتبعة يف البنك؛ -
 عمليات وإجراءات اإلمتثاؿ داخل البنك؛ -
 وإجراءات التدقيق الداخلي اؼبعموؿ هبا ابلبنك.عمليات  -

وجيب على اؼبدقق اػبارجي عند تقييمو لنظاـ الرقابة الداخلية ابلبنك أف أيخذ بعُت اإلعتبار البيئة اليت تعمل 
 :3هبا الرقابة الداخلية فيما خيص

 اؽبيكل التنظيمي للبنك والطريقة اليت هبا يوفر تفويض السلطة واؼبسؤوليات؛ -
 ة اإلشراؼ اإلداري؛نوعي -
 مدى وفاعلية التدقيق الداخلي؛ -
 مدى وفاعلية إدارة اؼبخاطر وأنظمة اإلمتثاؿ؛ -
 اؼبهارات والكفاءة والنزاىة للموظفُت الرئيسيُت؛ -
 طبيعة ومدى التفتيش بواسطة السلطات الرقابية. -

                                                             
 .201، ص مرجع سبق ذكره، اإلسالميةادلراجعة والرقابة يف ادلصارف نواؿ صاحل بن عمارة،  1
 التلخيص من ؾبموعة من الواثئق واؼبستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوؾ ؿبل الدراسة. 2
 .97، ص مرجع سبق ذكره، تدقيق البنوك واألدوات ادلالية ادلشتقةأضبد حلمي صبعة،  3
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 :1وبناءا على ما سبق، يهدؼ التدقيق اػبارجي للمؤسسات البنكية إىل ربقيق ما يلي

 إبداء الرأي الفٍت احملايد عن مدى صدؽ اغبساابت اػبتامية والقوائم اؼبالية للبنك؛ -
 التحقق من مدى إلتزاـ البنك ابألسس والقواعد احملاسبية واؼبالية والقانونية والتنظيمية؛ -
 التحقق من مدي إلتزاـ البنك بتحقيق الكفاءة عند استغالؿ اؼبوارد اؼبتاحة؛ -
 يف تنفيذ اػبطط والربامج اؼبوضوعة؛ التحقق من الفعالية -
 ضباية اؼبوارد واألصوؿ من السرقة واالختالس وسوء االستعماؿ؛ -
التأكد من صحة وسالمة صبيع العمليات اؼبالية والبنكية اليت يقـو هبا البنك وأهنا غَت ـبالفة لألنظمة واللوائح  -

 والقوانُت البنكية؛
 لياتو االجتماعية.التأكد من مدى إلتزاـ البنك بتنفيذ مسؤو  -

يقـو اؼبدقق اػبارجي للمؤسسات البنكية، كجزء من عملية التدقيق، بتقييم مهمة التدقيق الداخلي فيما يتعلق 
ابعتقاد اؼبدقق أبهنا ستكوف ذات عالقة بتحديد طبيعة، وتوقيت ونطاؽ إجراءات التدقيق، وفقا ؼبعيار التدقيق 

: مراعاة عمل التد610الدويل ) قيق الداخلي، كما جيب على اؼبدققُت اػبارجيُت أف أيخذوا ابالعتبار: ( اؼبوسـو
أنشطة اؼبدققُت الداخليُت وأتثَتىم، إذا وجد، على طبيعة وتوقيت ونطاؽ إجراءات اؼبدقق اػبارجي؛ الوضع 

 2الدائرة. التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي، ونطاؽ وظيفتها؛ الكفاءة الفنية واؼبهنية ألعضائها عند تقييم عمل

                                                             
 .205-202، ص ص: مرجع سبق ذكره، اإلسالمية ادلراجعة والرقابة يف ادلصارفنواؿ صاحل بن عمارة،  1
 .204-203، ص ص: مرجع سبق ذكره، تدقيق البنوك واألدوات ادلالية ادلشتقةأضبد حلمي صبعة،  2
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 احمليطة هبا ادلخاطرو  البنكية العمليات تدقيقادلبحث الثالث: 

يستهدف التدقيق ابدلؤسسات البنكية كل العمليات البنكية بدون إستثناء ويدقق يف كل صغَتة وكبَتة فيها، 
اإللتزام حبيث يدقق يف مدى اإللتزام واإلمتثال دلختلف اللوائح والقوانُت ادلنظمة واحملددة ذلا، ويدقق يف مدى 

ابلسياسات واإلسًتاتيجيات احملددة واخلاصة بكل عملية بنكية، ويدقق يف مدى سالمة وصحة تنفيذ تلك 
العمليات، ويدقق يف اإلضلرافات اليت قد ربدث أثناء تنفيذ تلك العمليات، ويدقق أيضا يف ادلخاطر احمليطة بتلك 

 الذي يصب يف صميم لب وجوىر موضوع حبثنا. العمليات، وىذا ما سنحاول إكتشافو من خالل ىذا ادلبحث

 البنكية العمليات تدقيق جمال يف عملية تطبيقات ادلطلب األول:

يقوم ادلدققون بتدقيق كل اجلوانب ادلتعلقة ابلعمليات البنكية اليت تقوم هبا ادلؤسسات البنكية، سواءا العمليات 
احمللية أو ادلوجهة للمعامالت مع اخلارج، وكما قلنا سابقا من البنكية التقليدية أو اإللكًتونية، العمليات البنكية 

أىم اجلهات ادلشرفة على عملية التدقيق يف البنك صلد التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، فكال نوعي التدقيق 
يات يشمل نطاق عملهما تدقيق العمليات البنكية، وعليو سنتطرق لتطبيقات عملية يف رلال التدقيق لبعض العمل

 البنكية بداية ابلتدقيق الداخلي مث التدقيق اخلارجي.

 للتدقيق الداخلي للعمليات البنكيةالفرع األول: تطبيقات عملية 

قسم الودائع )ابلعملة كل من تدقيق  التدقيق الفٍت و ابلنسبة للتدقيق الداخلي سنستعرض تطبيقات عملية عن 
قسم احلساابت )عملة قسم اإلئتمان و كل من مث تدقيق   ،ادلستنديةقسم االعتمادات و وقسم وسائل الدفع احمللية( 
 .قسم األدوات ادلالية ادلشتقةاألخَت تدقيق ، ويف أجنبية(

 ادلستندية االعتمادات وقسموقسم وسائل الدفع ( احمللية ابلعملة) الودائع قسم تدقيقالتدقيق الفين، : أوال
الداخلية من ربديد للمسؤوليات، وتقسيم للعمل، وتسجيل على ادلدقق أن يتأكد من وجود قواعد للرقابة 

للعمليات بطريقة صحيحة وأصولية، حبيث يكون عمل ادلوظف الواحد رقابيا على عمل األشخاص اآلخرين، كما 
أن من الضروري أن يكون ادلدقق مطلعا بشكل واف على التعليمات الداخلية اإلدارية وادلالية للبنك، وحدود 

 .1تنظيم الدورة احملاسبية، حىت يكون إبمكانو أن يعرف بسهولة الثغرات اليت يشعر بوجودىاالصالحيات، و 
 :2وعليو، جيب على ادلدقق أن يراعي بشكل خاص ما يلي

عدم وجود اإلزدواج يف الصالحيات ذبنبا لقيام التطاحن على السلطة، ونقل مثل ىذه اإلحتكاكات إىل  -
ذبنبا دلا يعكسو اإلحتكاك من أثر على اإلنتاج والعمل، وابلتايل وجوب  اإلدارة العامة للبنك لوضع حد ذلا

 وجود ربديد لإلختصاصات والصالحيات للموظفُت وادلسؤولُت؛
                                                             

 .432، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
 .434-432، ص ص: نفس ادلرجع 2
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وضع احلدود ادلعينة للمبالغ اليت يستطيع كل مسؤول إجازهتا وإعتمادىا وفق تسلسل إداري واضح، وعدم  -
 من إختصاصو؛السماح ألي موظف أو مسؤول القيام بعمل ليس 

مراعاة أن يكون توقيع معامالت وقيود البنك وإجازاهتا من قبل مسؤولُت إثنُت سبسكا دببدأ الرقابة الثنائية يف  -
العمل، وأن يكون ىناك فصل يف أداء العمليات وإجازهتا، والقيد يف سجالت احملاسبة، واإلحتفاظ ابلعهد،  

والصناديق عن الودائع، أو أن يتم فصل عمل أمُت  كأن يتم مثال فصل عمل احملاسب عن عمل الودائع،
 الصندوق عن الودائع وكشوفات حساابت العمالء وغَت ذلك؛

أن يتم إجراء اإلستالم والتسليم للعهد ومفاتيح اخلزائن حسب األصول، وأن يكون مفهوما للموظف أنو ال  -
سجل يبُت ىذه العهدة وادلفاتيح يف جيوز لو التخلي عن مفتاح بعهدتو إال بًتتيب وإستالم أصويل ومسك 

البنك دلراعاة عدم تداول الشخص الواحد دلفتاحي اخلزنة الواحدة مهما كان الوقت الذي مر على إستالمو 
 ألي من ادلفتاحُت؛

من بُت موظفي البنك حسب نوع الوظيفة وادلستوى من  تكون مجيع ادلفاتيح ثنائية مع شخصُت أو أكثر -
يكون قد مضى على عمل كل منهما يف البنك فًتة ديكن معها احلكم على مدى شعوره ، وأن ربمل ادلسؤولية

 ابدلسؤولية وربملو ذلا ومعرفة مدى أمانتو؛
 مراعاة تغيَت أعمال ادلوظفُت بُت فًتة وأخرى حبيث ال يبقى ادلوظف الواحد قائما بذات العمل دلدة طويلة -

 بشكل مفاج  السيما عندما تكون يأيديهم عهد ومستندات ، وإجراء التنقالت بُت ادلسؤولُتأكثر من اللزوم
 ذات قيمة؛

مالحظة قيام ادلوظفُت وادلسؤولُت إبجازاهتم السنوية دفعة واحدة ودون تقطع، على أن حيل زللهم موظف أو  -
 مسؤول آخر، وعدم أتخَت إصلاز العمل للموظف اجملاز إىل حُت عودتو؛

ها موظف واحد مستقل عن اآلخر، وحبيث ال يقوم ادلوظف دبراقبة ذبزئة العمل حبيث يقوم بكل مرحلة من -
 أعمال سبق وقام هبا بنفسو؛

من الضروري مراقبة مصروفات ادلوظف للتأكد من أنو ال يصرف أكثر من دخلو، ومراعاة مساع اإلدارة دلشاكل  -
 ادلوظفُت ادلالية وحلها؛

ما ديكن جرده ابلبنك من نقدايت وأوراق دفع  إن عنصر ادلفاجأة والسرعة عامل أساسي يف اجلردايت لكل -
 وأوراق مالية وغَت ذلك، ولذا جيب أن حيافظ ادلدقق عليو إبستمرار؛

 على ادلدقق أن يقوم جبمع السجالت بنفسو ذبنبا إلخفاء أية أرقام يف أشرطة اجلمع من قبل ادلوظفُت ادلعنيُت؛ -
يق والتسرابت واإلنذار والتحقق من شكاوي العمالء وجود ضوابط حلماية موجودات البنك كأجهزة إطفاء احلر  -

 ومتابعتها؛
على ادلدقق أن يراعي الفصل بُت الصداقة والواجب يف العمل واألداء ادلهٍت وأن ال يسمح ألحدمها ابلتأثَت  -

 على اآلخر؛
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ب األحيان مالحظة تطبيق العاملُت للتعليمات والقواعد ادلوضوعة من اإلدارة ألن عدم إتباعها يؤدي يف أغل -
 إىل نتائج سلبية؛

والعمل على التحقق منها حىت ولو كانت على اإلدارة أن تستمع دلا يبينو ادلدقق يف تقريره من مالحظات  -
أحاسيس لديو تدعو إىل عدم الراحة دون وجود وقائع زلددة لديو، ألن عاملي احليطة واحلذر أمران ضروراين 

 يف عمل ادلدقق؛
األختام والسجالت يف أماكن أمينة بعد إنتهاء العمل وذبليد السجالت عند إنتهاء مالحظة أن يتم حفظ  -

 السنة ادلالية؛
أتمُت ادلوجودات ضد األخطار ادلختلفة كاحلريق والسرقة وخيانة األمانة وغَتىا حسب طبيعة البند الذي جرى  -

 التأمُت عليو.
وجود النظام ودقة األداء عنصران متالزمان ومتكامالن وال يتم صلاح العمل أو الوصول إىل األىداف بدون  إن

 وجودمها معا.

من أىم األقسام اليت يستهدفها التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية صلد قسم الودائع )ابلعملة احمللية(، حيث 
ئع وحساابت العمالء، حبيث يستعُت ادلدقق للقيام بعملو ىنا بعدة يقوم ادلدقق ىنا بتدقيق كل ما لو عالقة ابلودا

مراجع كالتعليمات التطبيقية لقسم الودائع، ملفات واثئق فتح احلساابت وشروطها وتعديالهتا، ملفات واثئق 
يف  القيود يف حساابت العمالء، بطاقات مناذج تواقيع ادلفوضُت ابلسحب من حساابت العمالء، تعليمات التواقيع

البنك وتعليمات قسم احملاسبة ادلركزية وادلنهاج احملاسيب، كما جيب وجود عدة مستندات وبطاقات وسجالت 
ومفكرات واليت يعد وجودىا إجباراي إلجراء وتوثيق العمليات اليت يقوم هبا ىذا القسم، وىي معنية ابلتدقيق 

مستند استالم شيكات مسحوبة على البنوك والفحص من قبل ادلدققُت، وىي تتمثل يف مستند قبض للصندوق، 
األخرى، مستندات قيد زلاسبة مدينة ودائنة، طلبات التحويل من احلساابت، الشيكات ادلسحوبة على البنك 
واليت سبثل مستند قيد مدين على احلساب، شيكات ادلقاصة وديثلها مستند قيد بنكي مدين دبجموع قيمة 

العمالء/األستاذ العام، حساابت األستاذ العام، كشف احلركة اليومي، الشيكات ادلقدمة للمقاصة، حساابت 
حوافظ القيود اليومية، كشف موافقة احلركة اليومي، الكشف اليومي يأرصدة احلساابت، مفكرة إستحقاق الودائع 

ها، ومدهتا ادلربوطة آلجال معينة، ويدون فيها البياانت ادلتعلقة ابلودائع ادلربوطة آلجال معينة من حيث قيمت
 1.وتعليمات العميل بشأن استحقاقها، سجل دفاتر الشيكات اليت يتم تزويد العمالء هبا

 اجلارية احلساابت أرصدةوأتكيد صحة  ضمان يف قسم الودائع لتدقيق الرئيسية األىداف تتمثلحبيث 
 الودائع، واستقرار ىيكل تقديرواإلدخار وحساابت ألجل، إضافة إىل ضمان وتقدير صحة  توفَتال وحساابت

 .الفائدة وإثبات وحساهباالفائدة  معدالت تطبيقصحة  وضمان وأتكيد
                                                             

 .169-168، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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 :1ىناك عدة نقاط يستوجب أن يعطيها ادلدقق اىتمامو عند تدقيق حساابت الودائع منها

احلساابت مراجعة مناذج فتح احلساب اخلاصة ابلعمالء للتأكد من قيام مسؤويل البنك إبعطاء العناية عند فتح  -
من انحية التثبت من شخصية العميل فاتح احلساب إما بوثيقة إثبات الشخصية، أو معرف مقبول يقوم بتقدمي 
العميل اجلديد للبنك، أو الواثئق القانونية يف حالة فتح احلساب ابلوكالة، أو حجة الوصاية إذا كان احلساب 

حلساب لشركة، والتأكد من قانونية وتصديق الواثئق من ، وكذلك احلصول على الواثئق القانونية إذا كان اقاصر
اجلهات ادلختصة الصادرة عن كل منها واحلصول على تواقيع العميل على النماذج ادلذكورة وعلى بطاقات 

 ؛تواقيع للرجوع إليها عند قيامو بسحب شيكات أو أوامر دفع أو طلب إجراء رباويل من حسابو
لطلب للتأكد من أن ذلك يتم ضمن صالحيات ادلسؤولُت وأن الكشف مراجعة احلساابت ادلكشوفة يف ا -

 يسجل يف سجالت فرعية لذلك؛
 مراجعة السحوابت اليت تتم من حساابت ألجل للتأكد من أن السحب يتم ضمن الشروط؛ -
مراجعة الفوائد ادلدفوعة على احلساابت من انحية اإلحتساب والنسب ادلقررة لكل منها وتطابقها مع شروط  -

 إليداع؛ا
 حلساابت العمالء ويراعى ما يلي عند إرسال التأييدات:على إرسال كشوفات أو أتييدات اإلشراف  -
 ضبط احلساابت مع أرصدهتا يف األستاذ العام؛ 
 قيام الفرع بتحضَت الكشوفات أو التأييدات؛ 
 مقارنة األرصدة للتأييدات على شريط اجلمع الذي أعده ادلدقق؛ 
  التأييدات يف مغلفات ومراجعة عناوين العمالء مع سجالت البنك للتأكد من أن اإلشراف على تغليف

 اإلرسال ذلذه التأييدات قد مت إىل العناوين الصحيحة؛
 اإلشراف على إرسال ادلغلفات إىل دائرة الربيد وأن يقوم ادلدقق بنفسو بتسليمها للدائرة ادلذكورة؛ 
 ه اإلدارة العامة للبنك حىت ال تسلم ادلغلفات ادلعادة للفرع ادلعٍت؛أن ربمل ادلغلفات عنواان خاصا ابدلدقق ربدد 
 أن يقوم ادلدقق بتدقيق احلساابت اليت أعيدت مغلفاهتا لعدم وصوذلا للعمالء ادلعنيُت؛ 
  ترد لقسم التدقيق وتتابع األخطاء ادلوجودة هبا، أما إذا كانت صحيحة يدقق ادلدقق إذا كانت التأييدات إجيابية

 العميل على التثبيت ادلعاد؛ توقيع
 عدم السماح دلوظفي الصناديق ابدلشاركة يف ربضَت وإرسال التأييدات للعمالء؛ 
  إخضاع احلساابت اليت يطلب أصحاهبا عدم إرسال أتييدات ذلم للتدقيق وادلراجعة واحلصول على كتب ىؤالء

 العمالء بصحة أرصدهتم سنواي؛

                                                             
 .410-406، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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ركة دلراقبة ثنائية حبيث ال يتم السحب منها إال إبطالع ادلسؤول ابإلضافة اجلامدة وغَت ادلتح إخضاع احلساابت -
إىل اإلجراءات ادلعتادة، ويشمل ذلك مجيع احلساابت غَت ادلتحركة خالل العام وكذلك احلساابت اجلامدة 
للمقيمُت ابخلارج، واحلساابت اليت تويف أصحاهبا، كما تعطى عناية خاصة دلراجعة عمليات السحب من 

 حساابت األميُت؛
 مراجعة مجيع احلساابت اليت أغلقت والتأكد من صحة إجراءات السحب عند إغالق احلساب؛ -

 :1كما جيب على ادلدقق أن يراعي كذلك وجود الضوابط التالية عند تدقيقو حلساابت العمالء
من عدم قيام ادلوظف بعمل إنشاء القيود على حساابت العمالء اليت ال تدخل ضمن اختصاصو   التحقق -

 مبلغ من حساب آلخر مثال؛كإجراء موظف يف قسم الكمبياالت لعملية ربويل 
 مراقبة السجالت اليت حيصل فيها حك أو زلو ومنع ذلك؛ -
 ا من أمُت الصندوق؛حضور ادلستفيد من الشيك النقدي إىل الصندوق وقبض قيمتو شخصي -
 التأكد من وجود الفصل يف إجراءات العمل يف القسم؛ -
إخضاع احلساابت الشخصية دلوظفي البنك للتدقيق ودراسة اإليداعات والسحوابت منها، خصوصا  -

 السحوابت غَت العادية وربري مصادر أمواذلا؛
در للمصروفات تزيد عن الدخل مراقبة مصروفات ادلوظف والتأكد من أهنا ضمن دخلو والتحري عن أي بوا -

 ادلعتاد دلعرفة مصادر ىذا الدخل؛
التأكد من أن التعليمات سبنع استالم ادلوظفُت للنقود إليداعها حبساابت العمالء بعد أوقات الدوام، والتحري  -

 عن عمليات اإليداع من ىذا النوع وأسباهبا؛
 داخل البنك ككل؛تغيَت الوظائف إبستمرار وبشكل فجائي داخل القسم ومن مث  -
 منح إجازات سنوية ابستمرار ومنع تقطع اإلجازات؛ -
 إحالل موظف آخر زلل ادلوظف اجملاز وعدم أتخَت إصلاز األعمال إىل حُت عودة ذلك ادلوظف؛ -
 ومقارنة أرصدهتا مع السجالت خالل فًتة التدقيق.اإلطالع على دفاتر التوفَت  -

 :2لودائعوفيما يلي إجراءات تدقيق بعض أعمال قسم ا

 إجراءات تدقيق الشيكات ادلصروفة من حساابت العمالء: وذلك للتأكد من: -
 لشروط احلساب ادلتفق عليها مع العميل، وكذلك التأكد من تطابق التواقيع  إستيفاؤىا للتواقيع ادلقررة وفقا

 ادلستوفاة مع مناذجها احملفوظة بقسم الودائع؛
 تسلسل التظهَتات على كل شيك )إن وجدت(؛ 
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 إستيفاء توقيع أو تواقيع الساحب على أية تصحيحات يف الشيك )إن وجدت(؛ 
 تطابق قيمة الشيك ابألرقام مع الكلمات؛ 
 الصاق الطوابع القانونية على الشيك وإلغائها حسب األصول؛ 
 عدم مضي ادلدة القانونية لصرف الشيك؛ 
 الحية الشيك للصرف مع وجود تواقيع إستيفاء اخلامت اخلاص بتدقيق كل من التواقيع وكفاية الرصيد وص

 ادلوظفُت ادلفوضُت عن البنك الذين قاموا بتدقيق تلك البياانت؛
  إستيفاء خامت "دفع نقدا" على الشيكات ادلدفوعة نقدا مع بيان اتريخ الدفع ومالحظة خامت آلة أمُت

ن اتريخ الدفع أو خامت قيد الصندوق عليها أو خامت دفع ابدلقاصة على الشيكات ادلدفوعة ابدلقاصة مع بيا
 ابحلساب على الشيكات ادلقيدة ابحلساب مع بيان اتريخ القيد؛

  مالحظة عدم صرف الشيك إال للمستفيد األول إذا كان حيمل عبارة "ال يصرف إال للمستفيد األول" أو عدم
 صرف الشيك نقدا إذا كان حيمل عبارة "يقيد ابحلساب"؛

  البنك تقضي أو يًتتب عليها اإلمتناع عن دفع قيمة الشيك؛عدم وجود تعليمات مقبولة لدى 
 مالحظة عدم تظهَت الشيك دلستفيد آخر إذا كتب عليو عبارة "ليس ألمر"؛ 
  لشيكات اليت تصرف نقدا من واقع الواثئق ادلعتمدة لغاية إثبات الشخصية؛اتدوين البياانت الشخصية على 
 إجراءات تدقيق حساابت العمالء: حبيث جيب: -
  التحقق من إستيفائها للبياانت ادلقررة على رأسها )إسم العميل، سعر الفائدة، رقم احلساب وغَتىا من

 البياانت ادلهمة(؛
 مراجعة ترحيل ادلستندات على احلساابت اخلاصة هبا من حيث ادلبالغ والًتصيد؛ 
 أن يتم بيان سبب  مالحظة أن مجيع أرصدة احلساابت دائنة وإذا ما وجد أي حساب مدين بتاريخ معُت

 ذلك، وىل ىناك موافقة على كشف احلساب وكيفية عالجو؛
 حبيث جيب: ة إستحقاق الودائع ادلربوطة ألجل،تدقيق مفكر  -
  التحقق من صحة البياانت ادلدونة يف ادلفكرة لكل وديعة، إستنادا لنسخة إشعار القيد العائدة لكل منها

وديعة تبدأ من يوم اإليداع ولغاية اليوم السابق على اتريخ واحملفوظة يف ادلفكرة مع مالحظة أن مدة ال
 إستحقاقها؛

 ة يف ادلفكرة تستحق بتاريخ واحد؛التأكد من أن الودائع ادلدرجة يف صفحة واحد 
  التأكد من صحة تدوين تعليمات العمالء بشأن التصرف بودائعهم بتاريخ إستحقاقها يف حقل ادلالحظات

للواثئق ادلؤيدة لصحة تلك البياانت واحملفوظة يف ملفات واثئق العمالء مع التأكد من أن على ادلفكرة إستنادا 
 القسم قد قام بطلب تعليمات العميل قبل أسبوع من اتريخ اإلستحقاق لوديعتو؛
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 اص التأكد من تنفيذ تعليمات العمالء بشأن ودائعهم عند إستحقاقها كما ىي مبينة يف حقل ادلالحظات اخل
 عة على ادلفكرة؛بكل ودي

 .مطابقة أرصدة الودائع القائمة دبوجب ادلفكرة مع أرصدة احلساابت ادلقابلة يف اتريخ معُت 

كما يستهدف التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية عمليات وسائل الدفع اليت يضعها البنك ربت تصرف 
ن التحويالت والشيكات والكمبياالت زابئنو لتسوية سلتلف معامالهتم اليومية، سنستعرض إبختصار تدقيق كل م

 وبرسم التأمُت وبرسم التحصيل واليت زبص ادلستندات اخلارجية برسم التحصيل واألوراق التجارية ادلخصومة
 :1كالتايل

 تدقيق التحويالت: -
 ؛يقوم ادلدقق ابلتحقق من صحة اإلمضاءات على طلبات التحويالت 
  ؛مؤىلُت وزبول ذلم مهامهم القيام بذلك دون غَتىمالتأكد من أن التحويالت سبت من طرف أشخاص 
 حلساب الصحيح؛التأكد من ان التحويالت قد سجلت وقيدت يف ا 
 التأكد من أن التحويالت قد مت تسجيلها يف الوقت احملدد وادلتفق عليو؛ 
 تدقيق الشيكات: -
 صاحبها وغَت ذلك؛خ صدورىا وتوقيع التحقق من أرقام الشيكات وتسلسلها يف دفًت الشيكات واتري 
  التحقق ابلتفصيل من صحة كل اإلجراءات ادلتعلقة بعمليات الشيك بداية من طلب دفًت الشيكات إىل

 تسليمو للزبون إىل سلتلف إستعماالتو )سحب ودفع وغَت ذلك( من طرف الزبون؛
 تدقيق الكمبياالت: -
 خصم أو التحصيل أو الرىن واء للجيب على ادلدقق فحص والتحقق من الكمبياالت ادلوضوعة لدى البنك، س

 والضمان؛
  التحقق من صحة ادلعلومات ادلدونة عليها )ادلبالغ ابألرقام واألحرف، وادلدة والتوقيعات وصحة التظهَتات إن

 .الفائدة حلساب كأساس ادلستخدمة ادلعلوماتوجدت وغَت ذلك(، والتحقق من 

 :2كما يقوم ادلدقق بتدقيق األوراق التجارية ادلخصومة ادلرسلة كالتايل

 ادللتزمُت وتواقيع التظهَت وصحة كالطوابع اكتماذلا من للتأكد القانونية النواحي من ادلقدمة األوراق دراسة -
 أو النقدي الدفع يأختام ختمها مت قد وأنو القانونية، البياانت من وغَتىا األداء وزلل واالستحقاق والقيمة
 البنك؛ ألمر أهنا على تنص التظهَتات أن من والتأكد ابحلساب القيد

                                                             
 .التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة 1
 .382-380، ص ص: ذكرهمرجع سبق ، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  2
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 ابلفرع؛ احملفوظة التواقيع على للسندات اخلاصمُت تواقيع مطابقة -
 توزيع دببدأ سبسكا ادلالية قدرتو يتجاوز ال الواحد العميل على ادلخصوم وأن ادلالية النواحي من ادلدينُت مالئمة -

 ادلخاطر؛
 العامة اإلدارة من احملددة السقوف ضمن أو ابلفرع ادلسؤولُت صالحية ضمن يتم اخلصم أن مالحظة -

 عليها؛ اإلدارة موافقة على احلصول مت قد الرصيد يف زايدة أية وأن عميل لكل كمخصصات
 ودراسة السندات ذلذه كلي أو جزئي ذبديد يتم ال وأنو استحقاقها تواريخ يف تسدد السندات أن مالحظة -

 منها؛ ادلتأخر تسديد عدم أسباب
 قد ادلقررة للمدة السندات استحقا يف ذباوز أي وأن اإلدارة من ادلقررة ادلدة ضمن تقع اخلصم مدة أن مالحظة -

 عليها؛ العامة اإلدارة موافقة على احلصول مت
 والعمولة؛ الفائدة احتساب صحة من للتأكد اخلصم حوافظ مراجعة -
 إىل للسجالت الًتحيل مرحلة مث اخلصم موظف إىل اخلاصم من األوراق ذلذه االستالم إجراءات من التأكد -

 وان مرحلو كل يف السندات ىذه عن ادلسؤول حصر معو ديكن بتسلسل تتم ادلناولة أن من للتأكد احلفظ
 ترحيلها إكمال بعد ثنائيو عهده يف حفظها مث ومن خرآل موظف من أصويل واستالم تواقيع دبوجب يتم نقلها
 السجالت؛ إىل

 األوراق سداد بتأخَت ادلوظف لقيام ذبنبا اخلصم وحلوافظ للسجالت مطابق عليها ادلثبت التاريخ أن من التأكد -
 البنك؛ يف كموظف هبا يتمتع اليت الثقة حبكم عنهم لتسديدىا العمالء من قيمتها قبض قد يكون اليت

 عليها؛ ادلتحققة للعمولة البنك إستيفاء من التأكد -
 مراعاة أن يكون العمل موزعا على أكثر من موظف يف ذات القسم بُت اإلستالم واخلصم والقيد ابلسجالت؛ -
 قيام ادلدقق ابلتأكد من أن السندات واألوراق ادلخصومة بعهدة ثنائية؛ -
 ضرورة إحتواء تعليمات البنك إرسال إشعارات إىل ادلدينُت عند خصم السندات؛ -
تثبيتات "أتييدات" يأرصدة اخلصم اخلاصة هبم والطلب منهم إبداء ادلوافقة أو اإلعًتاض  قيام ادلدقق إبرسال -

 على األرصدة ادلبينة يف التأييدات ادلرسلة.

 :1كما يقوم ادلدقق بتدقيق األوراق التجارية برسم التأمُت كالتايل

حافظة اإلستالم من العميل التأكد من أن السندات ربمل عبارة تفيد وضعها كتأمُت، كما يراعى أن تكون  -
 ذلذه السندات تفيد نفس ادلعٌت؛

التحقق من أن التسليفات ابلنسبة لقيمة األوراق برسم التأمُت مرضية ومطابقة للشروط ادلتفق عليها مع العميل  -
 يف شرط العقد؛
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ب أتمينات التحقق من أن القيم احملصلة من ىذه األوراق قد مت قيدىا حبساب السلفة أو مت حفظها يف حسا -
 حلساب الكفالة أو اإلعتماد أو غَته حسب طبيعة العملية وذلك إىل حُت سداد ذلك اإللتزام؛

 التأكد من أم ما مل يسدد من ىذه الكمبياالت من قبل ادلدينُت قد مت إستبدالو بسندات جديدة؛ -
 مراعاة مالحظة أن إستحقاق التأمُت يتوافق مع إستحقاق اإللتزام اخلاص بو؛ -
ة إستيفاء البنك للعمولة ادلستحقة على مثل ىذه السندات نظرا إىل أهنا ال زبضع للفوائد كسندات مراعا -

 اخلصم؛
 التأكد من تنفيذ تعليمات ادلودع كإجراء اإلحتجاج عند عدم سداد ىذه األوراق من قبل ادلدين. -

 :1كما يقوم ادلدقق بتدقيق األوراق التجارية برسم التحصيل كالتايل

 من أن السندات ربمل عبارة تفيد أن إيداعها ابلبنك قد مت على أساس التحصيل؛ التحقق -
 التحقق من أن نسخ احلوافظ ادلسلمة للعميل تفيد أن األوراق قد مت إيداعها أيضا برسم التحصيل؛ -
 التحقق من تقيد البنك بتعليمات ادلودع ذلذه األوراق؛ -
 ها.التحقق من إستيفاء البنك للعمولة ادلتحقق علي -

كما يقوم ادلدقق بتدقيق األوراق التجارية برسم التحصيل واليت زبص مستندات خارجية يف حالة اإلستَتاد  
 :2كالتايل

التأكد من أن ادلستندات ادلوجودة ابدللف مطابقة للبياانت الواردة يف كتاب البنك أو الشركة ادلرسلة والسيما  -
 شحن اجلوي والفواتَت وبوالص التأمُت والسحوابت ادلرفقة؛بوالص الشحن أو احلوافظ الربيدية أو بوالص ال

التأكد من قيام البنك إبشعار العميل ادلسحوب عليو بوصول ىذه البوالص ومطالبتو ابلتسديد إذا كانت  -
ادلستندات ادلرفقة تدفع ابإلطالع أو احلضور لقبول السحب ادلرفق ابدلستندات يف حالة كون الدفع مقابل 

 القبول؛
مالحظة قيام الفرع إبشعار البنك ادلرسل للمستندات بوصول ادلستندات وعرضها وتسديدىا أو قبول  -

 السحوابت ادلرفقة، واإلستمرار يف إعالم ادلراسل عن مصَت ادلستندات عند إستحقاق السحوابت ادلقبولة؛
أو القبول وفقا لتعليمات مالحظة أن ادلستندات ادلرفقة ابلبوليصة مل تسلم للمسحوب عليو إال بعد الدفع  -

 ادلرسل؛
 مالحظة إلصاق الطوابع القانونية على السحوابت إذا كان القانون الساري ادلفعول يوجب ذلك؛ -
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مالحظة تقيد الفرع بتعليمات ادلراسل والقواعد ادلوحدة العادلية لتحصيل األوراق التجارية وذلك من مجيع  -
 النواحي الواردة يف ىذه القواعد؛

 التظهَتات الالزمة ذلذه األوراق ومدى تطابقها مع حقوق وواجبات البنك ادلرسل والبنك ادلستقبل؛مالحظة  -
التأكد من أن القيمة قد إستوفيت ومت ربويلها برقيا أو ىاتفيا أو ابلربيد حسب تعليمات ادلرسل، وأن القيمة  -

وليصة، وأن أي خصم مل يتم إال دبقدار ما قد إستوفيت ابلكامل وابلعملة اليت تنص عليها التعليمات ادلرفقة ابلب
 تسمح بو مثل ىذه التعليمات؛

 التأكد من وجود تفويض من العميل للبنك عند قيد القيمة على حسابو؛ -
مالحظة أن ربويل قيمة البوالص قد مت دبوجب إذن ربويل من البنك ادلركزي عندما توجب قوانُت بلد البنك  -

 ادلستورد ذلك؛
 ت ادلرفقة ابلبوالص مكفولة من قبل البنك يالحظ ما يلي:عندما تكون السحواب -
 أن كفالة البنك قد سبت دبوافقة اإلدارة العامة، وضمن الصالحيات ادلقررة؛ 
  أن التأمُت النقدي أو كمبياالت التأمُت أو أية ضماانت أخرى قد مت إجراء الالزم عليها قبل قيام البنك

 ابلكفالة؛
  للنماذج ابلبنك؛أن تواقيع الكفالء مطابقة 
  أنو قد مت إشعار العميل إبستحقاق السحب ادلكفول لتسديده، وأن القيمة قد حولت للمستفيدين وفق ما

 تنص عليو تعليمات البنك ادلراسل؛
 .أن الطوابع القانونية قد ألصقت على السحوابت ادلكفولة إذا كان القانون الساري ادلفعول يوجب ذلك 

األوراق التجارية برسم التحصيل واليت زبص مستندات خارجية يف حالة التصدير  كما يقوم ادلدقق بتدقيق 
 :1كالتايل

التأكد من التقيد بتعليمات ادلودع عند نقل األوراق إىل ادلستورد يف اخلارج من انحية الدفع ابإلطالع أو قبول  -
 السحب أو التأمُت وغَته من البياانت ادلطلوبة من قبل مودعيها؛

 الفرع دبتابعة إستالم ىذه ادلستندات من ادلراسل ومصَتىا، وقيد القيمة للعميل عند تسديدىا؛ مالحظة قيام -
 مالحظة إرسال ادلستندات للخارج يف رسالتُت بريديتُت منفصلتُت منعا لضياعهما معا؛ -
 التأكد من أن ما قدمو ادلودع من مستندات يطابق ما أرسلو الفرع للخارج. -

اخلي ابدلؤسسات البنكية قسم اإلعتمادات ادلستندية، حيث يقوم ادلدقق ىنا بتدقيق  كما يستهدف التدقيق الد
كل ما لو عالقة ابإلعتمادات ادلستندية )التصديرية واإلستَتادية(، حبيث يستعُت ادلدقق للقيام بعملو ىنا بعدة 

                                                             
 .386، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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ندية الصادرة عن غرفة التجارة مراجع كالتعليمات التطبيقية لقسم اإلعتمادات، األعراف ادلوحدة لإلعتمادات ادلست
الدولية، تعليمات التواقيع يف البنك، نشرة أسعار العمالت األجنبية ونشرة أسعار العمالت األجنبية النظامية 
)السعر النظامي(، كما جيب وجود عدة ملفات وسجالت ومفكرات وواثئق واليت يعد وجودىا إجباراي إلجراء 

ذا القسم، وىي معنية ابلتدقيق والفحص من قبل ادلدققُت، وىي تتمثل يف ملفات وتوثيق العمليات اليت يقوم هبا ى
اإلعتمادات ادلستندية )إستَتاد، تصدير( بواقع ملف لكل إعتماد، سجل اإلعتمادات ادلستندية العام لإلستَتاد، 

ادات سجل البنوك )إعتمادات مفتوحة(، سجل البنوك )إعتمادات مغطاة(، سجل العمالء، سجل اإلعتم
ادلستندية )التصدير(، مفكرة إستحقاق اإلعتمادات، مستندات اإلعتمادات النظيفة وبرسم التحصيل القائمة غَت 

 1ادلسددة، وبوالص التأمُت لإلعتمادات غَت ادلسددة.

 :2وفيما يلي إجراءات تدقيق بعض أعمال قسم اإلعتمادات ادلستندية

 إجراءات تدقيق طلب فتح اإلعتماد: فيجب: -
 يكون الطلب على منوذج البنك ادلعتمد ذلذه الغاية أو كتااب من العميل مستوفيا جلميع ادلعلومات ادلدرجة  أن

 على منوذج البنك ادلعتمد؛
  ،أن يكون الطلب مستوفيا للمعلومات التالية بُت القوسُت بشكل واضح وصريح )إسم طالب فتح اإلعتماد

ستفيد "إن وجد"، مبلغ اإلعتماد ابلكلمات واحلروف، اتريخ سراين إسم ادلستفيد وعنوانو الكامل، إسم بنك ادل
اإلعتماد لتقدمي ادلستندات، اتريخ سراين اإلعتماد لغاية الشحن، ادلستندات ادلطلوب تقدديها ربت اإلعتماد، 
نوع البضاعة، طريقة الشحن، ميناء الشحن وميناء الوصول، شروط الشحن، الشحن اجلزئي وتغيَت واسطة 

ن وىل ىي مسموح هبا أو غَت مسموح هبا، اإلعتماد معزز أو غَت معزز، تعهد من فاتح اإلعتماد غَت الشح
مشروط بقبول قيد قيمة ادلستندات والعموالت ربت اإلعتماد، تعهد يأن اإلعتماد خيضع للقواعد ادلوحدة 

 لإلعتمادات ادلستندية، تعهد بتزويد البنك بوثيقة أتمُت ضد كافة األخطار(؛
  أتشَت ادلوظف ادلختص يأن التواقيع على الطلب مطابقة وأن رصيد حساب العميل كاف لغاية إحتجاز

 أتمينات يف احلالة اليت تتطلب ذلك؛
ويتم التأكد شلا يلي من واقع نسخة كتاب تبليغ  إجراءات تدقيق كتاب تبليغ اإلعتماد ادلستندي )إستَتاد(: -

 ( احملفوظتُت يف ملف اإلعتماد:اإلعتماد ونسخة كتاب التغطية )إن وجدت
  دقيق؛أن حيتوي اإلعتماد على مجيع التفاصيل ادلدرجة يف طلب فتح اإلعتماد وبشكل 
 أال حيتوي اإلعتماد على أية معلومات متناقضة؛ 
 أن يذكر يف اإلعتماد احلساب الذي يفوض ادلراسل ابلقيد عليو؛ 

                                                             
 .173-172، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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 ماد إذا كان اإلعتماد مغطى وبنفس وسيلة تبليغ أن يرسل كتاب التغطية يف نفس يوم إرسال كتاب اإلعت
 اإلعتماد، أي أن تتم التغطية برقيا إذا كان تبليغ اإلعتماد برقيا؛

 أن يرسل كتاب تبليغ فتح اإلعتماد متضمنا التفاصيل يف نفس يوم فتح اإلعتماد؛ 
 إرسال نسخة من اإلعتماد ادلفتوح ابلفاكس ابلكامل وابلربيد اجلوي؛ 
 ادلدة ما بُت إستالم طلب فتح اإلعتماد من العميل وفتح اإلعتماد ال تزيد عن ثالثة أايم ما مل  التأكد من أن

 تماد قبل إستكمال بعض اإلجراءات؛يكن ىناك ما دينع من فتح اإلع
 تح اإلعتماد وكتاب فتح اإلعتماد؛عدم وجود أي خالف بُت ادلعلومات الواردة يف برقية ف 
  ضُت ابلتوقيع حسب تعليمات التواقيع؛توقيع اإلعتماد من قبل مفو 
 ض لديو يأسرع وقت شلكن؛إرسال نسخة من اإلعتماد إىل طالب فتح اإلعتماد إلعالمنا عن أي إعًتا 
 التأكد من أنو قد مت إستيفاء نسبة التأمُت النقدي على اإلعتماد وابلنسبة ادلقررة وفق التعليمات؛ 
 ادات اإلستَتاد وتسديدىا: وىنا يتم التأكد شلا يلي:إجراءات تدقيق ادلستندات الواردة على إعتم -
 التحقق من فحص ادلستندات من قبل ادلوظف وفق كتاب فتح اإلعتماد والتأشَت عليها داللة على مطابقتها؛ 
  قيد قيمة ادلستندات النظيفة حلساب ادلراسل يف دفاتر البنك وعلى حساب بوالص اإلعتمادات ادلستندية

 اتريخ إستالمها؛ خالل ثالثة أايم من
  على ادللف اخلاص ابإلعتماد؛تدوين عمليات قيد ادلصاريف وزبفيض اإلعتماد بقيمة ادلستندات الواردة 
  قيد قيمة ادلستندات النظيفة وادلصاريف على حساب العميل وحلساب بوالص اإلعتمادات ادلستندية يف اليوم

 التايل لقيدىا على حساب البوالص؛
 ندات اليت قيدت قيمتها على حساب العميل قد أرسلت إليو على النموذج ادلقرر وتفاصيل التأكد من أن ادلست

 تلك ادلستندات؛
  ىناك موافقة أصولية على التأخَت؛التحقق من سبب التأخَت يف قيد البوالص وادلصاريف إذا حصل ذلك وىل 
 لى ادلستندات الواردة برسم التأكد من إرسال كتاب للعميل على النموذج ادلقرر مبينا فيو اخلالفات ع

التحصيل، وطلب رأيو حول قبول ادلستندات أو رفضها، وتدون قيمة ىذه ادلستندات على الوجو الداخلي 
للملف يف حقل ادلستندات برسم التحصيل حسب السعر النظامي مع إجراء قيد نظامي من حساب 

 عتمادات برسم التحصيل؛مستندات اإلعتمادات برسم التحصيل إىل حساب أصحاب مستندات اإل
  يف حالة قبول العميل للمستندات، التأكد من قيام القسم بتسديد قيمة ادلستندات من حساب العميل وربويل

ندات القيمة حلساب البنك ادلرسل للمستندات وفقا لتعليمات الدفع ادلذكورة يف اإلعتماد، وإرسال ادلست
 للعميل على النموذج ادلقرر؛

  ابخلالفات اليت تظهر على ادلستندات اليت يتم إرساذلا من ادلراسل على أساس أهنا مستندات اإلبراق للمراسل
 نظيفة؛
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 تدقيق اإلعتمادات ادلستندية التصديرية: حبيث: -
 كتاب اإلعتماد الوارد من البنك : يتم تدقيق ملف أي إعتماد تصديري للتأكد من مشولو على الواثئق التالية

الكتاب للتأكد من عدم إحتوائو على أية معلومات متناقضة وإعطائو رقما متسلسال؛  األجنيب، ويتم تدقيق ىذا
نسخة كتاب تبليغ ادلستفيد ابإلعتماد دون مسؤولية على البنك إال إذا قام بتعزيز اإلعتماد؛ أي كتب أو 

اإلعتماد برقيات لتعديل اإلعتمادات وادلراسالت ادلًتتبة على ذلك مع مالحظة عدم حدوث أي تناقض يف 
بعد إجراء أي تعديل جديد يطرأ عليو؛ الكتب اليت تكون برفقتها ادلستندات ادلقدمة ربت اإلعتماد ومؤشرا 
عليو يأن ادلستندات مطابقة لشروط اإلعتماد يف حالة ادلطابقة؛ نسخة الربقية اليت يطلب هبا قيد ادلبلغ حلساب 

رسل للبنك فاتح اإلعتماد أو من يعينو وادلرفق بو ادلستندات البنك لدى البنك ادلغطي أو ادلراسلُت؛ الكتاب ادل
 ؛الفات إن وجدت يف ىذا الكتابعلى أن ندرج اخل

 التأكد من إجراء القيد النظامي ابلقيمة : تدقيق القيود احملاسبية والًتحيل على السجالت، حبيث جيب ما يلي
ادلعادلة دلبلغ اإلعتماد حسب األسعار النظامية عند تبليغ ادلستفيد ابإلعتماد "من حساب تعهدات البنوك 
مقابل اإلعتمادات ادلستندية التصديرية إىل حساب اإلعتمادات ادلستندية التصديرية"؛ التأكد من أن القيد 

بل إستالم إشعار أو برقية بقيد ادلبلغ حلساب البنك، ويف حالة ادلوافقة على القيد حلساب ادلستفيد ال يتم ق
حلساب ادلستفيد قبل إستالم اإلشعار أو الربقية يكون القيد ربت التحفظ؛ التأكد من أن القيد حلساب 

د ادلبلغ؛ عكس ادلستفيد يكون ابلعملة الوطنية حسب سعر الشراء يوم إستالم إشعار أو برقية من ادلراسل بقي
القيد النظامي السابق أو ذبزأتو بقيمة ادلستندات اليت ترسل للمراسل، وإجراء قيد نظامي جديد حلساب بوالص 
اإلعتمادات التصديرية الواردة من العمالء، وعلى حساب بوالص اإلعتمادات التصديرية ادلرسلة؛ القيد حلساب 

وادلصاريف ادلستحقة، وعكس القيد النظامي األخَت عند  ادلستفيد وعلى حساب ادلراسل بعد خصم العموالت
إستالم إشعار القيد من ادلراسل؛ التأكد من ترحيل القيود النظامية والقيود احملاسبية على احلساابت ذات 

 العالقة، والسجل اخلاص إبعتمادات التصدير، وإجراء ادلطابقة مع قسم احملاسبة ادلركزية يف اتريخ معُت.

 قسم احلساابت )عملة أجنبية(اإلئتمان و  قسم يقاثنيا: تدق

يستهدف التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية قسم وعمليات اإلئتمان، سنستعرض رلموعة النقاط اليت يركز 
عليها ادلدقق الداخلي أثناء تدقيق عمليات اإلئتمان التالية: اإلجراءات العامة لتدقيق اإلئتمان، والرقابة العامة 

عمليات اإلئتمان، مث تغطية وتقسيم ادلخاطر احمليطة بعمليات اإلئتمان، وربليل ملفات اإلئتمان، خبصوص 
وادلتابعة الدورية للحساابت ادلتعلقة بعمليات اإلئتمان، نظم تكنولوجيا ادلعلومات ادلستعملة يف عمليات اإلئتمان، 

اخلاصة بعمليات اإلئتمان، تفويضات اإلمضاءات األخرى، تسيَت ادلنازعات  الوظائف عن االئتمان وظيفة فصل
 :1وفيما يلي شرح تلك النقاط اخلاصة بعمليات اإلئتمان.

                                                             
 .التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة 1
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اإلئتمان: يقوم ادلدقق الداخلي بتحديد والتعرف على ادلخاطر احمليطة بعمليات  لتدقيق العامة اإلجراءات -
على نظام الرقابة الداخلية على عمليات اإلئتمان، وربديد أىداف التدقيق الداخلي لوظيفة اإلئتمان، والتعرف 

 اإلئتمان وتقييمو؛ 
اإلئتمان: يقوم ادلدقق الداخلي بفحص مربرات وتصنيفات اإلئتمان، وفحص  عمليات العامة خبصوص الرقابة -

على ادلكشوف، فحص عمليات اإلئتمان كإجراء التقارب بُت ما ىو موجود يف النظم اآللية  عمليات السحب
مان وما ىو موجود يف احلساابت العامة اخلاصة ابحملاسبة إضافة إىل متابعة حساابت الزابئن من عمليات إئت

ادلقًتضُت، فحص الضماانت ادلقدمة لتغطية اإلئتماانت، وفحص ادلعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 )فحص عمليات اإلئتمان للمديرين وادلسامهُت(؛

: يقوم ادلدقق الداخلي بفحص والتدقيق يف عمليات تغطية اإلئتمان بعمليات احمليطة ادلخاطر وتقسيم تغطية -
ادلخاطر احمليطة بعمليات اإلئتمان من خالل التدقيق يف ادلخصصات ادلكونة لتغطية تلك ادلخاطر، كما 

 يفحص سالمة تقسيم ادلخاطر احمليطة بعمليات اإلئتمان وكفاية ادلخصصات ادلشكلة لتغطيتها؛
: يقوم ادلدقق الداخلي إبختيار عينة من ملفات اإلئتمان لفحصها، حبيث يفحص ناإلئتما ملفات ربليل -

مقررات ادلوافقة على منح اإلئتمان، خطوات ونتائج التحليل ادلايل اإلئتماين دللف الزبون، سلتلف الواثئق 
 وادلستندات الضرورية ادلكونة دللف طلب اإلئتمان؛

اإلئتمان: يقوم ادلدقق الداخلي ابلتأكد من أنو ىناك  بعمليات تعلقةادل للحساابت الدوريةالدائمة و  ادلتابعة -
 متابعة دائمة ودورية من قبل ادلسؤولُت ابلبنك حلساابت ووضعيات الزابئن ادلتعلقة بعمليات اإلئتمان؛

: يفحص ادلدقق الداخلي سلتلف نظم تكنولوجيا اإلئتمان عمليات يف ادلستعملة ادلعلومات تكنولوجيا نظم -
علومات اليت يستعملها البنك يف تسيَت عمليات اإلئتمان ومتابعة وضعيات الزابئن ادلقًتضُت وقدرهتم على ادل

 السداد واإللتزام دبواعيد السداد إضافة إىل معرفة مجيع ادلعلومات اخلاصة ابدلقًتضُت؛
 االئتمان منح وظيفة أن منابلتحقق  : يقوم ادلدقق الداخلياألخرى الوظائف عن االئتمان وظيفة فصل -

 ادلتعلقة ادللفات مجيع وربليل بدراسة يقوم مدير عليها ويشرف االئتمان منح عمليات يف ومتخصصة مستقلة
 ؛االئتمان دبنح

يفحص ادلدقق الداخلي تسيَت النزاعات اخلاصة بعمليات اإلئتمان،  اإلئتمان: بعمليات اخلاصةادلنازعات  تسيَت -
 سداد عدم حالة يف ينشأ أن ديكن زلتمل تضارب أي لتجنبوحيرص على أهنا تتم بطريقة سليمة ومستمرة 

 ؛ادلشكلة ذلذه حلول لتقدمي الالزمة الوسائل مجيع واستخدام ،اإلئتمان
: يقوم ادلدقق الداخلي بفحص سلطة التفويض ادلصدرة لقرار اإلئتمان بعمليات اخلاصة اإلمضاءات تفويضات -

منح اإلئتمان )فرع أو وكالة أو مديرية جهوية أو مديرية مركزية(، وفحص آراء ادلسؤولُت وادلكلفُت ابلزابئن 
 خبصوص دراسة ملف اإلئتمان.
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بية(، حيث يقوم ادلدقق ىنا كما يستهدف التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية قسم احلساابت )عملة أجن
بتدقيق كل ما لو عالقة ابحلساابت )عملة أجنبية(، حبيث يستعُت ادلدقق للقيام بعملو ىنا بعدة مراجع كتعليمات 
القسم التطبيقية النافذة، اإلتفاقيات ادلعقودة مع ادلراسلُت يف اخلارج، ادلذكرات والتعليمات الصادرة عن ادلدير العام 

ادلسؤولة عن قسم احلساابت، ملف مراسالت القسم مع ادلراسلُت يف اخلارج واألقسام ادلختلفة يف ومدير الدائرة 
البنك، نشرات األسعار ابلعمالت األجنبية، كما جيب وجود عدة ملفات وبطاقات وسجالت واليت يعد وجودىا 

ق والفحص من قبل ادلدققُت، وىي إجباراي إلجراء وتوثيق العمليات اليت يقوم هبا ىذا القسم، وىي معنية ابلتدقي
تتمثل يف نسخ من مستندات القيد احملاسيب ونسخ من إشعارات ومستندات القيد البنكي )حوافظ القيود(، 
ملفات واثئق حساابت ادلراسلُت يف اخلارج، كشوفات حساابت األستاذ اإلمجايل، كشوفات حساابت األستاذ 

 1سلُت، كشف احلركة اليومي وكشوفات ادلطابقة.اإلفرادي، كشوفات حساابت البنك لدى ادلرا

وفيما يلي إجراءات تدقيق بعض أعمال قسم احلساابت )عملة أجنبية( عن طريق أسلوب تدقيق كشوفات 
 :2التسوية الشهرية ادلطابقة حلساابت البنك لدى ادلراسلُت يف اخلارج

كشف احلساب لدى البنك ادلراسل ىو التحقق من أن الرصيد يف بداية الشهر ادلعُت كما ىو مدون على   -
 نفسو الرصيد يف هناية الشهر ادلعُت كما ىو يف كشف احلساب لدى البنك ادلراسل عن الشهر السابق؛

التأكد من رصيد احلساب كما ىو مبُت يف كشف ادلراسل يف هناية الشهر ادلعٍت ورصيد احلساب كما ىو  -
إلفرادي، يف هناية الشهر ادلعٍت نفسو قد مت تدوينها بشكل ظاىر يف بطاقة نفس احلساب، األستاذ ادلساعد ا

 صحيح يف احلقول ادلقررة لذلك يف كشف مطابقة احلساب ادلعد عن ذلك الشهر؛
مطابقة القيود ادلدينة أو الدائنة ادلعلقة يف الشهر السابق واليت ظهرت يف دفاتر البنك ومل تظهر يف كشف  -

ساب ادلعُت ادلعد عن الشهر السابق مع القيود ادلدينة أو الدائنة يف كشف ادلراسل ادلبينة يف كشف مطابقة احل
 حساب ادلراسل عن الشهر موضوع التدقيق؛

مطابقة القيود الدائنة أو ادلدينة ادلعلقة يف الشهر السابق )اليت ظهرت يف كشف احلساب لدى البنك ادلراسل  -
قة احلساب ادلعد عن الشهر السابق مع القيود ومل تظهر يف دفاتر البنك( كما ىي مدونة على كشف مطاب

ادلدينة أو الدائنة ادلدونة يف كشف نفس احلساب بسجل األستاذ ادلساعد اإلفرادي عن الشهر ادلعُت موضوع 
التدقيق، مث التأكد من صحة إعادة تدوير ادلبالغ اليت مل تظهر يف كشف احلساب ادلذكور يف حقلي قيود مدينة 

حلساب لدى ادلراسل ومل تظهر يف دفاتر البنك حسب األصول وذلك على كشف ادلطابقة أو دائنة يف كشف ا
 ادلعد عن الشهر موضوع التدقيق؛

                                                             
 .182-181، ص ص: مرجع سبق ذكره، والرقابة يف البنوكالتدقيق خالد أمُت عبد هللا،  1
 .184-182، ص ص: نفس ادلرجع 2
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مطابقة بياانت كشف حساب البنك لدى ادلراسل عن الشهر موضوع التدقيق على بياانت كشف نفس  -
اتريخ احلق، والتفاصيل، مث احلساب لنفس الشهر يف سجل األستاذ اإلفرادي لدى البنك من حيث القيمة، و 

 التحقق شلا يلي:
  صحة تدوين البياانت عن القيود اليت ظهرت يف كشف ادلراسل للشهر موضوع التدقيق، ومل تظهر يف دفاتران

 ابقة احلساب ادلعد عن ذلك الشهر؛خالل نفس الشهر يف احلقلُت ادلقررين لذلك على كشف مط
 تدوين البياانت عن القيود اليت ظهرت يف كشف حساب ادلراسل يف دفاتر البنك ومل تظهر يف كشف  صحة

احلساب لدى البنك ادلراسل عن الشهر نفسو يف احلقلُت ادلقررين لذلك على كشف مطابقة احلساب ادلعد عن 
 ذلك الشهر؛

 ساوي الرصيد احلقيقي يف جانيب التأكد من صحة عمليات الطرح واجلمع يف كشف التسوية مث التأكد من ت
 الكشف؛

 التأكد من توقيع الكشف من ادلسؤولُت يف الدائرة حسب تعليمات التواقيع النافذة يف البنك؛ 
 التأكد يف وقت الحق ابلنسبة لكشوفات ادلطابقة اليت مت تدقيقها شلا يلي: -
 لتدقيق ابإلطالع على تلك القيود التأكد من صحة إقفال القيود ادلعلقة يف اتريخ الحق على الشهر موضوع ا

 لبنك أو إبشعارات البنك ادلراسل؛يف التاريخ الالحق سواء بدفاتر ا
  التحقق من أن قسم احلساابت قد قام دبتابعة إقفال تلك القيود اليت ظلت معلقة فعال ابإلطالع على

 لتعليمات؛ادلراسالت اليت أجراىا القسم يف ىذا الشأن مع البنك ادلراسل ادلعٍت طبقا ل
 .متابعة إقفال تلك القيود ادلعلقة إبستمرار ومالحقة القسم يف ىذا الشأن يف مواعيد منظمة حىت يتم إقفاذلا 

 ادلشتقة ادلالية األدوات قسم تدقيقاثلثا: 

القيام دبا على ادلدقق  وجيب ،ادلشتقة ادلالية األدواتكما يستهدف التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية قسم 
 :1يلي

 تدقيق مدى مالءمة السياسات واإلجراءات وامتثال اإلدارة ذلا؛ -
 تدقيق فاعلية إجراءات الرقابة؛ -
 تدقيق األنظمة احملاسبية ادلستخدمة يف معاجلة معامالت األدوات ادلالية ادلشتقة؛ -
 تدقيق األنظمة اخلاصة يأنشطة األدوات ادلالية ادلشتقة؛ -
ادلشتقة مت فهمها بشكل عام يف كافة أرجاء البنك، وبشكل خاص يف  ضمان أن أىداف إدارة األدوات ادلالية -

 األقسام التشغيلية اليت يزداد فيها احتمال التعرض للمخاطر؛

                                                             
 .263-262، ص ص: مرجع سبق ذكره، تدقيق البنوك واألدوات ادلالية ادلشتقةأمحد حلمي مجعة،  1
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 تقييم فيما إذا كان يتم ربديد وتقييم وإدارة ادلخاطر اجلديدة ادلتعلقة ابألدوات ادلالية ادلشتقة؛ -
دلشتقة ىي حسب إطار إعداد التقارير ادلالية، دبا يف ذلك إذا كان تقدير فيما إذا كانت زلاسبة األدوات ادلالية ا -

ذلك منطبقا، ما إذا كانت األدوات ادلالية ادلشتقة اليت سبت زلاسبتها إبستخدام زلاسبة التحوط اليت حددىا 
 إطار إعداد التقارير ادلالية ربقق شروط عالقة التحوط؛

د لإلدارة يأنو تتم مراقبة أنشطة األدوات ادلالية ادلشتقة بشكل إجراء تدقيقات منتظمة دلا يلي: تقدمي التأكي -
مناسب؛ ضمان أنو يتم ربديد وتقييم وإدارة ادلخاطر اجلديدة وإستخدام األدوات ادلالية ادلشتقة إلدارة ىذه 

 ادلخاطر.

 تطبيقات عملية للتدقيق اخلارجي للعمليات البنكية الفرع الثاين:

يات البنكية للمؤسسات البنكية فيتبع إجراءات خاصة بو، فهو يتناول تدقيق بنود أما التدقيق اخلارجي للعمل
 :1موجودات ومطلوابت البنك التالية

 النقدية؛ -
 األرصدة لدى البنك ادلركزي؛ -
 األرصدة لدى البنوك احمللية واألجنبية وإجراء ادلطابقات؛ -
 زلفظة األوراق ادلالية؛ -
 القروض والسلف؛ -
 الكمبياالت ادلخصومة؛ -
 اجلاري ادلدين؛ -
 شيكات وسحوابت وحواالت برسم القبض؛ -
 ادلوجودات الثابتة؛ -
 موجودات أخرى؛ -
 ودائع العمالء يأنواعها ادلختلفة؛ -
 ادلبالغ ادلقًتضة؛ -
 التأمينات النقدية؛ -
 ادلخصصات ادلختلفة؛ -
 حساابت رأس ادلال؛ -
 األرابح واخلسائر؛ -

                                                             
 .464، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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 االعتمادات ادلستندية؛ -
 بوالص التحصيل؛ -
 الكفاالت؛ -
 طلوابت أخرى.م -

إن إجراءات التدقيق اخلارجي تتشابو إىل حد كبَت شلا ىي عليو يف التدقيق الداخلي، وعليو، ابلنسبة للتدقيق 
مث تدقيق زلفظة األوراق مث تدقيق احلساابت اجلارية،  ،اخلارجي، سنستعرض تطبيقات عملية عن تدقيق النقدية

 مث يف األخَت تدقيق التسهيالت اإلئتمانية )الكمبياالت ادلخصومة، اجلاري مدين والقروض والسلف(. ،ادلالية

 وتدقيق احلساابت اجلارية النقديةتدقيق أوال: 

تتكون األرصدة النقدية ادلتوفرة لدى البنك من النقود ادلوجودة يف الصناديق الفرعية واخلزينة الرئيسية، فاذلدف 
 :1الرئيسي من تدقيق النقدية ىو

 التأكد من أن ادلوجود الفعلي مطابق للرصيد الدفًتي بتاريخ اجلرد والوقوف على أية فروقات قد توجد؛ -
 من أن ادلوجود الفعلي ىو يف حدود السقف احملدد من قبل إدارة البنك؛ التأكد -
التأكد من أن ادلوجود الفعلي ىو يف حدود ادلبالغ ادلؤمن عليها ضد أخطار السرقة أو احلريق أو أية أخطار  -

 أخرى.

زينة من خالل اخلفاخلزينة والصندوق ىو أساس نشاط البنك لكثرة العمليات اليت تتم فيو ويتم تدقيق عمليات 
 .2التدقيق ادلستندي وفحص حساابت اخلزينة

 :3فيجب على ادلدقق التأكد من سالمة ادلستندات والكشوفات اليت يقوم قسم اخلزينة دبسكها وىي
 الشيكات ادلقدمة للمصرف من قبل العمالء؛ -
 إشعارات القيد ادلدينة والدائنة؛ -
 قسائم القبض والدفع؛ -
 طلبات التحويل؛ -
 صرف وإيصاالت دفع النقدية؛مستندات ال -
 كشف حركة النقد الصادر والوارد؛ -
 كشف حركة اخلزينة الرئيسية. -

                                                             
 .465، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
 .119، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق البنكي، بوحفص رواين 2
 .نفس ادلرجع، نفس الصفحة 3
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 :1إىل تدقيق الصندوق وتدقيق اخلزينة الرئيسية كالتايل إجراءات تدقيق النقديةودلزيد من التفصيل، تتفرع 

 ابلنسبة للصندوق فيجب: -
 موجودات الصندوق من أوراق النقد وتدوينها على كشف مستقل وذلك حبضور أمُت الصندوق؛ جرد 
 حصر مقبوضات الصندوق دبوجب ادلستندات ادلؤيدة لكل مبلغ مقبوض؛ 
 حصر مدفوعات الصندوق دبوجب ادلستندات لكل مبلغ مدفوع؛ 
 ع شريط آلة تسجيل حركة النقد يف التحقق من تطابق رصيد اجلرد الفعلي للصندوق مع الرصيد الدفًتي لو م

 الصندوق وآلة االستعالمات؛
 تنظيم زلضر بنتائج اجلرد يوقع عليو ادلدققون وأمُت الصندوق؛ 
 أما ابلنسبة للخزينة الرئيسية فيجب: -
  حصر كافة موجودات اخلزينة وتدوينها على كشوف مستقلة مع مالحظة أخذ تواقيع ادلوظفُت ادلسؤولُت عن

 كشوف اجلرد؛اخلزينة على  
  مطابقة نتائج اجلرد كما تظهرىا كشوف اجلرد على بياانت السجالت اخلاصة دبحتوايت اخلزينة سواء ادلوجود

 منها يف اخلزينة ذاهتا أو ادلمسوكة لدى أي من أقسام البنك؛
 .تدوين أية فروقات أو مالحظات سبهيدا لرفعها إىل ادلسؤولُت يف البنك 

، فيقوم ادلدقق ابلتحقق من صحة وسالمة التسجيالت احملاسبية لكل اخلزينةأما فيما خيص فحص حساابت 
العمليات ادلتعلقة ابخلزينة، للمقبوضات وللمدفوعات واإليداع والسحب مع البنك ادلركزي ومع الفروع، ويف حالة 

 .اخلطأ يتم التصحيح إما ابدلتمم الصفري أو القيد العكسي
 100بُت اخلزينة الرئيسية والصناديق الفرعية تكون احلساابت كالتايل: ح/، وللتفرقة 10حساب اخلزينة ىو ح/

 "صندوق ادلقبوضات". 1002"صندوق ادلدفوعات"؛ ح/ 1001"اخلزينة الرئيسية"؛ ح/
 :2كالتايل  احملاسبية يتم التحقق من التسجيالتو 
وتكون حساابت جارية ابلنسبة للمقبوضات: تقبض اخلزائن مبالغ من العمالء إليداعها يف حساابهتم  -

"اخلزينة" يف  10وحساابت التوفَت وحساابت الودائع ألجل، وتكون ادلعاجلة احملاسبية ذلا وفق ما يلي: ح/
"احلساابت اجلارية" و/أو  2201، ح/)عموما يكون اإليداع يف صندوق ادلقبوضات( اجلانب ادلدين

مع وجود "حساابت الودائع ألجل" يف اجلانب الدائن.  224"حساابت التوفَت" و/أو ح/ 22013ح/
 مستند إثبات عملية اإليداع )القبض(، كما جيب أن يتأكد ادلدقق من رصيد هناية اليوم للخزينة؛

الذين يريدون سحبها من حساابهتم، وتكون ادلعاجلة  ابلنسبة للمدفوعات: تدفع اخلزينة إىل العمالء ادلبالغ -
، )عموما يكون الدفع من صندوق ادلدفوعات( "اخلزينة" يف اجلانب الدائن 10احملاسبية ذلا وفق ما يلي: ح/

                                                             
 .466-465، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
 .122-120ص: ، ص مرجع سبق ذكره، البنكيالتدقيق ، بوحفص رواين 2
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"حساابت الودائع  224"حساابت التوفَت" و/أو ح/ 22013"احلساابت اجلارية" و/أو ح/ 2201ح/
جود مستند إثبات عملية الدفع، كما جيب أن يتأكد ادلدقق من رصيد هناية ألجل" يف اجلانب ادلدين. مع و 

 اليوم للخزينة؛
ابلنسبة لإليداع والسحب مع البنك ادلركزي: ففي حالة اإليداع لدى البنك ادلركزي، جيب التأكد من أن  -

اخلزينة" يف اجلانب " 10"البنك ادلركزي" يف اجلانب ادلدين، ح/ 110التسجيالت احملاسبية كانت كالتايل: ح/
، أما يف حالة السحب من البنك ادلركزي )يكون التعامل مع اخلزينة الرئيسية وليس الصناديق الفرعية( الدائن

 فتعكس احلساابت؛
ابلنسبة لإليداع والسحب مع الفروع: ففي حالة اإليداع لدى الفروع، جيب التأكد من أن التسجيالت  -

)يكون  "اخلزينة" يف اجلانب الدائن 10الفروع" يف اجلانب ادلدين، ح/" 377احملاسبية كانت كالتايل: ح/
 ، أما يف حالة السحب من الفروع فتعكس احلساابت.التعامل مع اخلزينة الرئيسية وليس الصناديق الفرعية(

 :1وعلى ادلدقق أن يضع يف ذىنو األمور التالية عند قيامو بعملية التدقيق للنقدية
م يف عملية اجلرد وىي مبدأ ضروري يف مثل ىذه احلاالت ولذا فإنو يتوجب عدم اإلعالن إن ادلفاجأة عنصر ىا -

 عن عملية التدقيق وعدم اإلبالغ هبا إال للمدققُت أنفسهم؛
على ادلدققُت أن يباشروا العد للصناديق الفرعية والرئيسية يف وقت واحد، ولكن إذا أضطر ادلدقق إىل الفصل  -

عليو أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بعدم إضافة أي شيء أو سحب أي شيء من يف توقيت اجلرد فإن 
الصناديق اليت أتجل جردىا وذلك إىل حُت اإلنتهاء من عملية اجلرد جلميع الصناديق الفرعية، ويكون ذلك إما 

 إبستعمال ختم خاص خلتم اخلزائن أو إبقائها ربت مراقبتو إبستمرار؛
والص أتمُت تغطي النقدية ادلوجودة يف البنك ضد أخطار السرقة واإلختالس على ادلدقق التأكد من وجود ب -

 وخيانة األمانة ابلنسبة للذين حيتفظون هبا والذين ينقلوهنا من وإىل البنك؛
على ادلدقق دراسة حركة إدخال وإخراج النقود من اخلزائن الفرعية إىل اخلزينة الرئيسية أو من صندوق فرعي إىل  -

قلها من فرع آلخر أو للبنك ادلركزي للتأكد من عدم وجود ثغرات يف عملية ادلناولة للنقد، وأن آخر، أو عند ن
 أي إنتقال للنقود بُت أمناء الصناديق واخلزينة يتم دبستندات أصولية؛

 على ادلدقق فحص األوراق النقدية للتأكد من عدم وجود نقود مزورة بينها؛ -
التالف ومدى وجود الضوابط يف ىذا األسلوب، وأن النقود التالفة ال  على ادلدقق دراسة أسلوب تبديل النقد -

 ينفرد هبا شخص واحد؛
ويف اخلزينة الرئيسية، وإن ما على ادلدقق أن يالحظ مدى تقيد الفرع ابدلقادير احملددة للنقدية يف كل صندوق  -

ية( أو إىل اخلزينة الرئيسية )من الصناديق يزيد على ادلقدار احملدد جيري نقلو إىل البنك ادلركزي )من اخلزينة الرئيس
 الفرعية(، وأنو ال يوجد تكديس للنقدية يف الصندوق أو الفرع يزيد عن حاجة العمل الفعلي؛
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ادلدقق دراسة حركة النقل للنقد للتأكد من أن عملية النقل تتم ابحلراسة ادلسلحة ادلشددة وأن عملية النقل  على -
 تتم بعهدة أكثر من شخص وحسب مقدار النقد ادلنقول؛

 على ادلدقق التأكد من قيام شخص مسؤول جبرد النقدية فجائيا يف دورات وفًتات سلتلفة؛ -
تواقيع ادلسؤولُت على السجل الفرعي أو السجل اإلحتياطي للصندوق دبا يف  على ادلدقق أن يتأكد من وجود -

ذلك أمُت الصندوق واحملاسب، ومسؤول آخر من إدارة الفرع حسب ترتيبات وتعليمات البنك وإن السجالت 
 ادلذكورة مرقمة الصفحات يأرقام مسلسلة؛

د قد مت توزيع مفاتيحها على مسؤولُت إثنُت على على ادلدقق التأكد من أن اخلزائن احلديدية احملفوظ هبا النق -
 األقل ويفضل أن يكون أحدمها ادلدير أو انئبو أو مساعده؛

 قق أن حيث على إستعمال اآلالت احلاسبة وآالت العد السريعة على مستوى الصناديق واخلزائن؛على ادلد -
وأمُت الصندوق ومسؤول آخر وقيد عند ظهور زايدة يف الصندوق يتوجب إثبات ذلك بتقرير موقع من ادلدقق  -

الزايدة يف حساب الفروق النقدية، أما يف حالة وجود نقص فإن من الضروري أن يقوم أمُت الصندوق إبكمال 
 ىذا النقص فورا ومن مث تدرس األسباب اليت أدت إىل ذلك ويتخذ بشأهنا القرار الالزم؛

 ت احملاسبة وسجالت الودائع وغَتىا؛عدم السماح ألمناء الصناديق ابلقيد يف السجالت كسجال -
 عدم السماح ألمُت الصندوق بفض الربيد الوارد إلحتمال إحتوائو شيكات؛ -
 عدم السماح بقيام أمناء الصناديق وموظفي اخلزينة إبرسال كشوفات احلساابت للعمالء أو اإلشراف عليها؛ -
 يت تصرف نقدا؛عدم السماح ألمُت الصندوق إبعتماد مستندات الصرف أو الشيكات ال -
عدم السماح ابلتغيَت يف إيصاالت وقسائم اإليداع أو السحب إال بعد الرجوع للعميل ذي العالقة وموافقتو،  -

 وبتثبيت التصحيح إبطالع شخص آخر يف البنك مع أمُت الصندوق.
 :1أما ابلنسبة لتدقيق احلساابت اجلارية فيجب على ادلدقق فحص ادلستندات والكشوفات التالية

 كشف العمليات اليومية؛ -
 كشف خالصة حلركة اليومية؛ -
 بطاقات احلساابت اجلارية؛ -
 مستندات القيود الدائنة وادلدينة؛ -
 اإلشعارات ادلدينة والدائنة؛ -
 الشيكات وطلبيات التحويالت وأوامر الصرف الداخلية؛ -
 مستندات قبض الصندوق وأقسام اإليداع. -
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 يقوم ادلدقق ابلتحقق من صحة التسجيالت احملاسبية التالية: كما
يف حالة اإليداع النقدي يف احلساابت اجلارية: تقبض اخلزائن مبالغ من العمالء إليداعها يف حساابهتم اجلارية،  -

صندوق  )عموما يكون اإليداع يف "اخلزينة" يف اجلانب ادلدين 10وتكون ادلعاجلة احملاسبية ذلا وفق ما يلي: ح/
 "احلساابت اجلارية" يف اجلانب الدائن. مع وجود مستند إثبات عملية اإليداع 2201، ح/ادلقبوضات(

 ، كما جيب أن يتأكد ادلدقق من رصيد هناية اليوم للحساب اجلاري؛النقدي
رية، حساابهتم اجلا لسحبهم منيف حالة السحب النقدي من احلساابت اجلارية: تدفع اخلزائن مبالغ للعمالء  -

)عموما يكون الدفع من صندوق  الدائن"اخلزينة" يف اجلانب  10وتكون ادلعاجلة احملاسبية ذلا وفق ما يلي: ح/
السحب . مع وجود مستند إثبات عملية ادلدين"احلساابت اجلارية" يف اجلانب  2201، ح/ادلدفوعات(

 ري؛، كما جيب أن يتأكد ادلدقق من رصيد هناية اليوم للحساب اجلاالنقدي
كما يقوم ادلدقق عند عملية فحص احلساابت اجلارية إبستخدام التقارب البنكي، واذلدف من ذلك ىو تربير 
الفرق ادلوجود بُت الرصيد البنكي الظاىر يف كشف احلساب البنكي )حساب ادلؤسسة لدى البنك( لفًتة ما 

رصيدي احلساابت فهذا دليل والرصيد الظاىر يف حساب البنك لدى ادلؤسسة، ففي حالة وجود إختالف بُت 
على وجود عمليات زلاسبية مل تسجل عند أحد الطرفُت )ادلؤسسة أو البنك( واليت جيب تسجيلها للحصول على 
التوازن يف التقارب البنكي، ىذا األخَت جيب أن يضم البياانت التالية: اسم صاحب احلساب اجلاري، رقم 

 1اتريخ العمليات الغَت مسجلة، شرح دقيق للعمليات. ، اتريخ إعداد ادلقاربة،RIBاحلساب البنكي 

 اثنيا: تدقيق حمفظة األوراق ادلالية

أما ابلنسبة حملفظة األوراق ادلالية فتحتل توظيفات البنك فيها ادلرتبة الثانية من حيث األمهية بعد منح القروض 
وأذوانت اخلزينة وإسناد القرض، وعليو والسلف، وبصفة عامة تتكون زلفظة األوراق ادلالية من األسهم والسندات 

 :2جيب التدقيق فيها لألىداف التالية

 التأكد من أن األرصدة الدفًتية لألوراق ادلالية تعرب بصدق عن موجودات البنك الفعلية من األوراق ادلالية؛ -
 التأكد من أن الفوائد واألرابح وايرادات وخسائر بيع األوراق ادلالية قد سجلت ابلكامل؛ -
إن مجيع عمليات شراء وبيع األوراق ادلالية سبت وفق قرارات رللس إدارة البنك أو جلنة االستثمار أو التعليمات  -

 ادلوضوعة ذلذه الغاية؛
 أن البياانت احلسابية واخلتامية للبنك يف هناية العم تظهر بوضوح موجودات البنك من األوراق ادلالية؛ -
البنك من األوراق ادلالية ىي نفس األسس ادلتبعة يف السنة السابقة وال أن األسس ادلتبعة يف تقييم موجودات  -

 تتعارض مع تعليمات البنك ادلوضوعة ذلذه الغاية.
                                                             

 .126-125ص: ، ص مرجع سبق ذكره، التدقيق البنكي، بوحفص رواين 1
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 :1تتم إجراءات تدقيق األوراق ادلالية كما يلي

 اعداد كشوف تفصيلية بتوظيفات البنك يف األوراق ادلالية يأنواعها ادلختلفة ومطابقة رلموع كل نوع مع رصيد -
 احلساب اإلمجايل واجملموع العام يف األستاذ العام؛

 التأكد من ملكية البنك لألوراق ادلالية ابإلطالع على الشهادات ادلؤيدة لذلك الصادرة عن طرف اثلث؛ -
تدقيق عمليات شراء وبيع األوراق ادلالية اليت سبت خالل فًتة معينة على ادلستندات اخلاصة هبا مثل قرارات  -

لبنك أو جلنة االستثمارات وعقود البيع والشراء يف تواريخ الشراء والبيع ونشرات أسعار السوق رللس إدارة ا
ادلايل بتواريخ الشراء والبيع والتلكسات والفاكسات والربقيات الواردة من ادلراسلُت والتأكد من صحة تسجيلها 

 وترحيلها على السجالت ومفكرات االستحقاق ادلمسوكة ذلذه الغاية؛
كد من عمل سلصص كاف دلواجهة أي ىبوط يف أسعار األوراق ادلالية وذلك عن طريق مقارنة القيمة التأ -

السوقية ابلقيمة الدفًتية وعمل سلصص ابلفرق بينهما إذا كانت القيمة السوقية أقل من القيمة الدفًتية، أما إذا  
 ادلخصص؛كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفًتية فال يتم عمل مثل ىذا 

جرد األوراق ادلالية ادلوجودة يف حوزة البنك حبضور ادلوظفُت ادلسؤولُت، أما األوراق ادلالية ادلوضوعة لدى  -
 أطراف أخرى كضمان أو برسم احلفظ األمُت فيتم إرسال مصادقات هبا إىل تلك اجلهات.

 (والسلف والقروض مدين اجلاري ادلخصومة، الكمبياالت) اإلئتمانية التسهيالت تدقيقاثلثا: 

أما التسهيالت اإلئتمانية ىي كذلك تدخل ضمن نطاق تدقيق ادلدقق اخلارجي، السيما الكمبياالت 
ادلخصومة واجلاري مدين والقروض والسلف، ألهنا تدخل ضمن قنوات اإلستثمار ادلختلفة اليت يقوم هبا البنك، 

 .2قيق عوائد مالية من وراءىاعند زابئنو لغرض رب وعليو وجب التدقيق فيها ألهنا دبثابة أموال البنك موضوعة

 :3فاذلدف من تدقيق الكمبياالت ادلخصومة ىو

 ؛التأكد من الوجود الفعلي للكمبياالت ادلخصومة -
 ؛التأكد من تظهَت الكمبياالت ابسم البنك تظهَتا انقال للملكية -
 ؛التأكد من صحة الكمبياالت ادلخصومة من النواحي الشكلية والقانونية وادلوضوعية -
 التحقق من إمكانية ربصيل ىذه األوراق يف مواعيد إستحقاقها. -
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 :1أما اذلدف من تدقيق اجلاري ادلدين والقروض والسلف ىو

 بالغ ادلقيدة يف حساابت العمالء؛التحقق من قانونية وجدية ادل -
 ؛صحة أرصدة احلساابت اخلاصة ابلعمالءالتأكد من  -
 ؛التأكد من صحة تقييم أرصدة العمالء وإمكانية ربصيلها -
 ؛التأكد من كفاية الضماانت ادلقدمة -
 ؛التأكد من أن قرارات منح التسهيالت اإلئتمانية ضمن التعليمات والصالحيات -
اإلدارة العامة للبنك وتوثيق التجاوزات  التأكد من عدم ذباوز السقوف احملددة لتسهيالت العمالء إال دبوافقة -

 ؛ابلضماانت الكافية
 التأكد من التقيد ابلقوانُت والتعليمات الصادرة عن البنك ادلركزي وادلتعلقة دبنح التسهيالت اإلئتمانية للعمالء. -

 :2إن إجراءات تدقيق الكمبياالت ادلخصومة تتم كما يلي

حوزة البنك ومطابقة رلموعها مع يومية الكمبياالت ادلخصومة ومع جرد الكمبياالت ادلخصومة ادلوجودة يف  -
 دفًت األستاذ العام؛

إرسال مصادقات إىل اجلهات ادلودعة لديها الكمبياالت ادلخصومة إذا كانت برسم التأمُت أو اخلصم أو  -
 التحصيل أو ما شابو ذلك؛

للشروط القانونية والشكلية وادلوضوعية  فحص عينة من الكمبياالت ادلخصومة وذلك للتأكد من أهنا مستكملة -
 وأهنا انذبة عن عمليات ذبارية حقيقية؛

إختبار صحة العمليات احلسابية ادلتعلقة ابلفوائد والعموالت على عينة من الكمبياالت ادلخصومة وأهنا حسب  -
 تعليمات البنك ادلركزي النافذة؛

 خصم الكمبياالت؛التأكد من عدم ذباوز ادلسؤولُت يف البنك صالحيتهم يف  -
التأكد من عدم ذباوز العمالء السقوف احملددة ذلم يف الكمبياالت ادلخصومة إال دبوافقة اإلدارة ادلسبقة وتوثيق  -

 ذلك حسب األصول؛
حصر الكمبياالت ادلخصومة اليت يتكرر ذبديدىا للتخلف عن التسديد ونوعية ادلدينُت هبا فإذا تكرر التجديد  -

 َت الوسط التجاري فإن ىذا يعٍت أن الكمبيالة شخصية وليست ذبارية؛أو كان ادلدينون من غ
حصر الكمبياالت ادلخصومة ادلستحقة وغَت ادلدفوعة لبيان أسباب عدم تسديدىا واإلجراءات ادلتخذة  -

 لتحصيلها ابلرجوع إىل مراسالت البنك هبذا اخلصوص.
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 :1ليأما إجراءات تدقيق اجلاري مدين والقروض والسلف فتتم كما ي

مطابقة رلموع أرصدة العمالء اإلفرادية يف كل من احلساابت اجلارية ادلدينة والسلف والقروض مع إمجايل كل  -
 من ىذه احلساابت يف دفًت األستاذ العام؛

التأكد من صحة أرصدة حساابت العمالء اإلفرادية عن طريق ادلراجعة ادلستندية واحلسابية لعينة من ىذه  -
 احلساابت؛

ادقات يأرصدة حساابت العمالء لدى البنك والطلب إليهم الرد على ىذه ادلصادقات سواء إرسال مص -
ابدلوافقة أو اإلعًتاض على صحة الرصيد مع بيان أية مالحظات يف حالة اإلعًتاض، ومن اإلعتبارات اليت 

 جيب أخذىا يف احلسبان لتاليف التالعب عند إستعمال نظام ادلصادقات ما يلي:
 ات ادلصادقات عن إدارة البنك نفسو ألن ادلدقق ال ديلك الصفة القانونية ذباه الغَت؛أن تصدر طلب 
  أن زبطر إدارة البنك من ترسل إليهم ادلصادقات بضرورة إرسال ىذه ادلصادقات بعد التوقيع عليها دبا يفيد

 ادلوافقة أو اإلعًتاض مباشرة إىل مدققي حساابت البنك؛
 يسلم اخلطاب للمرسل إليو لسبب ما يعاد إىل مكتب مدققي حساابت البنك؛ أن يبُت ادلظروف أنو إذا مل 
 دراسة الردود على ادلصادقات من حيث التوافق أو اإلختالف وإجراء التصحيح الالزم؛ 
إختيار عينة شلثلة ذلذه احلساابت من ضمنها أرصدة حساابت العمالء ذات ادلبالغ الكبَتة تدرس من النواحي  -

 التالية:
 طلب تسهيالت من العمالء يف اجلاري مدين أو القروض أو السلف؛ وجود 
 وجود موافقة على منح تسهيالت ضمن التعليمات؛ 
  وجود عقد منح تسهيالت للعميل يف ادللف يتضمن مقدار التسهيالت ومدهتا، سعر الفائدة والعمولة إن

التسهيالت، إستيفاء الطوابع وجدت، الغرض من التسهيالت، طريقة السداد، الضماانت ادلقدمة مقابل 
 القانونية؛

 التأكد من إستعماذلا يف األغراض اليت منحت من أجلها؛ 
  دلعرفة ىل ىذه احلساابت جيدة أو )عمليات اإليداع والسحب والتحويالت( دراسة حركة ىذه احلساابت

 ؛)خاملة( نشطة أو أهنا جامدة وغَت متحركة
 أكد من وجود مستندات رىنها لصاحل البنك؛دراسة مدى كفاية الضماانت ادلقدمة والت 
 صحة إحتساب الفائدة والعمولة على ىذه احلساابت ومدى توافقها مع تعليمات البنك ادلركزي؛ 
تنظيم كشف يأرصدة احلساابت ادلستحقة وغَت ادلسددة يتضمن رقم احلساب وإسم العميل والرصيد القائم  -

انت وقيمتها التقديرية، ودرجة الرىن، وأية مالحظات قد يراىا والرصيد ادلستحق، واتريخ اإلستحقاق، والضما

                                                             
 .484-482، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمُت عبد هللا،  1
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ادلدقق على أن يتم دراسة ىذا الكشف مع القائمُت على البنك والتأكد من أن ادلتابعة ذلذه احلساابت تتم 
 بفعالية وبشكل مستمر عن طريق اإلطالع على ادلراسالت ادلتبادلة بُت العمالء والبنك؛

 الديون ادلشكوك فيها الذي كونو البنك؛دراسة مدى كفاية سلصص  -
اإلطالع على موافقة البنك ادلركزي على منح التسهيالت اإلئتمانية للعمالء يف حالة ما إذا كانت التسهيالت  -

من رلموع رأس ادلال واإلحتياطي القانوين أو  %10اإلئتمانية ألي عميل تزيد يف رلموعها يف أي وقت عن 
 وجب تعليمات البنك ادلركزي النافذة.تزيد عن ادلبلغ احملدد دب

 ادلخاطر البنكية تدقيق جمال يف عملية تطبيقات :الثاينادلطلب 

سنحاول من خالل ىذا ادلطلب التطرق لبعض التطبيقات العملية فيما خيص تدقيق ادلخاطر البنكية، وقبل 
الداخلي والتدقيق اخلارجي يف إصلاح تلك ذلك سنتطرق لشراكة إدارة ادلخاطر البنكية مربزين دور كل من التدقيق 

 الشراكة ربت إشراف وتوجيو جلنة التدقيق ابدلؤسسات البنكية.

 : تدقيق وإدارة ادلخاطر احمليطة ابلعمليات البنكيةاألولالفرع 

 شراكة إدارة ادلخاطر ابدلؤسسات البنكيةأوال: 

يعرف بشراكة إدارة ادلخاطر، حيث يكون كل تتم إدارة ادلخاطر ابدلؤسسات البنكية بفعالية من خالل ما 
عنصر أساسي قد حدد بوضوح ادلسؤولية عن البعد النوعي لكل رلال للمخاطرة، وتتمثل األطراف الفاعلة يف 
شراكة إدارة ادلخاطر يف كل من منظموا ومشرفوا البنك، ادلسامهون، اإلدارة التنفيذية، جلنة التدقيق وادلدققون 

ن اخلارجيون واجلمهور، حبيث أن جلنة التدقيق وادلدققون الداخليون أتخذ بعُت االعتبار توسع الداخليون، ادلدققو 
وظيفة إدارة ادلخاطر، ويف الوقت احلايل يتم النظر إىل ادلدققون الداخليون كحجز زاوية يف حوكمة الشركات، ألهنم 

ات رللس اإلدارة وتوفَت أتكيد بشأن مسؤولون عن اختبار مدى التطابق بُت أعمال اإلدارة التنفيذية وسياس
حوكمة الشركات ونظم الرقابة وعمليات إدارة ادلخاطر، أما ادلدققون اخلارجيون فيؤدون دورا ىاما يف تقدمي 
ادلعلومات ادلفيدة لتقييم ادلخاطر ادلالية اليت يتعرض ذلا البنك، كما أهنم مسؤولون عن التعبَت عن رأي زلايد عن 

 1وتقييم سياسات إدارة ادلخاطر.القوائم ادلالية 

إن النظم البنكية زبضع لسلطة تنظيمية أو إشرافية واحدة على األقل، ومع ذلك زبتلف بؤرة الًتكيز واذليكل 
والسلطات التنظيمية والتنفيذية ومسؤوليات كل ىيئة، ويكون ىذا اإلختالف عادة انذبا من تقاليد البلد وبيئتو 

كون القرارات ادلتصلة ابلسلطات التنظيمية واإلشرافية ذات دوافع سياسية يف بعض القانونية واالقتصادية، وت
األحيان، ويف معظم الدول يتم اسناد سلطة تنظيم واإلشراف على القطاع البنكي للبنك ادلركزي غَت أن اإلذباه 

                                                             
 .356-354، ص ص: 2005، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية، مصر، التجارب( تطبيقات احلوكمة يف ادلصارف-ادلبادئ-حوكمة الشركات )ادلفاهيمطارق عبد العال محاد،  1
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مل مسؤوليات احلايل ىو ذبميع كل سلطات اإلشراف ادلايل يف يد كيان منفصل خارج البنك ادلركزي، وتش
اإلشراف على البنوك عادة ما يلي: إصدار وسحب الًتاخيص البنكية على أساس حصري؛ إصدار وتنفيذ اللوائح 
التنظيمية وادلعايَت؛ سلطة تقرير واحلصول على تقارير دورية )أي إرساء التقارير الرشيدة كشرط مسبق للمراقبة 

ادلوقع؛ تقدير الغرامات واجلزاءات وإزباذ إجراءات عاجلة دبا يف  خارج ادلوقع( وأداء أعمال التفتيش وادلعاينة يف
 1ذلك إصدار أوامر عزل وإيقاف اإلدارة عن العمل وفرض الوصاية؛ إغالق و/أو تصفية البنوك.

 التعاون اإلشرايف ما بني ادلدققون الداخليون واخلارجيون يف إدارة ادلخاطر البنكية: اثنيا

ية على القطاع البنكي وادلايل يشًتك يف ذلك ادلدققون الداخليون وادلدققون ويف إطار العملية اإلشراف
اخلارجيون، السيما يف إدارة ادلخاطر البنكية، دبا يعرف ابلتعاون اإلشرايف مع ادلدققون الداخليون وادلدققون 

تبطة بو، وينبغي أن اخلارجيون. فوظيفة التدقيق الداخلي ينبغي أن تغطي كل أنشطة البنك يف كل الكياانت ادلر 
تكون دائمة وزلايدة وكفء من الناحية الفنية وأن تعمل بصورة مستقلة وتكون مسؤولة أما رللس إدارة البنك أو 
الرئيس التنفيذي للبنك، إن السلطات اإلشرافية تقوم عادة إبصدار إشًتاطات تنظيمية خاصة بنظم الرقابة 

دلبادئ األساسية لنظام وجودة الضوابط ادلطبقة بواسطة البنوك، ورغم الداخلية يف البنوك، هتدف إىل إرساء بعض ا
تفاوت مدى ونطاق اللوائح التنظيمية، إال أن لوائح التدقيق الداخلي/الرقابة الداخلية عادة ما تغطي سياسات 

لصرف األجنيب وإجراءات إدارة سلاطر اإلئتمان وغَتىا من ادلخاطر البنكية احملورية مثل إدارة السيولة، سلاطر ا
وأسعار الفائدة، وإدارة سلاطر ادلشتقات ونظم الكمبيوتر واإلتصال عن بعد، ويشمل اإلشراف يف ادلوقع عادة 
إجراء تقييم لضوابط الرقابة الداخلية يف بنك ما وجلودة وظيفة التدقيق الداخلي، ويف حالة إقتناع ادلشرفُت جبودة 

ير ادلدققُت الداخليُت كآلية رئيسية للتعرف على ادلشكالت الرقابية أو التدقيق الداخلي ديكن أن يستخدموا تقار 
اإلدارية يف بنك ما، أما ادلدققون اخلارجيون، فيجب أن يعنوا ابلغرض الواضح والصادق يف القوائم ادلالية السنوية 

كانت القوائم ادلالية والتقارير األخرى ادلقدمة للمسامهُت واجلمهور، ويتوقع منهم أن يبدوا رأاي حول ما إذا  
واإلقرارات األخرى )عندما يكون ذلك شلكنا( تعرض بصدق ووضوح وضع ونتائج عمليات البنك، ومن أجل 
إبداء مثل ىذا الرأي، جيب أن يقتنع ادلدققون أيضا بسياسات ومبادئ البنك احملاسبية وابتساق وثبات تطبيقها، 

 2للبنك متماسكة ويف الوقت ادلناسب وكاملة.وجيب أن يتأكدوا أن النظم الوظيفية الرئيسية 

 البنكية ادلخاطر دارةإل فهمه واخلارجيون الداخليون ادلدققون ما جيب على: اثلثا

الداخلي وادلدقق ونظرا لوجود العديد من ادلخاطر اليت ترتبط ابألنشطة والعمليات البنكية، جيب على ادلدقق 
فهم كافة النواحي البنكية دبا لو عالقة بتدقيق العمليات البنكية، وفهم زلتوى أنظمة تكنولوجيا ادلعلومات اخلارجي 

                                                             
 .851، ص مرجع سبق ذكره، ادلتطلبات( شركات قطاع عام وخاص ومصارف-التجارب-ادلبادئ-حوكمة الشركات )ادلفاهيمال محاد، طارق عبد الع 1
 .865، ص نفس ادلرجع 2
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وشبكة االتصاالت اليت يستخدمها البنك، كما جيب عليو فهم طبيعة سلاطر األعمال البنكية وفهم عملية إدارة 
دلؤسسات البنكية بسبب ما يلي: الطبيعة اخلاصة ادلخاطر، وعليو، جيب أن تنشأ لديو اعتبارات تدقيق خاصة يف ا

للمخاطر ادلرتبطة ابلعمليات البنكية اليت تتوالىا البنوك؛ نطاق العمليات البنكية ونتيجة ادلخاطرة اذلامة اليت ديكن 
ادلستمر أن تنشأ يف فًتة زمنية قصَتة؛ االعتماد الواسع على تكنولوجيا ادلعلومات إلجراء العمليات البنكية؛ التطور 

 1دلنتجات جديدة وللممارسات البنكية اليت ال ديكن مقارنتها بتطور ادلبادئ احملاسبية أو أنظمة الرقابة الداخلية.

 نشاط يقوم ومراقبتها، ادلخاطر إبدارة ادلتعلقة أنشطتها على ابإلشراف ادلؤسسة البنكية قيام كيفية لتحديدف
 اسًتاتيجية مناقشة اجتماعات زلاضر مراجعةو  ،للمخاطر السنوي التقييم إجراء عملية دبراجعة الداخلي التدقيق
 موظفيو  ادلخاطر إدارة موظفي مقابلةو  سابقا، إجراؤىا مت اليت ادلخاطر تقييمات إىل ابإلضافة ادلخاطر، إدارة

 .االمتثال

بغية التدقيق الفعال للمخاطر البنكية وإدارهتا من قبل ادلدقق الداخلي، جيب على ىذا األخَت إعداد خطة 
تدقيق سنوية و/أو متعددة السنوات ابإلعتماد على خريطة ادلخاطر ابلبنك ادلعدة من قبل قسم/وظيفة إدارة 

 ادلطلوبة ادلوارد وتقييم نشاطو وزبطيط و،أولوايت بتحديد الداخلي التدقيق دلديرادلخاطر البنكية، فهي تسمح 
 توصيةتشكل  التدقيق خطةف ،التداولية واذليئات التنفيذية للسلطة ادلقًتحة ادليزانيات تربير وأخَتاً  تدقيقو، لعمليات

 .سليمة إدارية وشلارسة ومعيارا مهنيا اإلشرافية السلطات من مطلبا أو

تقسم ادلخاطر إىل أربعة مستوايت، فادلخاطر من )ببعض البنوك وادلؤسسات ادلالية( وفقا خلريطة ادلخاطر 
ديارس عليها التدقيق كل مخسة سنوات، أما ادلخاطر  وذات أمهية نسيبة ادلستوى األول ىي سلاطر منخفضة جدا
ديارس عليها التدقيق كل أربعة سنوات، أما ادلخاطر وذات أمهية متوسطة من ادلستوى الثاين ىي سلاطر منخفضة 
مهمة ديارس عليها التدقيق كل ثالثة سنوات، أما ادلخاطر من ادلستوى و من ادلستوى الثالث ىي سلاطر مرتفعة 

 مهمة جدا ديارس عليها التدقيق كل سنتُت.و الرابع ىي سلاطر مرتفعة جدا 

فهناك ثالثة مستوايت للمخاطر، فادلخاطر من ادلستوى األول ىي أما ابلنسبة لبعض البنوك وادلؤسسات ادلالية 
سلاطر منخفضة وذات أمهية نسيبة، أما ادلخاطر من ادلستوى الثاين ىي سلاطر متوسطة وذات أمهية متوسطة، أما 

اخلاصة ادلخاطر من ادلستوى الثالث ىي سلاطر مرتفعة ومهمة، فعلى سبيل ادلثال فيما يلي بعض احلاالت 
 :2مقسمة حسب ادلستوايت الثالثة من ادلخاطر وحسب صنف اخلطريات اإلئتمان بعمل

ادلخاطر من ادلستوى األول )خطر منخفض(: إن سوء استقبال ملفات طلب اإلئتمان وتدوينها يف السجالت  -
 على مستوى الوكالة يعترب خطر منخفض، ويصنف ضمن ادلخاطر التشغيلية؛

                                                             
 .16-15، ص ص: مرجع سبق ذكره، تدقيق البنوك واألدوات ادلالية ادلشتقةأمحد حلمي مجعة،  1
 .)الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات 2
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متوسط(: إن كل من ضعف التدقيق ادلستندي للواثئق اإلدارية واحملاسبية ادلخاطر من ادلستوى الثاين )خطر  -
، وضعف وتقصَت يف الدراسة األولية من طرف مدير الوكالة وإعطاء رأيو، عدم اليت يتضمنها ملف اإلئتمان

اوز اإللتزام إبجراءات منح اإلئتمان، وسوء تقدير ادلؤوانت ادلخصصة، وضعف إجراءات متابعة التمويالت، وذب
سقف التمويل ادلسموح بو حسب دراجة ادلخاطرة لكل عميل، يعتربون سلاطر متوسطة، فاحلاالت األوىل 

 والثانية والثالثة واخلامسة يصنفون ضمن ادلخاطر التشغيلية، أما الباقي فيصنفون ضمن ادلخاطر ادلالية؛
التقييمية لدرجة سلاطرة العميل، إن كل من عدم جدية الدراسة  ادلخاطر من ادلستوى الثالث )خطر مرتفع(: -

وسوء تقدير إمكانيات العميل وإمكانية تسديد دينو من عدمها، وعدم جدية الدراسة التفصيلية اليت ذبريها 
اللجة ادلخول ذلا ذلك، والضماانت ادلطلوبة غَت كافية لتغطية مبلغ التمويل، وعدم التعامل الفوري مع ادلخاطر 

يعتربون سلاطر ابعة اإللتزامات ادلتنازع فيها، وضعف تقدير وتقييم ادلخاطر، ادلستجدة، وضعف مراقبة ومت
 مرتفعة، وكل ىاتو احلاالت تصنف ضمن ادلخاطر ادلالية.

 حاالت عملية عن تدقيق ادلخاطر البنكية الفرع الثاين:

فعالية للحد منها بصفة  ترتبط ابألنشطة البنكية واليت جيب إدارهتا بكل اليتالبنكية توجد العديد من ادلخاطر 
لطبيعة تلك شامل من مجيع النواحي ، ولذلك جيب أن حيصل ادلدقق على فهم وآاثرىا هنائية أو التقليل من حدهتا

طة ببعض بعض ادلخاطر البنكية احملي، وفيما يلي سنستعرض بعض احلاالت عن ادلخاطر وكيف يديرىا البنك
 يل درجة حدة تلك ادلخاطر.العمليات البنكية وما جيب على ادلدقق تدوينو لتفادي أو تقل

 ادلخاطر ادلاليةحاالت عملية عن تدقيق : أوال

 :1أمههالعل 
 حجم يف إختالل وابلتايل احملدد األجل يف بفوائدىا القروض سداد وعدم الدفع يف ادلقًتضُت سلاطر زبلف -

الفًتة، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر السيولة  تلك خالل ادلتوقعة السيولة
 السيولة( زليطة بعمليات اإلئتمان.)تنتمي جملموعة سلاطر 

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 عمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:اليت جيب على مسؤويل البنك ال

 النظام ىذا خالل من ديكن حيث للمقًتضُت، احلايل ادلايل ادلركز عن دبعلومات يزود للرصد نظام وضع جيب 
 للمقًتضُت؛ احملتملة الصعوابت وتصنيف ربديد أجل من الضمان وقيمة للمقًتضُت النقدية التدفقات متابعة

 األجل يف ادلمنوح اإلئتمان وربصيل متابعة يف القروض وربصيل متابعة على القائمُت ادلوظفُت حرص ضرورة 
 أتخَت؛ دون احملدد

                                                             
 .ات العالقة بصلب ادلوضوعذ)الورقية واإللكًتونية(  لبحوث والدراسات السابقةاالتلخيص من رلموعة من  1
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البنكية، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا  القروض دلنح كافية سيولة وجود سلاطر عدم -
 ات اإلئتمان.السيولة( زليطة بعمليسلاطر السيولة )تنتمي جملموعة سلاطر 

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:

 السيولة؛ أوضاع تطورات يعكس فعال آلية معلومات نظم تطبيق 
 الطارئة؛ للحاالت والتخطيط اإللتزامات واستحقاقات التمويل إحتياجات ربليل 
 السائلة؛ ادلوجودات من كاف مستوى على احملافظة 
 الطارئ؛ التمويل سلطط ووضع استحقاقها وآجال األموال مصادر حيث من متنوعة سبويل قاعدة وجود 
 االعتيادية؛ االحتياطات على عالوة وقائية ابحتياطات اإلحتفاظ جيب 
 زمنية؛ سلتلفة فًتات خالل واخلارجة الواردة النقدية التدفقات دلقارنة ادلالية ادلوارد آجال سلم إعتماد 
 تلك مثل حدوث عند للسيولة حاجة فيها تظهر اليت الطارئة احلاالت دلقابلة سبويل خطط توفر جيب 

 الصدمات؛

 

من أجل مقابلة سحوابت  ما لضرورة احلصول على األموال صلسلاطر اخلسارة الناذبة عن بيع البنك أل -
( السيولة سلاطر جملموعة تنتمي) السيولة سلاطر يأهنا للمدقق اتضح ادلخاطر ىذه نوع يف التمعن وبعد ،ادلودعُت
 .الودائع بعمليات زليطة
 التالية التوصيات بعض بتدوين ادلدقق قام حدهتا، درجة من التقليل أو لتفاديها ذلا ادلتعمق الفحص بعد وعليو،

 :ادلخاطر تلك إلدارة هبا العمل البنك مسؤويل على جيب اليت
 خاص آبجال سحوابت الودائع )خاصة الودائع ألجل والودائع اإلدخارية( ينبو  فعال آلية معلومات نظم تطبيق

 البنك مسبقا إبحتمالية وجود سحوابت يف ادلستقبل من قبل ادلودعُت؛
 ت الودعُت؛التخطيط للتمويل للحاالت الطارئة اخلاصة بسحواب 
 السائلة وشبو السائلة؛ ادلوجودات من كاف مستوى على احملافظة 
 استحقاقها؛ وآجال األموال مصادر حيث من متنوعة سبويل قاعدة وجود 
 االعتيادية؛ االحتياطات على عالوة وقائية ابحتياطات اإلحتفاظ جيب 
 ؛زمنية سلتلفة فًتات خالل واخلارجة الواردة النقدية التدفقات دلقارنة ادلالية ادلوارد آجال سلم إعتماد 
بو، وبعد التمعن يف نوع  خاصة قاىرة ظروف بسبب بفوائده، القرض بسداد الوفاء عن ادلقًتض سلاطر عجز -

)تنتمي جملموعة سلاطر اإلئتمان( زليطة  (اآلخر الطرف) السداد ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر عدم
 .بعمليات اإلئتمان
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وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:

 ادلقًتضُت؛ أوضاع عن أساسية تفاصيل تقدم للبياانت وقاعدة للمعلومات نظام وجود 
 السداد؛ ادلتأخرة القروض وربصيل فيها ادلشكوك اإلئتماانت دلراقبة إجراءات وجود 
 هبا؛ ابإللتزام ادلقًتض تعهد مع القروض تسديد إستحقاقات آجال سلم جدولة إعادة 
القرض، وبعد التمعن يف نوع ىذه  على احلصول مقابل للبنك ادلمنوحة الضماانت وإنداثر سلاطر آتكل -

الضماانت )تنتمي جملموعة سلاطر اإلئتمان( زليطة بعمليات  ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر آتكل
 .اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:

 واحلجم؛ النوع حيث من الضماانت ربديد دبعايَت اإللتزام ضرورة 
 ادلقدمة؛ الضماانت وصالحية قوة مدى لتقدير إبستمرار تعمل آليات وجود ضرورة 
 ادلمنوح؛ اإلئتمان لتغطية الالزمة الضماانت تقدير على الضماانت بدراسة ادلكلفُت ادلوظفُت كفاءة تطوير 
إذباه ادلؤسسات البنكية  البنك لتلبية التزاماتو سلاطر اخلسارة الناذبة عن احتمال عدم وجود أموال كافية لدى -

 ،، أو عدم قدرة البنك من الدخول إىل أسواق رئيسة للحصول على األموال ادلطلوبةلو ادلودعةوادلالية األخرى 
 زليطة( السيولة سلاطر جملموعة تنتمي) السيولة سلاطر يأهنا للمدقق اتضح ادلخاطر ىذه نوع يف التمعن وبعد

 .اخلاصة ابدلؤسسات البنكية وادلالية األخرى اإليداع بعمليات
 التالية التوصيات بعض بتدوين ادلدقق قام حدهتا، درجة من التقليل أو لتفاديها ذلا ادلتعمق الفحص بعد وعليو،

 :ادلخاطر تلك إلدارة هبا العمل البنك مسؤويل على جيب اليت
 الودائع ما بُت البنوك وادلؤسسات ادلالية؛خاص آبجال سحوابت  فعال آلية معلومات نظم تطبيق 
 ( يف احلاالت العادية وحىت احلاالت السوق األولية / اللجوء للتمويل من السوق النقدية )سوق ما بُت البنوك

 الطارئة؛
 شبو السائلة؛ تشكيل زلفظة متنوعة من ادلوجودات 
 فيما خيص ادلصادر من البنوك استحقاقها  وآجال األموال مصادر حيث من متنوعة سبويل قاعدة وجود

 وادلؤسسات ادلالية األخرى؛
 االحتياطات على )على مستوى البنوك وادلؤسسات ادلالية األخرى( عالوة وقائية ابحتياطات اإلحتفاظ جيب 

 االعتيادية؛
 خالل ارجةواخل الواردة النقدية التدفقات من البنوك وادلؤسسات ادلالية دلقارنة ادلالية ادلوارد آجال سلم إعتماد 

 ؛زمنية سلتلفة فًتات
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 عاتق على ىي اليت القروض عمليات بتكاليف مقارنة ادلمنوحة القروض أسعار حساابت يف سلاطر اخلطأ -
البنك، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر التسعَت )تنتمي جملموعة سلاطر اإلئتمان( 

 .زليطة بعمليات اإلئتمان
الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية  وعليو، بعد

 البنكية ادلنتوجات لكل السليمُت والتسعَت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: التقدير
عرب سلتلف مراحل  ادلنتجات لتلك ادلرافقة التكاليف مجيع اإلعتبار بعُت واألخذ القروض عمليات ذلك يف دبا

 ؛اإلنتاج والتصنيع
القرض، وبعد التمعن يف نوع  منح إجراءات تنفيذ طول وابلتايل القرض دراسة ومراحل إجراءات سلاطر تعقد -

 .ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر التنفيذ )تنتمي جملموعة سلاطر اإلئتمان( زليطة بعمليات اإلئتمان
وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 

 بشكل تتم اإلئتمان عمليات أن من اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: التأكد
 سليمة؛ مبادئ إىل وتستند موضوعي

 البنك يكلف ما وىو اإلقراضات فوائد أسعار عن واإلقًتاضات الودائع فوائد رألسعا ادلفاج  سلاطر اإلرتفاع -
منخفضة، وبعد التمعن  فائدة يأسعار شلضية عقود وفق قبل من للزابئن ادلمنوحة للقروض ابلنسبة مالية خسائر

الفائدة( زليطة  يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر سعر الفائدة )تنتمي جملموعة سلاطر سعر
 .بعمليات اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:

 سلاطر لتحمللقيادة اإللكًتونية( )نظام إلكًتوين مثل لوحة ا القصوى للحدود وموجهات نظام إصلاز ضرورة 
 هبا؛ والتقيد الفائدة سعر
 مع  عليها ادلتفق القصوى للحدود الفائدة أسعار سلاطر ذباور حالة يف ادلناسب الوقت ويف السليم التصرف

 ؛األخذ بعُت اإلعتبار كافة اإلحتماالت والتوقعات
 توظيف يتم لذلك وادلطلوابت، ادلوجودات حساسية حيث من البنكية وادلطلوابت ادلوجودات بُت ادلواءمة 

 حسب سوية تغَتمها بسبب الفائدة، لسعر احلساسة ادلوجودات يف الفائدة لسعر احلساسة األموال مصادر
 السائدة؛ الفائدة أسعار

 أثناء أجلها من اإلقًتاض ادلراد واآلالت وادلعدات ادلوادادلنتجات و و  السلع أسعار يف وإرتفاع سلاطر التغَتات -
، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا (العقد إمضاء بعد أو أثناء) القرض صرف مراحل

 .سلاطر السوق )تنتمي جملموعة سلاطر السوق( زليطة بعمليات اإلئتمان
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التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات 
 حالة يفوادلناسبة  البديلة اخلطط وضع اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: ضرورة

 تنفيذ أثناء ربصل واليت واآلالت وادلعدات ادلوادادلنتجات و و  السلع تلك أسعار يف وإرتفاع التغَتات حصول
 اإلئتمان؛ منح عمليات

 ادلخاطر التشغيلية والقانونية والسمعة والدولة تدقيق عن عملية حاالت اثنيا:

 :1أمههالعل 
للملفات،  الدراسة مدة وطول القروض طلبات دللفات دراستهم أثناء البنك دلوظفي اإلدارية سلاطر العراقيل -

وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر السمعة )تنتمي جملموعة سلاطر السمعة( زليطة 
 .بعمليات اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 ابدلسؤولية التحلي بضرورة دلوظفُتا ربسيساليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: 

 البنك؛ بسمعة تضر واليت اإلدارية للعراقيل إرتكاهبم عن الناجم السليب وابلضرر ادلهٍت الضمَت وإكتساب
بعد التمعن يف نوع  ية وعدم وجود دليل إجراءات مكتوب،سلاطر عدم وضوح سياسة اإلئتمان دبا فيو الكفا -

ادلخاطر )تنتمي جملموعة  العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطةاتضح ىذه ادلخاطر 
 .التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 :اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر

 توكل ذلم مهام إعداد دليل إجراءات واضح  توضيح سياسة اإلئتمان من خالل إشراك خرباء وإطارات البنك
ودقيق يتضمن مجيع اإلجراءات اليت ربدد وأتطر اإلئتمان، حبيث يتم إعداده وفق رأى إسًتاتيجية تشمل 

 ؛األىداف القصَتة وادلتوسطة والطويلة ويتم توزيع ىذا الدليل على كل الوكاالت التابعة للبنك
 يمة يف رلال منح اإلئتمان؛مراعاة القواعد والضوابط البنكية السل 
  تعديل وتنقيح دليل اإلجراءات هناية كل سنة ليشمل األىداف ادلسطرة للسنة القادمة وكذا سلتلف التعديالت

 بناءا على النتائج احملققة أو ادلستجدات البنكية اليت تتسارع بشكل مستمر؛
 ؛كألدوات ادلالية اليت يقدمها البنإعداد استبيان يوجو لعمالء البنك لتقييم مدى ذباوهبم مع ا 
القرض، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا  منح يف ادلتخذة اإلجراءات تطبيق سلاطر عدم -

تشغيلية( زليطة بعمليات ات )تنتمي جملموعة ادلخاطر الالعملي تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات سلاطر مرتبطة
 اإلئتمان.

                                                             
 .ات العالقة بصلب ادلوضوعذ)الورقية واإللكًتونية(  لبحوث والدراسات السابقةاالتلخيص من رلموعة من  1
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وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 تطبيق بضرورة والتحسيس ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية

 القرض؛ منح يف ادلتخذة اإلجراءات
سلاطر العمالء األجانب والنظراء الذين خيفقون يف تسديد التزاماهتم بسبب عوامل اقتصادية وسياسية  -

 ىذه نوع يف التمعن وبعد ،واجتماعية لبلد النظَت األم وتكون خارجية ابلنسبة للعميل أو الطرف النظَت
بنكية عديدة  بعمليات زليطة( الدولة سلاطر جملموعة تنتمي) الدولة )البلد( سلاطر يأهنا للمدقق اتضح ادلخاطر

 .السيما عمليات التجارة اخلارجية وعمليات اإلئتمان الدولية وعمليات اإلستثمار الدولية
 التالية التوصيات بعض بتدوين ادلدقق قام حدهتا، درجة من التقليل أو لتفاديها ذلا ادلتعمق الفحص بعد وعليو،

 :ادلخاطر تلك إلدارة هبا العمل البنك مسؤويل على جيب اليت
  احلصول على ضماانت من احلكومات و/أو البنوك ادلركزية لتلك الدول يف تسديد إلتزامات ىؤالء العمالء

 إذباه البنك؛
 ؛احلصول على ضماانت من البنك ادلركزي لتسديد إلتزامات ىؤالء العمالء إذباه البنك 
  ضماانت من ىيئات مالية وبنكية دولية لتسديد إلتزامات ىؤالء العمالء إذباه البنك؛احلصول على 
 التأمُت لدى شركات التأمُت العادلية؛ 
سلاطر التقصَت يف إدارة القروض ادلتعثرة واحلقوق ادلشكوك فيها إضافة إىل سوء تقدير البنك للمؤوانت  -

 مرتبطة ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر ادلخصصة والديون ادلشكوك فيها، بعد التمعن يف نوع
 .)تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 ويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:اليت جيب على مسؤ 

 ادلتعثرة؛ القروض تسيَت يف ادلستعملة احلاسوب أنظمة استحداث 
 اخلاصة ادلعلومات بُت مقارابت بوضع يسمح معلومات نظام بوضع طريق عن للمعلومات اجليد الستغالل 

 ادلخاطر؛ إدارة ونظام ابلتمويالت
اتم سواء على مستوى الوكالة أو ادلديرية مثل شغور بعض ادلناصب  عدم تطبيق اذليكل التنظيمي بشكلسلاطر  -

 مرتبطة سلاطراتضح للمدقق يأهنا بعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر  ،اإلئتمانية العليا كمسؤويل ونواب ادلصاحل
 .( زليطة بعمليات اإلئتمانالتشغيليةخاطر ادلالعمليات )تنتمي جملموعة  تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 :اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر

 متابعة التطبيق التام إلرساء اذلياكل التنظيمية ابلوكاالت؛ 
  ة ادلهنية يف اجملال ادلخصصة وإجراء تكوين تكميلي؛اختيار ادلوظفُت ادلناسبُت بناء على اخلرب 
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 توظيف وتكوين ادلوظفُت اجلدد لشغل مناصب ادلوظفُت الذين مت ترقيتهم؛ 
 ؛ربديد وتوضيح وربميل ادلسؤولية لكل موظف يؤدي مهامو وفق الرقابة الذاتية 
 ابآلجال اإللتزام عدم وابلتايل ادلديرية إىل الوكالة من إرساذلا فًتة وطول ادللفات ودراسة تسجيل يف سلاطر تباطؤ -

 ابإلجراءات ادللفات، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة بدراسة احملددة
 تشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان.العمليات )تنتمي جملموعة ادلخاطر ال تنفيذ يف وقصور

أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها 
 ودراسة تسجيل بضرورة والتحسيس ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية

 احملدد؛ الوقت يف اجلهوية ادلديرايت إىل الوكالة من وإرساذلا أتخَت أو سباطل أي دون احملدد الوقت يف ادللفات
القرض،  ودراسة تقييم جدية وعدم سوء بسبب بفوائده، القرض بسداد الوفاء عن عجزه أو الزبون سلاطر زبلف -

العمليات  تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة
 .إلئتمان)تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات ا

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 طرف من القروض لطلبات الدقيق التحليل اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: ضرورة

 اإلئتماين؛ والتصنيف والزبون للمشروع الداخلي التقييم ألجل معلومات توفَت بغرض االئتمان زللل
اتضح للمدقق يأهنا بعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر  ،عدم دراسة ملفات اإلئتمان يف وقتها احملددسلاطر  -

( زليطة بعمليات التشغيليةخاطر ادل)تنتمي جملموعة  العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبطةسلاطر 
 .اإلئتمان

الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية  وعليو، بعد
 :اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر

  اإلعتماد على نظام ادلعلومات يف ربويل واستقبال ادللفات وادلعلومات من الوكالة إىل ادلديرية والعكس والذي
 ابلسرعة يف ربويل ادللفات وادلعلومات؛يتسم 

 ربديد آجال دراسة ادللفات وتنفيذ قرار اللجان حسب كل نوع من اإلئتمان ووفق لصيغة التمويل؛ 
 إىل يؤدي أن ديكن والذي اإلئتماين العمل تعطل وابلتايل اآليل اإلعالم وشبكات أنظمة يف سلاطر العطب -

القروض، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا  ربصيل يف التعطيل وكذلك فرص تضييع
)تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات  واإلتصال ادلعلومات وتكنولوجيا يأنظمة سلاطر مرتبطة

 .اإلئتمان
التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض 

 دبا اآللية والنظم لألجهزة وادلستمرة ادلنتظمة اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: الصيانة
 ابستمرار؛ وتطويرىا ربديثها وجيب بل تشغيلية، سلاطر يف للبنك وتسببها تعطلها عدم يكفل
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اإلئتمان، وبعد التمعن  منح يف البنك لسياسة اإلئتمان منح عمليات على القائمُت ادلوظفُت احًتام سلاطر عدم -
العمليات )تنتمي جملموعة  تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

 .ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان
حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة 

 اإللتزام بضرورة والتحسيس ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية
 حالة يف سليب ضرر من عنو ينجم وما اإلئتمان منحسلتلف عمليات  يفاحملددة وادلوصي إبتباعها  البنك بسياسات

 ذلك؛ سلالفة
بعد التمعن يف نوع  ،ابلبنك ادلقًتضُتعدم إستجابة ادلؤطرين وادلنفذين مع حاجيات العمل ومتطلبات اطر سل -

( زليطة بعمليات التشغيليةخاطر ادل)تنتمي جملموعة  اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة ابدلوظفُتىذه ادلخاطر 
 .اإلئتمان

من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية  وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل
 :اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر

  تعزيز التكوين والتأطَت للموظفُت ابعتباره حق من احلقوق ادلشروعة من جهة ومن جهة أخرى يضمن ربسُت
 جودة ونوعية اخلدمات ادلقدمة من قبل ىؤالء ادلوظفُت؛

 ربديد برانمج للتكوين الداخلي وذلك عن طريق ربديد أايم دراسية ضمن العطلة األسبوعية خالل كل ثالثي 
حيضرىا إطارات وموظفي البنك من أجل نقل وتنمية ادلعارف وتبادل اآلراء يف شأن القضااي اذلامة  أو رابعي
 يف البنك؛

 رس العادلية للتأطَت والتكوين البنكي من أجل تطوير للتكوين اخلارجي على مستوى ادلعاىد وادلدا ربديد برانمج
 ؛ادلعارف وإطالع ادلوظفُت ابلتطورات البنكية العادلية خاصة ادلتعلقة ابلتحكم يف ادلخاطر

ابدلقًتضُت، وبعد التمعن يف نوع  اخلاصةالشخصية وادلالية  ادلعلومات استخدام وإساءة السرية سلاطر انتهاك -
ابدلوظفُت )تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات  للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطةىذه ادلخاطر اتضح 

 .اإلئتمان
وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 

 انتهاك عدم بضرورة والتحسيس ادلوظفُت يةاليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توع
 متابعات من عنها ينجم وما)السيما ادلعلومات ادلالية(  ابدلقًتضُت اخلاصة ادلعلومات استخدام وإساءة السرية
 البنك؛ ضد قانونية

 ادلمنوح، وبعد اإلئتمان وربصيل متابعة يف القروض وربصيل متابعة على القائمُت ادلوظفُت جدية سلاطر عدم -
العمليات )تنتمي  تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

 .جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان
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وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 ابجلدية التحلي بضرورة والتحسيس ادلوظفُت يت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعيةال
 للزابئن؛ ادلمنوح اإلئتمان وربصيل متابعة يف
إذ )دبختلف أنواعها وأحجامها( على مستوى البنك، عدم جودة وكفاية نوعية دراسة ملفات اإلئتمان سلاطر  -

بعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر  ،طرق وبرامج متطورة تسمح إبعطاء تقديرات تقريبيةأهنا ال تعتمد على 
( التشغيليةخاطر ادل)تنتمي جملموعة  العمليات تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات مرتبطةاتضح للمدقق يأهنا سلاطر 
 زليطة بعمليات اإلئتمان.

ة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجوعليو، بعد 
 :ب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطراليت جي
  تكوين وتدريب أعضاء اللجان ادلتخصصة يف دراسة ادللفات وإزباذ القرار والعمل على نقل معارفهم إىل

 األعضاء احملتملُت؛
  زبصيص ميزانية معتربة لتحديث طرق وبرامج ومناىج الدراسة خاصة يف ظل ظهور برامج متطورة أصبحت

 تعتمد عليها البنوك واليت تقدر دباليُت الدينارات؛
  ادلوازنة بُت زايدة احلصة السوقية للبنك )زايدة العمالء( وابلتايل زايدة إيرادات البنك وربمل خسائر عدم

 ؛السداد
وإكراميات، وبعد التمعن يف نوع ىذه  رشاوي ذلك مقابل وتقاضي االئتمان منح عمليات يف السلاطر احتي -

داخلي )تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات  ابحتيال ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة
 .اإلئتمان

حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة 
 التحلي بضرورة والتحسيس ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية

 تضر واليت اإلحتيال حلاالت إرتكاهبم عن الناجم السليب وابلضرر ادلهنيُت والضمَت األخالق وإكتساب ابدلسؤولية
 البنك؛ وقيمة بسمعة

الومهية، وبعد التمعن يف  الشركات أو العمالء ابسم القرض دبنح وادلباشرة ومهيُت دلقًتضُت ملفات سلاطر تزوير -
داخلي )تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة  ابحتيال نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

 .بعمليات اإلئتمان
ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق 

 التحلي بضرورة والتحسيس ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية
 واليت والتزوير الغش حلاالت إرتكاهبم عن الناجم السليب وابلضرر ادلهنيُت والضمَت األخالق وإكتساب ابدلسؤولية

 البنك؛ وقيمة بسمعة تضر
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ادلمنوح،  اإلئتمان لتغطية الالزمة الضماانت تقدير على الضماانت بدراسة ادلكلفُت ادلوظفُت تقدير سلاطر سوء -
العمليات  تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

 .جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان)تنتمي 
وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 

 ادلهام دبختلف لقيامهم ادلوظفُت ورسكلة اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: أتىيل
 لتغطية الالزمة الضماانت تقدير خيص فيما السيما األخطاء إرتكاب وذبنب وإحًتافية فعالية بكل هبم نوطةادل

 ادلمنوح؛ اإلئتمان
التحكم يف ادلخاطر ادلستجدة بسبب إنعدام اإلجراءات السليمة اليت تسمح ابلتحكم، إضافة إىل عدم سلاطر  -

بعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر  ،التعامل معها بشكل جيدضعف نظام تسيَت وتقييم ومتابعة ادلخاطر وعدم 
 .إبدارة ادلخاطر( زليطة التشغيليةخاطر ادل)تنتمي جملموعة  اتضح للمدقق يأهنا سلاطر تشغيلية

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 :مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر اليت جيب على

  تفعيل عملية متابعة ادلخاطر على ادلستوى القاعدي من خالل تشكيل جلنة لتحديد وتقييم ادلخاطر على
 مستوى كل وكالة والتنسيق مع اللجنة ادلركزية إلجياد احللول الالزمة؛

  ادلخاطر أخذا بعُت اإلعتبار حجم تطور البنك وطبيعة هتيئة بيئة مناسبة وسياسات وإجراءات سليمة إلدارة
 النشاط البنكي ابلبنك الذي خيتلف عن ابقي البنوك؛

  ادلخاطر ادلتعلقة ابلعمل البنكي بصفة وتسيَت يف رلال إدارة متخصصة إطارات كفؤة موظفُت و تكوين وتدريب
 ؛خاصة

القروض، وبعد التمعن  دبنح وادلوافقة والًتخيص ادللفات دراسة أثناء التفويضات مستوايت إحًتام سلاطر عدم -
العمليات )تنتمي جملموعة  تنفيذ يف وقصور ابإلجراءات يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

 .ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان
دلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ا
 مستوايت وإحًتام ادلسؤوليات بفصل اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: اإللتزام

 الًتخيصات؛ ومنح ادللفات دراسة أثناء التفويضات
ىذه ادلخاطر ، وبعد التمعن يف نوع ادلوضوعة ربت تصرف البنك الضماانت استعمال سوء أو سلاطر سرقة -

داخلي )تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات  ابحتيال اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة
 .اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 التحلي بضرورة والتحسيس ادلوظفُت دارة تلك ادلخاطر: توعيةاليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إل
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 سوء أو سرقة لعمليات إرتكاهبم عن الناجم السليب وابلضرر ادلهنيُت والضمَت األخالق وإكتساب ابدلسؤولية
 البنك؛ وقيمة بسمعة تضر واليت ادلقًتض عند من ادلكتسبة الضماانت استعمال

قرض، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح  على للحصول ادلزيفة وادلعلومات الشخصية سلاطر انتحال -
 .خارجي )تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان ابحتيال للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

الية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات الت
 البياانت يف اجليد التدقيق بضرورة ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية

 ابلزابئن؛ اخلاصة الشخصية وادلعلومات
بنكية، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا  قروض على للحصول ادلستندات سلاطر تزوير -

 .خارجي )تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان يالابحت سلاطر مرتبطة
وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 

 ادلستندات يف اجليد التدقيق بضرورة ادلوظفُت اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: توعية
 بنكية؛ قروض على احلصول بطلبات اخلاصة

ذلك،  عن وتسًته للبنك ادلقدمة للضماانت العميل بيع أو/و مرة من ألكثر ضماانت رىن سلاطر استخدام -
خارجي )تنتمي جملموعة ادلخاطر  ابحتيال وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة

 .ة( زليطة بعمليات اإلئتمانالتشغيلي
وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 

 اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر:
 يف مرة من ألكثر رىنها وعدم الزابئن طرف من ادلقدمة الضماانت يف اجليد التدقيق بضرورة ادلوظفُت توعية 

 الوقت؛ نفس
 عليها؛ ادلتحصل الضماانت خيص فيما البنوك كل مع مشًتك رقمي مرصد وضع ضرورة 
، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر وذو جودة متدنية قيمة ذات ليست أو ملفقة لضماانت العميل سلاطر منح -

)تنتمي جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات خارجي  ابحتيال اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة
 .اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 عند من ةادلكتسب للضماانت اجليد والتقييم اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: التدقيق

 الزابئن؛
 القرض على حصل اليت تلك غَت نشاطات يف إستخدامها أو القروض ألموال العميل إستخدام سلاطر سوء -

خارجي )تنتمي  ابحتيال أجلها، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر مرتبطة من
 .جملموعة ادلخاطر التشغيلية( زليطة بعمليات اإلئتمان
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وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 غاية إىل البنك قبل من ادلمولة ادلشروعات اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: متابعة

 بفوائدىا؛ األموال إسًتجاع
أو  األموال بتبييض صلة ذلا بنشاطات صلة ذلم أهنم بعد فيما يظهر ؤسساتوم ألشخاص قروض سلاطر منح -

، وبعد سبويل اإلرىاب واجلماعات ادلتطرفة أو سبويل ادلتاجرة يف األسلحة وادلخذرات أو هتريب األموال للخارج
التشغيلية( األموال )تنتمي جملموعة ادلخاطر  التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر تبييض

 .زليطة بعمليات اإلئتمان
وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 

 سلتلف يف عليها ادلنصوص اإلجراءات بكل اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: العمل
وسبويل اإلرىاب واجلماعات ادلتطرفة وسبويل ادلتاجرة يف األسلحة  األموال تبييض دبكافحة اصةاخل والنظم القوانُت

 ؛وادلخذرات وهتريب األموال للخارج
اإلئتمان، وبعد  منح لعمليات ادلنظمةوالتنظيمية  القانونية النصوص ببعض اإللتزام عدم أو سلاطر التقصَت -

يأهنا سلاطر قانونية )تنتمي جملموعة ادلخاطر القانونية( زليطة التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق 
 .بعمليات اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 واإلجراءات ابلنصوص ماإللتزا على اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: التشديد

)كاألوامر والقوانُت وادلراسيم والنظم والتعليمات وادلنشورات  اإلئتمان لعمليات ادلنظمةوالتنظيمية  القانونية
 سلالفتها؛ وعدموادلراسالت الداخلية( 

 حاالت عملية عن تدقيق خماطر بنكية أخرى اثلثا:

 :1أمههالعل 
 ولنشاطات)نفس األشخاص وادلؤسسات(  معينُت ألشخاصدلؤسسات و  ومتعددة متتالية قروض سلاطر منح -

زلددة، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر الًتكيز )تنتمي جملموعة سلاطر وقطاعات 
 .الًتكيز( زليطة بعمليات اإلئتمان

ض التوصيات التالية وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بع
 االئتمان لتوزيع الكلية االسًتاتيجيات وضع اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: جيب

)حىت فئات األعمار( أو ادلؤسسات  األشخاص أو الرحبية أو اآلجال أو اجلغرافية ادلناطق أو القطاعات حبسب
 البنكي؛ الًتكز سلاطر لتفادي

                                                             
 .ات العالقة بصلب ادلوضوعذ)الورقية واإللكًتونية(  لبحوث والدراسات السابقةاالتلخيص من رلموعة من  1
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 واألنظمة ابلقوانُت اإلمتثال وعدم اإلئتمان، منح وإجراءات بسياسات اخلاصة لألحكام اإلمتثال سلاطر عدم -
هبا، وبعد التمعن يف نوع  احمليطة ادلخاطر وإدارة اإلئتمان منح لعمليات ادلنظمة البنكية والتعليمات واللوائح

ادلطابقة(  )تنتمي جملموعة سلاطر عدم"عدم اإلمتثال" ادلطابقة  ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر عدم
 .زليطة بعمليات اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 ألحكاما بكافة واإلمتثال اإللتزام على اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: التشديد

 اإلئتمان؛ لعمليات ادلنظمة البنكية والتعليمات واللوائح واألنظمة والقوانُت
 أو داخلي طارئ ظرف بسبب القرض وصرف منح عملية إبجراءات اإللتزام على البنك قدرة سلاطر عدم -

)تنتمي البنك، وبعد التمعن يف نوع ىذه ادلخاطر اتضح للمدقق يأهنا سلاطر التسوية  نطاق عن خارج خارجي
 .جملموعة سلاطر التسوية( زليطة بعمليات اإلئتمان

وعليو، بعد الفحص ادلتعمق ذلا لتفاديها أو التقليل من درجة حدهتا، قام ادلدقق بتدوين بعض التوصيات التالية 
 الظروف حالة يف البديلة اخلطط وضع اليت جيب على مسؤويل البنك العمل هبا إلدارة تلك ادلخاطر: ضرورة

 اإلئتمان. منح عمليات تنفيذ أثناء ربصل واليت متوقعة والغَت الطارئة
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 :خالصة

 

وذلك راجع للوساطة املالية اليت ، يف اإلقتصادايت الوطنية يف غاية األمهيةاملؤسسات البنكية وعليو يعترب دور 
يقوم هبا ما بني أصحاب الفائض املايل وأصحاب العجز املايل، إضافة لتمويلو ملختلف املؤسسات ابلدولة وحىت 

الدفع، ويتجسد ذلك من خالل جمموعة العمليات البنكية اليت يقوم هبا عمليات التجارة اخلارجية وتوفريه لوسائل 
 .يوميا وبصفة دورية، إال أهنا معرضة جملموعة من املخاطر واليت جيب على البنك إدارهتا بكل إحًتافية وفعالية

 ابلعمليات احمليطة املخاطر وتنوع تعدد ظل يف منها والبد أساسية ضرورة البنكية العمليات تدقيق يعتربو 
 مبا وشاملة فعالة بنكية رقابة تطبيق من البد كان ولذلك عامة، بصفة البنكية وابملؤسسات خاصة بصفة البنكية

 خمتلف على التدقيق عمليات تكثيف إىل إضافة وأطراف، جهات عدة من التدقيق عمليات تدعيم ذلك يف
 تنفيذ عن جيدة صورة وإعطاء املخاطر تلك من التقليل يكفل مبا هبا احمليطة املخاطر وعلى البنكية العمليات
 .مراحلها مجيع عرب البنكية العمليات



 
 
 
 
 
 
 :الثاينالفصل 

 واملخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات
 البنكية املؤسسات يف
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 متهيد:

ىناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع أثر تدقيق العمليات البنكية يف التقليل من املخاطر 
وتناولتو من زوااي خمتلفة، وقد تنوعت ىذه الدراسات بني اجلزائرية واألجنبية بشىت اللغات، وسوف تستعرض 

اليت مت اإلستفادة منها مع دراسة، و  29السابقة ذات الصلة ابملوضوع واليت قدرت ب دراستنا مجلة من الدراسات 
اإلشارة إىل أبرز مالحمها، مع تقدمي تعليقا عليها يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وبيان الفجوة العلمية اليت 

دراسات اليت سوف يتم استعراضها تعاجلها الدراسة احلالية، ويود الباحث من خالل ىاتو الدراسة اإلشارة إىل أن ال
مجلة من الدراسة ، ومشلت سنة 92أي فًتة دمتدة على مدى  9090و 9009جاءت يف الفًتة الزمنية بني 

 األقطار والبلدان دما يشري إىل تنوعها الزمين واجلغرايف.

ائرية أو أجنبية ىذا وقد مت تقسيم ىذه الدراسات حسب املتغريات الرئيسية للدراسة وحسب كوهنا دراسات جز 
 يف واملخاطر التدقيق حول اجلزائرية السابقة الدراساتالقسم األول خيص بلغات خمتلفة إىل قسمني رئيسيني مها: 

 املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول األجنبية السابقة الدراسات فيخص، أما القسم الثاين البنكية املؤسسات
خيص الدراسات السابقة اليت تناولت  أوهلما، حبيث أن كال القسمني الرئيسيني قسما إىل قسمني فرعيني البنكية

خيص الدراسات السابقة اليت تناولت التدقيق واملخاطر بصفة متصلة،  واثنيهماالتدقيق واملخاطر بصفة منفصلة 
من فرع خيض الدراسات السابقة اليت تناولت وكال القسمني الفرعيني تضمنا فرعني، فأما القسم الفرعي األول فتض

التدقيق يف املؤسسات البنكية وفرع خيص الدراسات السابقة اليت تناولت املخاطر يف املؤسسات البنكية، أما القسم 
 الدراساتوفرع خيص  ومذكرات ورسائل أطروحات شكل على السابقة الدراساتالفرعي الثاين فتضمن فرع خيص 

 ومداخالت. مقاالت شكل على السابقة

وعدم التالقي  التالقيسنحاول من خالل ىذا الفصل تقدمي عرض موجز هلذه الدراسات، مث نبني جوانب 
، مث نوضح الفجوة العلمية من خالل التعرف على اختالف الدراسة احلالية عن الدراسات بينها وبني دراستنا

 يف الدراسة احلالية.السابقة، وأخريا جوانب اإلستفادة من الدراسات السابقة 

يف املؤسسات البنكية وما  الدراسات السابقة حول التدقيق واملخاطروعليو سنتناول من خالل ىذا الفصل 
 من خالل ما يلي: أتت بو دراستنا من جديد

 البنكية املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول اجلزائرية السابقة الدراساتاملبحث األول: 

 البنكية املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول األجنبية السابقة الدراساتاملبحث الثاين: 

 احلالية الدراسة مييز وما السابقة الدراسات مناقشةاملبحث الثالث: 
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 حول التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية ادلبحث األول: الدراسات السابقة اجلزائرية

ىناك العديد من الدراسات السابقة اجلزائرية اليت تناولت التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، إما بصفة 
 منفصلة أو بصفة متصلة، سوف ضلاول التطرق ألعلها من خبلل ىذا ادلبحث.

 اليت تناولت التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلةادلطلب األول: الدراسات 

لقد تناولت العديد من الدراسات اجلزائرية التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة، سنستعرض 
 أعلها يف ىذا ادلطلب.

 البنكية الدراسات اليت تناولت التدقيق يف ادلؤسساتالفرع األول: 

دمحم بومساحة"، "ىيبة "مسًنة بلخيضر"، "هللا"،  عبد السالم سرعة عبد أبو "سعيد"ربيعة صالح"، أوال: دراسة 
 و"نسيم سحنون" قوامسية"

دراسة حالة تطبيقية ) ادلراجعة الداخلية بٌن النظرية والتطبيق( بعنوان: "4002، )سنة صالح ربيعةدراسة  -
 :1("اجلزائريدلؤسسة القرض الشعيب 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحثة وأتكد أو تنفي 
الفرضيات اليت إنطلقت منها الباحثة، فقد ىدفت ىاتو األخَتة من خبلل دراستها إذل إعطاء عرض شامل عن 

 .وات ادلستعملة من طرف ادلراجع الداخليادلراجعة الداخلية جبميع قواعدىا وأسسها وكذا الوسائل واألد

ولتحقيق أىداف الدراسة قدمت الباحثة عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
التالية: غلب على ادلراجع الداخلي فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد نقاط الضعف ومعاجلتها؛ خلية 

يف البنك ألهنا تقوم ابلفحص وادلعاينة والرقابة ادلستمرة جلميع وظائف البنك وعلى كافة ادلراجعة الداخلية ضرورية 
ادلستوايت؛ غلب على ادلراجع الداخلي دراسة سلططات التتابع وسَت ادلعلومات وتقاسم الوظائف بُت كافة ادلصاحل 

ة لغرض احملافظة على أصول البنك وىنا يفرض إحًتام القوانُت واألنظمة الداخلية ادلوضوعة من السلطة اإلداري
وشلتلكاتو؛ إن ادلراجع الداخلي يساىم أبعمالو يف توجيو اإلدارة العامة ومساعدة ادلراجعُت اخلارجيُت يف أعماذلم 
ولو الفضل يف قياس مدى إلتزام ادلستخدمُت وادلصاحل والوظائف ادلختلفة ابلتعليمات والسياسات اليت تسنها 

 .تم بتتبع وتنفيذ ما يصدر من توصيات من طرف ادلراجعُت اخلارجيُتاإلدارة، كما أنو يه

                                                             
رسالة ماجستَت يف العلوم ادلالية فرع نقود ومالية، كلية العلوم ، (اجلزائري الشعيب القرض دلؤسسة تطبيقية حالة دراسة) والتطبيق النظرية بٌن الداخلية ادلراجعة، ربيعة صبلح 1

 .2004 ،اجلزائر، 3االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر 
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 الداخلية ادلراجعة بٌن ( بعنوان: "التكامل4000هللا، )سنة  عبد السالم عبد سرعة أبو دراسة سعيد -
 حماسبون- وشركاىم حسن وحازم جمين KPMG شركة بٌن التكامل حالة وادلراجعة اخلارجية )دراسة

 :1اليمنية(" اجلمهورية يف واالستثمار للتجارة والكويت اليمن بنك يف الداخلية ادلراجعة وإدارة -قانونيون

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحث وأتكد أو تنفي 
من األىداف  الفرضيات اليت إنطلق منها الباحث، فقد سعى ىذا األخَت من خبلل دراستو إذل ربقيق رلموعة

توفر  ضرورة ومدى ادلؤسسة، لصاحل اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة وفائدة أعلية توضيح اجلوىرية التالية:
 وفائدتو أعليتو وبيان اخلارجية، وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بُت التكامل مفهوم ادلؤسسة؛ توضيح يف معاً  خدماهتما

 وأوجو رلاالت ادلراجعة؛ ربديد زلل ادلؤسسة على وكذلك اخلارجي، وادلراجع الداخلي ادلراجع من عمل كل على
 تقدصل اآلخر؛ زلاولة عمل منهما من كل استفادة ومدى اخلارجية، وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بُت التكامل

 عمل على اخلارجي الداخلي وادلراجع ادلراجع من كل اعتماد درجة زايدة شأهنا من اليت وادلقًتحات التوصيات
 وللمؤسسة. للطرفُت شلكنة وفائدة فعالية أعلى ػلقق دبا األخر،

 ولتحقيق أىداف الدراسة قدم الباحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج التالية:
 الداخليـة ادلراجعة من كل بععنهما؛ تت غـٌت للمؤسسة ال ىامتـان وظيفتان اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة إن

 الكافيـة والقرائن األدلة جبمع تسمح وتقنيات وسائل على تستند منتظمة، علمية اخلارجيـة منهجيات وادلراجعـة
واسـعة،  اخلارجي ادلراجع وعمل الداخلي ادلراجع عمل بُت التكامل رلاالت ادلؤسسة؛ إن حلالة لتـدعيم حكمهما

ادلتبادلة بينهما؛ إن  الثقة ودرجة األخر، لعمل منهما كل تقييم نتيجة على عمليهما بُت التكامل مستوى ويتحدد
 االزدواجية الفوائد، من أعلها: منع من العديد ػلقق ادلراجـع اخلارجي وعمـل الداخلي ادلراجع عمل بُت التكامل
ووقتو،  جهده من الكثَت وتوفَتمراجعتو  وإجراءات لنطاق منهما كل زبفيض وابلتارل الطرفُت بُت العمل وتكرار
 الداخلية الرقابة نظام وتعزيز ادلؤسسة، تقوية أنشطة لكافة األمشل اخلارجية، التغطية ادلراجعة تكلفة من التوفَت

البلحقة  الرقابة فيمارس اخلارجي ادلراجع أما والبلحقة، السابقة الرقابة دبمارسة الداخلي ادلراجع للمؤسسة؛ يقوم
ادلراجعة  تقدمو فيما ىي اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بُت التكامل عملية من الكبَتة النسبة فقط؛ إن
 ادلراجعة عمل على اخلارجي ادلراجع اعتماد دلهامو؛ درجة أتديتو أثناء اخلارجي للمراجع مساعدة من الداخلية
العلمية،  مؤىبلهتم درجة الداخليُت، طبيعة ادلراجعُت عدد :أعلها عوامل عدة على يتوقف ادلؤسسة يف الداخلية

 الداخليُت، درجة ادلراجعُت هبا يتمتع اليت االستقبللية الداخلية، درجة ادلراجعة إجراءات ودقة وأتساع عمق مدى
 راجعةادل بُت التكامل دبوضوع ادلتزايد االىتمام إبراز يف الرسالة ىذه الداخلية؛ ساعلة ادلراجعة رلال يف خربهتم

                                                             
 حماسبون- وشركاىم حسن وحازم جمين KPMG شركة بٌن التكامل حالة دراسة) اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بٌن التكامل، هللا عبد السبلم عبد سرعة أبو سعيد 1

رسالة ماجستَت يف العلوم التجارية فرع زلاسبة وتدقيق، كلية العلوم ، (اليمنية اجلمهورية يف واالستثمار للتجارة والكويت اليمن بنك يف الداخلية ادلراجعة وإدارة -قانونيون
 .2009/2010، اجلزائر، 3االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر 
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 الفوائد ضمن ادلراجعة؛ من دبهنة ادلعنية الدولية وادلنظمات اذليئات قبل من وخاصة وادلراجعـة اخلارجية، الداخليـة
 مستوى رفع ادلراجعة، عميل كسب رضا: ىي اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بُت التكامل عملية ربققها اليت

 اخلارجي، ادلراجع مع واجلديدة ادلختلفة ومعلومـات ادلراجعة أسـاليب تبادل خبلل من الداخليُت ادلراجعُت كفاءة
 منهما؛ إن اجلديدة اإلصدارات وخاصة وادلراجعة، احملاسبة أفضـل دلعايَت فهـم الداخليُت ادلراجعُت اكتساب كذلك

ابدلسـتوى  لـيس اخلـارجيُت الشركة مراجعي وعمل للبنك زلل الدراسة الداخليُت ادلراجعُت عمل بُت التكامل
 توفر عدم :يلي ما ذلك أسباب ومن الدولية ادلراجعة معايَت تتطلبو ما وحسب عليو يكون أن غلب الذي ادلطلوب

 التبادل ادلعلومات وعدم بعض على للبنك الداخليُت ادلراجعُت الطرفُت بسبب ربفظ بُت الكاملة ادلتبادلة الثقة
 الطرفُت يلزم زللي تشريع وجود اخلارجيُت، عدم الشركة ومراجعي للبنك الداخليُت ادلراجعُت بُت للتقارير ادلباشر
 سبيل يف لآلخر منهما كل يقدمو أن ؽلكن وما التكامل أوجو ذلك وػلدد بينهما فيما والتكامل التعاون بضرورة
لصـاحل  ىي خدماهتم كون ادلراجعة معايَت بتطبيق ملزمُت غَت أبهنم للبنك الداخليُت ادلراجعُت دلهامو، يرى تنفيذه
 فقط. البنك إدارة
 

 :1( بعنوان: "ادلراجعة يف قطاع البنوك )مع دراسة حالة اجلزائر("4004دراسة مسًنة بلخيضر، )سنة  -

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحثة وأتكد أو تنفي 
معرفة سبب فشل  ت منها الباحثة، فقد ىدفت ىاتو األخَتة من خبلل دراستها إذلالفرضيات اليت إنطلق

اإلصبلحات االقتصادية يف القطاع ادلصريف، إضافة إذل معرفة كفاءة أو عدم كفاءة أنظمة الرقابة يف ادلؤسسات 
 البنكية، السيما فعالية عملية التدقيق يف العمليات البنكية.

ت الباحثة عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة قدم
إن ادلراجعة تعترب وظيفة وقائية ضرورية للنظام تضمن صحة ومصداقية نظام ادلعلومات ادلستخدم، واحًتام  التالية:

دلراجعة منهجية علمية صحيح لئلجراءات الداخلية والقوانُت ادلعتمدة، واحملافظة على أصول وذمة ادلؤسسة؛ تتبع ا
تستند على تقنيات ووسائل تسمح جبمع األدلة والقرائن الكافية لتدعيم احلكم النهائي حلالة ادلؤسسة؛ ادلراجعة 
البنكية، يف إطار اإلصبلح البنكي، تستدعي وجود نظام فعال للتسيَت؛ تعاشل البنوك اجلزائرية من اختبلل ىيكلي 

اليت تقوم هبا  لؤلنشطة البنكية كما يثقل من إجراءات وتكاليف العمليات البنكيةمعترب، الذي يعيق السَت احلسن 
 .تلك البنوك

 

                                                             
، اجلزائر، رسالة ماجستَت يف فرع التسيَت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر، ادلراجعة يف قطاع البنوك )مع دراسة حالة اجلزائر(، مسَتة بلخيضر 1

2001/2002. 
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( بعنوان: "ادلراجعة احملاسبية ادلصرفية وادلالية يف إطار ادلعايًن وادلتغًنات 4002دراسة دمحم بومساحة، )سنة  -
 :1الدولية )حالة اجلزائر("

اؤالت الباحث وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تس
الفرضيات اليت إنطلق منها الباحث، فقد سعى ىذا األخَت من خبلل دراستو إذل ربقيق رلموعة من األىداف 

توضيح أعلية ادلراجعة احملاسبية وادلالية يف البنوك؛ بيان مدى إلتزام البنوك اجلزائرية دبعيار اإلفصاح  اجلوىرية التالية:
اسبة الدولية؛ الوقوف على واقع ومدى إلتزام ادلنظومة البنكية اجلزائرية ابتفاقيات جلنة ابزل خاصة وفقا دلعايَت احمل

يف الوقت الراىن وما يشهده العادل من أزمة مالية عادلية دفعت الدول ابلبحث عن معايَت مصرفية دولية أكثر 
 صرامة اذلدف منها تعزيز ركائز االستقرار ادلصريف.

 الدراسة قدم الباحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج التالية:ولتحقيق أىداف 
يقع على التدقيق مسؤولية تقدصل معلومات دقيقة وزلايدة عن اآلاثر الفعلية واحملتملة لكافة عمليات البنك 

يظل ذات أعلية كبَتة يف كل  وابلصورة اليت تساىم يف اشباع حاجات مستخدمي ىذه ادلعلومات، والتدقيق هبذا
اجملاالت اليت تتواجد فيها احملاسبة، وإذا كانت ىذه األخَتة نظاما للمعلومات يقوم على دعاميت اإلفصاح 
واإلعبلم، فإن التدقيق نظام لتوثيق ادلعلومات يقوم على الفحص والتقرير؛ إن التدقيق ليس ضماان لعدم وجود أي 

تماد على تقرير ادلدقق ينطوي على درجة معينة من ادلخاطرة، وتعترب معايَت احملاسبة نوع من األخطاء، لذا فإن اإلع
الدولية ومقررات جلنة ابزل زلاولة جادة للتقليل من ىذه ادلخاطر بشكل كبَت، وىو ما ػلتم ضرورة متابعة دراستها 

دد على أساسو إعلال ادلراجع من وتطويرىا وفقا لتغَت الظروف، ألن رلرد سوء احلكم أو التقدير ال يعد مؤشرا ػل
عدمو؛ تتمتع جلنة التدقيق ابلعديد من الصبلحيات ويظهر ذلك من خبلل ما تقوم بو من مهام، حيث تستطيع 
اإلطبلع على كافة التقارير والسجبلت والبياانت اخلاصة ابلبنك وكذلك احلصول على أية معلومات من اإلدارات 

ء أي عضو يف رللس إدارة البنك حلضور اجتماعاهتا؛ القوائم ادلالية للبنوك اجلزائرية التنفيذية، وأهنا تستطيع استدعا
تتمتع ابحلد األدسل من اإلفصاح خاصة يف ظل غياب سوق مارل نشط يسمح ابحلكم على جودة ادلعلومات 

لتشريعية بُت الدول والتنوع احملاسبية وادلالية ادلنشورة؛ يصعب تطبيق ادلعايَت الدولية دبعزل عن الظروف االقتصادية وا
يف األنظمة والقوانُت ادلطبقة على النشاط البنكي، واختلفت ىذه ادلعايَت الدولية عن ادلعايَت الوطنية البد من إغلاد 
قاسم مشًتك بينهما وىو تطبيق ىذه ادلعايَت على القوائم الدورية اليت تصدر سنواي وزبضع لتدقيق مراجع 

زل بوضع قواعد عامة سبثل حد أدسل للوصول إذل رقابة بنكية فعالة )ادلبادئ األساسية احلساابت؛ قامت جلنة اب
للرقابة البنكية الفعالة(، ركزت من خبلذلا على عملية أتسيس البنوك، وتبادل ادلعلومات والتعاون بُت السلطات 

للسلطات الرقابية على ادلستوى الدورل الرقابية يف الدول ادلختلفة، يف زلاولة من قبل اللجنة لتطوير األداء الرقايب 

                                                             
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَت زبصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية ، (اجلزائر حالة) الدولية وادلتغًنات ادلعايًن إطار يف وادلالية ادلصرفية احملاسبية ادلراجعة، دمحم بومساحة 1

 .2015/2016، اجلزائر، 3والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر 



 البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

133 
 

-90وإغلاد نوع من القواعد الرقابية واإلشرافية ادلوحدة يف سلتلف دول العادل؛ مسح إصدار قانون النقد والقرض 
، وذبسد ىذا من خبلل 1988للنظام البنكي اجلزائري مواكبة قواعد احليطة واحلذر اليت أقرهتا جلنة ابزل سنة  10

قانون لبنك اجلزائر من صبلحيات أوسع يف رلال الرقابة وادلراجعة من خبلل استحداث العديد من ما منحو ىذا ال
اللجان ادلصرفية وادلالية مثل جلنة ادلراجعة يف إطار تنظيم مراقبة ادلهنة البنكية؛ رغم كل اإلصبلحات البنكية اليت 

ن البنوك اجلزائرية دل تستطع تنفيذ مقررات ابزل مست النظام البنكي اجلزائري مطلع القرن الواحد والعشرين إال أ
( غَت أن مساعي بنك اجلزائر إذل تبٍت ىذه اإلتفاقية عرف تقدما 2009الثانية يف ادلوعد الذي كان زلددا )

، حيث مت إنشاء وكالة تقييم دلبلءة البنوك ابإلضافة إذل رفع رأس 2008خاصة بعد نشوب األزمة العادلية سنة 
وكذلك تبٍت نظام زلاسيب  2008ديسمرب  23ادلؤرخ يف  04-08ذلا من خبلل إصدار النظام رقم  ادلال األدسل

 مارل يتماشى مع احملاسبة الدولية.

( بعنوان: "دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة البنوك )دراسة حالة 4002دراسة ىيبة قوامسية، )سنة  -
 :1البنوك اجلزائرية("

قيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحثة وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية د
الفرضيات اليت إنطلقت منها الباحثة، فقد سعت ىاتو األخَتة من خبلل دراستها إذل ربقيق رلموعة من األىداف 

عرف على متطلبات التعرف على متطلبات تطبيق وصلاح احلوكمة السليمة يف البنوك اجلزائرية؛ الت اجلوىرية التالية:
فعالية التدقيق الداخلي وشروط صلاحو يف البنوك اجلزائرية؛ التعرف على دور التدقيق الداخلي يف تقييم وربسُت 
فعالية نظام الرقابة الداخلية وأعلية ذلك يف تفعيل حوكمة البنوك اجلزائرية؛ التعرف على دور التدقيق الداخلي يف 

اطر البنكية وأعلية ذلك يف تفعيل حوكمة البنوك اجلزائرية؛ التعرف على العبلقة تقييم وربسُت فعالية إدارة ادلخ
التكاملية بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وأعلية ذلك يف تفعيل حوكمة البنوك اجلزائرية؛ ربديد ما إذا كانت 

بنوك العمومية اجلزائرية تعزى توجد اختبلفات جوىرية بُت وجهات نظر ادلبحوثُت ضلو مدى تطبيق احلوكمة يف ال
للمتغَتات الدؽلغرافية )ادلؤىل العلمي، التخصص العلمي، ادلسمى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة ادلهنية، الشهادة 

 ادلهنية(.

ولتحقيق أىداف الدراسة قدمت الباحثة عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
بُت ىيئة ادلداولة واجلهاز التنفيذي يف البنوك اجلزائرية، ىذا ما يعرقل استقبللية وموضوعية  عدم وجود فصل التالية:

نشاط التدقيق الداخلي؛ التأخَت يف تطبيق أداة ىامة من أدوات تسيَت ادلخاطر والتحكم فيها، وادلتمثلة يف خريطة 
سارية ادلفعول يف بعض البنوك فقط، ويف  ، حيث أنو08-11ادلخاطر، رغم أهنا إجبارية وفق ما نص عليو النظام 

ابقي البنوك األخرى ال تزال قيد اإلصلاز؛ نقص الرقابة على البنوك اجلزائرية من طرف البنك ادلركزي، ىذا ما يفسر 
                                                             

دكتوراه علوم يف العلوم ادلالية شعبة زلاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية أطروحة ، (اجلزائرية البنوك حالة دراسة) البنوك حوكمة تفعيل يف الداخلي التدقيق دور، قوامسية ىيبة 1
 .2016/2017، اجلزائر، عنابة-وعلوم التسيَت، جامعة ابجي سلتار
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غياب ونقص تطبيق بعض اإلجراءات ادلنصوص عليها يف النظام السابق الذكر، رغم أنو إجباري من طرف ىيئة 
زائر(؛ مطالبة ادلدقق اخلارجي ابلتوصيات ادلقدمة من قبل ادلدقق الداخلي، وىي نقطة إغلابية الرقابة )بنك اجل

تساعد على تفعيل نشاط التدقيق الداخلي؛ نقص ثقافة التدقيق الداخلي لدى موظفي مديرايت التدقيق الداخلي 
ة للممارسة ادلهنية، وكذلك قواعد السلوك يف البنوك اجلزائرية؛ وجود تطبيق ومعرفة للتدقيق الداخلي وادلعايَت الدولي

ادلهٍت، ولكن غياب تفعيل ذلك، أي أهنم يطبقون من أجل التطبيق فقط؛ وجود جلنة تدقيق يف البنوك اجلزائرية، 
ومهمتها متابعة تقارير التدقيق الداخلي؛ نقص الوعي احلقيقي أبعلية التدقيق الداخلي لدى البنوك اجلزائرية ومدى 

ق مبادئ احلوكمة؛ نقص الوعي بضرورة وأعلية العبلقة والدور الذي يضطلع بو التدقيق الداخلي يف سبيل أعلية تطبي
 تعزيز وإرساء مبادئ احلوكمة يف البنوك اجلزائرية.

( بعنوان: "ادلراجعة الداخلية ودورىا يف احلد من ظاىرة غسيل 4002دراسة نسيم سحنون، )سنة  -
 :1بنوك التجارية العاملة يف اجلزائر("األموال )دراسة ميدانية على ال

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحث وأتكد أو تنفي 
الفرضيات اليت إنطلق منها الباحث، فقد سعى ىذا األخَت من خبلل دراستو إذل ربقيق رلموعة من األىداف 

األخطار اليت زبلفها ظاىرة غسيل األموال؛ اكتشاف مدى ذباوب اجلهاز تسليط الضوء على  اجلوىرية التالية:
ادلصريف مع التشريعات والقوانُت الدولية واإلقليمية والوطنية اخلاصة دبكافحة عمليات غسيل األموال؛ التعرف على 

كافحة عمليات إجراءات ادلراجعة الداخلية وكذا العمل على تقدصل مقًتحات قابلة للتطبيق لتفعيل دورىا يف م
غسيل األموال؛ التعرف على آراء ادلراجعُت الداخليُت العاملُت لدى أقسام ادلراجعة الداخلية يف البنوك التجارية 

 العاملة يف اجلزائر فيما ؼلص دور ادلراجعة الداخلية يف احلد من ظاىرة غسيل األموال.

 قد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج التالية:ولتحقيق أىداف الدراسة قدم الباحث عرضا دلختلف األدبيات، و 
إن ادلراجعُت الداخليُت ادلوظفُت يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ال ػلوزون على زبصص زلاسبة ومراجعة دبا 

على ادلوارد يتوافق مع الوظيفة اليت يشغلوهنا؛ ال تتوفر وظيفة ادلراجعة الداخلية يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر 
ادلالية والبشرية الكافية ألداء مهمتها؛ ال توجد برامج ودورات تدريبية لتكوين ادلراجعُت الداخليُت دلواكبة التطورات 
احلديثة للمراجعة الداخلية، ولكسب ادلعرفة الكافية يف رلال مكافحة غسيل األموال؛ ليس ىناك إلزام قانوشل 

اجعة الداخلية؛ ال تتوفر البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر على برامج تكوين دائمة بتطبيق معايَت األداء ادلهٍت للمر 
يف رلال مكافحة غسيل األموال، وال ترصد ميزانية خاصة بذلك؛ ىناك دور لوظيفة ادلراجعة الداخلية يف مكافحة 

التجارية العاملة يف اجلزائر دبعايَت األداء ظاىرة غسيل األموال يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر؛ ال تلتزم البنوك 
ادلهٍت للمراجعة الداخلية؛ يتسم أداء عمل ادلراجع الداخلي يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر ابالستقبللية، وىو 
                                                             

رسالة ماجستَت يف العلوم التجارية زبصص ، (اجلزائر يف العاملة التجارية البنوك على ميدانية دراسة) األموال غسيل ظاىرة من احلد يف ودورىا الداخلية ادلراجعة، نسيم سحنون 1
 .2014/2015، اجلزائر، 2زلاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة البليدة 
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 ما ينعكس إغلااب على مكافحة ظاىرة غسيل األموال؛ تساىم ادلراجعة الداخلية بشكل جيد يف تقييم نظام الرقابة
الداخلية ادلتعلق دبكافحة غسيل األموال يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر؛ ىناك دور للمراجعة الداخلية فيها 
يتعلق إبدارة ادلخاطر من خبلل قيامها بفحص ومراقبة ادلخاطر الداخلية واخلارجية؛ تتسم إجراءات ادلراجعة 

 غسيل األموال.ابلكفاءة، وىو ما ينعكس إغلااب على مكافحة الداخلية يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر 
 Maamar BOUKREDID" ،"Sarah BELIMANE،" "Ryad" اثنيا: دراسة

HARROUZIو"أمحد دمحم خملوف"ملوكي"، "عائشة عوماري"  "، "أوس 
 PRATIQUE DE( بعنوان: "4002، )سنة Maamar BOUKREDIDدراسة  -

L’AUDIT INTERNE AU MILIEU BANCAIRE (CAS PRATIQUE: 
AUDIT DU CYCLE CREDIT IMMOBILIER AUX PARTICULIER 
AU NIVEAU DE LA BANQUE DE D’EVLOPEMMENT LOCAL 

«BDL»)"1: 
 للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحث وأتكد أو تنفي

 الداخلية الرقابة نظام تقييمالفرضيات اليت إنطلق منها الباحث، فقد ىدف ىذا األخَت من خبلل دراستو إذل 
 على ادلعتمد التدقيق الداخلي مهمة إجراء منهجية اتباع وزلاولة احمللية، التنمية بنك مستوى على البنكية للعمليات
 .الدورل ادلستوى

ولتحقيق أىداف الدراسة قدم الباحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج التالية: 
 الرمسي الطابع إضفاء عدم الواجبات؛ بُت الفصل لقاعدة االمتثال عدم للوكالة؛ التنظيمي للهيكل اجلزئي االمتثال

 السجل من التحقق عدم؛ العقاري الرىن ملفات معاجلة يف السرعة عدم والرقابة؛ ادلعاجلة إجراءات بعض على
 .ادلعلومات نظام يف القصور أوجو الضماانت؛ ربصيل كفاية عدم؛ مكتملة غَت ائتمان ملفات للعميل؛ االئتماشل

 Contrôle interne: finalité de( بعنوان: "4004، )سنة Sarah BELIMANEدراسة  -
l'audit interne (Etude de cas: audit du cycle de financement des opérations 

Commerce extérieur par Crédit Documentaire «Credoc»; (BNA))"2: 
للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحثة وأتكد أو تنفي 

 التدقيق بُت العبلقة دراسةمن خبلل دراستها إذل الفرضيات اليت إنطلقت منها الباحثة، فقد ىدفت ىاتو األخَتة 
 .البنكي القطاع يف الداخلية والرقابة الداخلي

                                                             
1 Maamar BOUKREDID, Pratique De L’audit Interne Au Milieu Bancaire (Cas Pratique : Audit Du Cycle Credit Immobilier Aux 

Particulier Au Niveau De La Banque De Développement Local «BDL»), mémoire de post graduation spécialisée (PGS) en audit financier 

et comptabilité, Ecole des Hautes Etudes Commerciales EHEC, Algérie, 2102/2102. 
2 Sarah BELIMANE, Contrôle interne : finalité de l'audit interne (Etude de cas : audit du cycle de financement des opérations 

Commerce extérieur par Crédit Documentaire «Credoc» ; (BNA)), mémoire de post graduation spécialisée (PGS) en Comptabilité et 

Audit, Ecole Supérieure de Commerce ESC, Algérie, 2102. 
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ولتحقيق أىداف الدراسة قدمت الباحثة عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 ضماانت توفَت إذل هتدف منظمة يف وادلوظفُت وادلديرين اإلدارة رللس ينفذىا عملية ىي الداخلية الرقابة التالية:
 الرقابة ؛هبا ادلعمول واللوائح للقوانُت االمتثال ادلالية، لمعلوماتل ادلوثوقية العمليات، وربسُت لتحقيق معقولة

 خارجيُت، مدققُت) خارجيُت أو( إخل إدارة، رللس موظفُت،) داخليُت كانوا سواء ،اجلميع عمل ىي الداخلية
 معرفة، النجاح عوامل ربديد ،ادلهمة ربديد للنشاط البنكي داخلية رقابة نظام إنشاء عملية تتطلبالبنك؛  يف( إخل

 إلصلاز خطواتمناىج و  عدة ىناك؛ مهمتو إلصلاز أدوات عدة الداخلي ادلدقق ؽلتلك؛ مراعاهتا الواجب القواعد
 ثبلث إذل الداخلي التدقيق مهمة تنقسموالرقابة الداخليُت؛  للتدقيق الفرنسي ادلعهد نهجك الداخلي التدقيق مهمة

 يورل وإعداد التقرير؛ االنتهاء مرحلة وأخَتًاوالتنفيذ  التحقيق مرحلة مث، (التخطيط) اإلعداد مرحلة أوالً  ،مراحل
مجيع مستوايت ، وتتم مراقبة ىذا األخَت عرب الداخلية الرقابة لنظام كبَتة أعلية( BNA) اجلزائري الوطٍت البنك

البنك: الوكالة )الرقابة الذاتية(، ادلديرايت اجلهوية لئلستغبلل )رقابة دائمة، رقابة من ادلستوى األول(، قسم التدقيق 
 الداخلي )رقابة دورية، رقابة من ادلستوى الثاشل(.

 L’audit des prêts bancaires( بعنوان: "4000، )سنة Ryad HARROUZIدراسة  -
(Cas de: L’Inspection Générale des Finances ; KPMG Algérie)"1: 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحث وأتكد أو تنفي 
الفرضيات اليت إنطلق منها الباحث، فقد سعى ىذا األخَت من خبلل دراستو إذل ربقيق رلموعة من األىداف 

 وشلارسة نظرية بُت ادلصريف؛ الربط القطاع على الرقابية للجهات الدائمة الرقابة أعلية على أكيدالت اجلوىرية التالية:
للدراسة؛  رئيسي كموضوع ادلصرفية القروض وخاصة خاص، بشكل ادلصريف القطاع ومراجعة عام، بشكل التدقيق

 ادلصريف. األداء وربسُت ادلخاطر تقليل يف التدقيق يساىم كيف تبُت

 أىداف الدراسة قدم الباحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج التالية: ولتحقيق
، ولكن عدم قيامهم ببعض 2و 1وبقواعد جلنة ابزل  ISAللمفتشُت معرفة ودراية جيدة دبعايَت التدقيق الدولية 

البياانت؛ تقوم ادلفتشية  احلصول على بعض على ادلفروض احلظر التطبيقات الرقمية احلسابية كنسب كوك بسبب
 ادلبدأ ىذا وتبٍت ادلبادرة زمام أتخذ أن عليها العامة للمالية اباللتزام دببدأ مراقبة سلاطر القروض ادلصرفية، وينبغي

 العامة ابلبنوك اخلاص التفتيش؛ تلتزم ادلفتشية العامة للمالية دبخطط التدقيق مردودية ربسُت يف للمساعدة
 على ISA الدولية التدقيق معايَت اجلزائر تطبق KPMG وخطط؛ إن برامج وفق وتعمل ادلصرفية روضوالق

 تدقيق. دليل وأصدرت الدولية التدقيق معايَت ادلصرفية، كما أهنا أتقنت القروض تدقيق

                                                             
1 Ryad HARROUZI, L’audit des prêts bancaires (Cas de : L’Inspection Générale des Finances ; KPMG Algérie), mémoire de 

magistère en sciences de gestion option monnaie et finance, FSESCSG, université d’Alger 3, Algérie, 2009/2010. 
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( بعنوان: "دور التدقيق الداخلي يف حتقيق أىداف حوكمة البنوك 4002دراسة أوس ملوكي، )سنة  -
 :1)دراسة حالة عينة بنوك جتارية جزائرية("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت الباحث وأتكد أو تنفي 
الفرضيات اليت إنطلق منها الباحث، فقد سعى ىذا األخَت من خبلل دراستو إذل ربقيق رلموعة من األىداف 

النظري للحوكمة مع إبراز التجارب الدولية للحوكمة على مستوى البنوك التجارية  بيان التأصيل اجلوىرية التالية:
وعلى مستوى الدول؛ بيان الدور الذي تقوم بو معايَت التدقيق الداخلي يف ربقيق أىداف حوكمة البنوك التجارية 

ة وربسُت األداء على مستوى البنوك العاملة ابجلزائر؛ بيان دور وأعلية الرقابة الداخلية يف احملافظة على الذمة ادلالي
التجارية العاملة ابجلزائر؛ بيان دور أتثَت االلتزام أبخبلقيات مهنة التدقيق الداخلي على ربقيق أىداف حوكمة 

 البنوك التجارية العاملة ابجلزائر.

 النتائج التالية:ولتحقيق أىداف الدراسة قدم الباحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل 
ظهر التدقيق الداخلي كوظيفة مستقلة من أجل اكتشاف األخطاء والغش، وللتدقيق الداخلي عدة أىداف ومن 
بينها محاية أصول ادلؤسسة والعمل على ربقيق أقصى درجة شلكنة من الكفاية اإلنتاجية مع ترشيد النفقات؛ 

لى ربقيق أىدافها؛ للتدقيق الداخلي ثبلثة رلاالت وىي التدقيق الداخلي ىو آلية من آليات احلوكمة ويعمل ع
التدقيق ادلارل، التدقيق الداخلي العمليايت والتدقيق الداخلي ألغراض خاصة؛ يقوم ادلدقق الداخلي دوراي بتدقيق 

يقو للبنوك أن القوائم والفرضيات احملاسبية وادلعايَت احملاسبية والبنكية الواجبة التطبيق؛ على ادلدقق الداخلي عند تدق
يعتمد على أدلة اإلثبات من ادلصادر الداخلية ابلبنك واخلارجية واليت ىي أكثر مصداقية؛ االعتماد على معايَت 
التدقيق الداخلي يعمل على ربقيق أىداف حوكمة البنوك؛ االعتماد على نظام الرقابة الداخلية يعمل على ربقيق 

عمال للمدققُت الداخليُت دور فعال يف ربقيق أىداف حوكمة أىداف حوكمة البنوك؛ دلبادئ أخبلقيات األ
 البنوك.

( بعنوان: "دور التدقيق الداخلي يف حتسٌن جودة اخلدمة البنكية من 4002دراسة عائشة عوماري، )سنة  -
 :2("BADRوجهة نظر موظفي البنك )دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 

وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية دقيقة 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

تلف التعرف على منهجية التدقيق الداخلي داخل البنوك يف اجلزائر وفق ادلعايَت الدولية للتدقيق؛ زلاولة عرض سل
                                                             

أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية زبصص زلاسبة ، (جزائرية جتارية بنوك عينة حالة دراسة) البنوك حوكمة أىداف حتقيق يف الداخلي التدقيق دور، ملوكيأوس  1
 .2015/2016، اجلزائر، 2وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة البليدة 

أطروحة دكتوراه ل ، (BADR الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة دراسة) البنك موظفي نظر وجهة من البنكية اخلدمة جودة حتسٌن يف الداخلي التدقيق دور، ماريعائشة عو  2
 .2017/2018، اجلزائر، أدرار-أمحد درايةم د يف علوم التسيَت زبصص تسيَت زلاسيب وتدقيق فرع تدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة 
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اخلدمات البنكية التقليدية منها واحلديثة؛ تقدصل رؤية حول جودة اخلدمات، من خبلل ربديد اإلطار النظري ذلا؛ 
زلاولة تقدصل ظلوذج يوضح التأثَتات ادلباشرة وغَت ادلباشرة للتدقيق الداخلي على أبعاد جودة اخلدمات؛ توضيح 

 البنوك من خبلل الوقوف على التطبيق الفعلي لئلجراءات واع الرقابة البنكية؛ تقييم منهجية التدقيق يفنأ
 واألىداف ادلرجوة منو يف ربقيق خدمات مصرفية ذات جودة عالية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
ة، اليت يتم من خبلذلا فحص وتقييم مدى كفاءة وفعالية يعترب التدقيق الداخلي من أىم الوظائف الرقابي التالية:

نظم الرقابة الداخلية؛ تعد ادلعايَت ادلهنية للتدقيق دبثابة مرشد يستند عليو ادلدقق أثناء مزاولة نشاطو؛ إن تطبيق 
وظفُت بتطبيق ادلعايَت ادلهنية للتدقيق يضمن كفاءة التدقيق الداخلي؛ إن صلاح جودة اخلدمات مرتبط دبدى التزام ادل

نظام الرقابة الداخلي للبنك؛ تتم عملية التدقيق الداخلي وفق منهجية علمية مبنية على تقنيات ووسائل تسمح 
جبمع األدلة واإلثبااتت البلزمة من أجل إصدار رأي فٍت زلايد؛ يعمل التدقيق الداخلي على تقليل حدوث 

ػلسن جودة اخلدمات ادلقدمة يف البنوك؛ غلب أن تكون  األخطاء، والعمل على تقدصل النصح للمديرين وىذا ما
وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة عن الوظائف األخرى، وأن ترتبط مباشرة مع اإلدارة العليا للبنك، وىذا ما يتجلى 

س يف بنك الفبلحة والتنمية الريفية، فحسب اذليكل التنظيمي للبنك فإن مديرية التدقيق الداخلي اتبعة إذل الرئي
ادلدير العام مباشرة؛ يعترب بنك الفبلحة والتنمية الريفية أىم وأفضل البنوك التجارية العمومية يف اجلزائر، لذا فوجود 
مديرية مستقلة خاصة ابلتدقيق الداخلي يزيد من موثوقية النتائج اليت ػلققها البنك؛ يتوفر بنك الفبلحة والتنمية 

اء اخلدمات البنكية بشكل أحسن؛ ػلرص بنك الفبلحة والتنمية الريفية الريفية على نظام رقايب فعال يضمن أد
على استقبللية ادلدقق الداخلي أثناء شلارسة مهامو، لذا يقوم دوراي بتغيَت ادلديرية اجلهوية للتدقيق الداخلي، وىذا ما 

دة اخلدمات البنكية من ؽلنع تكوين صداقات بُت فريق التدقيق وادلوظفُت؛ يساىم التدقيق الداخلي يف ربسُت جو 
خبلل زايدة الثقة يف تلك اخلدمات ادلقدمة، وضمان سريتها وزايدة سبيزىا من خبلل سرعة تقدصل اخلدمات يف 

 أقرب اآلجال.

( بعنوان: "ادلراجعة الداخلية يف ظل "ادلعايًن الدولية للمراجعة 4002دراسة أمحد دمحم خملوف، )سنة  -
 :1األردنية"الداخلية" يف البنوك التجارية 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

أىدافها وأنواعها وكذلك ادلعايَت ادلتعارف التعرف على ادلراجعة بشكل عام وما تقدمو من خدمات وطبيعتها و 
عليها اليت تعمل دبوجبها؛ تقييم التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية األردنية من خبلل الوقوف على التطبيق 
                                                             

رسالة ماجستَت يف علوم التسيَت زبصص نقود ومالية، كلية العلوم ، األردنية التجارية البنوك يف" الداخلية للمراجعة الدولية ادلعايًن" ظل يف الداخلية ادلراجعة، أمحد دمحم سللوف 1
 .2006/2007، اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر



 البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

139 
 

الفعلي لئلجراءات واألىداف ادلرجوة منو ابدلقارنة مع معايَت األداء ادلهٍت للتدقيق الداخلي ادلتعارف عليها 
، وجلنة ابزل وغَتىا؛ التنسيق وادلوائمة بُت 1978ن ادلعهد األمريكي للمدققُت الداخليُت عام والصادرة ع

إجراءات التدقيق الداخلي ادلطبقة يف البنوك التجارية األردنية ومعايَت األداء ادلهٍت للتدقيق الداخلي ادلتعارف 
للمراجع الداخلي وكذلك متانتو وكفاءتو وتقرير عليها؛ دراسة نظام الرقابة الداخلية وتسليط الضوء على ما يقدمو 

 مدى االعتماد عليو وما سيًتتب على ذلك.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
ها ال يرتبط دبتغَتات عدد التزام البنوك التجارية األردنية بتطبيق معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارف علي التالية:

العاملُت وخربهتم ادلصرفية يف التدقيق الداخلي، كما ال يرتبط بباقي ادلتغَتات الشخصية للمدقق الداخلي؛ التزام 
البنوك التجارية األردنية بتطبيق معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها ال يرتبط ابلتخصص العلمي وادلؤىل العلمي 

ُت يف البنوك التجارية األردنية تبعا دلتغَت التخصص وادلؤىل العلمي للمدققُت الداخليُت؛ إن للمدققُت الداخلي
، وىي نسبة تدل على %85البنوك التجارية األردنية تقوم بتطبيق معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها بنسبة 

دوائر التدقيق الداخلي ابلبنوك التجارية األردنية  اىتمام البنوك التجارية األردنية بتطبيق معايَت التدقيق الداخلي؛ إن
تتبع تنظيميا إذل جلنة التدقيق، فهاتو األخَتة مستقلة عن إدارة البنك، فهي تتبع تنظيميا إذل رللس اإلدارة، وعليو 

لوطٍت فهي تتمتو إبستقبلل مناسب؛ إن الدور الكبَت وادلهم الذي تلعبو البنوك التجارية األردنية يف االقتصاد ا
 األردشل يعود إذل وظيفة التدقيق الداخلي.

"، "الغايل Khelifa MOUNIA & Aissa DERRADJI" ، "زىية توام"،"زاىية توام" اثلثا: دراسة
 و"أمحد مشنف" بوخروبة"

( بعنوان: "التطورات احلديثة للمراجعة الداخلية ومدى تطبيقاهتا يف 4002دراسة زاىية توام، )سنة  -
 :1اجلزائرية"البنوك 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 ادلعايَت وأنواعها وكذلك وأىدافها وطبيعتها خدمات من تقدمو وما عام بشكل الداخلية ادلراجعة على التعرف
 دور وكذا أساليبها وسلتلف عملها ومنهج ادلصرفية ادلخاطر إدارة على التعرف دبوجبها؛ تعمل اليت عليها ادلتعارف

 عن الصادر cosoمرجع  سيما ال لو ادلختلفة وادلراجع الداخلية الرقابة نظام خبصوصها؛ دراسة ادلراجعة الداخلية
 الداخلي خبصوص للمراجع يقدمو ما على الضوء وتسليط 2013عام  ادلعدل cosoالراعية  ادلنظمات جلنة

                                                             
أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيَت زبصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ، اجلزائرية البنوك يف تطبيقاهتا ومدى الداخلية للمراجعة احلديثة التطورات، زاىية توام 1

 .2015/2016، اجلزائر، 03التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر 
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 الداخلية حياذلا ادلراجعة ودور خاصة ادلصرفية واحلوكمة عامة بصفة الشركات حوكمة أسس الرقابة؛ إيضاح أنظمة
 واقع على تطبيقو؛ التعرف للرقابة واجراءات الذايت التقييم دباىية الرئيسية؛ التعريف عناصرىا إحدى ابعتبارىا
 سلوباأل واقًتاح الريفية الفبلحة والتنمية بنك لدى الوظيفة ىذه وتقييم اجلزائر يف الداخلية والرقابة ادلراجعة
 .ادلخاطر على ادلرتكز الداخلية للمراجعة احلديث

التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت 
احملفوف  لنشاطها ادلميزة الطبيعة إذل ابلنظر كبَتة يف البنوك أعلية الداخلية ادلراجعة وظيفة تكتسب التالية:

 إدارة موضوعية جمللس أو أتكيدات ضماانت توفَت يف الوظيفة ذلذه احليوي الدور أساسا يتمثل حيث ابدلخاطر،
 حسن كذا وادلوارد، إدارة ادلخاطر يف الرقايب-التنظيمي األداء وعن الداخلية الرقابة نظام فعالية وإدارتو على البنك

 كافية مالية موارد من الداخلي سبكُت ادلراجع عند إال بفعالية الدور ىذا أداء وال ؽلكن. واحلوكمة العمليات سَت
 ومن دبهامو، القيام يف ادلوضوعية من كبَتة إذل درجة تضفي مبلئمة استقبللية لو ربفظ مناسبة صبلحيات ومن
 كقيمة تقدمو أن ؽلكن وما اذليكلي التنظيم مستوى على ىذه الوظيفة أعلية دبدى العليا اإلدارة معرفة أخرى جهة

 أقسام ادلراجعة تواجد ورغم إذ بداايهتا، يف تزال وما اجلزائر يف النشأة حديثة الداخلية ادلراجعة وظيفة مضافة؛ تعترب
 ادلهنة ىذه تشهده احلال دلا ىو كما زلسوسا تطورا يعرف دل للمهنة ادليداشل التطبيق أن إال ادلؤسسات، يف الداخلية

 اجلزائر يف الوحيدة ادلنظمة الداخليُت اجلزائريُت وادلستشارين ادلراجعُت مجعية اعتبار من وابلرغم. الدول ابقي يف
 عن اجلزائر يف الداخلية ادلراجعة بوظيفة سبيل االرتقاء يف كبَتة رلهودات تبذل أهنا إال اجملال، هبذا ادلتخصصة

 النقدية السلطات قامت وغَتىا؛ لقد التدريبية والندوات والدورات ادلؤسبرات من العديد وانعقاد تنظيم طريق
 يتعلق فيما خاصة ادلصريف، والقانونية للقطاع التنظيمية األطر ىيكلة إبعادة السابقة السنوات خبلل اجلزائرية
 04-10رقم  األمر طريق عن وذلك. ابلنجاعة والفعالية يتسم داخلي رقابة جهاز ووضع للبنوك الرقايب ابلتنظيم
 الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 08-11رقم  النظام والقرض، وكذا ابلنقد ادلتعلق 11-03رقم  لؤلمر وادلتمم ادلعدل
 النوع ىذا تعزيز هبدف شلارستها كيفية ربديد خبلل الداخلية من الرقابة عرفّ   الذي ادلالية، وادلؤسسات للبنوك

 وكذا البنوك، طرف من إحًتامها الواجب الضوابط من كحد أدسل التنظيمية وقواعدىا أطرىا وربديد الرقابة من
 القائمة هبا. األجهزة

البنوك )حالة: بنك الفالحة ( بعنوان: "منهجية ادلراجعة الداخلية يف 4002دراسة زىية توام، )سنة  -
 :BADR»")1»والتنمية الريفية

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:
                                                             

رسالة ماجستَت يف علوم التسيَت زبصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية ، «(BADR» الريفية والتنمية الفالحة بنك: حالة) البنوك يف الداخلية ادلراجعة منهجية، زىية توام 1
 .2006/2007، اجلزائر، وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر
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التعرف على ادلراجعة بشكل عام وما تقدمو من خدمات وطبيعتها وأىدافها وأنواعها وكذلك ادلعايَت ادلتعارف 
عليها اليت تعمل دبوجبها؛ تقييم منهجية ادلراجعة الداخلية ادلتبعة يف بنك الفبلحة والتنمية الريفية من خبلل 

منو ابدلقارنة مع معايَت األداء ادلهٍت للمراجعة الداخلية  الوقوف على التطبيق الفعلي لئلجراءات واألىداف ادلرجوة
وجلنة ابزل وغَتىا؛ دراسة نظام  1978ادلتعارف عليها والصادرة عن ادلعهد األمريكي للمدققُت الداخليُت عام 

د عليو الرقابة الداخلية وتسليط الضوء على ما يقدمو للمراجع الداخلي وكذلك متانتو وكفاءتو وتقرير مدى االعتما
وما سيًتتب على ذلك؛ التناسق والتبلؤم بُت أساليب وإجراءات ادلراجعة الداخلية ادلطبقة يف بنك الفبلحة 
والتنمية الريفية ومعايَت األداء ادلهٍت للمراجعة الداخلية ادلتعارف عليها واألساليب ادلوصوفة من قبل ادلعاىد الدولية 

(IFACI, IIA.) 

ضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة ت
ادلراجعة الداخلية وظيفة وقائية وضرورية لتحسُت وتقييم نظام الرقابة الداخلية للبنوك حبيث تضمن مصداقية  التالية:

دة وكذلك احملافظة على وصراحة نظم ادلعلومات ادلستخدمة واحًتام صحيح لئلجراءات الداخلية والقوانُت ادلعتم
الذمة ادلالية وأصول البنك؛ غلب أن تكون وظيفة ادلراجعة مستقلة عن الوظائف التنفيذية للمؤسسة وأن ترتبط 
مباشرة ابإلدارة العليا للمؤسسة، وىذا من أجل ضمان إصدار آراء موضوعية وحيادية ؽلكن ذلا أن تساىم يف 

جعة الداخلية يف ادلؤسسة االقتصادية عامة وادلصرفية خاصة يف معرفة ربسُت أوضاع النظام؛ تكمن فعالية ادلرا
اإلدارة العليا دبدى أعليتها على مستوى التنظيم اذليكلي وما ؽلكن أن تقدمو للمؤسسة كقيمة مضافة؛ تنحصر 

ط ادلراجعة الداخلية ادلصرفية أساسا يف ربديد ادلخاطر والعمليات األكثر عرضة ذلا وذلك هبدف اإلحتيا
والتخفيض من حدة العواقب والتحكم يف تغَتات احمليط، غَت أن ىذا ال يكفي بل غلب أن تتعدى ىذه التقنية 
إذل رلال التأكد من ربقيق اإلسًتاتيجيات واألىداف ادلسطرة؛ دل ؼلضع بنك الفبلحة والتنمية الريفية منذ نشأة 

دقيق الداخلي الشامل ويعود ذلك لنقص ألي شكل من أشكال الت 1994مديرية ادلراجعة الداخلية عام 
الكفاءات والوسائل البشرية والتقنية ادلتاحة لقسم ادلراجعة، إضافة إذل عدم استقرار مديرية ادلراجعة الداخلية يف 
البنك فتارة مديرية مستقلة واترة أخرى اتبعة للمفتشية العامة؛ عدم التنفيذ الفعلي للتنظيم الرمسي ادلنصوص عليو 

وأكثر من ذلك بقيت  1994وانُت الداخلية )اذليكل التنظيمي( دلديرية ادلراجعة الداخلية منذ نشأهتا سنة يف الق
إذل يومنا ىذا؛ ضياع جزء من استقبللية مديرية ادلراجعة الداخلية  2003ادلديرية بدون ىيكل تنظيمي منذ عام 

ة ضمن تنظيم البنك؛ إعلال ىياكل الرقابة دلديرية إبدماجها مع ادلفتشية العامة؛ هتميش مديرية ادلراجعة الداخلي
ادلراجعة وىذا ما دلسناه من التأخر يف االستجابة دلتطلباهتا وعدم االستجابة الكلية من قبل بعض اذلياكل؛ عدم 

 اإلشراف الكايف للجنة ادلراجعة للبنك على مديرية ادلراجعة الداخلية.
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 L’Audit( بعنوان: "4002)سنة ، Khelifa MOUNIA & Aissa DERRADJIدراسة  -
Bancaire (Les types Et L’importance)"1: 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
رفة مع الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

ادلفهوم الصحيح للتدقيق البنكي؛ عرض سلتلف أنواع التدقيق البنكي؛ توضيح أبعلية وضرورة التدقيق البنكي 
 ابلنسبة للبنوك.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
ي إلصدار ضماانت بشأن درجة السيطرة على ادلخاطر يقع الدور على عاتق وظيفة التدقيق البنك التالية:

 سنوية مراجعة عملو خطة يف التدقيق يتضمن أن والعمليات البنكية، وابلتارل قدرة البنك على ربقيق أىدافو؛ غلب
 معايَت البنكي التدقيق ادلخاطر؛ يتضمن قياس نظام اخلصوص وجو وعلى ادلخاطر، إدارة لعمليات األقل على

 الذين واألفراد ادلنظمات تظهر يف أن غلب اليت اخلصائص التأىيل معايَت العمل ادليداشل؛ ربدد ومعايَت التأىيل
 اخلدمات لتقييم اجلودة معايَت وربدد التدقيق أنشطة طبيعة العمل ادليداشل معايَت التدقيق؛ تصف أنشطة يؤدون
 .ادلقدمة

 يف احلوكمة مبادئ بتوظيف الداخلي التدقيق ( بعنوان: "دمارسات4040دراسة الغايل بوخروبة، )سنة  -
 :2"(0200 معيار دراسة) البنكي القطاع

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
قياس  تالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية ال

أاثر جودة التدقيق الداخلي على احلوكمة يف ادلؤسسات البنكية؛ التعرف على سلتلف أدوار التدقيق الداخلي اليت 
تسمح بتحديد فعالية نظام ادلراقبة الداخلية ودورىا يف إدارة ادلخاطر، وعبلقتها التعاونية مع أطراف حوكمة 

من مدققُت داخليُت، مراقبُت داخليُت وخلية إدارة ادلخاطر، وكذا ادلؤسسات؛ التعرف على أراء أىل اإلختصاص 
ادلكلفُت ابلدراسات وادلكلفُت ابلزابئن، فيما ؼلص دور شلارسات التدقيق الداخلي اجليدة يف تفعيل مبادئ 

 احلوكمة.

ئج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتا
 اخلارجي واختيار ادلدقق الداخلي التدقيق عمل سبلمة ضمان على تعمل البنكية ادلؤسسة يف التدقيق جلنة التالية:

                                                             
1 Khelifa MOUNIA & Aissa DERRADJI, L’Audit Bancaire (Les types Et L’importance), Article publié dans la Revue de Recherches et 

Etudes Scientifiques (RRES), Université Yahia Farès de Médéa, Algérie, Volume 13, Numéro 1, Janvier 2019, pp : 439-453. 
أطروحة دكتوراه ل م د يف العلوم االقتصادية زبصص منامجنت ، (0200 معيار دراسة) البنكي القطاع يف احلوكمة مبادئ بتوظيف الداخلي التدقيق دمارسات، الغارل بوخروبة 2

 .2019/2020، اجلزائر، مستغازل-مارل وزلاسيب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة عبد احلميد بن ابديس
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 التقارير وموضوعية دقة من التأكد وزايدة الطرفُت، كبل استقبللية وضمان واخلارجي الداخلي والربط بُت التدقيق
 وأحد عليها، ترتكز اليت الرقابة ووسائل الوظائف أىم من نكيةالب ادلؤسسة يف الداخلي التدقيق ادلالية؛ يعترب

 الداخلية الرقابة نظم وسبلمة ذلا ادلقدمة البياانت صحة مدى من للتأكد اإلدارة بيد الرقابية ادلوجودة األنظمة
 يف ساعلت واليت الداخلي، للتدقيق ادلهنية ابدلعايَت يتعلق فيما خاصة كبَتة وأعلية واكتسب تطورا بو، واإللتزام

 على الداخلي التدقيق مضافة؛ أيخذ قيمة لتقدصل والتأكيدية اإلستشارية خبلل األدوات من أداءه جودة تعزيز
 ابلقوانُت اإللتزام التقارير ومدى موثوقية من التأكد مهمة فيتوذل البنكية، ادلؤسسة يف ومؤثرة كثَتة مهام عاتقو

 التدقيق بُت ما طردية عبلقة الشامل؛ ىناك للتدقيق واخضاعها األنشطة وفاعلية كفاية ومدى والتعليمات،
 احلوكمة؛ وظيفة دلبادئ التفعيل األمثل إذل يؤدي الداخلي للتدقيق السليم فالتطبيق ادلؤسسات، وحوكمة الداخلي
مساعدة  من تقدمو دلا وىذا أىم الوظائف، من وتعترب كبَتة أبعلية ربظى البنكية ادلؤسسة يف الداخلي التدقيق

 ىنا ومن ادلخاطر، إدارة وتدقيق اخلارجي التدقيق ادلركزية، اإلدارة التدقيق، جلنة اإلدارة، رللس من لكل ودعم
 اإلدارة رللس رئيس يعترب الذي العام ادلدير للرئيس مباشرة اتبعة أهنا حيث ادلؤسسات، حلوكمة دعمها يكمن أوجو

 وذبربة واسعة، مهنية وخربة أبىلية البنكية ادلؤسسة يف الداخليُت ادلدققُت يتمتعالوظيفة؛  يؤكد استقبللية شلا
 .البنكية ادلؤسسة يف الداخلي التدقيق وظيفة جودة دعم إذل يؤدي شلا ادلهنة ويلتزمون بسلوكيات وتطبيقية، أكادؽلية

 :1( بعنوان: "الرقابة ادلصرفية على عمليات البنوك التجارية"4002دراسة أمحد مشنف، )سنة  -

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلو 

التعرف على العمليات البنكية اليت تباشرىا البنوك وكيف تتم الرقابة عليها؛ إعطاء فكرة عن األجهزة ادلكلفة 
 ابلرقابة على البنوك يف اجلزائر؛ معرفة كفاية تلك الرقابة ومعرفة النتائج اليت قد ربدث يف حال اإلخبلل هبا.

ا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرض
شهدت الرقابة على البنوك يف اجلزائر تطورا ملحوظا إال أهنا غَت كافية؛ الرقابة ىي عملية إدارية حبتة ىدفها  التالية:

والوقائية؛ الرقابة على  التأكد من أن البنوك ربًتم األحكام التشريعية والتنظيمية السارية ادلفعول والقواعد احملاسبية
النشاط البنكي غلب أن سبتد إذل ىيئات أخرى، كمجلس احملاسبة وادلفتشية العامة للمالية، وأال تنحصر فقط يف 
اللجنة ادلصرفية وزلافظي احلساابت؛ إن رلال الرقابة غلب أن ؽلتد حىت إذل فروع البنوك اجلزائرية ادلقيمة ابخلارج 

 العاملة ابجلزائر.وكذا ادلؤسسات األجنبية 

 

                                                             
، اجلزائر، بن يوسف بن خدة-رسالة ماجستَت يف احلقوق فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، التجارية البنوك عمليات على ادلصرفية الرقابة، مشنفأمحد  1

2008/2009. 
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 الفرع الثاين: الدراسات اليت تناولت ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية

"عبد الرحيم بلبايل"، "نورة زبًني"، "أم اخلًن الربود"، "قرين زىرة لعروسي"، "وفاء حيياوي"، أوال: دراسة 
 "سعاد صالح" و"حمسن بن سليم"

ادلخاطر اإلئتمانية يف ادلصارف اإلسالمية )جتربة بنك ( بعنوان: "إدارة 4002حيياوي، )سنة  دراسة وفاء -
 :1الربكة اجلزائري("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
تعميق  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

الفهم يف زلاولة للتعرف على الصَتفة اإلسبلمية، وإعطاء صورة مبسطة حول تقنيات التمويل اإلئتمانية ادلعتمدة 
فيها؛ فهم خصوصية ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلصارف اإلسبلمية، ودراسة طرق إدارهتا؛ التعرف على سلتلف 

ؤمها مع ادلفاىيم النظرية للصَتفة اإلسبلمية؛ دراسة إدارة التمويبلت اليت يقدمها بنك الربكة اجلزائري، ومدى تبل
 ادلخاطر اإلئتمانية يف بنك الربكة اجلزائري، ومدى تطابق ىذه العملية مع ادلفاىيم النظرية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
ارف اإلسبلمية تكييف معايَت إدارة ادلخاطر الدولية مع شلارساهتا، ابستثناء اجلزئيات اليت إستطاعت ادلص التالية:

تتعارض فيها مع مبادئ عملها، وىنا تلجأ إذل ادلعايَت اليت تصدرىا ادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية؛ إستطاع بنك 
ا ال يتعارض مع مبادئو كبنك إسبلمي، يف إدارتو للمخاطر اإلئتمانية فيم 2الربكة اجلزائري تطبيق مقررات ابزل 

؛ يستعمل بنك الربكة اجلزائري األساليب اليت تراعي طبيعتو كالتأمُت 3وىو اآلن مع زلاولة تطبيق مقررات ابزل 
 التكافلي واإلحتياطات دلواجهة ادلخاطر اإلئتمانية اليت يتعرض ذلا.

"إدارة ادلخاطر البنكية وأثرىا على كفاءة وفعالية  ( بعنوان:4000، )سنة دراسة عبد الرحيم بلبايل -
 :2القطاع ادلصريف )دراسة حالة ادلؤسسات ادلالية اجلزائرية("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
إبراز  رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق

وتقدير وقياس ومعاجلة ادلخاطر البنكية حسب نوعها وابلطرق ادلختلفة؛ ربديد الكيفية اليت يتم هبا توظيف نظم 
الرقابة البنكية من أجل سَت أحسن إلدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ إبرا كيفية تسيَت ادلخاطر البنكية بصورة أمثل خصوصا 

                                                             
دكتوراه الطور الثالث يف علوم التسيَت زبصص علوم تسيَت، كلية العلوم أطروحة ، (اجلزائري الربكة بنك جتربة) اإلسالمية ادلصارف يف اإلئتمانية ادلخاطر إدارة، ػلياوي وفاء 1

 .2016/2017، اجلزائر، 2االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة البليدة 
رسالة ماجستَت يف العلوم االقتصادية زبصص ، (اجلزائرية ادلالية ادلؤسسات حالة دراسة) ادلصريف القطاع وفعالية كفاءة على وأثرىا البنكية ادلخاطر إدارة، عبد الرحيم بلبارل 2

 .2011، اجلزائر، تلمسان-نقود بنوك ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة أبو بكر بلقايد
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ل التحوالت ادلالية العادلية؛ ربديد أثر إدارة ىاتو ادلخاطر على أداء وكفاءة البنك؛ البحث عن أحسن يف ظ
 األساليب من أجل إدارة أحسن للمخاطر ادلالية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
ر ابلغ على البنوك خصوصا وعلى االقتصاد عموما، حيث أن اإلدارة للمخاطر ابلشكل إلدارة ادلخاطر أث التالية:

 اإلغلايب سيعمل على توفَت موارد أكرب للبنوك بطريقة أو أبخرى وىو ما يساىم يف تفعيل أمثل للتنمية االقتصادية.

يف تقدير خماطر  ( بعنوان: "فعالية استخدام أسلوب التحليل التمييزي4002دراسة نورة زبًني، )سنة  -
 :1االئتمان )دراسة جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 :الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية

اإلحاطة دبختلف ادلفاىيم ادلتعلقة ابالئتمان وادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا البنك؛ عرض ألىم األسباب ادلؤدية 
دلخاطر االئتمان البنكي؛ البحث عن أحسن السبل اليت سبكن البنوك التجارية من زايدة دقة تنبؤىا دبخاطر 

يثة؛ توجيو اىتمام البنوك ضلو إتباع األساليب االئتمان البنكي من خبلل عرض سلتلف األساليب العلمية احلد
العلمية احلديثة ابستخدام أسلوب التحليل التمييزي الذي يتخذ التحليل ادلارل كقاعدة لو، شلا ؽلكنهم من زبفيض 

 سلاطر االئتمان البنكي.

نتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل ال
أسباب ادلخاطر االئتمانية أتيت من مصادر سلتلفة ومتعددة، داخلية وخارجية، فالداخلية من ادلمكن ذبنبها  التالية:

أما اخلارجية من الصعب ذبنبها؛ مصادر ادلخاطر االئتمانية الداخلية تتمثل يف: الثقة الزائدة يف بعض العمبلء، 
مويلية، غياب التحليل السليم لؤلنشطة والقطاعات االقتصادية؛ حدوث قصور يف دراسة احتياجات العمبلء الت

مصادر ادلخاطر االئتمانية اخلارجية تتمثل يف: الرقابة والتدخل احلكومي، ادلعوقات والقيود التمويلية، عدم استقرار 
اجية والتأخر األسواق، عدم استقرار ادلناخ االقتصادي، الضغوط السياسية الداخلية واخلارجية، الصعوابت اإلنت

ادلعتاد يف العمليات اإلنتاجية، صعوبة االعتماد على البياانت ادلالية، عدم توافر اإلطار القانوشل للمساندة الكافية 
لسداد االلتزامات؛ يعترب التحليل ادلارل من أىم الركائز األساسية للبنوك التجارية عند قيامها ابلدراسة االئتمانية؛ 

خاطر االئتمان بداية لتطوير ظلاذج رايضية أخرى، أثبتت قدرهتا على الكشف حباالت الفشل تعترب ظلاذج التنبؤ دب
ادلارل للمؤسسات ادلقًتضة من البنوك قبل حدوثو؛ يعمل أسلوب التحليل التمييزي على الربط بُت رلموعة من 

لية "الشكل القانوشل للمؤسسة، قطاع ادلتغَتات ادلستقلة )ادلالية "نسب مالية تستخرج من القوائم ادلالية"، وغَت ادلا

                                                             
أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية ، (اجلزائرية التجارية البنوك من جمموعة دراسة) االئتمان خماطر تقدير يف التمييزي التحليل أسلوب استخدام فعالية، نورة زبَتي 1

 .2017/2018، اجلزائر، زبصص بنوك ومالية وزلاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم بوضياف ادلسيلة
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النشاط، عمر ادلؤسسة، نوع الضمان"( مع ادلتغَت التابع )خطر التعثر( وىذا ما يسمح ابلتمييز بُت ادلؤسسات 
الطالب لبلئتمان البنكي )ادلؤسسات السليمة وادلؤسسات ادلتعثرة(؛ يساىم أسلوب التحليل التمييزي يف زايدة دقة 

 درة على ربديد ادلتغَتات ادلستخدمة يف بناء النموذج.التنبؤ من خبلل الق

( بعنوان: "آليات إرساء احلوكمة ادلصرفية لتفعيل إدارة خماطر 4002دراسة أم اخلًن الربود، )سنة  -
 :1القروض )حالة القرض الشعيب اجلزائري("

وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

تسليط الضوء على مفهوم احلوكمة بصفة عامة واحلوكمة يف ادلصارف بصفة خاصة كبديل لتفادي األزمات 
القطاع ادلصريف وادلارل، ابإلضافة إذل معرفة دور وأعلية واالهنيارات ادلالية أو على األقل التقليل من حدهتا على 

احلوكمة يف ربقيق استقرار النظام ادلصريف كجزء من النظام ادلارل؛ معرفة أىم اجملهودات للهيئات واللجان ادلالية 
صارف؛ وادلصرفية والنقدية الدولية لتعزيز احلوكمة من خبلل ادلساعلة أبفكار جديدة حول احلوكمة السليمة للم

إظهار أعلية تطبيق مبادئ احلوكمة يف ترقية األنظمة ادلصرفية عامة وإدارة ادلخاطر خاصة؛ إظهار التأثَتات اليت 
ربدثها إدارة ادلخاطر يف الصناعة ادلصرفية؛ تبيان درجة تكيف القطاع ادلصريف اجلزائري مع مقررات جلنة ابزل 

اىتمام ادلصارف بصفة عامة وادلصارف اجلزائرية على وجو للرقابة واالشراف ادلصريف؛ الوقوف على ضرورة 
اخلصوص ابحلوكمة وتطبيق مبادئها ادلتعارف عليها دوليا من خبلل جلنة ابزل؛ معرفة واقع احلوكمة يف اجلهاز 

دى ادلصريف اجلزائري، واخلطوات أو الربامج اليت اعتمدهتا اجلزائر يف رلال احلوكمة على مستوى القطاع ادلصريف، وم
 إمكانية تطبيق القرض الشعيب اجلزائري دلبادئ احلوكمة ادلصرفية يف سبيل تفعيل إدارة سلاطر القروض.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
ل هبا يف رلال التسيَت ادلصريف، ادلستوحاة عمل بنك اجلزائر على احًتام وتطبيق القواعد االحًتازية ادلعمو  التالية:

يتماشى  01-14أساسا من مقررات جلنة ابزل؛ إن إدراج أسلوب لًتجيح ادلخاطر ادلصرفية الرئيسية يف النظام 
ومعايَت اتفاقية ابزل الثانية، ليساىم بذلك يف تفعيل إدارة ادلخاطر؛ يف إطار تدعيم الرقابة واالشراف ادلصريف، قام 

الذي يتضمن تنظيم مركزية ادلخاطر  01-12زائر بتحديث مركزية ادلخاطر من خبلل النظام رقم بنك اجل
للمؤسسات واألسر وعملها، الذي فتح اجملال أمام ادلصارف وادلؤسسات ادلالية ابلتصريح على القروض التجارية 

القروض ادلصنفة وتشكيل والعقارية يف آن واحد شلا يسمح بتسيَت أفضل دلخاطر القروض؛ مت توضيح طبيعة 
ادلؤوانت، وأنظمة قياس وترجيح ادلخاطر، ومت ادخال نظام تنقيط حسب ادلعايَت الدولية يف النظام ادلصريف 

أن تغطى  01-14اجلزائري، بغية مسايرة التطورات احلاصلة على مستوى الساحة ادلصرفية العادلية؛ أوجب النظام 
                                                             

أطروحة دكتوراه ل م د يف العلوم االقتصادية زبصص مالية وبنوك،  ، (اجلزائري الشعيب القرض حالة) القروض خماطر إدارة لتفعيل ادلصرفية احلوكمة إرساء آليات، أم اخلَت الربود 1
 .2016/2017، اجلزائر، 2البليدة -كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة علي لونيسي
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القرض وادلخاطر العملياتية والسوقية؛ إلتزم القرض الشعيب اجلزائري بنسبة  األموال اخلاصة القاعدية كل من سلاطر
، وىذا يسمح ابلتحكم اجليد يف ادلخاطر احملتملة، شلا يدعم االستقرار والثقة 01-14ادلبلءة احملددة يف النظام 

يعطي مؤشرا حلماية  فيو، ويف القطاع ادلصريف ككل ابعتباره من أىم ادلصارف على مستوى الساحة الوطنية، شلا
أفضل ألموال ادلودعُت، ألهنا من األىداف ادلرجوة من احلوكمة ادلصرفية اجليدة؛ إن قيام القرض الشعيب اجلزائري 
إبنشاء قسم خاص ابدلخاطر وادلراقبة الدائمة وإنشاء جلنة التدقيق يعكس رغبتو يف تطوير عملو ادلصريف وتدعيم 

يف ادلخاطر اليت تعًتض نشاطو؛ تعترب عملية اإلفصاح والشفافية على مستوى  عملية الرقابة ادلصرفية والتحكم
القرض الشعيب اجلزائري، مؤشر إغلايب إزاء سعيو وراء العمل دببادئ احلوكمة ادلصرفية؛ يعترب قيام القرض الشعيب 

ف دبهمة وضع نظام تنقيط اجلزائري إببرام اتفاقية مع الشركة اجلزائرية لتأمُت وضمان قروض الصادرات، اليت تتكل
 خارجي للمؤسسات، أتكيد على رغبتو يف تطوير إدارة سلاطر القروض.

( بعنوان: "دور إدارة خماطر االئتمان ادلصريف يف اختاذ القرارات 4002لعروسي، )سنة  زىرة دراسة قرين -
 :1االئتمانية لدى البنوك التجارية )دراسة جمموعة من البنوك التجارية اجلزائرية("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
معرفة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

ت اليت ربدثها إدارة سلاطر االئتمان يف الصناعة آليات تقييم سلاطر االئتمان ادلصريف والتحكم فيها؛ إظهار التأثَتا
ادلصرفية؛ بيان اإلجراءات الواجب ازباذىا لتطوير منهجية إدارة سلاطر االئتمان يف ادلصارف التجارية اجلزائرية وفق 

اجلزائرية  اإلدارة احلديثة للمخاطر ادلصرفية؛ تقييم اسًتاتيجيات إدارة سلاطر االئتمان اليت تتبناىا البنوك التجارية
واليت هتدف إذل ازباذ قرارات سليمة يف البنوك؛ مراجعة التدابَت واإلجراءات اليت تعدىا البنوك التجارية اجلزائرية 

 لتطوير إدارة سلاطر االئتمان ادلصريف لديها.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
على إدارة البنوك أن تنتقي ادلوظفُت الذين يقومون بعملية إدارة ادلخاطر من خبلل قدرهتم وخربهتم اجليدة؛  تالية:ال

إن عملية منح االئتمان ال زبلو من ادلخاطر اليت يعمل ادلصرف على تفاديها والتقليل منها ولذلك يقوم ادلصرف 
 ذلك يطالب البنك بضماانت كافية لتغطية ادلخاطر ادلمكنة بدراسة احلالة الشخصية وادلادية للزبون، إضافة إذل

من أجل ضمان اسًتجاع حقوقو وربقيق مردودية؛ تقوم البنوك دبنح االئتمان ادلصريف بناءا على الدراسات 
االئتمانية دلراكز زابئنها وهتدف الدراسة إذل قياس مستوى ادلخاطر االئتمانية الذي سيواجو البنك إذا ما قرر 

وافقة على منح العميل مبلغ معُت؛ للحد من ادلخاطر االئتمانية ادلصاحبة لعملية منح االئتمان تقوم البنوك ادل
بتنويع القروض والتسهيبلت اليت سبنحها لعمبلئها وفقا ألسس سلتلفة منها على أساس حجم ىذه القروض أو نوع 
                                                             

أطروحة دكتوراه الطور ، (اجلزائرية التجارية البنوك من جمموعة دراسة) التجارية البنوك لدى االئتمانية القرارات اختاذ يف ادلصريف االئتمان خماطر إدارة دور، لعروسي زىرة قرين 1
 .2016/2017، اجلزائر ادلسيلة، بوضياف دمحم جامعة التسيَت، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كليةالثالث يف العلوم التجارية زبصص بنوك ومالية وزلاسبة،  
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دنية ادلخاطر االئتمانية ادلتوقعة وكلما كانت النشاط أو غرض االستخدام أو الضمان واليت تؤدي ابلطبع إذل ت
درجة التنوع كبَتة كلما قلت درجة ادلخاطر االئتمانية؛ إن من أوجو القصور اليت تواجو إدارات االئتمان يف البنوك 
التجارية اجلزائرية غياب معايَت زلددة قابلة للتطوير ؽلكن من خبلذلا قياس سلاطر االئتمان بشكل موضوعي، األمر 
الذي يفرض تقدصل صورة واضحة عن تلك ادلخاطر قبل ازباذ قرار منح االئتمان؛ هتتم البنوك اجلزائرية عند ربليلها 
للملف االئتماشل ابلضماانت ادلقدمة من قبل العميل أوال وقبل كل شيء؛ تقوم جل البنوك التجارية اجلزائرية 

ذ قرار منح االئتمان دلنع أو تقليل ادلخاطر اليت قد تصيبها؛ ال إبجراء الدراسات البلزمة والتحليل االئتماشل قبل ازبا
تعطي البنوك اجلزائرية اىتماما كبَتا لتدريب الكوادر ادلتخصصة يف إدارة ادلخاطر االئتمانية؛ فيما يتعلق إبجراءات 

د؛ دل يتم التعرف على متابعة االئتمان فإن إدارة البنك تقوم ابدلبلحقة القانونية للعمبلء إذا امتنعوا عن التسدي
اتفاقية ابزل من قبل بعض ادلبحوثُت ومنهم مدراء ورؤساء مصاحل لبعض البنوك وىذا ما مت مبلحظتو يف الوقت 
الذي يتطلب إعادة ىيكلة شاملة وكاملة للمصرف وتدريب الكادر الوظيفي وتعريفو مسبقا أبىم النقاط اليت 

 تناولتها االتفاقية.

( بعنوان: "أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على إدارة ادلخاطر يف 4002ة دراسة سعاد صالح، )سن -
 :1البنوك التجارية )دراسة ميدانية على عينة من البنوك التجارية اجلزائرية("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 بيان لبحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها ا

 ادلخاطر أجل معرفة من ادلصارف يف احلوكمة وإرساء تعزيز يف ادلصرفية للرقابة ابزل جلنة مبادئ تطبيق أعلية
الدارسة؛  زلل اجلزائرية التجارية البنوك يف احلوكمة مبادئ تطبيق واقع معرفة سليمة؛ زلاولة بطريقة وإدارهتا وتقييمها
 تطبيق أعلية فيها؛ بيان ادلخاطر إدارة على الدراسة زلل اجلزائرية التجارية البنوك يف احلوكمة تطبيق أثر على التعرف
 شأهنا من ابقًتاحات ادلصرفية؛ اخلروج ادلخاطر إدارة يف مساعلتها وإبراز مدى اجلزائرية البنوك التجارية يف احلوكمة

 .مستواىا على إدارة ادلخاطر عملية تفعيل أجل من اجلزائرية البنوك يف احلوكمة تطبيق تعزيز

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 الذي بينها اإلطار فيما تشكل وأخرى داخلية اخلارجية احملددات من رلموعة وترابط بتكامل احلوكمة ترتبط التالية:
 وإدارة جهة ادلركزي من البنك دور على يتوقف احلوكمة وصلاح فعالية أن كما الشركات، حوكمة ضمنو تعمل
 بنك أزمة رأسها وعلى ادلالية األزمات من سلسلة إذل اجلزائرية البنوك تعرض أخرى؛ إن جهة من التجاري البنك

 ؛ تعتربIIو Iابزل  اتفاقيات مع وتتوافق البنوك حوكمة إطار يف القوانُت من رلموعة وضع هبا إذل دفع قد اخلليفة
 مستوى مراقبة خبلل من وذلك وازدىارىا وربقيق أىدافها البنوك صلاح يف الرئيسية العوامل من ادلخاطر إدارة عملية

                                                             
أطروحة دكتوراه الطور ، (اجلزائرية التجارية البنوك من عينة على ميدانية دراسة) التجارية البنوك يف ادلخاطر إدارة على الشركات حوكمة مبادئ تطبيق أثر، سعاد صبلح 1

 .2016/2017، اجلزائر، جي سلتار عنابةالثالث يف علوم التسيَت شعبة إدارة ادلنظمات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اب
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 احملاسيب اإلفصاح ذلا؛ إن السلبية اثرعلى اآل للسيطرة البلزمة الرقابية اإلجراءات ووضع ابلبنك ربيط اليت ادلخاطر
 ادلخاطر إدارة عملية متطلبات بل أىم أحد فإنو وابلتارل ادلالية، ادلعلومات ومصداقية شفافية لتحقيق أساساً  يعد

 توكل لو كما عامة، بصفة البنك إدارة عن األول وادلسؤول البنك يف األعلى السلطة اإلدارة رللس الفعالة؛ يعد
 ادلراجعة، العليا، جلنة اإلدارة غرار على أخرى أطراف مع ابلتعاون ادلخاطر إدارة عملية إطار يف هبا يقوم مهام عدة

 ادلخاطر إدارة كلجنة متخصصة جلان إبنشاء اجمللس ادلخاطر؛ قيام إدارة وجلنة اخلارجي، وادلراجع الداخلي ادلراجع
 مبدأ غرار على احلوكمة مبادئ لتطبيق أثر يوجد ادلخاطر؛ ال إدارة فعالية عملية دعم شأنو من ادلراجعة وجلنة

ادلخاطر  إدارة يف للمساعلُت ادلتساوية وادلعاملة احلقوق ومبدأ اإلدارة، رللس مسؤوليات اإلفصاح والشفافية،
 إدارة يف ادلراجعة جلنة وادلراجع اخلارجي، العليا اإلدارة من لكل أثر وجود الدراسة؛ عدم زلل التجارية ابلبنوك

 أن كما ادلخاطر، إدارة جلنة مسؤولية ىي إدارة ادلخاطر عملية أن حُت الدراسة، يف زلل التجارية ابلبنوك ادلخاطر
يف  إطارهتا وتكوين بتدريب هتتم ال الدراسة زلل التجارية وتفعيلها؛ البنوك ربسينها يف مهم دور الداخلي للمراجع

 .اجليدة احلوكمة إطار يف بو ادلنوط ابدلهام يقوم ال اجلزائر بنك أن كما ادلخاطر وإدارة احلوكمة ميدان

 اخلاصة الدولية ابألحكام ومدى تقيدىا اجلزائرية ( بعنوان: "البنوك4000دراسة حمسن بن سليم، )سنة  -
 :1الريفية(" والتنمية الفالحة بنك حالة ادلخاطر )دراسة إبدارة

بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي  للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب
 تطوير الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 ادلخاطر إدارة إسًتاتيجيات ادلصرفية؛ تقييم للمخاطر احلديثة اإلدارة وفق اجلزائرية البنوك يف ادلخاطر إدارة منهجية
 اجلزائرية البنوك يف البلزمة ادلقومات ادلال؛ ربديد رأس متانة على للمحافظة واليت هتدف اجلزائرية البنوك تتبناىا اليت

 الداخلية الرقابة نظم على لتحديد وقياس ادلخاطر؛ التعرف 2ابزل  إتفاقية يف الواردة ادلعاصرة األساليب لتطبيق
 على احلقيقية؛ التعرف وادلتوقعة وادلخاطر وقياس ادلخاطر احملتملة رصد وتقييم قدرهتا اجلزائرية البنوك واخلارجية يف

 ".واإلفصاح الشفافية" السوق انضباط تعزيز ضلو اجلزائر يف العاملة ادلصارف توجو مدى
ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 

 ادلتعلقة ابلرقابة خاصة والتنظيمية ادلصرفية التشريعية األنظمة من قاعدة على اجلزائري ادلصريف اجلهاز توفر التالية:
 القواعد من يف العديد التشابو خبلل من ذلك يتبُت حيث ابزل جلنة مقررات من مستوحاة وىي أصبل ادلصرفية،
 ادلصرفية ادلراقبة رلال يف مهمة بصبلحيات تتمتع رقابية ىيئات ابللجنة؛ وجود وتلك اخلاصة احمللية االحًتازية

 ادلخاطر إبدارة ادلتعلقة الدولية ادلعايَت تطبيق ادلصرفية؛ إن اللجنة النقد والقرض، رللس اجلزائر، بنك يف تتمثل
 الثانية.  ابزل متطلبات لتطبيق كربى ربدايت اجلزائرية البنوك تواجوادلصريف؛  واستقرار النظام تقوية يؤدي إذل

                                                             
رسالة ماجستَت يف العلوم ادلالية زبصص ، (الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة دراسة) ادلخاطر إبدارة اخلاصة الدولية ابألحكام تقيدىا ومدى اجلزائرية البنوك، سليم بن زلسن 1

 .2010/2011، اجلزائر، عنابة-جامعة ابجي سلتارأسواق مالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، 
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 "نعيمة خضراوي" و"حياة ذمار"و يف"، "جازية حسيين"، "فريد أمين"اثنيا: دراسة "مىن حيي الشر 

( بعنوان: "مراقبة التسيًن وإدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية 4002دراسة مىن حيي الشريف، )سنة  -
 :1)دراسة حالة("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
معرفة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

ك وإسقاطها على كل األخطار اليت قد تواجهها أعلية كل أداة من األدوات ادلستعملة يف مراقبة التسيَت يف البنو 
البنوك وتبيان فعاليتها وابلتارل معرفة أي األدوات أنسب لكل نوع من أنواع األخطار اليت قد تتعرض ذلا البنوك 
واليت تقود إذل خفض نسب ادلردودية ادلرجوة؛ معرفة الواقع البنكي اجلزائري يف استعمال نظام مراقبة التسيَت وكيفية 

 لتعامل مع ادلخاطر ادلتوقعة أو احملتملة.ا

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
إن ارتفاع وتنوع ادلخاطر البنكية وكذا تعقد العمليات البنكية وادلالية ىو الذي أدى إذل زايدة االىتمام  التالية:

يَت يف البنوك التجارية يف العقود األخَتة؛ تناقض فعالية أدوات مراقبة التسيَت البنكي بظهور بنظام مراقبة التس
االبتكارات والتقنيات ادلالية اجلديدة واليت تكون مصحوبة بدرجة سلاطرة عالية؛ أدوات مراقبة التسيَت البنكي يف 

مع إجراءات تتخذ على ادلستوى الكلي؛  البنوك التجارية ال تكفي لوحدىا لتجنب ادلخاطر بل غلب أن تتزامن
يورل البنك ادلركزي اىتماما كبَتا بتحديث أدوات مراقبة التسيَت البنكي ابلتزامن مع التحديثات العادلية؛ يلعب نظام 
مراقبة التسيَت دورا ىاما يف التحكم يف سلاطر القروض البنكية من خبلل العمل على ربديدىا وتقييمها وإدارهتا 

يمة دبساعدة أدوات مراقبة التسيَت؛ تعترب لوحات القيادة أىم أداة يف مراقبة والكشف عن ادلخاطر بصفة بصفة سل
سريعة وذلك دبساعدة ادلؤشرات ادلوضوعة فيو ابالعتماد على التحليل ادلارل وتقييم األداء، ىذه ادلؤشرات هتتم 

 خاطر التشغيلية.ابجلانب ادلارل والغَت مارل يف البنك، أي سلاطر القروض وادل

( بعنوان: "إدارة خماطر العمليات ادلصرفية االلكرتونية يف الدول 4002دراسة جازية حسيين، )سنة  -
 :2العربية وفق معايًن جلنة ابزل"

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البح

                                                             
أطروحة دكتوراه ل م د يف العلوم االقتصادية زبصص نقود ومؤسسات مالية، كلية العلوم ، (حالة دراسة) التجارية البنوك يف ادلخاطر وإدارة التسيًن مراقبة، مٌت ػلي الشريف 1

 .2017/2018، اجلزائر، 2قسنطينة االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة عبد احلميد مهري 
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، ابزل جلنة معايًن وفق العربية الدول يف االلكرتونية ادلصرفية العمليات خماطر إدارة، جازية حسيٍت 2

 .2017/2018، اجلزائر، التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف
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اإلطبلع على الدور الذي تقوم بو جلنة ابزل للرقابة ادلصرفية يف بلورة ادلبادئ والقواعد االحًتازية اليت ربد من 
دول العربية ابلقواعد سلاطر ادلصاحبة للعمل ادلصريف اإللكًتوشل وخاصة ابلدول العربية؛ معرفة مدى إلتزام ال

االحًتازية بتجنيب البنوك اإللكًتونية الوقوع يف سلتلف ادلخاطر اليت قد تؤدي إذل األزمات؛ إبراز أعلية اعتماد 
 الصَتفة اإللكًتونية يف البنوك اجلزائرية وكيفية ربسُت أدائها مستقببل يف اجلزائر.

بيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األد
تعترب مبادئ ابزل إلدارة سلاطر الصَتفة اإللكًتونية دبثابة ادلوجهات العامة لكيفية إدارة سلاطر الصَتفة  التالية:

ف اإللكًتونية أكثر من كوهنا متطلبات ضرورية أو أفضل ادلمارسات؛ إن ادلخاطر ادلتعلقة ابلصَتفة اإللكًتونية زبتل
 ابختبلف البنوك وادلنظم للخدمة واخلدمات اليت يتم تقدؽلها وكيفية تقدؽلها.

( بعنوان: "تطوير منوذج لإلنذار ادلبكر من خطر اإلفالس يف البنوك وفق 4002دراسة فريد أمين، )سنة  -
ة حتليل الشبكات العصبية اإلصطناعية )دراسة حالة عينة من البنوك التجارية اجلزائرية خالل الفرت 

4000-4002")1: 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
تطوير ظلوذج تنبؤي قادر على اإلنذار ادلبكر من الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل 

خاصة فيما يتعلق ابستخدام مداخل الذكاء الصناعي خطر اإلفبلس الذي ؽلكن أن تتعرض لو البنوك التجارية، 
 احلديثة اليت من أعلها أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
االىتمام هبا على نطاق دورل الحتوائها؛ حىت  شيوع ظاىرة خطر اإلفبلس والتعثر ادلارل يف البنوك وتزايد التالية:

تتجاوز البنوك التجارية األزمات ادلالية احلالية وادلتوقعة البد عليها من التحكم يف التكنولوجيات احلديثة دبا يضمن 
نوك يف ذلا إدارة كل ادلخاطر احملتملة؛ نلمس أعلية ودور كبَت للتنبؤ ابلتعثر ادلارل يف توقع التعثرات ادلالية للب

ادلستقبل، شلا ؽلكن إدارة ىذه البنوك من ازباذ اإلجراءات التصحيحية، لتجنب خطر التعثر والوصول إذل مرحلة 
اإلفبلس؛ إفبلس البنوك قد يكون زلصلة لغياب التقنيات احلديثة إلدارة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك؛ ضرورة 

ر الذي يؤدي إذل سلرجات دقيقة تساىم يف الوقوف على حقيقة زايدة االىتمام ابلبياانت ادلالية للبنوك، االم
النسب ادلالية اليت يستند إليها النموذج ادلقًتح لئلنذار ادلبكر؛ مت تطوير ظلوذج لئلنذار ادلبكر من خطر اإلفبلس 

أسلوب الشبكات للبنوك التجارية والتمييز بُت البنوك التجارية ادلتعثرة وغَت ادلتعثرة منها، وىذا ابإلعتماد على 

                                                             
 الفرتة خالل اجلزائرية التجارية البنوك من عينة حالة دراسة) اإلصطناعية العصبية الشبكات حتليل وفق البنوك يف اإلفالس خطر من ادلبكر لإلنذار منوذج تطوير، فريد أؽلن 1

، اجلزائر، 3االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيَت زبصص مالية ادلؤسسة، كلية العلوم ، (4000-4002
2018/2019. 
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العصبية االصطناعية ذات االنتشار اخللفي واليت تعترب أحد تقنيات الذكاء الصناعي احلديثة؛ إن النموذج ادلطور 
 يف وضع تدابَت احًتازية من شأهنا إعادة التوازن ادلارل للبنك وإبعاده عن خطر اإلفبلس.ادلقًتح يساعد البنوك 

دراسة مقارنة بٌن البنوك -( بعنوان: "إدارة ادلخاطر البنكية 4002دراسة نعيمة خضراوي، )سنة  -
 :1حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري(")-التقليدية واإلسالمية

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
إبراز  البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها

ادلفاىيم األساسية للمخاطر وكيفية إدارهتا وطرق قياسها يف البنوك التقليدية؛ مناقشة ادلخاطر اليت زبتص هبا البنوك 
مية؛ زلاولة إسقاط الدراسة النظرية على بنك اإلسبلمية؛ إبراز الفرق يف إدارة ادلخاطر بُت البنوك التقليدية واإلسبل

 الفبلحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري؛ إغلاد احللول ادلناسبة دلواجهة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك كافة.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
إن ادلخاطر لصيقة ابلعمل ادلصريف دون استثناء أو تفريق بُت البنوك التقليدية والبنوك اإلسبلمية؛ إن إدارة  التالية:

ادلخاطر ىي ضرورة إلصلاح البنوك واستمرارية عملها؛ البنوك اإلسبلمية ذلا مبادئ وأساليب جعلتها تتصدى 
 التقليل من ادلخاطر من خبلل أساليبها الرقابية على للمخاطر واألزمات ادلالية؛ البنوك ادلركزية ذلا دور كبَت يف

البنوك والتنظيمات اليت تفرضها عليها؛ إن جلنة ابزل دعمت دور البنوك ادلركزية يف الرقابة على البنوك من خبلل 
تشغيلية؛ إدراج إدارة ادلخاطر كأىم أولوايهتا وذلك إبدراجها دلقاييس ادلخاطر االئتمانية وسلاطر السوق وادلخاطر ال

أكدت على أن البنوك اإلسبلمية أكثر مقدرة ومرونة على إدارة ادلخاطر عن البنوك  2008األزمة ادلالية لسنة 
التقليدية؛ البنوك اجلزائرية ما زالت تعتمد على القوائم والنظم االحًتازية اليت يفرضها البنك ادلركزي يف تقييم ادلخاطر 

ة لؤلساليب احلديثة يف قياس ومراقبة ادلخاطر؛ ال توجد إدارة خاصة ابدلخاطر يف ادلصرفية؛ افتقار البنوك اجلزائري
البنوك اجلزائرية؛ يعتمد بنك الفبلحة والتنمية الريفية على األساليب التقليدية يف إدارة ادلخاطر، فالقروض أيخذ 

درج بنك الربكة اجلزائري يف بداية مقابلها ضماانت، وعلى القوانُت والنظم االحًتازية اليت يفرضها بنك اجلزائر؛ أ
دليل إلدارة ادلخاطر ليتم العمل بو يف ادلستقبل وىذا زلاولة منو االستفادة من مقررات ابزل؛ بنك  2009سنة 

الفبلحة والتنمية الريفية معرض أكثر للمخاطر االئتمانية وسلاطر رأس ادلال حيث اطلفضت نسبة رأس ادلال عن 
؛ إن كل من بنك الفبلحة والتنمية الريفية %5.68لتصل إذل  2007يف سنة  %8و احلد األدسل ادلطلوب وى

وبنك الربكة اجلزائري معرض دلخاطر تكون شديدة ابلنسبة لو ورغم ذلك فبنك الربكة اجلزائري أقل عرضة للمخاطر 
 %4إذل  %2تًتاوح بُت  من بنك الفبلحة والتنمية الريفية، حيث صلد أن ادلخاطر االئتمانية لبنك الربكة اجلزائري

وذلك ابلنسبة دلخصص الديون ادلشكوك يف ربصيلها إذل إمجارل القروض وىذا على مدى سنوات الدراسة 
                                                             

رسالة ماجستَت يف العلوم ، (اجلزائري الربكة وبنك الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة)-واإلسالمية التقليدية البنوك بٌن مقارنة دراسة- البنكية ادلخاطر إدارة، نعيمة خضراوي 1
 .2008/2009، اجلزائر، -بسكرة-فرع نقود وسبويل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خيضر االقتصادية
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، %5إذل  %3، ابدلقابل سجل بنك الفبلحة والتنمية الريفية لنفس ادلخاطر نسب تًتاوح بُت 2003-2007
 2003ربكة اجلزائري سجل أعلى نسبة كانت سنة وكذلك ابلنسبة دلخاطر أسعار الفائدة حيث صلد أن بنك ال

فيما كانت  %85.27يف حُت سجل بنك الفبلحة والتنمية الريفية لنفس السنة نسبة  %77.81وادلقدرة ب 
 .%88.37وادلقدرة ب  2005أعلى نسبة سنة 

واقع ( بعنوان: "إدارة ادلخاطر ادلصرفية وفق اتفاقيات ابزل )دراسة 4002دراسة حياة ذمار، )سنة  -
 :1البنوك التجارية العمومية اجلزائرية("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ربديد الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 ادلخاطر دلراقبة نظام أي أن على التأكيد يف ابزل جلنة معايَت أعلية على وأعليتها؛ الًتكيز يةادلصرف ادلخاطر أنواع
 قياس وطرق ومؤشرات II ابزل مبادئ وادارهتا؛ عرض البنوك تواجو اليت ادلخاطر مجيع ربديد على أن يقوم غلب
 ووضع اجلزائرية، التجارية البنوك يف ادلخاطر إلدارة احلارل الوضع الرئيسية؛ تقييم ادلصرفية ادلخاطر أنواع من نوع كل

 .ادلخاطرة إدارة لطرق ادلستقبلي عن الوضع عام تصور

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 أنواع بباقي دون اىتمامها للمبلءة كوك نسبة على أساسية بصفة اجلزائرية العمومية التجارية البنوك اقتصار التالية:

 العمومية وإدارة سلاطرىا، التجارية البنوك نشاط لضبط كافية غَت اجلزائر يف ادلطبقة واحلذر احليطة ادلخاطر؛ قواعد
 ألن ، وذلكIIIابزل  دبستجدات يف األخذ والتفكَت II ابزل إذل ادلرور ضرورة وابلتارل Iابزل  من مستوحاة ألهنا

 رأس كفاية مدى ربديد من العمومية البنوك لتمكُت غَت كايف لكنو ضروراي شرطا يعد II ابزل مقًتحات تطبيق
 ذلك ألن واإلفصاح، الشفافية مبدأ تعزيز عن فضبل الفعالة، االحًتازية مبادئ الرقابة إرساء االقتصادي، ماذلا

 ربدد تشريعية نصوص إذل اجلزائرية العمومية البنوك افتقار اجلزائرية؛ البنوك عليها تتوفر ال عالية على تقنيات يتوقف
اعتماد  يف تنحصر تكاد إدارهتا أن حيث التشغيلية، وادلخاطر السيولة سلاطر سلاطر السوق، وقياس تغطية تقنيات

 كانت سواء ادلصريف واإلشراف الرقابة يف تنحصر تكاد القروض سلاطر مستواىا؛ إدارة لتحديد معينة مؤشرات
 والقانونية للعمبلء ادلالية االقتصادية، اخلصائص فيو تراعى للتنقيط نظام استحداث مع خارجية؛ داخلية أو رقابة

 تعترب أهنا ابلرغم العمومية، البنوك يف الداخلية الرقابية األنظمة فعالية االئتمانية؛ عدم جلدارهتم تقييما ادلقًتضُت
الداخلية  ابلرقابة ادلتعلق 02/03 النظام تطبيق يف فشلها ذلك على ، والدليلII ابزل ضروراي لتطبيق شرطا

 أنواع أكثر من البنوك التجارية على اجلزائر بنك ؽلارسها اليت الرقابة تعترب حُت ، يف08/11ابلنظام  وتعويضو
 دلركزية ادلخاطر ادلالية التقارير إرسال يف التأخر أن حيث التجارية، البنوك يف اإلفصاح ومشوال؛ ضعف أعلية الرقابة

                                                             
كلية العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية،  ، (اجلزائرية العمومية التجارية البنوك واقع دراسة) ابزل اتفاقيات وفق ادلصرفية ادلخاطر إدارة، حياة صلار 1

 .2013/2014، اجلزائر، 1والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس سطيف 
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 طرف من هبا ادلصرح تطابق ادلعلومات عدم عن فضبل العمومية، البنوك بعض سبيز اليت السمة مازال اجلزائر ببنك
 .اجلزائر لبنك العامة العامة للمفتشية ادلديرية طرف من ادلنجزة التحاليل مع األخَتة، ىذه

 Abdelhafid BELARBI, Ghaleb "يدة تلي"، اثلثا: دراسة "شريف دىيمي"، "سارة بركات"، "فر 
EL-REFAE & Jamal ABU RASHED" "وHayat BAKHOUCHE & Ali 

SMAI" 

-4002( بعنوان: "إدارة ادلخاطر ادلصرفية يف ظل األزمة ادلالية 4002دراسة شريف دىيمي، )سنة  -
 :1)دراسة مقارنة بٌن بنكي سوسيييت جينرال بفرنسا وفرعها ابجلزائر(" 4002

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
ربديد  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

اليت تتعرض ذلا سلتلف البنوك التجارية وإبراز  األسباب ادلؤدية إذل حدوث األزمات ادلالية؛ ربديد ادلخاطر ادلصرفية
تلك األكثر هتديدا للبنوك؛ ربديد سياسات إدارة ادلخاطر ادلصرفية ادلنتهجة بصفة عامة ويف كبل البنكُت زلل 

، عن طريق مقارنة 2008-2007الدراسة بصفة خاصة، بتحديد مدى فعاليتها يف ظل تداعيات األزمة ادلالية 
 نكُت ادلنتميُت إذل نظامُت ماليُت سلتلفُت.النتائج لكبل الب

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 ترتكز ادلالية من ادلؤسسات العديد يف ادلطبقة ادلصرفية ادلخاطر وادلعايَت لتقييم الطرق من العديد ىناك إن التالية:

 القياسية ابلنماذج ابالستعانة ذليكل ادلخاطر، والبناء العقبلشل الواقعي التحليل عمليات على متفاوتة بدرجات
 ، طريقةLAPP, SCS of creditطريقة  ونذكر منها: ادلصرفية القانونية ادلعايَت احًتام واحلسابية وكذا درجة

من  األمثل النموذج اختبار أعلها أسس عدة على يعتمد ادلصرفية ادلخاطر إدارة صلاح إخل؛ إن... ادلارل التحليل
 يف االقتصاديُت ادلالية وادلتعاملُت ابدلؤسسة اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة عن واإلفصاح الشفافية ودرجة جهة

 البنكية كل ادلخاطر إدارة أنظمة من العديد على فرنسا جنرال سوسيييت بنك أخرى؛ يعتمد جهة من السوق
 السيما: القياسية، النماذج من األساليب واإلجراءات القانونية ورلموعة ابستخدام الكامن اخلطرنوع  حسب
Var وStress test مكافئ  التصنيف السوق، ظلاذج سلاطر لقياس( الداخليS & Pلقياس ) القروض  سلاطر

 دبعدل اثبت ضعياتالو  تقييم طريق عن والصرف الفائدة دلعدالت اذليكلي اخلطر احلافظة، ربليل وتصنيف
 وعمليات التجارية موضوع ادلعامبلت الصعبة ابلعملة واخلصوم األصول ربليل وكذا ادلستقبلية لبلستحقاقات

 على داخلي يعتمد قياس شهر، ظلوذج كل ػلسب لشهر السيولة معامل طريق عن السيولة اخلاص، سلاطر التسيَت

                                                             
رسالة ماجستَت يف العلوم ، (ابجلزائر وفرعها بفرنسا جينرال سوسيييت بنكي بٌن مقارنة دراسة) 4002-4002 ادلالية األزمة ظل يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة، شريف دىيمي 1

 .2012/2013، اجلزائر، االقتصادية زبصص إقتصاد دورل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس سطيف
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 عملية وكذا احملتملة السيناريوىات للخسائر ربليل ( وكذاloss distribution approach) LDAطريقة 
 على مت ادلنهجية الناحية من قصور فرنسا بنك لدى ىذه ادلقاييس التأمُت ابلنسبة للمخاطر التشغيلية، سجلت

 سوسيييت (؛ يستخدم بنكVar & Stressالبعض ) ببعضها أخرى إدماج التعديبلت وكذا بعض إدخال أثرىا
 على للتعديبلت أثر ال وابلتارل فرنسا، يف بنظَته يكاد يقارب وال زلدود جد ادلخاطر إدارة ظلاذج اجلزائر جنرال
 وكذا التنقيط طريقة اجلزائر جنرال سوسيييت اجلزائر؛ يستخدم بنك يف على نظَتهتا فرنسا يف ادلخاطر إدارة أنظمة

 عبلمة يسمح بتخصيص الذي االحصائي التحليل وتستعمل ادلعلوماتية ادلعاجلة على تعتمد اليت النسب ادلالية
 للبنك. ابلنسبة اخلطر درجة العبلمة ىذه سبثل زبون لكل

( بعنوان: "دور تطبيق اإلجراءات االحرتازية إلدارة ادلخاطر البنكية يف 4002دراسة سارة بركات، )سنة  -
 :1حتسٌن احلوكمة ادلصرفية )دراسة حالة بنك سوسييت جنرال اجلزائر("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
إبراز الدور الكبَت الذي تقوم بو ادلؤسسات الدولية الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل 

كية واحلفاظ على استقرار النظام البنكي وادلارل عامة وجلنة ابزل للرقابة البنكية خاصة يف رلال إدارة ادلخاطر البن
ادلعاصر وكذلك توضيح عبلقة إدارة ادلخاطر حبوكمة البنوك ودراسة دور اإلجراءات االحًتازية إلدارة ادلخاطر 

 الصادرة عن اذليئات الدولية يف تفعيل احلوكمة داخل البنوك.

ت، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيا
إن الرقابة البنكية ضرورية والبد منها الستمرارية نشاط البنك؛ يعترب مبدأ إدارة ادلخاطر دبثابة عملية يتم من  التالية:

دى أي خبلذلا التحديد والقياس وادلتابعة وادلراقبة للمخاطر اليت يواجهها البنك؛ إن صلاح أي بنية إلدارة ادلخاطر ل
بنك تعتمد اعتمادا كليا على مدى التزامو ابألنظمة الداخلية والتشريعات السارية؛ من أجل تسهيل مهمة إدارة 
ادلخاطر غلب وجود وحدات منفصلة إلدارة ادلخاطر واليت ؽلكن أن تتضمن التدقيق الداخلي، مراجعة القروض، 

الحًتازية لتحقيق غرضُت علا استقرار النظام ادلارل ومحاية االلتزام ابألنظمة والقوانُت وغَتىا؛ يتم سن القواعد ا
الدائنُت؛ ساعلت جلنة ابزل من خبلل أعماذلا يف إصدار رلموعة من التوصيات واإلرشادات االحًتازية واليت من 

ىامة شأهنا أن ربسن إدارة ادلخاطر واحلوكمة يف البنوك؛ إن تطبيق مقررات ومتطلبات أعمال جلنة ابزل ؽلثل فرصة 
إلرساء قواعد احلوكمة ادلؤسسية السليمة ابلبنوك وادلؤسسات ادلالية؛ للبنك ادلركزي دور كبَت ومهم ينبغي أن ؽلارسو 
يف سبيل إرساء احلوكمة يف البنوك، وىذا من خبلل إصدار اللوائح والقواعد ادلنظمة للمهنة وفرض رقابة وإشراف 

دبا يتم إصداره؛ اإلجراءات االحًتازية اليت تتبعها البنوك ىي مطلب على أعمال البنوك للتأكد من مدى االلتزام 
ضروري لضمان إدارة جيدة للمخاطر البنكية؛ عن طريق الرفع من قدرة البنك على التعامل مع ادلخاطر فإن 
                                                             

أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف ، اجلزائر جنرال ييتسوس بنك حالة دراسة) ادلصرفية احلوكمة حتسٌن يف البنكية ادلخاطر إلدارة االحرتازية اإلجراءات تطبيق دور، سارة بركات 1
 .2014/2015، اجلزائر، يضر بسكرةالعلوم االقتصادية زبصص إقتصادايت النقود البنوك واألسواق ادلالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خ
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دارة لو أداء احلوكمة يف البنوك؛ رللس اإلمستوى اإلجراءات االحًتازية اليت تتبعها البنوك ىو الذي ػلدد مستوى 
دور رقايب وضبطي فعال يف ربديد طبيعة اإلجراءات االحًتازية ادلساعلة يف إدارة ادلخاطر والتطبيق اجليد للحوكمة 
على مستوى البنوك؛ اإللتزام دبتطلبات جلنة ابزل للرقابة ادلصرفية يسمح للبنوك اجلزائرية بتحسُت احلوكمة عن طريق 

اجلزائر نظام حوكمة جيد نتيجة لتطبيقو إجراءات -الدورل سوسييت جنرال تطبيق إجراءات احًتازية جيدة؛ للبنك
 احًتازية إلدارة ادلخاطر يف إطار احًتامو للمعايَت الدولية.

( بعنوان: "إستخدام األساليب الكمية يف قياس وإدارة ادلخاطر ادلصرفية 4002دراسة فريدة تلي، )سنة  -
 :1("4002-4000 )دراسة حالة مصرف ديب اإلسالمي يف الفرتة

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 بيان الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 أن ؽلكن الذي ادلساعلة اإلدارية؛ إبراز القرارات وازباذ ر،ادلخاط ربليل يف الكمية والطرق األساليب استخدام مدى
 انتباه ادلصريف؛ لفت القطاع القرارات يف ازباذ مث ادلصارف ومن تواجو اليت ادلخاطر حل يف الكمية األساليب تلعبو

 إدارة يف االستخدام ورلاالت أعلية عامة، إذل بصفة الكمية األساليب تدريس على القائمُت وخاصة األكادؽليُت،
 ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف الكمية األساليب ادلصريف؛ تطبق يف القطاع الكمية األساليب وتطبيق ادلصرفية ادلخاطر

 االستقرار لقياس Z-SCOREمعها؛ تطبيق ظلوذج  يتناسب دبا إمكانية تعديلها مع اإلسبلمية ادلصارف يف
اإلسبلمية؛  ادلصريف العمل خصوصية مع مناسب يكون لكي مع تعديل اإلسبلمية ادلصارف يف ادلصرفية والسبلمة

 صيغتو يف تعديل مع ادلصارف اإلسبلمية يف ابخلطر ادلعدل ادلال رأس على العائد مقياس وىو RAROC تطبيق
 اإلسبلمية. ادلصارف يف VaR ظلوذج اإلسبلمي؛ تطبيق ادلصريف العمل مع ليتناسب

عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث 
وأسلوب االستقرار  ،RAROCابخلطر  ادلعدل ادلال رأس على إن األساليب الكمية ادلتمثلة يف العائد التالية:

تطبق على ادلصارف التقليدية  VaR والقيمة ادلعرضة للخطر، Z-SCOREادلارل والسبلمة ادلالية للمصارف 
وكما أهنا تطبق على ادلصارف اإلسبلمية لكن بعد إجراء تعديبلت على صيغها دبا يتناسب مع عمل ادلصرف 
اإلسبلمي؛ مصرف ديب اإلسبلمي لو دراية كافية بثقافة إدارة ادلخاطر ادلصرفية وذلك من خبلل ربليل بياانتو 

سبلمي كمؤسسة مالية رائدة إسبلمية يف رلال الصَتفة، حيث خلق لو مكان وقوائمو ادلالية؛ يعترب مصرف ديب اإل
يف النظام ادلصريف اإلسبلمي والعادلي ككل، وإتباعو دلقررات ابزل الثبلثة وذلك من خبلل تطبيقو دلا جاءت بو يف 

 معيار كفاية رأس ادلال.

                                                             
أطروحة دكتوراه الطور الثالث ، (4002-4000 الفرتة يف اإلسالمي ديب مصرف حالة دراسة) ادلصرفية ادلخاطر وإدارة قياس يف الكمية األساليب إستخدام، فريدة تلي 1

LMD 2018/2019، اجلزائر، بسكرة-يف العلوم االقتصادية زبصص اقتصاد مارل تطبيقي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة دمحم خيضر. 
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 Abdelhafid BELARBI, Ghaleb EL-REFAE & Jamal ABUدراسة  -
RASHED،  ( بعنوان: "4004)سنة Risks Facing the Profit-loss Sharing 

Banking System Within The Global Financial Crisis"1: 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 تواجهها اليت ادلختلفةالبنكية  ادلخاطر طبيعة معرفةالفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل 

واآلاثر  اجلديدةالدولية والتغَتات  العودلة حيث منالبنكية  ادلخاطر وطبيعة إدارة اإلسبلمية، دلؤسسات البنكيةا
 ذلا. السلبية

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 ادلصريف شديد ومكثف؛ القطاع لتدقيق ؼلضع التقليدي ادلصريف النظام داخل ادلخاطر إدارة شلارسات التالية:

 أنشطتو؛ تنشأ يف الشفافية قوية وواضحة وحوكمة للمخاطر قوية إدارة على للًتكيز ماسة حاجة يف اإلسبلمي
 بُت والتوترات اإلسبلمية ادلصرفية وادلنتجات للعبلقات ادلعقدة الطبيعة من السمعة وسلاطر التجارية ادلخاطر

 واغتنام أكرب بثقة التصرف من البنوك ستمكن الشريعة تفسَت يف التوحيد إذل احلاجة إن الشريعة؛ قوانُت تفسَتات
 .احلالية ادلالية األزمة ظل يف الدورل ادلارل النظام يف واالندماج الفرص

 La( بعنوان: "4040، )سنة Hayat BAKHOUCHE & Ali SMAIدراسة  -
Cartographie Des Risques Opérationnels, Moyen D’évaluation Et De 
Maitrise Des Risques Opérationnels Au Niveau Des Banques (Cas Du 

Processus Virement Bancaire)"2: 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
تحكم لل ادلخاطر خارطة تنفيذ أعلية إظهار فرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذلال

 يف مساعدة كأداة أعليتها ذلك إذل يضاف ،البنك وأداء الرقابة جودة وربسُت التشغيلية ادلخاطر على سيطرةوال
 .العليا لئلدارة القرار ازباذ

عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث 
 دقيقة ومراقبة سريعة تصحيحية إجراءات إذل ربتاج واليت ادلخاطر، عالية مناطق وجود إذل النتائج أشارت التالية:

                                                             
1 Abdelhafid BELARBI, Ghaleb EL-REFAE & Jamal ABU RASHED, Risks Facing the Profit-loss Sharing Banking System Within The 

Global Financial Crisis, Article published in Dirassat Journal Economic Issue, Faculty of Economics Commercial and Management 

Sciences, University of Laghouat, Algeria, Volume 3, Number 1, January 2012, pp : 3-8. 
2 Hayat BAKHOUCHE & Ali SMAI, La Cartographie Des Risques Opérationnels, Moyen D’évaluation Et De Maitrise Des Risques 

Opérationnels Au Niveau Des Banques (Cas Du Processus Virement Bancaire), Article published in Journal Of North African Economies, 

Laboratory of Globalization & North African Economies, Hassiba Benbouali University of Chlef, Algeria, Volume 16, Serial number 22, 

annual number 2, November 2020, pp : 47-58 (pp : 559-570). 
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 ادلتعلقة الرؤية زايدة أجل من التشغيلية، للمخاطر سنوايً  زلينة شاملة خارطة إنشاء أيًضا الضروري ومن للغاية،
 .األخرى ابلعمليات ادلرتبطة ابدلخاطر

 ادلطلب الثاين: الدراسات اليت تناولت التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة متصلة

لقد تناولت العديد من الدراسات اجلزائرية التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة متصلة، سنستعرض 
 أعلها يف ىذا ادلطلب.

 الفرع األول: الدراسات السابقة على شكل أطروحات ورسائل ومذكرات

 أوال: دراسة "وىيبة خرويب"

( بعنوان: "دور الرقابة ادلصرفية وإدارة ادلخاطر يف تفعيل أداء البنوك 4002دراسة وىيبة خرويب، )سنة  -
 :1التجارية )دراسة حالة البنوك اجلزائرية("

ليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وس
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

لية التأكيد على أعلية الرقابة على العمل ادلصريف يف ضبط أداء البنوك على النحو الذي يضمن سبلمة مراكزىا ادلا
البنوك ذلذه ادلخاطر بصورة  وكيفية إدارةالتأكيد على أعلية إدارة ادلخاطر ادلصرفية لبلهنيار؛ وػلول دون تعرضها 

ضمن ىذه  BDLاحمللية  وبنك التنميةسليمة ذبعلها يف مأمن من األزمات ادلصرفية؛ تقييم أداء البنوك اجلزائرية 
 ادلقًتحات.

البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن 
للرقابـة  وليسـت بديلـةأعمال الرقابة والتفتـيش اخلارجيـة علـى نشـاطات البنـوك تعتبـر أعمـاال مكملـة  التالية:

ـرى ادلطبقـة مـن طرف البنك الرقابـة األخ ومسـاندة ألشـكالالداخليـة بـالبنوك، التـي سبثـل وسـيلة إنـذار مبكـر، 
إن معايَت ابزل الدولية للرقابة ادلصرفية أكثر من كوهنا رلرد معايَت احًتازية هتدف إذل تطـوير اآلليات  ادلركزي؛

ىي يف احلقيقة برانمج متكامل  وإظلاأو حتـى لتطـوير إدارة ادلخـاطر،  وربسـُت مـبلءهتاالبنوك  والرقابية علىاإلشرافية 
إن تعزيز رأس ادلال واالحتياطات السائلة جنبا إذل جنب مع الًتكيـز علـى تعزيـز  القطاع ادلصريف يف رلملو؛لتطوير 

فعاليـة إدارة  معـايَت إدارة ادلخاطر يؤدي إذل خفض خطر فشل البنك، وربقيق االستقرار ادلارل على ادلدى الطويل؛
وكيفيـة معاجلتهـا ورســم السياســات ادلناســبة  وربديـد أسـباهبا ادلخـاطر تتـيح للبنـك إمكانيـة ربديـد االضلرافـات

إن االنتقال من تطبيق  لتحســُت مســتوى األداء لــدى البنــك، فكفــاءة إدارة ادلخــاطر تعكــس كفاءة أداء البنك؛
                                                             

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية زبصص نقود مالية ، (اجلزائرية البنوك حالة دراسة) التجارية البنوك أداء تفعيل يف ادلخاطر وإدارة ادلصرفية الرقابة دور، وىيبة خرويب 1
 .2016/2017، اجلزائر، 2االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة البليدة وبنوك، كلية العلوم 
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أخــرى، ولكنــو  والقواعــد دبجموعــةليس رلرد استبدال جملموعة من ادلعــايَت  ΙΙΙابزل مث  ،ΙΙإذل ابزل  Ιابزل معايَت 
ربــول شــامل فــي مفهــوم إدارة وقيــاس ادلخــاطر والرقابة عليها لتفعيل دور الوساطة الذي تقوم بو البنوك 

وجود نقائص يف النظم الداخلية للبنوك وادلؤسسات ادلالية اجلزائرية، من أجل  يف اجلزائر؛ وادلؤسسات ادلالية
ووجود تركيز معترب للمخاطر على بعض ادلؤسسات التابعة  ،ض األموال للمؤسسات زلل الرقابةمكافحة تبيـي

للقطـاع العمـومي، وتعـرف أنظمـة رصـد وقيـاس والـتحكم فـي سلـاطر القـروض العديـد مـن نقـاط الضعف، السيما 
لزابئن ال تتوفر فيهم ادلؤىبلت على القروض ومـنح القروض  ادلؤوانتيف رلال دراسة ادللفات وتصنيف وزبصيص 

للمهـارات البشـرية  تفتقـر البنـوك اجلزائريـة علـى غـرار بنـك التنميـة احملليـة الضرورية نظرا ذلشاشة وضعياهتم ادلالية؛
حسب نظراي و  ادلصرفية؛ وتسيَت ادلخاطرلقياس  ΙΙ التـي ذلـا درايـة وخلفية ابدلناىج ادلتقدمة ادلقًتحة يف معايَت ابزل

ػلتـرم طريقـة حسـاب األمـوال اخلاصة القانونيـة القاعديـة منهـا  فـإن بنـك التنميـة احملليـة يف البحثاألرقـام ادلقدمـة 
، 2014والتكميليـة، وطريقـة حسـاب معامـل ادلـبلءة التـي جـاء هبـا بنـك اجلزائـر فـي نصوصـو االحًتازيـة لسـنة 

ادلفروضـة مـن قبـل بنـك اجلزائـر والتـي تتوافـق  2.5ـادة أمـان دلواجهـة األزمـات تفـوق %احتفاظـو بوس ىاإلضـافة إلـ
، أمـا طريقة ترجيح سلاطر القرض فهو يستخدم األسلوب ادلعياري الذي جاءت بو مقـررات ΙΙΙ ومتطلبـات بـازل

البنـوك اجلزائريـة غيـر مصـنفة مــن طــرف وكــاالت  الـذي يسـتند إلـى تنقـيط وكـاالت التقيـيم الدوليـة، مـع أنـو ΙΙ بـازل
أمــا ادلخــاطر التشــغيلية فهــو يعتمــد  ،التصــنيف الدوليــة ادلعروفــة، وبنــك التنميــة احملليــة حالــو حــال كــل ىــذه البنــوك

أن البنك ال يستخدم األساليب ادلتطورة  على الرغم من ،ΙΙ علــى ظلــوذج ادلؤشــر األساســي حســب مقــررات ابزل
 هبذا الشأن. ΙΙلقياس وترجيح ادلخاطر إال أنو يتوافق مع متطلبات جلنة ابزل 

 بوبكر الصديق قيداون"اثنيا: دراسة "أ

 الرقابة نظام تقييم يف ودوره الداخلي ( بعنوان: "التدقيق4002دراسة أبوبكر الصديق قيداون، )سنة  -
 :1اجلزائرية" البنوك يف ادلخاطر إلدارة كآلية الداخلية

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ربديد الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 لعمل ادلنظمة البنوك، ادلعايَت يف الداخلي التدقيق مبادئ تعاريف،) الداخلي ابلتدقيق ادلتعلقة ادلفاىيم سلتلف
 بينهم؛ التطرق ادلوجودة العبلقة ربديد إذل ابإلضافة ،(إخل...الداخلي التدقيق عمل إجراءات الداخلي، التدقيق

آلخر؛  ظلوذج من واليت زبتلف ومكوانتو وسياساتو إلجراءاتو واحملددة الداخلية الرقابة بنظام اخلاصة العناصر ألىم
 على الداخلي؛ التعرف التدقيق وظيفة قبل من الداخلية الرقابة نظام تقييم يف ادلتبعة واإلجراءات األساليب شرح

                                                             
أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية زبصص زلاسبة ، اجلزائرية البنوك يف ادلخاطر إلدارة كآلية الداخلية الرقابة نظام تقييم يف ودوره الداخلي التدقيق، قيداون الصديق أبوبكر 1

 .2018/2019، اجلزائر، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفوتدقيق، كلية 
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 ادلنظمة ادلفاىيم سلتلف تطبيق مدى من البنوك؛ التأكد يف ادلخاطر إدارة لعمليات ادلنظمة األساسية ادلفاىيم
 .اجلزائرية البنوك يف ادلخاطر الداخلية وإدارة الرقابة نظام الداخلي، التدقيق لعمليات

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 معا، ومنها بلميةواإلس التقليدية البنوك تواجو سلاطر منها البنوك، تواجو اليت ادلخاطر من رلموعة توجد التالية:
 ادلعمول حسب العمليات وذلك فقط، اإلسبلمية البنوك تواجو سلاطر ومنها فقط، التقليدية البنوك تواجو سلاطر

ذبنب  إذل هتدف واليت البنك، على القائمُت قبل من ادلتبعة اإلجراءات" أبهنا ادلخاطر إدارة بنك؛ تعرف كل يف هبا
 ابإلضافة إذل "،(إجراءات عبلجية) حدوثو حال يف حدتو من التخفيف إذل أو ،(وقائية إجراءات) اخلطر حدوث
 إدارة يف الفاعلة األطراف من رلموعة البنك؛ توجد تواجو أن ؽلكن اليت ادلستقبلية ابدلخاطر التنبؤ على القدرة

 ادلدقق ادلخاطر، جلنة العليا، التنفيذية اإلدارة اإلدارة، ادلخاطر، رللس إدارة دائرة) يف وادلتمثلة البنكية ادلخاطر
 دائمة بصورة يعمل موظف هبا اليت يقوم اإلجراءات من رلموعة ىو الداخلي ؛ التدقيق(الداخلي وادلدقق اخلارجي

صحتها، إضافة  من والتأكد احلساابت تدقيق يف ىذه اإلجراءات تتمثل حبيث البنك، أو اإلقتصادية ادلؤسسة يف
 إدارة مروحة" إبعداد الداخليُت ادلدققُت معهد ؛ قام(ادلخاطر واحلوكمة إدارة الداخلية، الرقابة نظام) إذل تعزيز
 مرة كل البنكية للرقابة ابزل جلنة ادلخاطر؛ قيام وإدارة الداخلي بُت التدقيق العبلقة تنظيم يف تساىم اليت" ادلخاطر

 أو احلد أجل من 4ابزل  إتفاقية إعداد تفكر يف اآلن وىي (3، وابزل 2، ابزل 1ابزل ) اتفاقياهتا بتحديث
 أقل ابستقبللية العمومية البنوك يف الداخلي التدقيق وظيفة البنوك؛ تتمتع تواجو أن ؽلكن اليت ادلخاطر من التقليل

 اليت اخلاصة ابلبنوك مقارنة العليا، اإلدارة وصاية ربت دائما غلعلها ىيكلها التنظيمي ألن اخلاصة، البنوك من
إبحدى  مباشرة ومرتبطة العليا اإلدارة عن سباما مستقلة الداخلي التدقيق وظيفة من غلعل ىيكل تنظيمي وفق تعمل

 مقارنة العمومية البنوك مجيع يف" ادلخاطر جلنة" ؛ غياب"التدقيق جلنة" يف وادلتمثلة اإلدارة جمللس التابعة اللجان
 خبلل األصلية؛ من ببلداهنا ادلتواجد الرئيسية دلقراتا مستوى على" جلان ادلخاطر" لديها اليت اخلاصة ابلبنوك
 مازالت األخَتة ىذه العمومية، فإن البنوك يف ادلخاطر وإدارة الداخلي التدقيق عن ادلسؤولُت ادلدراء بعض مقابلة
 .4إتفاقية ابزل  إعداد يف ، وتفكر3إتفاقية ابزل  تطبق العادل دول معظم أن حُت ، يف2إتفاقية ابزل  تطبق

 "عبد هللا عناين"اثلثا: دراسة 

( بعنوان: "التدقيق الداخلي لالئتمان وخماطره يف البنوك التجارية 4000دراسة عبد هللا عناين، )سنة  -
 :1)دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري("

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
تطبيق  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

                                                             
رسالة ماجستَت يف علوم التسيَت زبصص اقتصاد تطبيقي يف ادلالية ، (اجلزائري الربكة بنك حالة دراسة) التجارية البنوك يف وخماطره لالئتمان الداخلي التدقيق، عبد هللا عناشل 1

 .2010/2011، اجلزائر، وإدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت والعلوم التجارية، جامعة ادلدية
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التدقيق الداخلي على عمليات االئتمان من أجل ربديد وتقييم والتحكم يف ادلخاطر ادلتعلقة هبا؛ التعرف على  
لى كيفية تطبيق التدقيق الداخلي على عمليات كيفية تطبيق التدقيق الداخلي على أنشطة البنك؛ التعرف ع

االئتمان؛ التعرف على القيمة ادلضافة اليت يقدمها التدقيق الداخلي للبنوك التجارية فيما يتعلق بعملية ترشيد إدارة 
 سلاطر االئتمان.

ئج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتا
االئتمان ادلصريف ىو أساس قيام النشاط البنكي، وابلتارل فإن ظلو وتطور البنك وربسن مردوديتو يتوقف  التالية:

على مدى التحكم يف عمليات االئتمان وادلخاطر ادلتعلقة هبا ابعتبار أن اخلطر مبلزم ذلذه العمليات، ومن خبلل 
لبنك ىو تعظيم مردودية البنك يف إطار تدنية ادلخاطر ذلك ؽلكن القول إن اذلدف العام إلطارات وموظفي ا

البنكية وبدرجة أىم سلاطر االئتمان؛ إن نظام الرقابة الداخلية يتمثل يف رلموع السياسات، النظم واإلجراءات 
ادلنظم الداخلية احملددة من قبل اإلدارة العامة وادلسؤولُت عن قيادة ادلؤسسة، حيث يعترب ىذا النظام اإلطار احملدد و 

لكل األنشطة البنكية؛ التدقيق الداخلي يساىم يف ترشيد األطر العليا للبنك من خبلل تقييم مدى فعالية نظام 
الرقابة الداخلية من حيث نوعية السياسات والنظم واإلجراءات اليت يتضمنها النظام، وكذا من حيث التزام واحًتام 

التحكم فيو؛ تسعى وظيفة التدقيق الداخلي إذل ربديد وتقييم  موظفي وإطارات البنك حملتوى ىذا النظام ودرجة
مواطن الضعف ومواقع اخللل اليت قد تنجم عنها ادلخاطر خبلل عملية منح االئتمان، وذلك وفق رلموعة من 
ادلراحل ادلرتبطة وادلتسلسلة حسب تدرج عملية التدقيق؛ لكي تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي األىداف اليت غلب 

سعى إليها البد أن تكون مستقلة عن الوظائف التنفيذية للبنك، لكي تسمح إبعطاء آراء موضوعية وحيادية أن ت
تساىم يف ربسُت وتطوير أوضاع البنك؛ تكمن فعالية وظيفة التدقيق الداخلي يف وعي وإدراك اإلدارة العليا دبدى 

وظيفة التدقيق الداخلي ال ؽلكن حصرىا يف أعليتها داخل البنك وما ؽلكن أن تقدمو كقيمة مضافة؛ إن مهمة 
تقييم نظام الرقابة الداخلية فقط، وإظلا يتعدى دورىا إذل التدقيق يف االسًتاتيجيات واألىداف ادلسطرة وكذا 
احملافظة على الذمة ادلالية وأصول ومنافع البنك؛ إن ربقيق وظيفة التدقيق الداخلي ذلدفها ادلتمثل يف ربسُت وتطوير 

البنك يتوقف على مدى حرص اإلدارة العليا وسلتلف اإلدارات التابعة ذلا على تطبيق ومتابعة التوصيات أوضاع 
ادلقدمة ضمن تقارير التدقيق ابعتبارىا ادلسؤولة عن شؤون تسيَت البنك وازباذ القرارات، وعن مدى ربفيز ىؤالء 

لعاملُت داخل البنك؛ رغم أعلية وظيفة التدقيق ادلدققُت الداخليُت، وتوفَت ظروف عمل مبلئمة ذلم ولغَتىم من ا
الداخلي داخل البنك إال أهنا تبقى حديثة العهد يف معظم البنوك اجلزائرية العمومية منها واخلاصة سواء من حيث 
إنشائها كوظيفة داخلية ضمن اذليكل التنظيمي أو من حيث تعزيز موقعها ومهامها ضمن العمل البنكي؛ إن 

اطر على مستوى بنك الربكة يتوقف على تطوير نظام إدارة ادلخاطر وتعزيزه على مستوى الوكاالت التحكم يف ادلخ
لكي يسمح دبتابعة العمليات االئتمانية ورصد مواقع اخللل اليت قد ينجم عنها اخلطر وكذا ربديث مناىج وطرق 

 ربديد مدى قدرة العميل على الوفاء ابلتزاماتو.
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 علميةالفرع الثاين: الدراسات السابقة على شكل مقاالت 

 زاىية توام""ودمحم العيد"  &"، "خدجية دتار Mansouria ZAAFRANEأوال: دراسة "

 L’audit et le contrôle( بعنوان: "4002، )سنة Mansouria ZAAFRANEدراسة  -
des risques dans le milieu bancaire Cadre de référence des banques 

algériennes"1: 

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ربديد موعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رل

 اجلزائرية اللوائح عرض تطور طبيعتها؛ يف وادلعقدة ادلتأصلة البنكية ادلخاطر ومنع اكتشاف يف البنكي التدقيق دور
ادلخاطر يف البنوك؛ إبراز مساعلة التدقيق البنكي يف تطوير وترقية النشاط  وإدارة ادلصريف النشاط توسيع حيث من

 البنكي.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 العامة اإلدارة ربسُت أجل من ادلصرفية والعمليات األنشطة وتقييم دلراقبة مهمة حاجة ىو ادلصريف التدقيق التالية:
 الوقاية يف دوره إذل ابلنظر وأعليتو مكانتو يؤكد أن ادلصريف القطاع يف التدقيق ادلالية؛ استطاع وادلؤسسات للبنوك

 على اإلشراف ربسُت إذل يهدف خارجي مصريف تدقيق إبجراء ابزل جلنة اشًتاط وكذلك ادلخاطر، عن والكشف
 البنوك شهدت اجلزائري، السياق أزمات؛ يف وسلسلة دائمة بتغَتات سبر اليت ادلالية وادلؤسسات البنوك على الرقابة

 بوتَتة اجلزائرية البنوك نشاط ربسُت إذل دائما األخَت يهدف ادلصرفية، اللوائح يف تغيَتات عدة ادلالية وادلؤسسات
 كبَتة أعلية ادلصرفية السلطات تورل وابدلثل، احملاسيب، واإلفصاح االحًتازية اإلدارة حيث من سيما ال دولية،

 .ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف ادلدقق دلساعلة

( بعنوان: "دور التدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة ادلخاطر 4002العيد، )سنة  دمحم&  دتار دراسة خدجية -
 :2وكالة مستغامن(" BDLادلصرفية يف اجلزائر )دراسة حالة بنك التنمية احمللية 

كد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأت
بيان الدور الذي يلعبو ادلدقق الداخلي يف تفعيل الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل ت

إدارة ادلخاطر ابدلصارف اجلزائرية وذلك من خبلل احلصول على ادلستندات اليت تبُت طريقة ادلؤسسة يف إدارة 
                                                             
1 Mansouria ZAAFRANE, L’audit et le contrôle des risques dans le milieu bancaire Cadre de référence des banques algériennes, Article 

publié dans la Revue les cahiers du POIDEX, laboratoire de Politique Industrielle et Développement des Echanges Extérieurs, faculté des 

Sciences Economiques et Commerciales et Sciences de Gestion, Université de Mostaganem, Algérie, Volume 5, Numéro 2, Septembre 2016, 

pp : 5-22. 
اقتصادايت  جملة يف منشور مقال(، مستغازل وكالة BDL احمللية التنمية بنك حالة دراسة) اجلزائر يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلي التدقيق دور، العيد دمحم & سبار خدغلة 2

 .203-186: ص ص ،2017أفريل  ،1 ، العدد2اجمللد  اجلزائر، جامعة ادلسيلة، التسيَت، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ،األعمال والتجارة
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ادلعلومات ومناسبتها لطبيعة ادلنشأة ومراجعة تقارير تقييم ادلخاطر اليت مت سلاطرىا، والتأكد من خبلذلا على مشولية 
 وضعها من قبل اإلدارة أو ادلدققُت اخلارجيُت.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
الرقابة الداخلية؛ تتمركز وظيفة التدقيق الداخلي على قمة  وظيفة التدقيق الداخلي ىي جزء مهم من نظام التالية:

ىرم نظام الرقابة الداخلية؛ دور التدقيق الداخلي التغيَت من الًتكيز على اجلوانب ادلالية ليشمل اجلوانب اإلدارية 
ابة الداخلية؛ ابإلضافة إذل تقدصل اخلدمات االستشارية؛ للتدقيق الداخلي دور يف تقييم كفاية وفعالية نظام الرق

يهدف التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات البنكية إذل محاية أصول البنك وزايدة موثوقية القوائم ادلالية؛ يهدف التدقيق 
الداخلي يف البنوك إذل مراجعة مدى إلتزام البنوك ابلسياسات واإلجراءات والقوانُت؛ يساىم التدقيق الداخلي يف 

ن خبلل تقليص وربديد ادلخاطر البنكية ودرجة خطورهتا؛ تعترب الكفاءة ادلهنية تفعيل إدارة ادلخاطر يف البنوك م
)ادلعرفة واخلربة واستمرارية التأىيل( للمدقق الداخلي يف البنك عنصرا ىاما يف تفعيل التدقيق الداخلي وإدارة 

 ادلخاطر ابحًتافية وموضوعية.

 :1خلية كمقاربة جديدة إلدارة ادلخاطر ادلصرفية"( بعنوان: "ادلراجعة الدا4002دراسة زاىية توام، )سنة  -

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
إبراز الدور الفعال للمراجعة الداخلية يف إدارة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل

 .2008ؤسسات البنكية عقب األزمة ادلالية العادلية لسنة ادلخاطر على مستوى ادل

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
تعترب ادلراجعة الداخلية أداة دلد اإلدارة العليا ابدلعلومات الضرورية اليت تساعدىا يف ازباذ القرارات من  التالية:

انحية، وإمدادىا ابدلعلومات عن مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ادلطبق من انحية أخرى؛ اتسع نطاق 
ادلراجعة الداخلية من الدور التقليدي وىو ادلراجعة ادلالية إذل الدور احلديث وىو ادلراجعة اإلدارية مث إذل ادلساعلة يف 

وتطبيق مدخل ادلراجعة على أساس اخلطر؛ أظهرت األزمة ادلالية للعام  خلق القيمة عن طريق مراجعة إدارة ادلخاطر
نقطيت ضعف أساسيتُت للقطاع ادلصريف وعلا خاصية احللقية، وعدم أخذ ادلخاطر ادلرتبطة ابألدوات ادلالية  2008

ادلالية للعام  إثر األزمة 3ادلعقدة بعُت االعتبار بصفة كافية يف طرق حساب نسبة ادلبلءة؛ جاءت إتفاقية ابزل 
للتخفيف من حدهتا من جهة ولتجنيب العادل من ىزات مستقبلية من جهة أخرى، واستهدفت ربسُت  2008

صبلبة البنوك بصفة فردية عن طريق متطلبات أعلى من رأس ادلال وذات جودة أفضل، معايَت السيولة ومؤشر 
وستجعل البنوك تتكبد خسائر كبَتة من أجل تطبيق  أهنا مكلفة جدا 3الرافعة ادلالية؛ ما يعاب على مقررات ابزل 

                                                             
جامعة  االقتصادية، والسياسات العودلة سلرب ،اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات االقتصادية يف منشور مقال، ادلصرفية ادلخاطر إلدارة جديدة كمقاربة الداخلية ادلراجعة، زاىية توام 1

 .234-217: ص ص ،2014ديسمرب  ،1 ، العدد5اجمللد  اجلزائر، ،3اجلزائر 
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ال يعاجل مشكل اخلطر ادلعنوي إال  CRD 4النسب ادلختلفة، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فمعيار ادلبلءة 
بطريقة غَت مباشرة عن طريق زبفيض احتمال إفبلس البنوك بصفة فردية؛ أظهرت االستطبلعات اليت قام هبا 

جعُت الداخليُت بعد األزمة العادلية أن أقسام ادلراجعة الداخلية كثفت رلهوداهتا يف تقييم ادلعهد األمريكي للمرا
فعالية إدارة ادلخاطر؛ هتدف إدارة ادلخاطر إذل زبفيف احتماالت حدوث ادلخاطر، وزبفيض اخلسارة احملتملة عند 

طر خاصة بعد األزمة ادلالية وذلك من وقوع ىذه ادلخاطر وتعترب ادلراجعة الداخلية عنصرا فعاال يف إدارة ادلخا
 خبلل مساعدة ادلدراء يف ربديد ادلخاطر، تقييمها وكيفية االستجابة والتعامل معها.

"حاج قويدر قورين، و عبد ادلالك مهري" &مليكة تومي"، "فريد أمين  &"إمساعيل بوغازي اثنيا: دراسة 
 عمر عبو" &أبوبكر الصديق قيداون 

( بعنوان: "مسامهة وظيفة التدقيق الداخلي يف 4002مليكة تومي، )سنة  &دراسة إمساعيل بوغازي  -
تقييم نظام الرقابة الداخلية وحتسٌن عمليات إدارة ادلخاطر لغرض تفعيل احلوكمة )دراسة ميدانية على 

 :1البنوك التجارية النشطة يف اجلزائر("

يب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذب
معرفة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

رقابة ضمان تطبيق ادلعايَت البلزمة دلزاولة مهنة التدقيق الداخلية؛ توضيح دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام ال
الداخلية؛ معرفة مساعلة التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر؛ إبراز التفاعل بُت وظيفة التدقيق الداخلي وابقي 

 أطراف احلوكمة )التدقيق اخلارجي، جلنة التدقيق، رللس اإلدارة، اإلدارة(.

األخَت إذل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف 
تعترب احلوكمة البنكية نظام فعال لتحقيق إدارة سليمة وغرس رقابة يقظة شلا يسمح بضمان حقوق  التالية:

ادلساعلُت وادلستثمرين وابلتارل احلفاظ على مصاحل ادلودعُت أيضا؛ لقد تطورت مهنة التدقيق الداخلي عرب الزمن 
لنشاط التشغيلي؛ لقد مسحت معايَت التدقيق الداخلي الدولية يف ربسُت ومشلت اجلانب ادلارل واحملاسيب وأيضا ا

وظيفة التدقيق الداخلي وجودتو، وساعلت يف تفعيل حوكمة البنوك؛ يؤدي التدقيق الداخلي دورا فعاال يف تقييم 
وفعالية ىذا  نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خبلل ربديث وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية، حبيث تسمح كفاية

النظام من ربسُت احلوكمة داخل البنوك؛ يساىم التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر البنكية، وذلك عن طريق 
إعطاء أتكيدات أبن سلاطر العمل الرئيسية تدار بشكل جيد، وىذا من شأنو تفعيل احلوكمة يف البنوك؛ يساىم 

كمة ادلتمثلة يف التدقيق اخلارجي، جلنة التدقيق، رللس اإلدارة تواصل وتفاعل التدقيق الداخلي مع ابقي أطراف احلو 

                                                             
 البنوك على ميدانية دراسة) احلوكمة تفعيل لغرض ادلخاطر إدارة عمليات وربسُت الداخلية الرقابة نظام تقييم يف الداخلي التدقيق وظيفة مساعلة، تومي مليكة & بوغازي إمساعيل 1

 .391-365: ص ص ،2018جوان  ،1 ، العدد6اجمللد  اجلزائر، سكيكدة، جامعة ،الباحث االقتصادي جملة يف منشور مقال(، اجلزائر يف النشطة التجارية
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واإلدارة العليا، يف استفادة التدقيق الداخلي من أعمال وأدوار ىذه األطراف داخل البنوك، وىو ما يساىم يف 
 تفعيل احلوكمة يف البنوك.

 معاجلة يف الداخلي دقيقالت نظام ( بعنوان: "فعالية4002عبد ادلالك مهري، )سنة  &دراسة فريد أمين  -
 :1ادلصريف" النشاط خماطر ختفيض يف ومسامهتو البنكية العمليات

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 والفحص التدقيق نظام وفعالية أعلية مدى معرفةالفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل 

ىو  البنوك يف الداخلية ادلراجعة تقنية تطبيق من ادلنتظر اذلدف أن ابعتبار البنكية، معاجلة العمليات يف الداخلي
 احملتملة، األخطاء واالنـحرافات عن والكشف ابلتنبـؤ يسمح بشكل البنكية، ادلخاطر مجيع يف التحكم ضمان
 سليما توجيها ويضمن ادلعلومات من مصداقية يرفع أن شأنو من الذي األمر للنظام، احلقيقية القيمة معرفة بغرض

 .للقرارات

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
يقوم التدقيق لتغطيتها؛  الكافية ادلخصصات وتكوين ادلخاطر وتصنيف يقوم التدقيق الداخلي بتحديد التالية:

التدقيق  خلية احملاسبية؛ إن إقـامة والعمليات التسيَت ابلعمليات البنكية وعمليات اخلاصة ادلراقبة الداخلي بتحديد
 اإلطار احًتام الداخلية، ادلراقبة إلجراءات احلسن السَت خبصوص ادلسيـر وادلسؤول يطمئن البنك يف الداخلي
 اجلهة مع الداخلي التدقيق ادلقدمة؛ يعمل الـمالية ادلعلومات ومصداقية البنكية يف ادلخاطر التحكم القانوشل،
 قسم مستوى؛ يعمل كل سلاطر ربديد أجل اإلدارية من ادلستوايت مع مقاببلت وإجراء ادلخاطر عن ادلسؤولة
 يقومونشاطها؛  السًتاتيجية البنك وفقا وذلكالبنكية  ادلخاطر أولوايت وترتيب ربديد على الداخلي التدقيق
 اخلاصة التعليمات من البنك ادلركزي ما يصدره مع البنك إسًتاتيجية وانسجام مبلئمة من ابلتأكد الداخلي التدقيق

 ادلخاطر. إبدارة

 ( بعنوان: "مسامهة4002عبو، )سنة  عمر&  قيداون الصديق أبوبكر قورين، قويدر دراسة حاج -
 السلوك وقواعد الداخلي للتدقيق الدولية ادلعايًن ظل يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق

 :2اجلزائرية(" للبنوك ميدانية ادلهين )دراسة

                                                             
 يف متقدمة دراسات جملة يف منشور مقال، ادلصريف النشاط سلاطر زبفيض يف ومساعلتو البنكية العمليات معاجلة يف الداخلي التدقيق نظام فعالية، مهري ادلالك عبد & أؽلن فريد 1

 .221-202: ص ص ،2018جويلية  ،02 ، العدد01اجمللد  اجلزائر، جامعة تبسة، التسيَت، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،واحملاسبة ادلالية
 دراسة) ادلهٍت السلوك وقواعد الداخلي للتدقيق الدولية ادلعايَت ظل يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق مساعلة، عبو عمر & قيداون الصديق أبوبكر قورين، قويدر حاج 2

: ص ص ،2019 ديسمرب ،01 ، العدد19اجمللد  اجلزائر، جامعة ورقلة، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، كلية ،الباحث جملة يف منشور مقال(، اجلزائرية للبنوك ميدانية
419-434. 
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للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ربديد ف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىدا

 بينهمـا؛ دراسة ادلوجـودة العبلقـة طبيعـة وشـرح البنـوك، يف ادلخـاطر وإدارة ابلتدقيق الداخلي ادلتعلقة ادلفاىيم سلتلف
 الداخلي للتدقيق الدولية ادلعايَت ظل يف ادلخاطر البنكية، إدارة يف الداخلي للتدقيق البنوك اجلزائرية تطبيق مدى

 ادلهٍت. السلوك وقواعد

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 ىيئة متخصصة أول الداخليُت، ويعترب ادلدققُت معهد يف العادل يف الداخلي التدقيق على ادلشرفة اذليئة تتمثل التالية:

 تشغيلي، تدقيق) األنواع من رلموعة على الداخلي التدقيق يقوم العادل؛ يف إنشاؤىا مت الداخلي التدقيق رلال يف
 تنظم اليت ادلعايَت من نوعُت يوجد ؛(نظم ادلعلومات وتدقيق بيئي تدقيق األداء، تدقيق مارل، تدقيق االلتزام، تدقيق
 ادلدققُت معهد أصدر الداخلي، ادلدقق عمل ؛ لتنظيم(األداء ومعايَت الصفات معايَت) وعلا الداخلي التدقيق عمل

 ادلدقق هبا يتحلى أن غلب وىي قواعد ،(والسرية الكفاءة النزاىة، ادلوضوعية،) ادلهٍت السلوك الداخليُت قواعد
 إعداد يف تفكر اآلن اتفاقياهتا وىي بتحديث مرة كل ادلصرفية للرقابة ابزل جلنة بعملو؛ قيام قيامو أثناء الداخلي

 البعد ربليل نتائج خبلل البنوك؛ من تواجو أن ؽلكن اليت ادلخاطر من التقليل أو أجل احلد من 4 ابزل اتفاقية
 تطبق ادلعايَت اجلزائرية البنوك فإن ،(الداخلي التدقيق) ادلستقل للمتغَت( الداخلي للتدقيق الدولية ادلعايَت) األول

 التدقيق) ادلستقل للمتغَت( ادلهٍت السلوك قواعد) الثاشل البعد ربليل نتائج خبلل الداخلي؛ من للتدقيق الدولية
ادلهٍت؛ دبا أن البنوك اجلزائرية تطبق ادلعايَت الدولية للتدقيق  قواعد السلوك تطبق اجلزائرية البنوك فإن ،(الداخلي

 الداخلي وتطبق قواعد السلوك ادلهٍت، فالتدقيق الداخلي هبا يساىم يف إدارة ادلخاطر البنكية.

و"بالل شيخي، لعبيدي مهاوات  زينب حوري" &دمحم براق"، "مرمي عساس  &ة "فاتح بلواضح اثلثا: دراس
 سامية فقًن" &

 تفعيل يف الداخلية للمراجعة احلوكمي ( بعنوان: "الدور4002دمحم براق، )سنة  &دراسة فاتح بلواضح  -
 :1اجلزائرية" البنوك التجارية يف ادلخاطر إدارة

دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إذل نتائج علمية 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 أن ؽلكن اليت دواراأل ربديد ادلخاطر؛ وإدارة الداخلية ادلراجعة بُت العبلقة التعرض إذل مفهوم إدارة ادلخاطر؛ ابراز
 ادلخاطر. إدارة يف الداخلية ادلراجعة تؤديها

                                                             
 سلرب ،ادلستقبل االقتصادي اجمللة العلمية يف منشور مقال، اجلزائرية التجارية البنوك يف ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلية للمراجعة احلوكمي الدور، براق دمحم & بلواضح فاتح 1

 .208-195: ص ص ،2017ديسمرب  ،1 السنوي العدد، 5العدد التسلسلي ، 5اجمللد  اجلزائر، جامعة بومرداس، احملروقات، خارج اجلزائري االقتصاد مستقبل
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ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 إدارة وجود يتطلب األزمات شلا من العديد تواجو واليت اخلاصة الطبيعة ذات ادلؤسسات من البنوك تعترب التالية:

 البلزمة السياسات واإلجراءات بوضع البنك مسؤورل خبلذلا من يقوم عملية ىي ادلخاطر للمخاطر؛ إدارة فعالة
 أو منها احلد خبلل من ومعاجلتها أاثرىا تقييم سلتلفة لقياسها، تقنيات واستخدام أبنشطتو احمليطة ادلخاطر لتحديد
 ادلخاطر البنكية، ربديد عمليات يف تساىم واستشارية أتكيدية خدمات الداخلية ادلراجعة أاثرىا؛ يقدم من التقليل
 جمللس اإلدارة موضوعي أتكيد تقدصل ىو ادلخاطر إدارة يف الداخلي للمراجع األساسي الدور ومعاجلتها؛ تقييمها

 الداخلية ادلراجعة مبلئم؛ عمل إدارهتا بشكل يتم البنك سلاطر أن من والتأكد ادلخاطر، إدارة عمليات فعالية حول
 من الوقاية وابلتارل ادلخاطر إدارة فعالية على درجة أتثَتىا يتحدد أساسها على أساسية عناصر ثبلثة على يرتكز

 رلاالت ثبلثة أدائو؛ ىناك وجودة وموضوعيتو استقبلليتو الداخلي، للمراجع الكفاءة ادلهنية يف وادلتمثلة األزمات
 وىي األزمات من الوقاية وابلتارل ادلخاطر تفعيل إدارة يف الداخلية اجعةادلر  دور يكون أساسها على واليت أساسية

 .ومعاجلتها تقييمها ربديد ادلخاطر، يف الداخلية ادلراجعة دور

 ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق ( بعنوان: "دور4040زينب حوري، )سنة  &دراسة مرمي عساس  -
 :1سكيكدة(" لوالية ادلصارف من )دراسة عينة الدولية التدقيق معايًن ضوء يف ادلصرفية

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 يف الداخلي التدقيق مساعلة مدى على التعرفالفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إذل 

 الدولية. التدقيق دلعايَت وفقا والية سكيكدة يف العاملة ابدلصارف ادلصرفية ادلخاطر إدارة

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
 دبسؤولياهتم لبلضطبلع ادلطلوبة والكفاءة وادلهارات، ادلعرفة، يف البنك امتبلك الداخلي ادلدقق من يتطلب التالية:

 دلعايَت وفقا سبت أنشطتو أن يف البنك توضح الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يرفعها اليت الفردية؛ التقارير
 الرئيسية الرقابية والضوابط ادلخاطر أبى م وافية معرفة الداخلي ادلدقق الداخلي؛ ؽلتلك ادلهنية للتدقيق ادلمارسة
 الداخلي التدقيق أجهزة قبل من التدقيق مسات معايَت تطبيق ابدلصرف؛ يساىماخلاصة  ادلعلومات بتقنية ادلتعلقة

 أساس على سنواي خطة ابلبنك إعداد الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس ادلصارف؛ يتوذل يف ادلخاطر مواجهة يف
 إصلاز يف بفعالية لوتستعم كافية ادلوارد أن ابلبنك من الداخلي التدقيق مدير أولوايهتا؛ يتأكد وربديد ادلخاطر

 الداخلي ادلدقق الداخلية ابلبنك؛ يقوم وأنظمة الرقابة ادلخاطر إدارة تقييم يف الداخلي التدقيق نشاط اخلطة؛ يسهم
 من للتأكد سليم إشراف وادلوضوعية؛ يوجد ادلبلئمة والتقوؽلات التحليبلت أساس على عملو نتائج ابلبنك ببناء

 أجهزة قبل من األداء معايَت تطبيق العمل؛ يساىم أوراق خبلل من العمل نتائج لدعم ادلبلئمة ادلعلومات تسجيل
                                                             

 جملة يف منشور مقال(، سكيكدة لوالية ادلصارف من عينة دراسة) الدولية التدقيق معايَت ضوء يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق دور، حوري زينب & عساس مرصل 1
 .759-745: ص ص ،2020 أفريل ،1 ، العدد6اجمللد  اجلزائر، بشار، جامعة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، كلية ،البشائر االقتصادية
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 يف ادلوظفُت أداء فاعلية من ابلتأكد الداخلي ادلدقق ادلصارف؛ يقوم يف ادلخاطر مواجهة يف الداخلي التدقيق
 ادلعدة الداخلية للتوصيات اإلدارة استجابة مدى من ابلتأكد الداخلي ادلدقق ادلخاطر البنكية؛ يقوم مع التعامل
 الداخلي التدقيق أجهزة قبل من ادلخاطر إدارة تقييم ادلصرف؛ يساىم سلاطر إدارة وادلنظمُت لتقوية ادلدققُت بواسطة

 ادلصارف. يف ادلخاطر مواجهة يف

 التدقيق معايًن ( بعنوان: "أمهية4002فقًن، )سنة  سامية&  مهاوات لعبيدي شيخي، دراسة بالل -
 :1ادلخاطر" إدارة يف الداخلي التدقيق دور تفعيل يف الدولية

للوصول إذل نتائج علمية دقيقة وسليمة ذبيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إذل ربقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

التعريف ابدلخاطر وخطوات وسياسات إدارهتا؛ معرفة دور التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر؛ معرفة عبلقة الرقابة 
الداخلية إبدارة ادلخاطر؛ عرض مراحل التدقيق الداخلي ادلبٍت على إدارة ادلخاطر؛ عرض أنشطة التدقيق الداخلي 

طلبات تفعيل دور التدقيق الداخلي يف تدقيق ادلخاطر؛ معرفة اليت تسمح بتحسُت عملية إدارة ادلخاطر؛ التطرق دلت
 العوامل اليت أتخذ بعُت اإلعتبار عند ربديد دور التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إذل النتائج 
لوظيفة التدقيق الداخلي ثبلثة أدوار مهمة يف تفعيل عملية إدارة ادلخاطر، ذلا دور وقائي من خبلل أتييد  التالية:

ودعم وظيفة إدارة ادلخاطر وادلساعدة يف تطوير اسًتاتيجياهتا، وكذا ذبميع سلتلف التقارير عن ادلخاطر، إضافة إذل 
فاءة وفعالية وصحة تقييم عملية إدارة ادلخاطر، وكذا دورىا التأكيدي من خبلل تقدصل أتكيدات لئلدارة بشأن ك

التأكيد على مشولية عمليات إدارة ادلخاطر لكافة أوجو النشاط والعمليات مع مدى السهر على ربديث وتطوير 
ىذه العمليات، إضافة إذل الدور اإلستشاري والذي يتجلى يف تقدصل التوصيات البلزمة لئلدارة دلساعدهتا يف ربديد 

للممارسة ادلهنية للتدقيق الداخلي  الدولية ادلعايَتييم ادلخاطر وإجراءات اإلستجابة ذلا، وكل ىذا نصت عليو وتق
 ابلتقييم الداخلي التدقيق نشاط " واليت تنص على وجوب قيامطبيعة العمل" 2100 الدولية: ادلعايَتالسيما 
 ومنهجية نظامية مقاربة إبتباع وذلك ادلنشأة، يف والرقابة ادلخاطر وإدارة احلوكمة مسار من كل ربسُت يف واإلسهام

 استباقيون ادلدققون يكون عندما تتعززان الداخلي للتدقيق ادلضافة والقيمة ادلصداقية إن ،ادلخاطر على ومبنية
 "احلوكمة" واليت تنص على وجوب 2110 ؛االعتبار يف ادلستقبلية اآلاثر وأتخذ جديدة آفاق تقييماهتم وتعطي

 احلوكمة أساليب لتحسُت ادلناسبة التوصيات وتقدصل ادلؤسسة يف احلوكمة مسار تقييمب الداخلي التدقيق نشاطقيام 
قيام  واليت تنص على وجوب "إدارة ادلخاطر" 2120؛ والرقابة ادلخاطر إدارة عمليات على اإلشراف عرب ادلنشأة
واليت تنص على  "الرقابة" 2130؛ ادلخاطر إدارة مسار ربسُت يف وادلساعلة فعالية تقييمب الداخلي التدقيق نشاط

                                                             
 ،اجمللة الدولية لألداء االقتصادي يف منشور مقال، ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق دور تفعيل يف الدولية التدقيق معايَت أعلية، فقَت سامية&  مهاوات لعبيدي شيخي، ببلل 1

 .64-53: ص ص ،2018 جوان ،1 ، العدد1اجمللد  اجلزائر، جامعة بومرداس، اجلزائرية يف ظل احلركية االقتصادية الدولية،سلرب أداء ادلؤسسات االقتصادية 
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 فعاليتها، تقييم خبلل من فعلية رقابية ضوابط على احلفاظ يف لمنشأةل الداخلي التدقيق نشاط ضرورة مساعدة
 الضوابط وفعالية مبلئمة مدى تقييمالقيام ب الداخلي التدقيق نشاط على ، كما غلبادلستمر لتحسينها والدفع
ادلعايَت الدولية أكدت  . فقدادلعلومات وأنظمة والعمليات ابحلوكمة ادلتعلقة ادلنشأة سلاطر مع التعامل يف الرقابية

على ضرورة وجود التعاون والتكامل بُت كل من قسم وظيفة التدقيق الداخلي وقسم إدارة ادلخاطر مع للتدقيق 
 احلرص على مراعاة اإلستقبللية بينهما.
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 حول التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية ادلبحث الثاين: الدراسات السابقة األجنبية

ىناك العديد من الدراسات السابقة األجنبية اليت تناولت التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، إما بصفة 
 منفصلة أو بصفة متصلة، سوف ضلاول التطرق ألعلها من خالل ىذا ادلبحث.

 األول: الدراسات اليت تناولت التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلةادلطلب 

لقد تناولت العديد من الدراسات األجنبية التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة، سنستعرض 
 أعلها يف ىذا ادلطلب.

 الفرع األول: الدراسات اليت تناولت التدقيق يف ادلؤسسات البنكية

 حسني خولةو" "ادلدىون إبراىيم رغدة" ،"النونو كامل سعيد دمحم كمال"، "جنم ابن توفيق"دراسة أوال: 
 "ىاشم ىادي ميثاق &محدان 

( بعنوان: "العمليات ادلصرفية غري القانونية ودور الرقابة والتدقيق يف 2102دراسة جنم ابن توفيق، )سنة  -
 :1ادلصارف العراقية("ضوء مبادئ ابزل )دراسة استطالعية يف 

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 يف ادلصارف الرقابة نظم التزام مدى على التعرفالفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل 

 تعاين اليت الضعف نقاط على وزلاولة تعزيزىا، والتغلب فيها االغلابية اجلوانب إلظهار ادلصرفية للرقابة ابزل ٔتبادئ
 حقوق على ػلافظ سليم مصريف قطاع إىل التوصل مث ومن القانونية ادلصرفية غَت العمليات من للحد منها،

 للمساعلة ابلشكل ادلناسب للدولة والنقدية ادلالية السياسة تنفيذ وصحة سالمة ويضمن ادلودعُت وادلستثمرين
 وازدىاره. الوطٍت االقتصاد تطوير يف فعال بشكل

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 غَت ادلنظمة، والتجارة ادلخدرات، واجلرؽلة مثل أخرى أنشطة يف أصول ذلا القانونية غَت ادلصرفية العمليات التالية:

 النساء) األبيض وابلرقيق البشرية، ابألعضاء السياسي، واإلداري وادلايل، واالٕتار لألسلحة، والفساد ادلشروعة
 إلقرار اخلليج دول مُت حثيثاً  واىتماماً  سعياً  القصوى؛ إن ىناك اخلطورة ذات األنشطة من ذلك وغَت( واألطفال
 جرائم ارتكاب وسائل انتشارىا؛ تتقدم من وٖتد القانونية غَت ادلصرفية ىذه العمليات ٕترم وقوانُت تشريعات
 جديد إلكًتوين نظام على حصلنا فكلما واإللكًتوين التقدم التكنولوجي ٔتستوى القانونية غَت ادلصرفية العمليات

                                                             
 ،رللة االقتصادي اخلليجي يف منشور مقال، (العراقية ادلصارف يف استطالعية دراسة) ابزل مبادئ ضوء يف والتدقيق الرقابة ودور القانونية غَت ادلصرفية العمليات، توفيق ابن صلم 1

 .203-159: ص ص ،2012 ديسمرب ،23 ، العدد29اجمللد  العراق، ،البصرة جـامعـــة الـعـربـــي، واخلليــــج البصرة دراســـات مـركـز



 البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

171 
 

 العراقي ادلركزي للبنك الكامل اإللتزام عدم اإلجرامية؛ إن أنشطتهم يف واستغلوه مزاايه ومعطياتو مرتكبوىا اغتنم
الذي  األمر الرقايب، عملو يف وقصور ضعف نقاط وجود إىل أدى الفعالة للرقابية ادلصرفية ابزل مبادئ بتطبيق
 ادلراقبون هبا يقوم اليت ادليدانية اجلوالت عدد األمثل؛ قلة ابلشكل األخرى ادلصارف ومراقبة ضبط عن قاصرا جعلو

 عدم مقدرهتم يربر ما ىو اجلوالت، بُت الزمنية الفًتة وتباعد عددىم قلة عن فضالً  ادلصارف العراقية يف ادلصرفيون
 .ادلصرفية الفروع سلتلف على ادليدانية ابلرقابة القيام على

 الداخلي التدقيق معايري تطبيق ( بعنوان: "مدى2112النونو، )سنة  كامل سعيد دمحم دراسة كمال -
 :1غزة" قطاع يف العاملة اإلسالمية البنوك عليها يف ادلتعارف

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 على الداخلي؛ التعرف التدقيق وظيفة أىداف أعلية على الداخلي؛ التعرف التدقيق وأنواع مفهوم على الوقوف
اإلسالمية؛  البنوك يف ادلطبقة الداخلي التدقيق معايَت على اإلسالمية؛ التعرف البنوك يف الداخلية الرقابة نظام

 اإلسالمية. البنوك يف الداخلي التدقيق معايَت تطبيق دون ٖتول اليت ادلعوقات على التعرف

البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج  ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن
 األداء معايَت يف تطبيق تفاوت ىناك غَت كافية؛ بدرجة الداخلي التدقيق معاير تطبق اإلسالمية البنوك إن التالية:
 اخلاصة ادلعايَت بقتط اإلسالمية البنوك أن الدراسة أظهرت وادلتوسطة؛ اجليدة بُت ما مجيعها تًتاوح كانت حيث

ابالسـتقاللية  ادلتعلقـة اخلاصـة ادلعايَت تطبق اإلسالمية البنوك أن الدراسة بدرجـة جيدة؛ أظهرت الـداخلي للتدقيق
 يستوجب شلا الداخليُت ادلدققُت قبل من العناية ادلهنية بذل تطبيقات يف تفاوت جيدة؛ ىناك بدرجة وادلوضوعية

 التدقيق معايَت بتطبيق الداخليُت ادلدققُت التزام اخلصوص؛ إن مدى ىذا يف والعلمية ادلهنية األصول مراعاة األمر
بتقييم  يتعلق ما ابستثناء الداخلي، للمدقق ادلتغَتات الشخصية ابختالف ؼلتلف ال اإلسالمية البنوك يف الداخلي
 من أكثر معرفة لديو ألن احملاسب ذلـك ويرجع احملاسبة ٗتصص لصاحل فروق وجود لوحظ ادلخاطر إدارة وتطوير

 وىذا واإلداري القانوين اجلانب يف الداخلي التدقيق معايَت تطبيق تعيق معوقات ىناك التدقيق؛ ٔتعايَت غَته
 وجود ذلك؛ على تشرف وجهة الداخلية التدقيق معايَت بتطبيق اباللتزام البنوك يلزم قانوين إلزام وجود يستوجب
 خاصة داخلية تدقيق معايَت وجود عدم :بسبب اتم بشكل الداخلي التدقيق معايَت بتطبيق تتعلق فعلية معوقات
 ٔتعايَت االلتزام ألعلية كايف إدراك وجود الداخلي، عدم التدقيق معايَت تطبيق تكاليف اإلسالمية، ارتفاع ابلبنوك
 اإلسالمية. البنوك يف الداخلي التدقيق أعلية الداخلي، اطلفاض التدقيق

                                                             
رسالة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل، كلية ، غزة قطاع يف العاملة اإلسالمية البنوك يف عليها ادلتعارف الداخلي التدقيق معايري تطبيق مدى، النونو كامل سعيد دمحم كمال 1

 .2009، فلسطُت، غزة-اجلامعة اإلسالميةالتجارة، 
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 الداخلي التدقيق بني العالقة يف ادلؤثرة ( بعنوان: "العوامل2102ادلدىون، )سنة  إبراىيم دراسة رغدة -
 اخلارجي )دراسة التدقيق تكلفة وختفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز يف وأثرىا ادلصارف واخلارجي يف

 :1تطبيقية("

موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي  للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل
 إبراز الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 الداخلية الرقابة نظام تعزيز وأثرىا يف اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بُت العالقة تعزيز يف التدقيق جلنة دور
 عمل على اخلارجي ادلدقق اعتماد أثر غزة؛ توضيح يف قطاع العاملة ادلصارف يف اخلارجي التدقيق تكلفة وٗتفيض

 الداخلية الرقابة نظام تعزيز يف وأثره اخلارجي والتدقيق الداخلي بُت التدقيق العالقة تعزيز يف الداخلي ادلدقق
 ادلدقق من كل التزام أعلية على غزة؛ الوقوف قطاع يف العاملة ادلصارف يف اخلارجي تكلفة التدقيق وٗتفيض
 وٗتفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز يف وأثره بينهما العالقة يف تعزيز ادلهٍت ابلتطوير اخلارجي وادلدقق الداخلي

 بُت ومنتظم فعال وتشاور تواصل وجود أثر على غزة؛ التعرف قطاع يف العاملة ادلصارف يف التدقيق اخلارجي تكلفة
 تكلفة وٗتفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز يف وأثره بينهما العالقة تعزيز اخلارجي يف وادلدقق الداخلي ادلدقق

 التدقيق اخلارجي.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 تقوم حيث يف ادلصارف اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بُت العالقة تعزيز يف بدورىا التدقيق جلنة تقوم التالية:
 جلنة التزام أن اخلارجي، حيث وادلدقق ادلدقق الداخلي من كل يقدمها اليت وادلالحظات التوصيات تنفيذ ٔتتابعة

الطرفُت؛  بُت التعاونية العالقة يف ادلؤثرة العوامل من أىم واخلارجي الداخلي ادلدقق بُت التعاون تعزيز يف التدقيق
 يف الداخلية الرقابة يعزز نظام اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بُت العالقة تعزيز يف بدورىا التدقيق جلنة قيام

 ادلخاطر تقدير من واخلارجي الداخلي ادلدقق اليت ٘تكن ادلالئمة البيئة بتوفَت التدقيق جلنة تقوم حيث ادلصارف،
 نظام يف الضعف نقاط معهم وتناقش كما ادلناسب، ابلشكل ادلتعددة وإجراء االختبارات الرقابة إجراءات وتقييم

 تعزيز يف بدورىا التدقيق جلنة ادلصارف؛ قيام يف الداخلية الرقابة نظام لتعزيز قوة نقاط إىل ٖتويلها الرقابة وفرص
 اخلطط التدقيق جلنة تضع حيث اخلارجي التدقيق تكلفة يف ٗتفيض يسهم واخلارجي الداخلي التدقيق بُت العالقة
 يقلل ساعات شلا اخلارجي ادلدقق من ادلبذول للجهد تقليالً  الداخلي ابدلدقق اخلارجي استعانة ادلدقق تعزيز بشأن
 نظام تعزيز يف الداخلي ادلدقق عمل على اخلارجي ادلدقق اعتماد اخلارجي؛ يساعد ادلدقق أتعاب ويقلل العمل
 على الداخلي للحصول ادلدقق عمل وأوراق بتقارير اخلارجي ادلدقق يستعُت حيث ادلصارف، الداخلية يف الرقابة

 ادلدقق اعتماد الداخلية؛ يساعد نظام الرقابة وكفاءة وتقومي فعالية للمصرف الداخلية الرقابة نظام عن كامل فهم

                                                             
 دراسة) اخلارجي التدقيق تكلفة وختفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز يف وأثرىا ادلصارف يف واخلارجي الداخلي التدقيق بني العالقة يف ادلؤثرة العوامل، ادلدىون إبراىيم رغدة 1

 .2014، فلسطُت، غزة-التجارة، اجلامعة اإلسالميةرسالة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل، كلية ، (تطبيقية
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 ادلدقق على اخلارجي ادلدقق يعتمد حيث يق اخلارجيالتدق تكلفة ٗتفيض يف الداخلي ادلدقق عمل على اخلارجي
 عملو ساعات ٗتفيض يف يساىم شلا الداخلي، ادلدقق قبل من العمل ادلنجز ابحلسبان أيخذ ْتيث الداخلي
 ادلدقق على اعتماده مدى على كبَتة بدرجة تعتمد اخلارجي ادلدقق أتعاب أتعابو، حيث أن ٖتديد من والتقليل

 تعزيز يف بينهم، ويساعد العالقة يفعل ادلستجدات دلواكبة ادلهٍت ابلتطوير واخلارجي الداخلي ادلدقق الداخلي؛ التزام
 الرقابة نظام وتقييم دراسة عند ادلهنية الواجبة العناية ببذل الطرفُت التزام خالل من وذلك الداخلية الرقابة نظام

 التزام ويساعد كما ادلستجدات، دلواكبة ادلناسب والتعليمالتدريب  وتلقيهم وقدراهتم مهاراهتم وبتنمية الداخلية
اخلارجي  ادلدقق قيام خالل من وذلك اخلارجي التدقيق تكلفة بتخفيض ادلهٍت واخلارجي ابلتطوير الداخلي ادلدقق

 الكافية ادلعرفة مؤىل ولديو فعال داخلي تدقيق قسم وجود حال يف إجراءاتو ونطاق اختباراتو مدى من ابلتخفيض
 العالقة على تعزيز اخلارجي وادلدقق الداخلي ادلدقق بُت وفعال منتظم وتشاور تواصل وجود ادلهنية؛ يساعد ابدلعايَت
 الداخلي ادلدقق يزود حيث التدقيق اخلارجي تكلفة وؼلفض ادلصارف يف الداخلية الرقابة نظام ويعزز كما بينهما
 إلدخال التوصيات تقدمي يف ويتعاوانن كما الداخلية، نظام الرقابة لفاعلية وتقييمو قياسو بنتائج اخلارجي ادلدقق

 وازدواجية تكرار لتجنب العمل توقيت على ويتفقان تعزيزه، على والعمل الرقابة الداخلية نظام يف التحسينات
 العمل.

 لنظام مقرتح تدقيق ( بعنوان: "برانمج2102ىاشم، )سنة  ىادي ميثاق&  محدان حسني دراسة خولة -
 :1"(ACH) االلكرتونية الصكوك مقاصة

 تدقيق برانمج اقًتاح إىل يهدف البحث فإن البحث فرضية مع ينسجم ؤتا البحث مشكلة تضمنتو ما ضوء يف
، االلكًتونية ادلصرفية ادلخاطر إلدارة ابزل ٔتقررات ما جاء االعتبار بنظر أيخذ االلكًتونية الصكوك مقاصة نظام
 الرافدين مصرف) البحث عينة على وتطبيقو ،ادلعلومات تقنية بيئة ظل يف COBIT إطار متطلبات عن فضال

 .(الرشيد ومصرف

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 االلكًتونية الصكوك مقاصة نظام لفحص االٖتادي ادلالية الرقابة ديوان لدى تدقيقي برانمج وجود دمالتالية: ع

(ACH)  ادلشاركة احلكومية للمصارف ادلعلومات لتقانة التحتية البٌت ضعف؛ احلكومية ادلصارف يف ادلطبق 
 العراقي ادلركزي البنك دور عف؛ ضاالكتمال طور يف زالت ما واليت (ACH) االلكًتونية الصكوك مقاصة بنظام

 تعليمات تطبيق يف( ACH) االلكًتونية ادلقاصة ابلنظام ادلشاركة احلكومية ادلصارف على االلتزام رقابة تطبيق يف
 .االلكًتونية الصكوك مقاصة نظام ؼلص فيما البنك ىذا

                                                             
 العايل ادلعهد ،ومالية زلاسبية دراسات رللة يف منشور مقال، (ACH) االلكًتونية الصكوك مقاصة لنظام مقًتح تدقيق برانمج، ىاشم ىادي ميثاق&  محدان حسُت خولة 1

 .86-70: ص ص ،2017 الفصل الرابع ل ،41 العدد ،12اجمللد  ،العراق ،بغدادجامعة  ،وادلالية احملاسبية للدراسات
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 الكحلوت" عمر "خالدوالصوص"  زلمود سعيد اثنيا: دراسة "يوسف دمحم مطرية"، "إايد

 الداخلية وادلراجعة اخلارجية ادلراجعة بني التكامل ( بعنوان: "أثر2102دراسة يوسف دمحم مطرية، )سنة  -
 :1غزة(" قطاع يف الوطنية البنوك على تطبيقية الداخلية )دراسة الرقابة تعزيز نظام على

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا 

التعرف على أثر التكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية؛ التعرف على أوجو 
يف التكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية؛ التعرف على مدى حجم التكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية 

البنوك الوطنية الفلسطينية؛ اخلروج ٔتجموعة من النتائج والتوصيات اليت تعمل على تعزيز عملية التكامل بُت 
 ادلراجعة اخلارجية والداخلية يف البنوك الوطنية الفلسطينية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
يوجد أتثَت للتكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية على تعزيز نظام الرقابة الداخلية؛ ال يوجد أتثَت  الية:الت

للتكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية يف رلال دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف تعزيز نظام الرقابة 
جية والداخلية يف رلال وضع خطة وبرامج تدقيق يف تعزيز نظام الداخلية؛ يوجد أتثَت للتكامل بُت ادلراجعة اخلار 

الرقابة الداخلية؛ يوجد أتثَت للتكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية يف رلال إعداد التقارير يف تعزيز نظام الرقابة 
رقابة الداخلية تعزى الداخلية؛ يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور التكامل بُت ادلراجعتُت يف تعزيز نظام ال

مراجع خارجي( لصاحل ادلراجع الداخلي؛ ال توجد فروق ذات داللة  -دلتغَت ادلسمى الوظيفي )مراجع داخلي 
إحصائية حول دور التكامل بُت ادلراجعتُت يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية تعزى دلتغَتي )ادلؤىل العلمي، سنوات 

 اخلربة(.

 آليات دعم يف ادلراجعة جلان دور فاعلية ( بعنوان: "مدى2102ص، )سنة الصو  زلمود سعيد دراسة إايد -
 :2فلسطني(" يف العاملة البنوك على تطبيقية واخلارجي )دراسة الداخلي التدقيق

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها 

 مفهوم عليها ينطوي األساسية اليت ادلقومات وٖتليل ادلراجعة جلان أعضاء هبا يتمتع اليت اخلصائص على التعرف

                                                             
رسالة ماجستَت ، (غزة قطاع يف الوطنية البنوك على تطبيقية دراسة) الداخلية الرقابة نظام تعزيز على الداخلية وادلراجعة اخلارجية ادلراجعة بني التكامل أثر، مطرية دمحم يوسف 1

 .2017، فلسطُت، غزة-جامعة األزىريف احملاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
رسالة ماجستَت يف ، (فلسطني يف العاملة البنوك على تطبيقية دراسة) واخلارجي الداخلي التدقيق آليات دعم يف ادلراجعة جلان دور فاعلية مدى، الصوص زلمود سعيد إايد 2

 .2012، فلسطُت، غزة-احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
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 بتطبيق ادلهام فلسطُت يف العاملة البنوك يف ادلراجعة جلان أعضاء التزام مدى على اللجان؛ التعرف تلك
 تؤىلها اليت الالزمة ابلصالحيات ادلراجعة جلان ٘تتع واللوائح؛ مدى التعليمات يف عليها ادلنصوص وادلسئوليات

 التدقيق آليات دعم يف ادلراجعة جلان دور على ادلراجعة؛ الوقوف جلان عمل آليات على بدورىا؛ التعرف للقيام
 .واخلارجي الداخلي

الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف 
 على سلطة النقد ومفتشي اخلارجيُت احلساابت ومدققي الداخليُت احلساابت مدققي من كل آراء اتفقت التالية:

 اخلصائص ادلراجعة جلان ءأعضا يف عام بشكل واخلارجي؛ يتوفر الداخلي التدقيق دعم يف ادلراجعة جلان ودور أعلية
 وادلسئوليات ادلهام بتطبيق ادلراجعة جلان واخلارجي؛ تلتزم الداخلي التدقيق يف دعم بفاعلية دورىا دلمارسة الالزمة

 وتعمل الداخلي، استقالل ادلدقق وتدعم الداخلي، التدقيق نتائج فهي تقوم بفحص النقد، سلطة حددهتا اليت
اخلارجي يف  احلساابت مدقق على عمل كما تشرف إدارة البنك، ورللس الداخليُت ادلدققُت بُت وصل كحلقة
البنك؛  يف الداخلي التدقيق مدير ومكافآت راتب اخلارجي، وٖتدد ادلدقق مع دورية اجتماعات وتعقد البنك،
 تستطيع مهام، حيث من بو تقوم ما خالل من ذلك ويظهر الصالحيات من ابلعديد ادلراجعة جلان تتمتع

 اإلدارات من معلومات أية على وكذلك احلصول ابلبنك اخلاصة والبياانت والسجالت التقارير كافة على اإلطالع
 ادلراجعة جلان لدى أن اجتماعاهتا؛ تبُت حلضور البنك إدارة يف رللس عضو أي استدعاء تستطيع وأهنا التنفيذية،

 من عليو ومصادق اللجان تلك مهام ػلدد مكتوب ميثاقوجود  وذلك من خالل معينة، عمل آليات البنوك يف
 للمتغَتات تعزى واخلارجي، الداخلي التدقيق دعم يف جلان ادلراجعة دور فاعلية مدى اإلدارة؛ إن رللس قبل

 .العملية( اخلربة العلمي، التخصص العلمي، ادلؤىل احلالية، العمر، الوظيفة )اجلنس، الشخصية

 بدراسة اخلارجيني احلساابت مدققي التزام ( بعنوان: "مدى2112)سنة  الكحلوت، عمر دراسة خالد -
 :1فلسطني" يف العاملة البنوك التجارية يف الداخلية الرقابة نظام وتقومي

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 دراسة فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، 

 مدى التجارية؛ ٖتديد فـي البنوك الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص عن اخلارجي احلساابت مدقق مسؤولية مدى
فلسطُت؛  يف العاملة جاريةالت فـي البنوك الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص ٕتاه اخلارجيُت احلساابت مدققي التزام

 والتطبيقية؛ تقدمي الدراسـة النظرية نتـائج ٖتليـل خالل من احلساابت تدقيق ٔتهنة ادلتعلقة ادلؤشرات أىم استخالص
 .فـي فلسطُت احلـساابت مـدققي أداء وكفاءة فاعلية ٖتسُت يف تسهم أن ؽلكن اليت التوصيات

                                                             
،  األعـمال إدارةرسالة ماجستَت يف ، فلسطني يف العاملة التجارية البنوك يف الداخلية الرقابة نظام وتقومي بدراسة اخلارجيني احلساابت مدققي التزام مدى، الكحلوت عمر خالد 1

 .2004، فلسطُت، غزة-كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
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دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا 
 يف الداخلية نظـام الرقابة وتقيـيم دراسـة ٕتاه اخلارجي احلساابت مدقق عاتق على ملقاة مسؤولية ىناك التالية:
 درجة أكبـر من بصورة احملاسبية الرقابة نظام وتقييم دراسة ٕتاه ادلدققُت قبل من التزاماً  التجارية؛ ىناك البنوك

 ادلتعلقة الضوابط بدراسة وخاصـة فيما يتعلق اإلدارية، ونظام الرقابة الداخلي الضبط نظام وتقييم بدراسة التزامهم
 ادلؤىل بُت عالقة ىناك أن الدراسة احملوسبة؛ أكدت حلمايـة الربامج ادلستخدمة األمان وأنظمة احلاسوب أبنظمة
شهادة زلاسبُت  درجة محلة أن تبُت حيث الداخلية، الرقابة وتقييم نظام بدراسة ادلدقق التزام ودرجة العلمي

 ادلؤىـل ادلهٍت ادلدقق بو ؽلتاز ما إىل ذلك ويرجع غَتىم، من أكثر الداخليـة اىتماما الرقابـة نظـام قانونيُت يولون
 أثناء ادلدققُت مساعدي أداء التدقيق؛ ضعف دلهنة ادلنظمة الدولية ادلعايَت لتطبيق الشامل والفهم ابدلعرفة الكافية

 خالذلا. من يعملون اليت التدقيق مكاتب عن الصادرة التـزامهم ابلتوجيهات وعـدم العمليات بتدقيق قيامهم

 بومخادة" و"دمحم حيىي النحاس" علي نسمان"، "وليد إسحق اثلثا: دراسة "إبراىيم

 تفعيل مبادئ يف الداخلية ادلراجعة إدارات "دور ( بعنوان:2112نسمان، )سنة  إسحق دراسة إبراىيم -
 :1فلسطني(" يف العاملة ادلصارف قطاع على تطبيقية احلوكمة )دراسة

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل 

 احلوكمة؛ بيان وفقـًا دلتطلبات الداخلية ادلراجعة ألعمال زلكم نظام إلقامة الالزمة والقواعد األسس على التعرف
 إدارات يف االستقاللية أتثَت مدى على احلوكمة؛ الوقوف بتطبيقات وعالقتها ادلهنية ادلعايَت بو تقوم الذي الدور

 مبادئ تفعيل يف ودورىا ادلخاطر إدارة وإجراءات نظم على مبـادئ احلوكمة؛ التعرف تفعيـل فـي الداخليـة ادلراجعة
 احلوكمة. مبادئ تفعيل يف أثرىا وبيان ادلراجعة جلان دور على احلوكمة؛ الوقوف

األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف 
 ادليثاق فـي فلسطُت؛ يؤثر ادلصارف يف احلوكمة تطبيق عناصر مكوانت أحد أىم تعترب الداخلية ادلراجعة إن التالية:

 واألسس ادلعايَت وتطوير دراسة أعلية يشَت إىل شلا احلوكمة، مبادئ وتفعيل دعم يف الداخلية ادلراجعة دلهنة األخالقي
 تطوير متابعة اخلصوص؛ إن ىذا يف احلوكمة ومبادئ لقواعد مسـتمرة تدعيماً  بصـورة ادليثاق ىذا عليها يقوم اليت

 األىداف من العديد إلصلاز ادلصارف احلوكمة يف تطبيق ٖتسُت يف رئيسي بشكل يساىم الداخلية ادلراجعة معايَت
 الداخلية ادلراجعة وإدارة للمصرف العليا واإلدارة اإلدارة أعضـاء رللس بـُت التواصل ٖتسُت يف ادلساعدة مثل

 الداخلية ادلراجعة ادلصارف؛ ٕتسد يف احلوكمة لقواعد أفضل تطبيق إىل للوصول اخلـارجيُت للمصرف وادلـراجعُت
 احلوكمة الستمرارية ضماانً  ادلصرف يف أصـحاب ادلصاحل دور بتفعيل وذلك احلوكمة تطبيق من ادلنشودة الفعالية

                                                             
رسالة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل،  ، (فلسطني يف العاملة ادلصارف قطاع على تطبيقية دراسة) احلوكمة مبادئ تفعيل يف الداخلية ادلراجعة إدارات دور، نسمان إسحق إبراىيم 1

 .2009، فلسطُت، غزة-كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
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علـى  يشـتمل الذي ادلتكامل وادلهٍت اإلداري التنظيم توافر احلوكمة أعمال تنفيذ ارف؛ يتطلبادلص داخل وتطبيقاهتا
 داخل االمتثال مراقبة مـع وظيفة ادلخـاطر إدارة وجلنة داخلية مراجعة وإدارة مراجعة وجلنة فاعل إدارة رللس وجود

 وإدارة إدارة ادلصرف تسـتخدمها التـي العمليات إجراء ضمان يف رئيسي بشكل تؤثر ادلراجعة جلنة ادلصرف؛ إن
 إىل للوصول ادلصرف تساعد اليت ادلالية ونوعيـة التقارير كفاءة زايدة ػلقق شلا اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة

 أىم من تعترب ادلخاطر إدارة ادلصارف؛ إن يف فعال بشكل احلوكمة مبـادئ وقواعد وتطبيـق ادلخططة األىداف
 ادلرتبطة ادلخاطر أبن العالقة ذات واألطراف بطمأنـة ادلساعلُت القيام خالل من ادلصارف يف احلوكمة ركائز

 ومنظم؛ ىناك مهٍت بشكل ذلا ابلتصدي تقوم اإلدارة وأن حدوثها قبل عليها ومتابعتها السيطرة يتم ابالستثمارات
 ادلخاطر تلك ومراقبة قيامـو بفحص خـالل مـن وذلك ادلخاطر إبدارة يتعلق الداخلي للمراجع وىام جديد دور

 قبل من كاف وإدلام معرفة وجود ادلصرف؛ عدم علـى أعمال تؤثر أن ادلمكن من واليت منها خارجية الو الداخلية
 فلسطُت؛ وجود يف العاملة ادلصارف يف تطبيقاهتا وأسس احلوكمـة الرشيدة وقواعـد مبـادئ حول العاملُت بعض
 ادلراجعة إدارة تويل حيث ادلصرف من يف الداخلية ادلراجعة لنظام سليمة وقواعد أسس تطبيق بُت قوي ارتباط

 مـدى من للتأكد اإلجراءات بفحص والقيام النظام، دقـة ىذا لبيان اخلارجي ادلراجع مع ومناقشتو تنفيذه الداخلية
فلسطُت؛  يف العاملة ادلصارف داخل احلوكمة مبادئ وتفعيل ادلوضوعة، واخلطـط والقوانُت للسياسـات مطابقتهـا

 ببذل الداخلي ادلراجع الواجبة والتزام ادلهنية ادلعايَت وفق الداخلية ادلراجعة عملية أبداء القيام بُت قوي ارتباط يوجد
 العاملة البنوك يف البنكية احلوكمة مبادئ وتفعيل ادلراجع الداخلي لدى الفٍت والتأىيل اخلربة توافر مع ادلهنية العناية

 أركاهنا ومتطلباهتا وتدعيم الداخلية ادلراجعة إدارات استقاللية على احلفاظ بُت إغلابية عالقة فلسطُت؛ توجد يف
 مجيع توفَت على العمل مع كافة اجملاالت، يف بتوصياتو واألخذ الداخلية ادلراجعة دلدير الكاملة الصالحيات ووجود

 يف العاملة البنوك يف احلوكمة مبادئ وتفعيل ابلشـكل ادلطلوب، الداخلي دلراجعا لعمل الالزمة اإلمكانيات
 كافة بدراسة األىـداف ادلرتبطة لعكـس ادلخـاطر إلدارة كفـؤ نظام وتطبيق إقامة بُت إغلابية عالقة فلسطُت؛ توجد

 مراجعة جلنة وجود بُت إغلابية عالقة بشـكل دوري؛ توجد ذلـا ادلستمر التقييم وإجراء ابلبنك احمليطةالبنكية  ادلخاطر
 فاعليتها، ومدى الداخلية الرقابة نظم كفاية من التحقق متابعة مـن حيث ذلا ادلوكلة ومهامها واجباهتا تؤدي

 .ادلؤسسات البنكية داخل السليمة وتطبيقاتو واحملاسيب ادلايل األداء على واإلشراف السياسـات احملاسبية ومتابعـة
 حوكمة مبادئ تفعيل يف ودورىا الداخلية ( بعنوان: "ادلراجعة2102بومخادة، )سنة  علي دراسة وليد -

 :1ليبيا(" يف ادلصارف قطاع على تطبيقية )دراسة ادلصارف

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد

                                                             
 ماجستَت قسمرسالة ماجستَت يف احملاسبة، ، (ليبيا يف ادلصارف قطاع على تطبيقية دراسة) ادلصارف حوكمة مبادئ تفعيل يف ودورىا الداخلية ادلراجعة، بومخادة علي وليد 1

 .2013/2014، أدلانيا-كولونيا،  والتكنولوجيا للعلوم األدلانية العربية اجلامعة، زلاسبة
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 احلوكمة؛ بيان دلتطلبات وفًقا الداخلية ادلراجعة ألعمال زلكم نظام إلقامة الالزمة والقواعد األسس على التعرف
 إدارات يف االستقاللية أتثَت مدى على احلوكمة؛ الوقوف بتطبيقات وعالقتها ادلهنية ادلعايَت بو تقوم الذي الدور

 مبادئ تفعيل يف ودورىا ادلخاطر إدارة وإجراءات نظم على احلوكمة؛ التعرف مبادئ تفعيل يف الداخلية ادلراجعة
 زايدة يف ادلراجعة جلان دور احلوكمة؛ إبراز مبادئ تفعيل يف أثرىا وبيان ادلراجعة جلان دور على احلوكمة؛ الوقوف

 بيئة يف ادلصارف حوكمة ٔتوضوع االىتمام زايدة إىل أدت اليت البواعث أىم ىعل الوقوفادلصارف؛  حوكمة فعالية
 الليبية. األعمال

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 ليبيا؛ يؤثر بنغازي يف ادلصارف يف احلوكمة تطبيق عناصر مكوانت أحد أىم تعترب الداخلية ادلراجعة إن التالية:
 ادلعايَت وتطوير دراسة أعلية إىل يشَت شلا احلوكمة، مبادئ وتفعيل دعم يف الداخلية ادلراجعة دلهنة األخالقي ادليثاق

 متابعة اخلصوص؛ إن ىذا يف احلوكمة ومبادئ لقواعد تدعيًما مستمرة بصورة ادليثاق ىذا عليها يقوم اليت واألسس
 من العديد إلصلاز ادلصارف يف احلوكمة تطبيق ٖتسُت يف رئيسي بشكل يساىم الداخلية ادلراجعة معايَت تطوير

 ادلراجعة وإدارة للمصرف العليا واإلدارة اإلدارة رللس أعضاء بُت التواصل ٖتسُت يف ادلساعدة مثل األىداف
 ادلراجعة ادلصارف؛ ٕتسد يف احلوكمة لقواعد أفضل تطبيق إىل للوصول للمصرف اخلارجيُت وادلراجعُت الداخلية
 الستمرارية ضماانً  ادلصرف يف ادلصاحل أصحاب دور بتفعيل وذلك احلوكمة تطبيق من ادلنشودة الفعالية الداخلية
 الذي ادلتكامل وادلهٍت اإلداري التنظيم توافر احلوكمة أعمال تنفيذ ادلصارف؛ يتطلب داخل وتطبيقاهتا احلوكمة
 مراقبة وظيفة مع ادلخاطر إدارة وجلنة داخلية مراجعة وإدارة مراجعة وجلنة فاعل إدارة رللس وجود على يشتمل
 إدارة تستخدمها اليت العمليات إجراء ضمان يف رئيسي بشكل تؤثر ادلراجعة جلنة ادلصرف؛ إن داخل االمتثال
 ادلصرف تساعد اليت ادلالية التقارير ونوعية كفاءة زايدة ػلقق شلا اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة وإدارة ادلصرف
 تعترب ادلخاطر إدارة ادلصارف؛ إن يف فعال بشكل احلوكمة وقواعد مبادئ وتطبيق ادلخططة األىداف إىل للوصول

 ادلرتبطة ادلخاطر أبن العالقة ذات واألطراف ادلساعلُت بطمأنة القيام خالل من ادلصارف يف احلوكمة ركائز أىم من
 ومنظم؛ ىناك مهٍت بشكل ذلا ابلتصدي تقوم اإلدارة وأن حدوثها قبل ومتابعتها عليها السيطرة يتم ابالستثمارات

 ادلخاطر تلك ومراقبة بفحص قيامو خالل من وذلك ادلخاطر إبدارة يتعلق الداخلي للمراجع وىام جديد دور
 قبل من كاف وإدلام معرفة وجود ادلصرف؛ عدم أعمال على تؤثر أن ادلمكن من واليت منها واخلارجية الداخلية

 فلسطُت؛ وجود يف العاملة ادلصارف يف تطبيقاهتا وأسس الرشيدة احلوكمة وقواعد مبادئ حول العاملُت بعض
 ادلراجعة إدارة تويل حيث من ادلصرف يف الداخلية ادلراجعة لنظام سليمة وقواعد أسس تطبيق بُت قوي ارتباط

 مدى من للتأكد اإلجراءات بفحص والقيام النظام، ىذا دقة لبيان اخلارجي ادلراجع مع ومناقشتو تنفيذه الداخلية
فلسطُت؛  يف العاملة ادلصارف داخل احلوكمة مبادئ وتفعيل ادلوضوعة، والقوانُت ط واخلط للسياسات مطابقتها

 ببذل الداخلي ادلراجع والتزام الواجبة ادلهنية ادلعايَت وفق الداخلية ادلراجعة عملية أبداء القيام بُت قوي ارتباط يوجد
 يف العاملة ادلصارف يف احلوكمة مبادئ وتفعيل الداخلي ادلراجع لدى الفٍت والتأىيل اخلربة توافر مع ادلهنية العناية
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 ووجود ومتطلباهتا أركاهنا وتدعيم الداخلية ادلراجعة إدارات استقاللية على احلفاظ بُت إغلابية عالقة فلسطُت؛ توجد
 مجيع توفَت على العمل مع اجملاالت، كافة يف بتوصياتو واألخذ الداخلية ادلراجعة دلدير الكاملة الصالحيات
 يف العاملة ادلصارف يف احلوكمة مبادئ وتفعيل ادلطلوب، ابلشكل الداخلي ادلراجع لعمل الالزمة اإلمكانيات

 كافة بدراسة ادلرتبطة األىداف لعكس ادلخاطر إلدارة كفؤ نظام وتطبيق إقامة بُت إغلابية عالقة فلسطُت؛ توجد
 مراجعة جلنة وجود بُت إغلابية عالقة دوري؛ توجد بشكل ذلا ادلستمر التقييم وإجراء ابدلصرف احمليطة ادلخاطر

 فاعليتها، ومدى الداخلية الرقابة نظم كفاية من التحقق متابعة حيث من ذلا ادلوكلة ومهامها واجباهتا تؤدي
 .ادلصرف داخل السليمة وتطبيقاتو واحملاسيب ادلايل األداء على واإلشراف احملاسبية السياسات ومتابعة

( بعنوان: "العوامل ادلؤثرة يف جودة الرقابة على العمليات 2102النحاس، )سنة  حيىي دراسة دمحم -
 :1ادلصرفية يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية"

علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج 
زلاولة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

مساعلة كل من الكفاءة التعرف على العوامل اليت تؤثر يف جودة التدقيق الداخلي يف سورية؛ معرفة مدى أتثَت و 
ادلهنية واستقاللية التدقيق الداخلي وجودة أداء ادلهام يف جودة التدقيق الداخلي يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية؛ 
التعرف على دور التدقيق الداخلي إبدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية؛ التعرف على دور التدقيق 

يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية؛ التعرف على دور التدقيق الداخلي يف احلوكمة  الداخلي يف الرقابة الداخلية
 ادلؤسساتية يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
سالمية يف سورية ابالستقاللية بدرجة كبَتة ٘تكنو من قيامو يتمتع نشاط التدقيق الداخلي يف ادلصارف اإل التالية:

ّتميع ادلهام ادلكلف هبا بكفاءة وفعالية، حيث إن ادلدقق الداخلي ؽلنح الصالحيات الكافية للقيام بعملو وال 
إن  يتدخل أحد بنطاق عملو؛ يتمتع ادلدققون الداخليون يف ادلصارف اإلسالمية السورية ابلكفاءة ادلهنية، حيث

ادلدققُت الداخليُت يتمتعون ابخلربة ادلطلوبة وادلعارف اذلامة للقيام أبعماذلم بشكل فعال؛ يقوم التدقيق الداخلي يف 
ادلصارف اإلسالمية السورية أبداء مهامو بكفاءة وفعالية عاليتُت؛ يساىم التدقيق الداخلي بدور إغلايب يف عمليات 

يف سورية، حيث يساىم التدقيق الداخلي يف ٖتديد الدرجات ادلقبولة إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية 
للمخاطر ويقوم بتقييم ادلخاطر دوراي وؽلتلك األدوات اليت ٘تكنو من ادلساعلة إبدارة ادلخاطر بشكل فعال وأيضا 

بدور إغلايب يقوم بتقييم مدى توافق إدارة ادلخاطر مع اسًتاتيجيات ادلصرف بشكل عام؛ يساىم التدقيق الداخلي 
يف عمليات الرقابة الداخلية يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية، حيث أن التدقيق الداخلي يقوم ابدلهام اليت تكفل 

                                                             
، رسالة ماجستَت يف ادلصارف، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سورية يف اإلسالمية ادلصارف يف ادلصرفية العمليات على الرقابة جودة يف ادلؤثرة العوامل، النحاس ػلِت دمحم 1

 .2014/2015، سوراي
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التأكد ادلعقول من كفاية إجراءات الرقابة الداخلية كالتقييم الدوري للرقابة الداخلية والتأكد من وجود الضبط 
 ادلصرف وغَتىا من ادلهام اليت تكفل التأكد من متانة نظام الرقابة الداخلي وإجراءات األمان التكنولوجي يف

الداخلية يف ادلصرف؛ يساىم التدقيق الداخلي بدور إغلايب يف عمليات احلوكمة يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية، 
اإلسالمية  حيث أن التدقيق الداخلي يقوم ابدلهام اليت تكفل التأكد ادلعقول من وجود احلوكمة يف ادلصارف 

كالتأكد من وجود الشفافية ومحاية أصحاب ادلصاحل وعدم استخدام ادلعلومات الداخلية ألغراض شخصية وغَتىا 
من األمور اليت تكفل احلوكمة السليمة يف ادلصرف اإلسالمي؛ تؤثر الكفاءة ادلهنية على جودة التدقيق الداخلي يف 

ما ؼلص عدد سنوات خربة ادلدقق الداخلي اليت كلما ارتفعت ادلصارف اإلسالمية يف سورية إغلابيا، خاصة في
زادت معها جودة التدقيق؛ تؤثر االستقاللية على جودة التدقيق الداخلي يف ادلصارف اإلسالمية السورية إغلابيا، 

داء ْتيث ترتبط االستقاللية عموما بشكل رئيسي ٔتوقع نشاط التدقيق الداخلي يف اذليكل التنظيمي؛ تؤثر جودة أ
ادلهام على جودة التدقيق الداخلي يف ادلصارف اإلسالمية يف سورية إغلابيا، خاصة فيما ؼلص التخصص وعدد 
سنوات اخلربة، فكلما كان ٗتصص ادلدقق الداخلي يتطابق مع مهمة التدقيق ادلوكلة لو كلما ظهرت جودة أداء 

 ادت معها جودة أداء ادلهمة.ادلهمة، وكلما ارتفعت عدد سنوات خربة ادلدقق الداخلي كلما ز 
 الفرع الثاين: الدراسات اليت تناولت ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية

"حامد إبراىيم عيسى حامد"، "عالء عنقو"، "دمحم عبد احلميد "، زليميد أبو مبارك عمر موسى"أوال: دراسة 
 عبد احلي" و"أمحد يونس األعرج"

 وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ ( بعنوان: "سلاطر2112زليميد، )سنة  أبو مبارك عمر دراسة موسى -
 :II"1 ابزل معيار خالل من اإلسالمية للمصارف ادلال مبعيار كفاية رأس

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت

 التنظيمي ادلال رأس بشقيها ادلال رأس كفاية ٔتعادلة وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ بعض سلاطر إىل التعرف
 جلنة أقرهتا كما ادلعادلة يف وردت اليت)ادلخاطر اإلئتمانية، ادلخاطر السوقية وادلخاطر التشغيلية(  الثالثة وادلخاطر

 .اإلسالمية للمصارف ادلال رأس كفاية دلعيار ادلميزة الطبيعة على الضوء إلقاء؛ ابزل
ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 

 تطبيق ػلتاج؛ والتشغيل والسوق االئتمان سلاطر بعض أو ّتميع عالقة ذلا اإلسالمي التمويل صيغ نإ التالية:
 صيغ من صيغة كل ٘تويل مصدر بيان ضرورة إىل اإلسالمية اخلدمات رللس عن الصادر ادلال رأس كفاية معيار

 .ادلال رأس كفاية معادلة مكوانت بُت ما منطقية عالقة إلغلاد وذلك التمويل،

                                                             
أطروحة دكتوراه الفلسفة يف ، II ابزل معيار خالل من اإلسالمية للمصارف ادلال رأس كفاية مبعيار وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ سلاطر، زليميد أبو مبارك عمر موسى 1

 .2008، األردن، كلية العلوم ادلالية وادلصرفية، األكادؽلية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية  ٗتصص ادلصارف اإلسالمية،
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مؤشرات التحليل االئتماين يف ( بعنوان: "أثر إستخدام 2102حامد، )سنة  عيسى إبراىيم دراسة حامد -
 :1تقليل ادلخاطر ادلصرفية )دراسة ميدانية على عينة من ادلصارف السودانية("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
تطبيق  من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة

أفضل الطرق وادلمارسات وأساليب التحليل االئتماين إبستخدام مؤشراتو ادلالية يف ٖتليل البياانت ادلالية للعمالء 
طاليب االئتمان لتقليل ادلخاطر ادلصرفية؛ التوصل إىل ادلؤشرات ادلالية ادلالءمة يف عملية التحليل االئتماين لرصد 

اطر ادلصرفية للعمالء لتعتمد ادلصارف على نتائجها يف ترشيد قرارات االئتمان؛ تقليل ادلخاطر ادلصرفية هبدف ادلخ
محاية ادلصارف من ظاىرة الديون ادلتعثرة كمؤشر يدل على حجم التعرض للمخاطر ادلصرفية؛ بيان دور استخدام 

ولة، النشاط، ادلديونية، الرْتية كأداة وأسلوب معتمد ادلؤشرات ادلالية للتحليل االئتماين من قبل ادلصارف، السي
لتقليل ادلخاطر ادلصرفية؛ دراسة العوامل اليت ؽلكن أن ٖتد من إستخدام ادلؤشرات ادلالية للتحليل االئتماين يف قياس 

 مستوايت ادلخاطر ادلصرفية لعمالء االئتمان ادلصريف.
األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف 

٘تكن ادلؤشرات ادلالية من احلكم على اجلدارة االئتمانية للعمالء طاليب االئتمان ادلصريف وتعكس بعدا زلدد  التالية:
سلوب يف تقييم أدائهم ادلايل؛ ادلؤشرات ادلالية للتحليل ادلايل ٘تكن ادلصارف من مواجهة ادلخاطر االئتمانية كأ

استباقي لضمان استمراريتها؛ تستخدم ادلصارف التدفقات النقدية دلنشأة العميل للتنبؤ ادلستقبلية ٔتخاطر عدم 
سداد االئتمان ادلصريف؛ ٖتليل مؤشر السيولة السريعة يقيس سيولة منشأة العميل عند أجل سداد األقساط يف 

قة ذات داللة إحصائية بُت استخدام مؤشرات السيولة ادلدى القصَت شلا يقلل من سلاطر عدم السداد؛ ىناك عال
وتقليل ادلخاطر ادلصرفية؛ ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت استخدام مؤشرات النشاط وتقليل ادلخاطر 

 عالقة ىناك ادلصرفية؛ ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت استخدام مؤشرات ادلديونية وتقليل ادلخاطر ادلصرفية؛
 ادلصرفية. ادلخاطر وتقليل الرْتية مؤشرات استخدام بُت إحصائية داللة ذات

( بعنوان: "اإلفصاح احملاسيب عن ادلخاطر ادلصرفية ودوره يف الرقابة 2100عنقو، )سنة  دراسة عالء -
 :2عليها"

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
بيان  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

أعلية اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية ابعتباره خطوة ىامة تسبق إدارة ادلخاطر األمر الذي ؽلكن من قياس ىذه 

                                                             
أطروحة دكتوراه الفلسفة ، (السودانية ادلصارف من عينة على ميدانية دراسة) ادلصرفية ادلخاطر تقليل يف االئتماين التحليل مؤشرات إستخدام أثر، حامد عيسى إبراىيم حامد 1

 .2017، السودان، احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلُتيف 
 .2010/2011، سوراي، أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة حلب، عليها الرقابة يف ودوره ادلصرفية ادلخاطر عن احملاسيب اإلفصاح، عنقو عالء 2
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ومعايَت احملاسبة الدولية ذات الصلة  2ف ٔتعايَت ابزل ادلخاطر ٔترونة كافية، وىذا يعتمد على مدى التزام ادلصار 
( ألن ذلك سيعود ابلفائدة على ادلصارف وادلستثمرين وخصوصا يف رلال إدارة ادلخاطر؛ دراسة 30)ادلعيار 

 العالقة اذلامة واحليوية بُت كفاية اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية وإمكانية إدارة ورقابة ىذه ادلخاطر ٔتا ينسجم مع
 مبادئ اإلفصاح احملاسيب من حيث تكلفة إنتاج ادلعلومات والفائدة ادلرجوة منها.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
الدولية يف كال  ىناك اختالف واضح وكبَت بُت انسجام اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية مع معايَت احملاسبة التالية:

من ادلصارف اخلاصة والعامة يف سورية؛ تقدم ادلصارف اخلاصة معلومات كافية عن ادلخاطر اليت تتعرض ذلا 
والطريقة اليت تدير هبا ىذه ادلخاطر، حيث يعترب اإلفصاح يف ىذه ادلصارف منسجما مع معايَت احملاسبة الدولية 

ك عالقة ىامة وحيوية بُت اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية وإمكانية بشكل عام ٔتا فيها اإلفصاح عن ادلخاطر؛ ىنا
الرقابة عليها وإدارهتا؛ يساعد اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية مراقبة تطورىا وتصنيفها وابلتايل القدرة على السيطرة 

خاطر البنكية عليها؛ يساعد اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية يف وضع إجراءات سريعة دلواجهتها؛ اإلفصاح عن ادل
يزيد من مسؤولية واىتمام إدارة البنك يف الرقابة الدورية عن ادلخاطر من ٖتديد ادلخاطر اليت ؽلكن السيطرة وتلك 
اليت ال ؽلكن السيطرة عليها؛ إن ادلعلومات اخلاصة ابدلخاطر ادلصرفية تعترب مدخالت ىامة جدا الٗتاذ القرارات 

 صاحبة العالقة.الرقابية السليمة من قبل األطراف 

 إدارة يف ادلالية اذلندسة تقنيات ( بعنوان: "استخدام2102احلي، )سنة  عبد احلميد عبد دراسة دمحم -
 :1ادلصارف اإلسالمية" يف ادلخاطر

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ٖتديد حث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها الب

ادلصارف التقليدية على  يف وادلستخدمة ادلخاطر إبدارة اخلاصة ادلالية اذلندسة تقنيات بعض تطبيق إمكانية مدى
مالئمة للتطبيق يف  ادلصارف اإلسالمية، وإيضاح التعديالت الواجب إجراؤىا على ىذه التقنيات لتصبح أكثر

 ادلعيار إىل ابالستناد وذلك اإلسالمية، ادلصارف يف ادلخاطر إلدارة ظلوذج ىندسة على ادلصارف اإلسالمية؛ العمل
ادلخاطر  تصنيفات االعتبار بعُت األخذمع  اإلسالمية ادلصارف يف ادلخاطر إلدارة اإلرشادية اخلاص ابدلبادئ

 عنو. الصادرة

الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف 
ــن التالية: ـــق فعـــالً  ؽلكـ ــة تقنيـــات تطبي ــة اذلندسـ ــة ادلصـــارف فـــي ادلخـــاطر إدارة فـــي ادلســـتخدمة ادلاليـ علـــى  التقليديـ

                                                             
، أطروحة دكتوراه يف العلوم ادلالية وادلصرفية، كلية االقتصاد، جامعة حلب، اإلسالمية ادلصارف يف ادلخاطر إدارة يف ادلالية اذلندسة تقنيات استخدام، احلي عبد احلميد عبد دمحم 1

 .2014، سوراي
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الدراسـة  زلـل التقنيـة حسـب الشـكلية أو/و اجلوىريـة التعـديالت مـن عـةرلمو  إجـراء بعـد لكن اإلسالمية، ادلصارف
ـــاس ادلقًتح النمـــوذج والتحليل؛ إن ــاطر لقي ــة ادلخـ ــة وٖتديـــد ادلتوقعـ ـــة درجـ ـــة ادلتان  ادلصـــارف اإلسـالمية، فـــي ادلالي

 النمـو تتعلـق بنسـبة زلـددة وابفًتاضـات خاللـو مـن ؽلكـن حيـث الضـغط، اختبـار لتقنيـة مبسـطةً  ظلذجـة يشـكل
 معـدالت فـي التغيـرات ادلتوقعـة ومعـدل الصـرف، سـعر فـي ادلتوقعـة التغيـرات معـدل العاملـة، غيـر الـديون فـي ادلقـدرة
 قياس األرابح، يف أدوات ادلشاركة علـى القـائم األمـوال رؤوس فـي االسـتثمارات فـي احملتمـل التآكـل معـدل العائـد،

 إجراء إىل احلاجة ودون النموذج ادلقًتح وفق رأمسالو وكفاية للمصرف، ادلالية ادلالءة على االفًتاضات ىذه أثر
 لذلك. الالزمة ادلوارد أو اخلربات توافر عدم حال يف شاملة، ضغط اختبارات

تطبيق نظام التقييم الذايت للمخاطر والرقابة على ( بعنوان: "أثر 2102األعرج، )سنة  يونس دراسة أمحد -
 :1األداء ادلايل والتشغيلي )دراسة حالة على بنك لبنان وادلهجر يف األردن("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
التعرف على ما يضيف نظام التقييم الذايت َت إىل الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخ

للمخاطر واإلجراءات الرقابية إىل بنك لبنان وادلهجر بشكل خاص والبنوك األردنية بشكل عام ومدى صلاح 
تطبيقو يف البنوك كما وهتدف الدراسة إىل ضبط اإلجراءات الرقابية يف البنوك بشكل سليم للتوصل إىل نظام رقايب 

ؤدي إىل ضبط وتقليل ادلخاطر، وزايدة ادلمارسات السليمة يف إدارهتا والتعامل معها، كما هتدف كفء وفعال ي
دارة إالدراسة إىل ْتث مدى استعداد وكفاءة البنوك العاملة يف األردن وعلى وجو اخلصوص بنك لبنان وادلهجر يف 

من خالل دراسة أثر تطبيق ذلك النظام وضبط تلك ادلخاطر وفقا دلمارسات نظام التقييم الذايت للمخاطر، وذلك 
 وإجراءاتو الرقابية على البيئة الرقابية يف البنوك التجارية يف األردن.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 وادلهجر، بنك لبنان يف ادلايل األداء على الرقابية بطوالضوا للمخاطر الذايت التقييم نظام لتطبيق أتثَت يوجد التالية:
 يف كبَت دور لو وكان البنك، ذلا قد يتعرض اليت ادلخاطر من النإتة اخلسائر من للحد واضح أتثَت لو كان حيث
 البعيد ادلستوى على أتثَت لو كان اآلخر والبعض ابلفروع العمليات ادلصرفية بعض يف التكاليف من الكثَت تقليل

يف  التشغيلي األداء على الرقابية والضوابط للمخاطر الذايت التقييم نظام لتطبيق أتثَت اآلجل؛ يوجد طويلة واخلطط
 لكثَت البنك وكذلك ٕتنب ادلوظفُت، وأداء العمل وإجراءات سياسات يف التأثَت ذلك و٘تثل وادلهجر، لبنان بنك
 أو العمالء من النإتة األخطاء التعامل مع وكيفية ادلستقبل، أو احلايل الوقت يف ٖتدث قد اليت ادلخاطر من

 الرقابية والضوابط للمخاطر الذايت التقييم نظام لتطبيق متوقعة؛ كان الغَت الظروف من النإتة واألخطاء ادلوظفُت
 البيئات إنشاء على واضح أثر لو كان كما وادلهجر، لبنان بنك يف عليها ادلخاطر والسيطرة ضبط يف ىام دور

                                                             
رسالة ماجستَت يف ، (األردن يف وادلهجر لبنان بنك على حالة دراسة) والتشغيلي ادلايل األداء على والرقابة للمخاطر الذايت التقييم نظام تطبيق أثر، األعرج يونس أمحد 1

 .2014، األردن، احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط
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 مجيع وحصر الداخلي واخلارجي السوق أو ادلوظفُت أو العمالء قبل من النإتة ادلخاطر مع للتعامل الرقابية الالزمة
 للمخاطر الذايت التقييم نظام ابلشكل ادلناسب؛ ساىم معها والتعامل ادلنشئة الرقابية البيئات ضمن ادلخاطر تلك

 من التقليل وكذلك وادلهجر، لبنان بنك تواجو اليت للمعوقات وادلشاكل جذرية حلول وضع يف الرقابية والضوابط
 يف البنك إبقاء طريق عن معها والتعامل البنك وفروع دوائر على النظام تطبيق ىذا خالل ٖتدث اليت ادلشاكل
 الذايت التقييم نظام تطبيق وادلشاكل؛ ساىم ادلعوقات تلك جراء تنتج قد خسائر أية عن اآلمن والتجاوز اجلانب

 احلالية القرارات الٗتاذ بينها فيما والتعاون بشكل كبَت البنك وأفرع دوائر ترابط يف الرقابية والضوابط للمخطر
 البنك وٕتنب للبنك ادلناسبة الرْتية ٖتقق وابلتايل البنك، دلصلحة واليت تعود ادلصرفية لالستثمارات واالسًتاتيجية

 والسيطرة عليها ادلخاطر ضبط على القادرة الرقابية البيئات اتساع ػلقق بذلك ألنو زلتملة يف خسائر الوقوع من
 القرارات اذلامة اٗتاذ يف ساعد الرقابية والضوابط للمخاطر الذايت التقييم نظام تطبيق على كامل؛ العمل بشكل

 القرارات تلك ضمن ومن ابلبنك،احمليطة  ادلخاطر يف النظام رؤية لوضوح نتيجة وادلهجر لبنان بنك يف واجلوىرية
 عند تنتج قد اليت ادلخاطر لتجنب اإلدارة يف ٔتركزية الشيكات خاص قسم بعمل وادلهجر لبنان بنك إدارة قيام

 وحديث عادلي نظام ىو الرقابية والضوابط للمخاطر الذايت التقييم فروع البنك؛ نظام يف ادلقاصة بشيكات التعامل
ابلسياسات  بو العمل بدء طريق عن واخلارجية الداخلية ادلالية وادلؤسسات البنوك مجيعيف  تطبيقو ؽلكن نسبياً 

 ىذا النظام. لتطبيق خاص قسم إنشاء حىت بو التوسع مث ومن بنك كل داخل ادلتبعة واإلجراءات

" حداد عيد مانيسل نعام، ""احلسني العباس احلسني محزة" ،اثنيا: دراسة "ىيام عمر دمحم عثمان أبو عاقلة"
 سم"قا أمحد احلفيظ عبد و"زينب

( بعنوان: "احلوكمة ادلصرفية يف ظل الرقابة ادلالية 2018عاقلة، )سنة  أبو عثمان دمحم عمر دراسة ىيام -
 :1ودورىا يف احلد من ادلخاطر ادلصرفية )دراسة ميدانية على عينة من ادلصارف السودانية("

بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي  للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:
الوقوف على ٖتقيق العدالة والشفافية يف معامالت ادلصارف وحق ادلساءلة ٔتا يسمح لكل ذي مصلحة ومراجعة 

ن احلوكمة تقف يف مواجهة الفساد ومحاية ادلساعلُت بصفة عامة وتعظيم عائدىم وذلك بتبٍت معايَت اإلدارة حيث أ
الشفافية يف التعامل معهم دلنع حدوث األزمات االقتصادية ومنع ادلتاجرة ابلسلطة يف ادلصارف وذلك من خالل 

ان مراجعة األداء ادلايل وحسن استخدام ضمان وجود ىياكل إدارية ؽلكن معها زلاسبة اإلدارة أمام ادلساعلُت وضم
أموال ادلصارف من خالل تكامل نظم احملاسبة وادلراجعة، واإلشراف على ادلسؤولية االجتماعية للمصارف يف ضوء 
قواعد احلوكمة الرشيدة، وٖتسُت اإلدارة داخل ادلصارف وادلساعدة على تطوير االسًتاتيجيات وزايدة الكفاءة؛ 
                                                             

أطروحة ، (السودانية ادلصارف من عينة على ميدانية دراسة) ادلصرفية ادلخاطر من احلد يف ودورىا ادلالية الرقابة ظل يف ادلصرفية احلوكمة، عاقلة أبو عثمان دمحم عمر ىيام 1
 .2018، السودان، دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلُت
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طر اليت تتعرض ذلا ادلصارف يف السودان؛ إبراز دور الرقابة والتدقيق الداخلي يف إدارة اخلطر يف ٖتديد أنواع ادلخا
 ادلصارف السودانية؛ مساعدة ادلصارف يف التعرف على ىذه ادلخاطر وكيفية ٕتنبها قدر اإلمكان.

إىل النتائج  ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت
تؤثر احلوكمة ادلصريف يف احلد من ادلخاطر ادلالية؛ تقلل احلوكمة ادلصرفية من اخلطر ادلرتبط ابلنشاط الذي  التالية:

مت ٘تويلو من قبل ادلصرف؛ تسهم احلوكمة ادلصرفية يف ٗتطيط السيولة ابدلصرف؛ تساعد على التنبؤ ادلبكر للركود 
رفية على اكتشاف الغش واالحتيال الداخلي ابدلصرف ومنع االحتيال اخلارجي االقتصادي؛ تساعد احلوكمة ادلص

من طرف عمالء ادلصرف؛ ضعف يف تطبيق قواعد احلوكمة ادلصرفية وعدم مواكبة التطور فيها؛ ضعف يف تطبيق 
دلصرفية؛ نظام إدارة ادلخاطر ابدلصارف؛ ضعف الكادر البشري القادر على إدارة ادلخاطر وتطبيق نظم احلوكمة ا

عدم وجود بيئة آمنة موحدة لتفعيل التشغيل اإللكًتوين الفعال ادلتطور؛ تؤثر احلوكمة ادلصرفية يف التنبؤ ابألزمات 
 ادلالية والعمل على تفاديها.

 سلاطر من احلد يف الشركات حوكمة ( بعنوان: "دور2102محزة، )سنة  احلسني العباس دراسة احلسني -
 :1السعودية(" العربية ادلملكة يف التجارية ادلصارف على ميدانية ادلصريف )دراسة القطاع االئتمان يف

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية الت

 االئتمان ماىيـة على الضوء اغلابياهتا؛ إلقـاء على والتعرف الشركات حوكمة وأىداف ومبادئ مفهوم استعراض
 الرقابية السلطات ودور منها احلد ووسائل االئتمان سلاطر على االئتـماين؛ التعرف القرار وزلددات وأنواعـو ادلصريف

 الختبار ميدانية دراسـة ادلصـريف؛ إجراء االئتمـان سلاطر مسـتوى على ابزل جلنـة مقررات تطبـيق أتثـَت يف ذلك؛ بيـان
 االئتمان. سلاطر من للحد السعودي القطاع ادلصريف يف الشـركات حوكمة تطبيق صالحية مدى

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 مستخدمي لتلبية احتياجات احلوكمة دلبادئ الفعال للتطبيق كنتيجة والشفافية اإلفصاح يف التوسع أعليـة التالية:
 مزيد لتحقيق حوكمة الشركات آلليات عمالئها تطبيق من التحقق من البنوك لـدى ادلتزايد القرار؛ االىتمام وصناع

 وآاثرىا التعثر مشاكل خفض وابلتايل االئتمان سلاطر من بدوره ػلد شلا ادلصريف، القرار اٗتاذ عند ادلصداقية من
 كبَتة بنسبة يقل االئتمانية التسهيالت منح عملية يصاحب الذي اخلطر ابلدولة؛ إن الكلي االقتصـاد على السلبية

 رةادلتعث الديون احلوكمة؛ تؤدى آلليات السليم التطبيق على ادلؤسس االقتصادية للوحدات االئتمان ابلنسبة لقرار
 االقتصاد إىل ابلتبعية و٘تتد والعمالء والسوق البنوك كل من على تؤثر اليت السلبية والنتائج اآلاثر من رلموعة إىل

                                                             
، (السعودية العربية ادلملكة يف التجارية ادلصارف على ميدانية دراسة) ادلصريف القطاع يف الئتمانا سلاطر من احلد يف الشركات حوكمة دور، محزة احلسُت العباس احلسُت 1

 .2012، السودان، والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، العلمي والبحث العليا الدراسات كليةأطروحة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة والتمويل،  
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 للدولة واطلفاض العامة وادلوازنة القومي والدخل التجاري ادليزان واختالل االستثمار على مناخ فتؤثر ككل القومي
 االقتصادي. النمو معدالت

( بعنوان: "دور احلاكمية ادلؤسسية يف تطوير إدارة ادلخاطر 2102حداد، )سنة  عيد سليمان دراسة نعام -
 :1يف البنوك التجارية ادلدرجة يف بورصة عمان )دراسة ميدانية("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل التعرف إىل دور اللجان )السيما: جلنة احلاكمية الفرضيات اليت إنطلق منها 

ادلؤسسية، جلنة التدقيق وجلنة إدارة ادلخاطر( ادلنبثقة عن رللس اإلدارة ٔتوجب احلاكمية ادلؤسسية يف تطوير إدارة 
 ادلدرجة يف بورصة عمان.ادلخاطر )من خالل مراجعة ىيكلها ومراجعة إسًتاتيجياهتا( يف البنوك التجارية 

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 جلنةو  ادلؤسسية احلاكمية جلنة السيما ،ادلؤسسية احلاكمية ٔتوجب اإلدارة رللس عن ادلنبثقة اللجان تلعب التالية:
؛ تقوم عمان بورصة يف ادلدرجة التجارية البنوك يف ادلخاطر إدارة تطوير يف، دورا ىاما ادلخاطر إدارة وجلنة التدقيق

ٔتتابعة التطورات وادلستجدات اليت تطرأ على إدارة ادلخاطر واإلطالع على تركيبة اذليكل  ادلؤسسية احلاكمية جلنة
برسم الرؤية اإلسًتاتيجية يف العقد  ةادلؤسسي احلاكمية جلنةالتنظيمي لو ومتابعتو وتقوم بتحديد مهامو؛ تساىم 

التدقيق إبٗتاذ اإلجراءات الالزمة إلدارة ادلخاطر  جلنةالتأسيسي إلدارة ادلخاطر وتشارك يف إقرار إسًتاتيجيتو؛ تقوم 
ة وتتابع كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي إلدارة ادلخاطر والقضااي احملاسبية ذات األثر اجلوىري على البياانت ادلالي

التدقيق ٔتساعدة اإلدارة يف تصميم اسًتاتيجية إدارة ادلخاطر تبعا ألنواع ادلخاطر  جلنةإلدارة ادلخاطر؛ تساىم 
إدارة ادلخاطر  جلنةإدارة ادلخاطر إبقًتاح ىيكلية إلدارة ادلخاطر والعمل على تطويرىا؛ تساىم  جلنةادلختلفة؛ تقوم 

جراءات العمل الواضحة إلدارة ادلخاطر وٖتدد سياسات احلدود بوضع األىداف والسياسات واإلسًتاتيجيات وإ
 العليا للتعرض للمخاطر اليت يتوجب على إدارة ادلخاطر التقيد هبا ٔتا يتوافق مع التعليمات وادلعايَت ادلصرفية.

 ادلخاطر عن لإلفصاح مقرتح ( بعنوان: "إطار2102قاسم، )سنة  أمحد احلفيظ عبد دراسة زينب -
 :2"(تطبيقية دراسة) للبنوك ادلالية التقارير جودة على ذلك وانعكاسات اإلئتمانية

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
د ٖتدي الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

                                                             
رسالة ماجستَت يف احملاسبة، عمادة ، (ميدانية دراسة) عمان بورصة يف ادلدرجة التجارية البنوك يف ادلخاطر إدارة تطوير يف ادلؤسسية احلاكمية دور، حداد عيد سليمان نعام 1

 .2014، األردن، الزرقاء جامعةالبحث العلمي والدراسات العليا، 
رسالة ماجستَت يف احملاسبة،  ، (دراسة تطبيقية) إطار مقرتح لإلفصاح عن ادلخاطر اإلئتمانية وانعكاسات ذلك على جودة التقارير ادلالية للبنوك، قاسم أمحد احلفيظ عبد زينب 2

 .2017، مصر، عُت مشس جامعةالتجارة،  كلية
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ادلخاطر اإلئتمانية اليت تواجو البنوك التجارية مع بيان كيفية اإلفصاح عنها والتعرف على ادلعوقات اليت تعوق 
عملية اإلفصاح؛ عرض طرق قياس ادلخاطر اإلئتمانية وكيفية عالجها؛ ٖتديد متطلبات اإلفصاح عن سلاطر 

ة ادلصرية والدولية، وعلى وجو اخلصوص ما ورد يف اإلئتمان يف البنوك التجارية كما وردت يف ادلعايَت احملاسبي
؛ وضع إطار لإلفصاح والشفافية عن ادلخاطر اإلئتمانية وإختبار أتثَته على جودة التقارير 2مقررات جلنة ابزل 

 ادلالية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
إن اإلفصاح السليم عن سلاطر اإلئتمان وسلصصو يف القوائم ادلالية للبنوك يقوم بتقدمي صورة واضحة عن  التالية:

يوفر حجم سلاطر اإلئتمان  وسلصصو اإلئتمان سلاطر عن السليم اإلفصاح إنسلاطر اإلئتمان وسلصصو ادلكون؛ 
سلاطر اإلئتمان ادلصريف وتكوين  احلايل ابلبنك؛ ىناك معايَت زلددة غلب اإلعتماد عليها من أجل قياس

ادلخصصات وتصنيف العمالء واجلدارة اإلئتمانية لكل عميل؛ إن اإلفصاح السليم والكايف عن ادلخاطر اإلئتمانية 
ػلسن من جودة التقارير ادلالية وابلتايل يوفر خاصييت ادلالئمة واالعتمادية وادلوثوقية للمعلومات الواردة فيها وابلتايل 

 قرارات السليمة من مجيع األطراف.اٗتاذ ال

 Moussa GARBA" ،"Sirine TOUMI" ،"Caroleاثلثا: دراسة "
SIMONNET"و "Asma ABDUL REHMAN" 

 Analyse des approches( بعنوان: "2102، )سنة Moussa GARBAدراسة  -
prudentielles de la gestion des risques bancaires: quelques 

constats économétriques sur les banques africaines"1: 

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 بعد ادلصرفية التنظيمية اإلصالحات وٖتليل وصففقد ىدف ىذا األخَت إىل  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث،

 )بلدان األفريقية البنوك على قياسية اقتصادية ٖتليالت إجراء أخرى انحية ومن ،2007 عام العقاري الرىن أزمة
 .اإلصالحات ىذه آاثر قياس أجل العريب( من وادلغرب الصحراء جنوب إفريقيا

الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف 
 انحية ومن انحية، من االقتصادي والنمو البنوك لرْتية معينة متغَتات بُت االعتماد على النتائج تؤكد التالية:
 افًتاضات مع ٘تاًما يتناسب ادلفرطة، وادلخاطرة ادلال برأس االحتفاظ حيث من األفريقية، البنوك سلوك أخرى

 .ابزل للجنة واللوائح الرأمسالية األخالقية ادلخاطر
                                                             
1 Moussa GARBA, Analyse des approches prudentielles de la gestion des risques bancaires : quelques constats économétriques sur les 

banques africaines, thèse de doctorat en Sciences économiques, École doctorale DSPEG (Droit et sciences politiques, économiques et de 

gestion) ; GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion), UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS membre de 

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR, France, 2016. 
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 L’impact des mécanismes( بعنوان: "2102، )سنة Sirine TOUMIدراسة  -
de gouvernance dans la gestion des risques bancaires et la 
performance des banques (Cas de la France, l’Allemagne et le 

Japon)"1: 

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 توعية الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 ؛(والياابنية واألدلانية الفرنسية) للبنوك الزائدة ادلخاطرة زلددات ابستكشاف والسياسي االقتصادي القرار متخذي
 وفًقا فاعلية تلك البنوك؛ تسيَت ادلخاطر البنكية أبكثر يف سياسة االئتمان ادلتبعة على الرقابة آليات فاعلية تقييم

 .ادلايل نظامها استقرار وتعزيز ادلصرفية القطاعات لتحسُت الالزمة اإلجراءات رسم على الدولية؛ ادلساعدة للمعايَت

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 مع ولكن للبنوك، ادلايل واألداء ادلتعثرة القروض مستوى على ابلتأكيد تؤثر الداخلية احلوكمة آليات إن التالية:
رللس  إن الدراسة؛ مشلتها اليت الدول بنوك بُت االختالفات عن تكشف أهنا كما ما، حد إىل سلتلطة أتثَتات
 احلوكمة وآليات ادللكية ىيكل مثل األخرى، اآلليات مراعاة أيًضا غلب ولكن مهمة، رقابية آلية ىو اإلدارة

 وادلديرين ادلساعلُت بُت سلمية عالقة وإقامة ادلصاحل تضارب ٕتنب يف يرغب ادلرء كان إذا خاصة اخلارجية،
 .اآلخرين ادلصلحة وأصحاب

 La gestion des risques( بعنوان: "2015، )سنة Carole SIMONNETدراسة  -
portés par le client en banque et assurance: comportements et 

éthique des acteurs"2: 

البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت 
 ادلصرفية التجزئة قطاع يف ادلهنيُت سلوك الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل دراسة

 على أتثَت ذلا اليت( والعمالء العامون والوكالء ادلصرفيون وادلديرين التنفيذيُت وادلستشارون احلوكمة) التأمُت وشركات
 واحملاسبية التحوطية ذلك يف ٔتا وادلعايَت، اللوائح على وادلشرفون ادلشرعون ركز الزبون، يتحملها اليت ادلخاطر
 عادلة وغَت مناسبة غَت تكون قد اليت الفردية الفاعلة اجلهات سلوكيات وأتثَت دور أعلية من قللوا لكنهم والتقنية،

                                                             
1 Sirine TOUMI, L’impact des mécanismes de gouvernance dans la gestion des risques bancaires et la performance des banques (Cas 

de la France, l’Allemagne et le Japon), thèse de doctorat en Sciences Economiques, En cotutelle internationale (École doctorale DSPEG ; 

GREDEG ; ISG Tunis ; FIESTA Tunis), Université Nice Sophia Antipolis ; Université de Tunis, France, 2016. 
2 Carole SIMONNET, La gestion des risques portés par le client en banque et assurance : comportements et éthique des acteurs, thèse 

de doctorat en Conservatoire National des Arts et Métiers Spécialité Gestion (Prospective Innovation Stratégie et Organisation), ÉCOLE 

DOCTORALE Management & Société ; Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de l’Action (LIRSA), Conservatoire 

national des arts et métiers (CNAM), France, 2015. 
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 بُت التوازن لتحقيق فيو والتحكم ومراعاتو العب كل سلوك فهم الضروري منف ،التنظيمي اإلطار من الرغم على
 .مستدامة بطريقة العمالء مصاحل واحًتام الصحية العمل كفاءة

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
تؤثر سلوكيات ادلوظفُت السلبية )عدم تقبل أفكار ورأي اآلخر، نقص وصعوبة التحاور والتواصل وغَتىا(  التالية:

إتاه بعضهم البعض داخل البنك سلبا على إدارة ادلخاطر داخل البنك، ولذلك غلب أخذىا بعُت االعتبار عن 
 يف البنوك وشركات التأمُت؛ إن إدارة إدارة تلك ادلخاطر؛ يتحمل العميل بعض من إدارة ادلخاطر ادلتعلقة بو

 هبا، مباشر اتصال على يكون اليت الفاعلة ابجلهات أو بو االىتمام على تقتصر ال العميل يتحملها اليت ادلخاطر
 أبكملها، بسلوكيات ادلنظمة العميل تتعلق يتحملها اليت ادلخاطر إدارة العام؛ إن التأمُت ووكالء البنوك مستشارو
ىم  فادلدراء وادلسَتون األقسام والوكاالت والشبابيك البنكية، وموظفي البنكيُت ورأساء األقسام دلسَتينادلديرين وا

 الرئيسيون، القرار ادلؤثرون األساسيون الذين ينجحون سلتلف العالقات البشرية واألعمال ادلهنية ألهنم ىم صانعوا
البنكية  األعمال اسًتاتيجية على هنجهم يطبقون أهنم كما بنكية ومالية، وسياسة ورؤية اسًتاتيجية يغرسون فهم

 كل العمالء؛ تتفاعل مع مباشر اتصال على ىم الذين ادلستشارين على يشرفون وألهنم احلوكمة بدأهتا وادلالية اليت
 الالواعية، أو الواعية ادلشاعر ادلهنية، واألعمال البشرية العالقات ىذه قلب يف البعض بعضها مع السلوكيات ىذه
للعميل؛  ادلايل الوضع وعلى البنكية وادلالية ادلمارسات على جيدة عواقب ذلا اليت والقرارات اإلجراءات ٖتكم اليت

 معرفة غلب الطويل، ادلدى على العميل يتحملها اليت ادلخاطر يف التحكم أجل من والعمالء ادلهنيُت سلوك دلراعاة
 داخل ادلخاطر إلدارة االعتبار يف السلوك أخذ سليمة ورشيدة؛ يتطلب قرارات اٗتاذ أجل من وفهمها الذات
 من البشري السلوك فهم ابألولوايت؛ إن الشعور مع ادلستعجل، على وليس األساسي على الًتكيز قبول ادلنظمة

 على وحكم مسبقة أحكام وجود عدم شيء كل قبل يعٍت العميل يتحملها اليت للمخاطر ادلستدامة اإلدارة أجل
 احلب أشكال من شكالن وعلا والتعاطف، اإلحسان من لكل احلال بطبيعة صعب أمر وىو ادلنبع، يف القيمة

 يعرفون ال ادلديرين أن ابلفعل البحث كشف اآلخرين؛ لقد ومراعاة اآلخرين احًتام على دليل علا ،(احملبة ٔتعٌت)
 النهج ذات الشخصيات على فقط ػلكمون إهنم ادلستشارين، مشاعر االعتبار يف وأيخذون يستمعون كيف

 اإلحسان متضادات ابإلىانة؛ إن يشعرون وأحياانً  ادلستشارين قيمة من التقليل يتم للقلق، وادلثَت العدواين
 البنك على ضارة آاثر يكون ذلا البنك، داخل ادلهنية العالقات على اليت تطغى واحلقد واألاننية والتعاطف
 اليت ادلخاطر إدارة فصل ؽلكن العواقب؛ ال من يعاين الذي للعميل النهاية يف أيًضا نولك احمليطة بو، وادلخاطر
 بصقل لو تسمح اليت األخرى التخصصات عن البشري، السلوك مراعاة تتضمن عندما خاصةً  العميل، يتحملها

 ومل جوانبها أسوأ عن الرأمسالية كشفت للمساعلُت، فقد قيمة خلق سياق يف والتأمُت البنوك قطاعا منهجو؛ يعمل
 ولكن للشركة، االقتصادي النجاح يف أساسي بشكل يساعلون الذين أولئك عمالئها، لصاحل تعمل الشركة تعد
 الطويل، ادلدى وعلى ككل السلوك يف وصاحلًا إغلابًيا ادلساعلُت، وعليو، من أجل إحداث تغيَتًا مصاحل أجل من
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 الشركة يف مصلحة صاحب كل أخذ يتم حيث شراكة قيمة خلق إىل للمساعلُت قيمة خلق من االنتقال غلب
 .احلوكمة اٗتذهتا العالية ادلخاطر وذات الرئيسية القرارات يف االعتبار بعُت

 A Comparative( بعنوان: "2016، )سنة Asma ABDUL REHMANدراسة  -
Study of Risk Management Practices between Islamic and 

Conventional Banks in Pakistan"1: 

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ٖتليل رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق 

 إدارة وملف ادلخاطر، تعريف ملف بشأن والتقليدية اإلسالمية للبنوك اإلفصاح شلارسات ومدى حجم ومقارنة
 قياس تقنيات يف ادلخاطر؛ التحقيق إدارة وعملية ادلخاطر، يف التحكم وبيئة ادلخاطر، مراقبة وأنشطة ادلخاطر،
 ابكستان؛ مقارنة يف العاملة والتقليدية اإلسالمية البنوك قبل من ادلستخدمة ادلخاطر فيفٗت وأدوات ادلخاطر

 سلاطر وٖتليل ادلخاطر إدارة أتثَت ابكستان؛ تقييم يف العاملة والتقليدية اإلسالمية للبنوك ادلخاطر إدارة شلارسات
 .ابكستان يف والتقليدية اإلسالمية البنوك يف ادلخاطر إدارة شلارسات على السيولة

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 إدارة وشلارسات ادلخاطر ٖتديد يف التقليدية نظَتاهتا عن كبَتًا اختالًفا ٗتتلف اإلسالمية البنوك أن تبُت التالية:

 االئتمان سلاطر وٖتليل وٖتليلها وتقييمها ادلخاطر ٖتديد ادلخاطر؛ إن وحوكمة السيولة سلاطر وٖتليل ادلخاطر
 مت ابكستان؛ يف العاملة للبنوك ادلخاطر إدارة شلارسات يف وادلساعلة أتثَتًا األكثر ادلتغَتات ىي ادلخاطر وحوكمة

 .واإلسالمية التقليدية البنوك تواجهها اليت ادلخاطر أىم من والتشغيل والسوق والسيولة االئتمان سلاطر على العثور

 ادلطلب الثاين: الدراسات اليت تناولت التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة متصلة

لقد تناولت العديد من الدراسات األجنبية التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة متصلة، سنستعرض 
 أعلها يف ىذا ادلطلب.

 الدراسات السابقة على شكل أطروحات ورسائل ومذكراتالفرع األول: 

"عبد الوىاب أمحد عبد هللا مسعود عياش"، "درويش فيصل "، ادلدىون إبراىيم رابح إبراىيم"أوال: دراسة 
 "خالد علي يوسف أبوالرب" ،"، "األمري عبد الرمحن األمري دمحم"Nicolas DUFOURمراد"، "

 و"خالد وليد نضر ادليداين"

                                                             
1 Asma ABDUL REHMAN, A Comparative Study of Risk Management Practices between Islamic and Conventional Banks in 

Pakistan, thesis of Doctor of Philosophy, Cardiff Metropolitan University, Wales, 2016. 
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 إدارة تفعيل يف الداخلي ادلدقق ( بعنوان: "دور2100ادلدىون، )سنة  إبراىيم رابح إبراىيم دراسة -
 :1غزة )دراسة تطبيقية(" قطاع يف العاملة ادلصارف يف ادلخاطر

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:  الفرضيات اليت إنطلق منها

 ألعمال زلكم نظام تطبيق مدى على لوقوف؛ اادلخاطر إدارة ألعلية الداخلي ادلدقق إدراك مدى على التعرف
 الوقوف؛ ادلخاطر إدارة تفعيل يف للتدقيق ادلهنية ابدلعايَت االلتزام أتثَت مدى معرفة؛ ادلخاطر إدارة تفعيل يف التدقيق

 ادلخاطر إدارة تفعيل يف ودورىا ذلـا االسـتجابة إجـراءات ومراقبـة ادلخـاطر ومتابعـة بتقييم الداخلي ادلدقق دور على
 .البنكية

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
ــة الــداخلي التــدقيق إدارة لــدى وعــي ىنــاكالتالية:   تدقيق إجراءات وضــع أعليــةو  ادلصــرف، فــي ادلخــاطر إدارة أبعلي

 ادلخــاطر إدارة بشــأن عملهــم فــي الــداخليون ادلــدققون يركــز؛ ادلصرف ذلا يتعرض اليت ادلخاطر احلسبان يف أتخذ
 زلكـم نظـام يوجـد؛ عامة بصفة ادلنظمات يف الداخلية والرقابة ادلعلومات ومالءمة موثوقيــة حــول أتكيــد تــوفَت علــى

؛ ادلصارف يف ادلخاطر إدارة لتفعيل التنفيذيـة واإلدارة اإلدارة رللـس بـُت تعـاون وىنـاك الـداخلي، التـدقيق ألعمـال
 الـداخلي ادلـدقق يبـذل؛ الداخلية للرقابة فعال نظام لتطبيق ادلصرف إدارة وبُت الداخلي ادلدقق بُت تعاون يوجد
 ادلــدقق يقــوم؛ ادلخاطر إدارة عمليات مبـادئ تطبيـق فـي التحليـل بـإجراءات قيامـو عنـد الواجبـة ادلهنيـة العنايـة

 اخلسائر وتقليل ادلصرف أىداف لتحقيــق وذلــك ادلصــرف فــي القــائم ادلخــاطر إدارة نظــام وتقيــيم ٔتراقبــة الــداخلي
 الداخلية والرقابـة الـداخلي الضـبط أنظمـة فـي القصـور أوجـو لكشـف عمليـة آليـات الـداخلي ادلـدقق يطبق؛ احملتملة

 ادلاليــة ادلؤسسات عن سلتلفة طبيعة من لو دلا ادلصرف ذلا يتعرض اليت ادلخاطر من العديد ىناك؛ ادلصرف يف
ــة ادلخــاطر فــي ادلخــاطر ىــذه وتتمثــل األخــرى،  الداخلي ادلدقق يقدم؛ األعمال وسلــاطر التشــغيلية وادلخــاطر ادلالي

 التــدقيق بــُت لــألدوار تنســيق ىنــاك؛ ادلخاطر إدارة بعملية القيام مهامو من وليس ادلخاطر إلدارة استشارات
 ىنــاك؛ ادلخاطر إدارة بشأن ادلدقق أعدىا اليت التوصيات مــن التحقــق خــالل مــن وذلــك ادلخــاطر وإدارة الــداخلي

؛ غزة قطاع يف العاملة التجارية ادلصــارف فــي ادلخــاطر إدارة تفعيــل فــي دوره أبعليــة الــداخلي ادلــدقق لــدى وعــي
 إدارة نظام سالمة وتقـومي فحـص فـي ومسـاعدهتا قراراهتا الٗتاذ العليا لإلدارة ادلعلومات الداخلي التدقيق يوفر

 .ادلصرف يف ادلخاطر

 

                                                             
 كليةرسالة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل،  ، (تطبيقية دراسة) غزة قطاع يف العاملة ادلصارف يف ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلي ادلدقق دور، ادلدىون إبراىيم رابح إبراىيم 1

 .2011، فلسطُت، غزة-التجارة، اجلامعة اإلسالمية
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( بعنوان: "دور ادلراجع اخلارجي يف تقومي 2102عياش، )سنة  مسعود هللا عبد أمحد الوىاب دراسة عبد -
 :1إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية اليمنية"

موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي  للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل
بيان  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

أثر تقرير ادلراجع اخلارجي يف تطوير إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية؛ التعرف على كفاءة ادلراجعُت اخلارجيُت 
 ادلصارف اإلسالمية وإدلامهم ٔتتطلبات تقومي إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية؛ توضيح األدوات يف

وادلمارسات احلديثة يف رلال إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ إظهار دور ادلراجع اخلارجي يف تقومي سياسات وإجراءات 
ساليب ادلصرف اإلسالمي لقياس وتقييم ادلخاطر إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ معرفة دور ادلراجع اخلارجي يف تقومي أ

 ادلصرفية ورقابتها؛ التعرف على دور ادلراجع اخلارجي يف تقومي مدى االستجابة للمخاطر ادلصرفية.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
العلمية وادلنهجية للمراجع اخلارجي على تقومي إدارة ادلخاطر ادلصرفية يف ادلصارف  يوجد أتثَت قوي للكفاءة التالية:

اإلسالمية؛ تؤثر ادلنهجية العلمية دلراجعة ادلخاطر يف تقومي إدارة ادلخاطر ادلصرفية يف ادلصارف اإلسالمية أتثَتا قواي؛ 
ة ادلخاطر ادلصرفية؛ يوجد أتثَت قوي للمراجعة يوجد أتثَت قوي للمراجعة اخلارجية يف تقومي سياسات وإجراءات إدار 

اخلارجية يف تقومي أساليب قياس وتقييم ادلخاطر ادلصرفية؛ يوجد أتثَت قوي للمراجعة اخلارجية يف تقومي رقابة 
 ادلخاطر ادلصرفية؛ يوجد أتثَت قوي للمراجعة اخلارجية يف تقومي مدى االستجابة للمخاطر ادلصرفية.

( بعنوان: "استخدام إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم 2102مراد، )سنة  دراسة درويش فيصل -
 :2الذايت للرقابة للحد من ادلخاطر ادلصرفية )دراسة تطبيقية("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 عى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد س

التعرف على مدى توافر ادلقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التقييم الذايت للرقابة يف ادلصارف السورية؛ التعرف على 
تدقيق الداخلي معوقات تطبيق أسلوب التقييم الذايت للرقابة يف ادلصارف السورية؛ اكتشاف أعلية استخدام إدارة ال

 ألسلوب التقييم الذايت للرقابة للحد من ادلخاطر يف ادلصارف السورية.

                                                             
 كليةأطروحة دكتوراه يف فلسفة احملاسبة والتمويل،  ، اليمنية اإلسالمية ادلصارف يف ادلخاطر إدارة تقومي يف اخلارجي ادلراجع دور، عياش مسعود هللا عبد أمحد الوىاب عبد 1

 .2016، السودان، والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، العليا الدراسات
 كليةأطروحة دكتوراه يف مراجعة احلساابت،  ، (تطبيقية دراسة) ادلصرفية ادلخاطر من للحد للرقابة الذايت التقييم ألسلوب الداخلي التدقيق إدارة استخدام، مراد درويش فيصل 2

 .2015، سوراي، دمشق جامعةاالقتصاد، 
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ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
من ادلخاطر يف ادلصارف  إن استخدام إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذايت للرقابة يؤدي إىل احلد التالية:

السورية؛ تبُت من خالل فحوصات االختبارات اليت قام هبا فريق التدقيق الداخلي ابستخدام أسلوب التقييم الذايت 
للرقابة وجود فجوة رقابية لدى بنك سورية الدويل اإلسالمي، نتيجة وجود عدد من ادلخاطر اذلامة غَت ادلسيطر 

شوء سلاطر ذات أثر ىام يف أنشطة البنك؛ يتضح من خالل مصفوفة ادلخاطر اليت عليها، األمر الذي يؤدي إىل ن
مت التوصل إليها بعد اختبار اإلجراءات الرقابية من قبل فريق التدقيق الداخلي أبن إجراءات اإلدارة ضلو تطبيق 

سلوب التقييم الذايت للرقابة، اإلجراءات الرقابية غَت فعالة؛ تتوافر ادلقومات الالزمة يف ادلصارف السورية لتطبيق أ
وبدرجة متوسطة األعلية، ْتسب آراء عينة الدراسة، ْتيث أنو من أىم ادلقومات الالزمة لتطبيق أسلوب التقييم 
الذايت للرقابة صلد التخطيط اجليد من قبل إدارة ادلصرف، ووجود خطوط اتصال فعالة بُت ادلسؤولُت عن تطبيق 

اإلدارية ادلختلفة، وضرورة تلخيص وٖتليل تعليقات ادلشاركُت يف ورش العمل؛  ذلك األسلوب وبُت ادلستوايت
يوجد رلموعة من ادلعوقات ٖتد من تطبيق أسلوب التقييم الذايت للرقابة يف ادلصارف السورية، ْتسب آراء عينة 

التدقيق الداخلي يف الدراسة، ْتيث أنو من أىم ادلعوقات اليت ٖتد من تطبيق ذلك األسلوب صلد عدم رغبة إدارة 
تغيَت أساليب التدقيق ادلتبعة، حجم ودرجة تعقيد أعمال ادلصرف توثر يف مستوى ادلوارد الالزمة لتطبيق ذلك 
األسلوب، ومتغَت عدم توافر الدعم ادلالئم من قبل أعضاء جلنة التدقيق لتطبيق األسلوب، ومتغَت عزوف موظفي 

 اء انعقاد ورش العمل.ادلصرف عن التعبَت عن آرائهم ْترية أثن

 Contribution à l’analyse( بعنوان: "2015، )سنة Nicolas DUFOURدراسة  -
critique de la norme de contrôle (Le cas des risques 
opérationnels dans le secteur financier: de la normativité à 

l’effectivité)"1: 

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 اليت التشغيلية ادلخاطر يف التحكم سياسات دراسةالفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل 

 التشغيلية ادلخاطر ْتيث مت دراسة ،(القياسية ادلتطلبات تلبية أجل من والتأمُت البنوك) ادلالية ادلؤسسات وضعتها
 سلاطر) آخرين اقتصاديُت وكالء على ادلؤسسة تشكلها قد اليت ادلخاطر وليس ادلؤسسات ىذه ذلا تتعرض اليت

( التدقيق- الرقابة- احملاسبة) اإلدارة علوم رلال يف البحث ىذا ،(العميل يتحملها اليت ادلخاطر األخرى، للمنشآت
  (.الداخلية الرقابة ذلك يف ٔتا) التشغيلية ابدلخاطر ادلرتبطة التحكم وأنظمة ادلخاطر إدارة دراسة ويتضمن

                                                             
1 Nicolas DUFOUR, Contribution à l’analyse critique de la norme de contrôle (Le cas des risques opérationnels dans le secteur 

financier : de la normativité à l’effectivité), thèse de doctorat en Conservatoire National des Arts et Métiers Spécialité Gestion 

(Comptabilité Contrôle Audit), ÉCOLE DOCTORALE Management & Société ; Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Sciences de 

l’Action (LIRSA), Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), France, 2015. 
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ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
يف ادلخاطر البنكية، خاصة ادلخاطر  كان من الضروري إعادة تفكَت ادلؤسسات البنكية وادلالية يف التحكم  التالية:

 العديد ؛ منذ األزمة ادلالية السابقة الذكر تعرضت2008-2007التشغيلية، يف عامل ما بعد األزمة ادلالية لسنيت 
التشغيلية، وىذا ما حتم إعادة التفكَت يف طريقة إدارهتا؛ إن  ابدلخاطر ادلرتبطة للخسائر ادلالية ادلؤسسات من

لية دائمة التكرار ومتزايدة التكلفة بصورة دورية، وىو ما يلزم اذليئات الرقابية ادلختلفة يف العمل ادلخاطر التشغي
 معايَت تطبيق أعلية على البنكي الًتكيز على ادارهتا واٗتاذ إجراءات احًتازية للتحكم فيها بصفة دورية؛ التأكيد

التشغيلية؛ تطبيق  ادلخاطر إدارة لوظيفة األساسية الطبيعةفهم  إىل ابإلضافة التشغيلية ابدلخاطر ادلتعلقة الرقابة
ٔتختلف  معايَت الرقابة يف إدارة ادلخاطر التشغيلية غَت كايف بدون وجود فعالية يف فهم وإدارة ادلخاطر التشغيلية

 ادلؤسسات ، من قبل اذليئات الرقابية يفعلى ادلؤسسات البنكية ، مسبباهتا وآاثرىا السلبيةفروعها ادلنبثقة عنها
 البنكية وادلالية.

( بعنوان: "دور ادلراجعة الداخلية يف تقومي ادلخاطر 2102دمحم، )سنة  األمري الرمحن عبد دراسة األمري -
 :1التشغيلية يف البنوك التجارية )دراسة حالة البنك السوداين الفرنسي("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 يشـمل الداخليـة للمراجعـة مفـاىيمي إطـار صـياغةالفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل 

 القيـام وكـذلك واألىـداف واألعليـة ادلفهـوم ثحيـ مـنٔتختلف تفرعاهتا  التشـغيلية التعـرف ابدلخـاطر جانبـو إلـى
 ادلخـاطر التشغيلية تقيـيم فـي الداخليـة ادلراجعـة دور علـى للوقـوف الفرنسـي السـوداين البنـك تطبيقيـة علـى بدراسـة

 .ٔتختلف فروعها

إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت 
 عمليات يف نسـبة التعثر زيـادة الـى يـؤدي البنـك لـدى العميـل شخصـية عـن الكافيـة ادلعلومات توفر عدم التالية:

 ادلخاطر من التمويليـة يزيد العمليـات علـى حصـولو عنـد العميـل جانـب من الكافية الضماانت أخذ التمويل؛ عدم
 فـي البنك للمـوظفُت ابلنسـبة الوظيفي ابلدوران اإللتزام وعدم معينة مواقع يف ادلوظفُت البنك؛ بقاء ذلا يتعرض اليت

وىو ما يوقع البنك يف نقص السيولة  السيولة سلاطر أسباب من التمويل يف البنك؛ اإلفراط على خطورة يشكل
 .بسبب اإلفراط يف منح القروض مقابل نقص يف احلصول على ادلصادر ادلالية

 

                                                             
رسالة ماجستَت يف احملاسبة ، (الفرنسي السوداين البنك حالة دراسة) التجارية البنوك يف التشغيلية ادلخاطر تقومي يف الداخلية ادلراجعة دور، دمحم األمَت الرمحن عبد األمَت 1

 .2012، السودان، والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، العلمي والبحث العليا الدراسات كليةوالتمويل،  
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( بعنوان: "دور التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر 2102أبوالرب، )سنة  يوسف علي خالددراسة  -
 :1)دراسة تطبيقية على البنوك األردنية("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
التعرف على دور التدقيق الداخلي يف إدارة الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل 

 ادلخاطر يف البنوك األردنية.

األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج  ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف
إن دوائر التدقيق الداخلي يف البنوك األردنية ٘تارس عملها ْترية واستقالل دون تدخل مباشر أو غَت مباشر  التالية:

ق الداخلي من قبل اإلدارة التنفيذية؛ يتوافر وعي كايف من قبل ادلدققُت الداخليُت يف البنوك األردنية ٔتعايَت التدقي
شلا ينعكس إغلابيا على دورىم يف ادلساعدة يف إدارة ادلخاطر؛ يدرك أفراد دوائر التدقيق الداخلي يف البنوك األردنية 
أعلية الدور ادلناط هبم يف مساعدة رلالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية يف عملية إدارة ادلخاطر؛ تلتزم دوائر التدقيق 

ا إىل جلان التدقيق يف رلالس اإلدارة من خالل الوسائل ادلختلفة، ويف الوقت الداخلي بتوصيل نتائج عمله
ادلناسب؛ ىناك عدم إدلام كايف من قبل أفراد دوائر التدقيق الداخلي ابلقوانُت والتشريعات الصادرة من قبل البنك 

ألردنية؛ يوجد تعاون ادلركزي األردين، واليت تنظم وتشرح منهجيات وأسس عمل التدقيق الداخلي يف البنوك ا
مقبول نسبيا بُت دوائر التدقيق الداخلي ودوائر إدارة ادلخاطر يف البنوك األردنية، شلا ينعكس على وضوح دور 
ادلدققُت الداخليُت يف إدارة ادلخاطر من حيث واجباهتم ودورىم، وأيضا ما ال غلب القيام بو من قبلهم؛ ٘تارس 

أنشطتها وفقا لربامج زلكمة ومتينة ومبنية على دراسة ادلخاطر ادلوجودة أو دوائر التدقيق الداخلي يف البنوك 
احملتملة، شلا يسهم يف ترتيب األولوايت عند ادلدققُت الداخليُت عند القيام أبعماذلم؛ ال توفر البنوك األردنية 

ينعكس سلبيا على قدرات للمدققُت الداخليُت عددا كافيا من الدورات التدريبية، أو الشهادات ادلهنية، شلا قد 
 ادلدققُت الداخليُت يف إدارة ادلخاطر.

ادلخاطر  تقييم إدارة يف الداخلية ادلراجعة ( بعنوان: "دور2100دراسة خالد وليد نضر ادليداين، )سنة  -
 :2ميدانية(" اإلئتمانية يف ادلصارف السورية )دراسة

عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية 
التعرف على مدى مساعلة ودور ادلراجعة الداخلية  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد ىدف ىذا األخَت إىل

                                                             
 جامعةاالقتصاد والعلوم اإلدارية،  كليةرسالة ماجستَت يف احملاسبة،  ، (األردنية البنوك على تطبيقية دراسة) ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق دور، أبوالرب يوسف علي خالد 1

 .2014، األردن، الَتموك
االقتصاد،  كليةرسالة ماجستَت يف مراجعة احلساابت،  ، (ميدانية دراسة) السورية ادلصارف يف اإلئتمانية ادلخاطر إدارة تقييم يف الداخلية ادلراجعة دور، ادليداين نضر وليد خالد 2

 .2011-2010، سوراي، دمشق جامعة
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وفعاليتها يف عملية إدارة ادلخاطر اإلئتمانية يف ادلصارف السورية العامة واخلاصة، حيث تقوم ادلراجعة الداخلية 
 دة اإلدارة العليا ورللس اإلدارة يف عملية ٖتديد وتقييم ادلخاطر واإلستجابة ذلا.بدورىا يف مساع

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 ؛ الاخلاصة السورية ادلصارفاإلئتمانية يف  ادلخاطر إدارة تقييم يف فعال بشكل الداخلية ادلراجعة تساىم التالية:
 ادلخاطر إدارةالداخلية وبُت آراء قسم  ادلراجعة قسم أفراد آراء من كل إحصائية بُت داللة ذات فروقات توجد

 الداخلية وبُت ادلراجعة قسم أفراد آراء من كل بُت إحصائية داللة ذات فروقات وجد؛ تالدراسة عينة يف اإلئتمانية
 آراء من كل بُت إحصائية داللة ذات فروقات وجد؛ تالدراسة عينة يف التسهيالت ومنح اإلئتمان قسم أفراد آراء
 عدد زادت لما؛ كالدراسة عينة يف التسهيالت ومنح االئتمان قسم أفراد آراءادلخاطر اإلئتمانية و  إدارة قسم أفراد

 تقييم يف فعال بشكل الداخلية ادلراجعة حول مساعلة التأكيد مستوى ازداد كلما الدراسة عينة يف اخلربة سنوات
 اإلئتمانية. ادلخاطر إدارة

"صاحل عبد هللا أمني داما"، "موسى الريح دمحم النور "، نفاخ الدين سعد زىري دمحم أنس دمحم"اثنيا: دراسة 
 الريح"، "عبد الباقي عبد هللا اببكر عبد هللا"، "دمحم فهمي اجلعربي" و"إيهاب ديب مصطفى رضوان"

 من الوقاية يف الداخلي التدقيق ( بعنوان: "دور2102نفاخ، )سنة  الدين سعد زىري دمحم أنس دراسة دمحم -
 :1السورية )دراسة ميدانية(" ادلصارف يف ادلعتادة غري ادلخاطر

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها

 الفعال الدور توضيح ؛ادلعتادة غَت ادلخاطر ٖتديد يف البنوك يف الداخلي التدقيق ويلعب الذي الفعال الدور توضيح
 دقيقالت يلعبو ذيال الفعال الدور توضيح ؛ادلعتادة غَت ادلخاطر تقييم يف البنوك يف الداخلي التدقيق ويلعب الذي

 خالل البنوك وتواج اليت ادلعتادة غَت ادلخاطر إىل لتعرف؛ اادلعتادة غَت اطرللمخ تجابةاالس يف كالبنو  يف داخليال
 .األزمات

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
ادلعتادة؛  غَت ادلخاطر دٖتدي اللخ نم ريةالسو  ارفادلص يف اطرادلخ إدارة يف دورهب داخليال التدقيق يقوم التالية:

 يقومادلعتادة؛  غَت ادلخاطر يمتقي اللخ نم ريةالسو  ارفادلص يف اطرادلخ إدارة يف دورهب داخليال دقيقالت ميقو 
 يوجد؛ ادلعتادة غَت للمخاطر تجابةاالس اللخ نم السورية ادلصارف يف ادلخاطر إدارة يف بدوره الداخلي التدقيق

 ةجلن تقوم؛ السورية ادلصارف يف ادةادلعت غَت اطرادلخ نم ةالوقاي يف دورهب الداخلي التدقيق قيام على معنوية داللة
                                                             

رسالة ماجستَت يف مراجعة احلساابت،  ، (ميدانية دراسة) السورية ادلصارف يف ادلعتادة غري ادلخاطر من الوقاية يف الداخلي التدقيق دور، نفاخ الدين سعد زىَت دمحم أنس دمحم 1
 .2018، سوراي، كلية اإلقتصاد، جامعة دمشق
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 ىعل اءبن ديلهابتع وموتق تمر،مس لبشك رفيةادلص ةللرقاب يةاألساس ادلبادئ ديثبتح رفيةادلص اطرادلخ إلدارة زلاب
 ابزل جلنة قامت؛ 2012 عام األخَت اجلوىري التعديل وكان العادلية، ارفادلص اهب ر٘ت اليت اربوالتج اتاخلرب 

عملو  يموتقس ارف،دلصا يف الداخلي التدقيق إدارة لعمل ادلالئمة األطر بوضع القيام ادلصرفية ادلخاطر إلدارة
 اتتعليم دارإبص ادلركزي سورية مصرف قيام؛ البنك أعمال مجيع مللتش اورزل دةع إىل اطرادلخ إدارة صٓتصو 
 ميق ، ولكنو مل2001 عام الصادرة ادلصرفية للرقابة األساسية ادلبادئ ىعل اءبن 2004 امع رفيةادلص ةالرقاب
 ةاألزم نم ةالنإت اخلربات عكس الذيو  2012 عام حدث الذي ادلبادئ ٖتديث متطلبات ىعل اءبن ديلهابتع

 بطض اتآلي بطلض ملزمة غَت توجيهات إبصدار ادلركزي سورية مصرف قيام؛ 2008 عام حدثت اليت ادلالية
 رفمص امقي دم؛ عالسورية العربية اجلمهورية يف احلالية األوضاع نتيجة االستثنائية األحداث من النإتة اطرخادل

 .ادلخاطر إدارة عملية يف الداخلي دقيقالت لعم ةآلي لحو  يليةتفص اتتعليم دارإبص زيادلرك ريةسو 

( بعنوان: "االجتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية ودورىا يف 2102داما، )سنة  أمني هللا عبد دراسة صاحل -
 :1إدارة ادلخاطر )دراسة ميدانية على بنك فيصل اإلسالمي السوداين("

البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:
التعرف على مفهوم وأنواع اإلٕتاىات احلديثة يف ادلراجعة الداخلية؛ الوقوف على مفهوم وأعلية ومبادئ وتطوير 

ي للمراجعة الداخلية على إدارة ادلخاطر؛ دراسة أثر دور إضافة القيمة إدارة ادلخاطر؛ دراسة أثر الدور احلوكم
 للمراجعة الداخلية على إدارة ادلخاطر؛ دراسة أثر الدور االستشاري للمراجعة الداخلية على إدارة ادلخاطر.

 ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج
إن ادلراجعة الداخلية تسهم يف مساعدة اإلدارة يف اٗتاذ القرارات الرشيدة وٖتقق زايدة الثقة يف ادلعلومات  التالية:

احملاسبية شلا ػلقق االٕتاىات احلديثة يف ادلراجعة اليت تدعم إدارة ادلخاطر ادلالية؛ إن عملية ادلراجعة الداخلية تتم 
لبنك وىذا بدوره يفعل االٕتاىات احلديثة يف عملية ادلراجعة الداخلية؛ إن عملية وفقا دلستوايت اجلودة ادلطلوبة اب

ادلراجعة الداخلية هتتم ابلتنبؤ ابدلخاطر وإزالتها وابلتايل ٕتنيب ادلؤسسة األخطار ادلالية وتوفر معلومات عن ادلخاطر 
ادلصرف وذلك بتقدير ادلخاطر والتنبؤ هبا،  احمليطة؛ إن ادلراجعُت الداخليُت لديهم اخلربة الكافية يف إدارة سلاطر

واختيار أدوات الرقابة اليت تساىم يف ٗتفيض ادلخاطر؛ إن ادلراجعة الداخلية تقوم بتلبية احتياجات أصحاب 
ادلصاحل وتسهم يف اإلرتقاء ٔتستوى األداء ابدلصرف؛ إن ادلراجعة الداخلية تقدم استشارات لكافة مستوايت إدارة 

بتقييم ادلخاطر وتتعاون اإلدارات التنفيذية؛ إن ادلراجعة الداخلية تقدم النصائح إلدارة ادلصرف  ادلصرف وتقوم
وتقوم بتأدية اخلدمات االستشارية الفنية لإلدارات التنفيذية والتشغيلية ابدلصرف؛ إن ادلراجعة الداخلية تقدم 
                                                             

رسالة ماجستَت يف احملاسبة،  ، (السوداين اإلسالمي فيصل بنك على ميدانية دراسة) ادلخاطر إدارة يف ودورىا الداخلية للمراجعة احلديثة االجتاىات، داما أمُت هللا عبد صاحل 1
 .2018، السودان، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلُت
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كفاءة األداء ادلصريف ويتم احلفاظ على كافة االقًتاحات ادلناسبة وادلفيدة يف الوقت ادلناسب تساعد على رفع  
االستقاللية عند تقدمي النصائح؛ ٘تكن االستشارات إدارة ادلصرف من ٖتقيق أىدافها من خالل وضع النهج 
العلمي الذي يعمل على وضع اسًتاتيجيات ٘تكن ادلصرف من تفادي اخلسائر ادلالية؛ إن وجود التحكم ادلؤسسي 

 ام رقايب زلكم يؤدي إىل ٖتسُت أداء ادلؤسسات من خالل عملية ٖتسُت إدارة ادلخاطر.أمرا ضروراي إلغلاد نظ

( بعنوان: "اإلجتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية 2102الريح، )سنة  النور دمحم الريح دراسة موسى -
 :1ودورىا يف تفعيل إدارة ادلخاطر )دراسة ميدانية على عينة من ادلصارف السودانية("

ىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إ
معرفة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

م وأعلية ومبادئ وتطوير إدارة مفهوم وأعلية وأىداف االٕتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية؛ الوقوف على مفهو 
ادلخاطر؛ دراسة وٖتليل العالقة بُت الدور احلوكمي للمراجعة الداخلية وإدارة ادلخاطر؛ دراسة وٖتليل العالقة بُت 
إضافة قيمة للمراجعة الداخلية وإدارة ادلخاطر؛ دراسة وٖتليل العالقة بُت الدور االستشاري للمراجعة الداخلية 

 وإدارة ادلخاطر.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
إضافة  –أثبتت الدراسة أن ىنالك عالقة بُت اإلٕتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية )حوكمة الشركات  التالية:
مراجعة الداخلية إدارة ادلصرف يف تعاون الدور االستشاري( وإدارة ادلخاطر؛ ساعدت الدور احلوكمي لل –القيمة 

وتبادل ادلعلومات ابلسرعة ادلطلوبة شلا ؽلكنها من معاجلة خسائر ادلخاطر اليت يواجهها بناءا على إمكانيتو ادلتاحة؛ 
إن االٕتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية ساعدت إدارة ادلصرف يف اٗتاذ القرارات الرشيدة وذلك من خالل درء 

ٔتا ػلقق زايدة الثقة يف تقاريرىا؛ إن عملية ادلراجعة الداخلية هتتم ابلتنبؤ ابدلخاطر وإزالتها وابلتايل ٕتنيب  ادلخاطر
ادلؤسسة األخطار ادلالية وتوفر معلومات عن ادلخاطر احمليطة؛ إن ادلراجعُت الداخليُت لديهم اخلربة الكافية يف إدارة 

نبؤ هبا، واختيار أدوات الرقابة اليت تساىم يف ٗتفيض ادلخاطر؛ نطاق سلاطر ادلصرف وذلك بتقدير ادلخاطر والت
عمل ادلراجعُت الداخليُت وأتىيلهم العلمي يف عينة الدراسة تتفق إىل حد كبَت مع متطلبات إدارة ادلخاطر؛ أثرت 

إن ادلراجعة الداخلية  ادلنهجية العلمية لالٕتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية يف تقومي إدارة ادلخاطر يف ادلصارف؛
تقدم استشارات لكافة مستوايت إدارة ادلصرف وتقوم بتقييم ادلخاطر وتتعاون مع اإلدارات التنفيذية؛ إدلام 
ادلراجعُت الداخليُت بطبيعة نشاط ادلصرف ؽلكن أن يعطي إضافة قيمة للمصرف وغلنبو اخلسائر النامجة عن 

لداخلي يف تقومي سياسات وإجراءات إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ إن ادلخاطر اليت سيتعرض ذلا؛ ساىم ادلراجع ا
ادلراجعة الداخلية تقدم النصائح إلدارة ادلصرف وتقوم بتأدية اخلدمات االستشارية الفنية لإلدارات التنفيذية 
                                                             

رسالة ماجستَت يف ، (السودانية ادلصارف من عينة على ميدانية دراسة) ادلخاطر إدارة تفعيل يف ودورىا الداخلية للمراجعة احلديثة اإلجتاىات، الريح النور دمحم الريح موسى 1
 .2019، السودان، الدراسات العليا، جامعة النيلُتاحملاسبة، كلية 
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ادلصرف؛ والتشغيلية ابدلصرف؛ ساعلت االٕتاىات احلديثة للمراجعة الداخلية يف ٖتديد ادلخاطر احمليطة أبنشطة 
أكدت ادلراجعة الداخلية من ٖتديث منهج إدارة ادلخاطر بشكل مستمر أن تعمل ادلراجعة الداخلية على تقليل 
اإليرادات ادلفقودة للمصرف عند حدوث ادلخاطر؛ إن وجود التحكم ادلؤسسي أمرا ضروراي إلغلاد نظام رقايب 

 إدارة ادلخاطر. زلكم يؤدي إىل ٖتسُت أداء ادلؤسسات من خالل عملية ٖتسُت

( بعنوان: "دور جلان ادلراجعة يف إدارة ادلخاطر 2102هللا، )سنة  عبد اببكر هللا عبد الباقي دراسة عبد -
 :1)دراسة ميدانية على عينة من ادلصارف السودانية("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:
التعرف على اخلصائص اليت يتمتع هبا أعضاء جلان ادلراجعة وٖتليل ادلقومات األساسية اليت ينطوي عليها مفهوم 

ارة ادلخاطر؛ بيان دور استقاللية جلان ادلراجعة يف تلك اللجان؛ توضيح دور ومهام ومسؤوليات جلان ادلراجعة يف إد
 إدارة ادلخاطر؛ دراسة أثر اخلربة ادلالية واحملاسبية ألعضاء جلان ادلراجعة يف إدارة ادلخاطر.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
للجان ادلراجعة يساعد رللس اإلدارة ابلوفاء ٔتسؤولياهتا كوكيل للمساعلُت؛ إن جلان إن التشكيل اجليد  التالية:

ادلراجعة تدعم موقف ادلراجع الداخلي وتوفر لو احليادية واالستقالل يف فعالية إدارة ادلخاطر؛ تزود جلان ادلراجعة 
ارة بتعيُت ادلراجعُت اخلارجيُت وٖتديد رللس اإلدارة بتقارير دورية حول ادلخاطر؛ تساعد جلان ادلراجعة رللس اإلد

أتعاهبم يف فعالية إدارة ادلخاطر؛ وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ابدلصارف السودانية يزيد من فعالية إدارة 
ادلخاطر؛ تزيد جلان ادلراجعة درجة الثقة يف التقارير ادلالية يف ٖتقيق فعالية إدارة ادلخاطر؛ السلطات ادلمنوحة للجان 
ادلراجعة ذلا أتثَت مباشر على إدارة ادلخاطر؛ يساعد ادلستوى التعليمي ألفراد جلنة ادلراجعة برفع من مستوى 

 الشفافية دلراجع احلساابت إلبداء رأيو ْتيادية اتمة يف إدارة ادلخاطر.

 ( بعنوان: "دور التدقيق الداخلي يف ختفيف آاثر ادلخاطر2100اجلعربي، )سنة  فهمي دراسة دمحم -
 :2التشغيلية يف ادلصارف األردنية"

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
بيان  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

                                                             
رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، ، (السودانية ادلصارف من عينة على ميدانية دراسة) ادلخاطر إدارة يف ادلراجعة جلان دور، هللا عبد اببكر هللا عبد الباقي عبد 1

 .2017، السودان، جامعة النيلُت
، رسالة ماجستَت يف إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردنية ادلصارف يف التشغيلية ادلخاطر آاثر ختفيف يف الداخلي التدقيق دور، اجلعربي فهمي دمحم 2

 .2011، األردن
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تدقيق يف توكيد التزام إدارة ادلخاطر بتطبيق مبادئ إدارة ادلخاطر التشغيلية األساليب ادلستخدمة يف عمليات ال
الصادرة عن جلنة ابزل لرقابة ادلخاطر التشغيلية وإدارهتا يف ادلصارف األردنية وقدرهتا يف توجيو جهود التدقيق ضلو 

اليت يتمتع هبا ادلدقق الداخلي يف  ادلراكز واألنشطة ذات ادلخاطر العالية يف ادلصارف األردنية؛ بيان االستقاللية
عمليات تقييم إدارة ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ بيان وجود تنسيق بُت إدارة التدقيق الداخلي وإدارة 
ادلخاطر البنكية ٔتا ؽلكنهما القيام بدورعلا بكفاءة دون تضارب يف طبيعة ادلهام ادلوكلة إليهما يف تقييم عمليات 

خاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ بيان ادلنهجية اليت تستند إليها دائرة التدقيق الداخلي يف تقييم إدارة إدارة ادل
ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ بيان توفر الكفاءات الالزمة يف إدارة التدقيق الداخلي اليت ٘تكنها من 

يف ادلصارف األردنية؛ بيان توفر أنظمة إلدارة سلاطر العمل ادلصريف تطبيق أساليب إدارة ادلخاطر التشغيلية احلديثة 
على ادلدى ادلتوسط  اإللكًتوين يف ادلصارف األردنية؛ بيان وجود خطط الستمرارية العمل يف ادلصارف األردنية

 .والطويل

النتائج  ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل
إن مستوى أعلية توكيد التزام إدارة ادلخاطر يف ادلصارف األردنية بتطبيق مبادئ إدارة ادلخاطر التشغيلية  التالية:

الصادرة عن جلنة ابزل من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعا، وىو ما يساعد على ٗتفيف آاثر ادلخاطر 
ة ٘تتع ادلدقق الداخلي ابالستقاللية الكافية اليت ٘تكنو من تقييم التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ كان مستوى أعلي

عمليات إدارة ادلخاطر التشغيلية من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا جدا، وىو ما يساعد على ٗتفيف آاثر 
ادلخاطر  ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ إن مستوى أعلية وجود تنسيق بُت إدارة التدقيق الداخلي وإدارة

من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا، وىو ما يساعد على ٗتفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ 
أظهرت النتائج أن مستوى أعلية اعتماد إدارة التدقيق الداخلي يف ادلصارف األردنية على منهجية علمية واضحة 

على ٗتفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ كان من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا، وىو ما يساعد 
مستوى أعلية توفر الكفاءات الالزمة يف إدارة التدقيق الداخلي يف ادلصارف األردنية من وجهة نظر عينة الدراسة 

وى أعلية مرتفعا، وىو ما يساعد على ٗتفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ بينت النتائج أن مست
توفر أنظمة إلدارة سلاطر العمل ادلصريف اإللكًتوين يف ادلصارف األردنية من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعا، وىو 
ما يساعد على ٗتفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية؛ كان مستوى أعلية وجود خطط الستمرارية 

)ادلؤسسات البنكية زلل من وجهة نظر عينة الدراسة على ادلدى ادلتوسط والطويل العمل يف ادلصارف األردنية 
الناشطة يف ادلملكة ادلصارف  اليت تواجومرتفعا، وىو ما يساعد على ٗتفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية الدراسة( 

 .اذلامشية األردنية
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داخلي على إدارة ادلخاطر ( بعنوان: "أثر التدقيق ال2102رضوان، )سنة  مصطفى ديب دراسة إيهاب -
 :1يف ضوء معايري التدقيق الدولية )دراسة حالة البنوك الفلسطينية يف قطاع غزة("

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة

 الداخلي التدقيق دور احلديثة؛ توضيح معايَته خالل من الداخلي التدقيق أداء جودة مقاييس على التعرف
 البنوك يف احلديثة الداخلي التدقيق معايَت تطبيق إمكان مدى ادلخاطر؛ تبيان إدارة يف اإلدارة دور تعزيز يف احلديث

 غزة.قطاع  يف الفلسطينية

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 وادلوضوعية االستقاللية)يف  وادلتمثلة السمات معايَت تطبيق بُت داللة إغلابية وجود الدراسة بينت لقد التالية:

ادلصرفية،  ادلخاطر إدارة وبُت الفلسطينية ادلصارف التجارية يف الداخلي التدقيق أجهزة قبل من( ادلهنية والكفاءة
التدقيق  جلنة قبل من األداء فحص يتم حيث الداخلي التدقيق أنشطة يف ْتيث مت التأكيد على: االستقاللية

 ادلهنيةادلمارسة  دلعايَت وفقاً  ٘تت التدقيق أنشطة أن تبُت الداخلي ادلدقق يرفعها اليت اخلارج، التقارير وادلدقق
 أي قبل ذلك من من التحقق ؽلكن حيث والنزاىة واحلياد ابدلوضوعية يتسم الداخلي ادلدقق الداخلي، أداء للتدقيق
 رمسية؛ بينت غَت أو رمسية مستندات خالل من والتحليل ابلتقييم الداخلي التدقيق قسم خارجي، قيام طرف

 وإدارة ادلوارد والتخطيط التدقيق أنشطة إدارة)يف  وادلتمثلة األداء معايَت تطبيق بُت داللة إغلابية وجود الدراسة
 إدارة وبُت الفلسطينية التجارية ادلصارف يف الداخلي التدقيق قبل أجهزة من( ادلعلومات وٖتديد ادلؤسسي والتحكم

 تلفسل هبا تستخدم اليت التقارير خالل من الداخلي التدقيق نتائج ادلخاطر، ْتيث مت التأكيد على: توصيل
 جلنة العليا، اإلدارة، اإلدارة رللس) ادلعنية اجلهة إىل فوري ضلو وعلى جداول، وغَتىا( مستندات،)الوسائل 

 إشراف ادلالئمة وادلوضوعية، وجود والتقوؽلات التحليالت أساس على عملو نتائج الداخلي ادلدقق التدقيق(، يبٍت
 التدقيق قسم العمل، قيام خالل أوراق من العمل نتائج لدعم ادلالئمة ادلعلومات تسجيل من للتأكد سليم

 سلتلف على ادلوارد وتوزيع للعمل الالزم األىداف والوقت وٖتديد وتطويرىا سنوايً  التدقيق خطة إعداد يف الداخلي
 الداخلي التدقيق نشاط التقييم، إسهام معيار حسب الوحدات وتصنيف على ادلخاطر ابالعتماد ادلصرف وحدات

 إدارة يف الداخلي ادلدقق دور بُت داللة إغلابية الداخلية؛ وجود الرقابة وأنظمة ادلخاطر إدارة وٖتسُت تقومي يف
 إدارة وقسم الداخلي التدقيق قسم تطبيقها، ْتيث مت التأكيد على: تعاون آلليات إدراكو ادلصرفية ومدى ادلخاطر
 ادلخاطر، إدراك إدارة عمليات لتحسُت التشغيلية ابدلخاطر يتعلق وخاصة فيما ادلعلومات تبادل رلال يف ادلخاطر
 هبا. الرقابة اخلاصة أنظمة لتحسُت احلاجة ومدى ادلصرفية ادلخاطر أبعلية الداخلي ادلدقق

                                                             
رسالة ماجستَت يف ، (غزة قطاع يف الفلسطينية البنوك حالة دراسة) الدولية التدقيق معايري ضوء يف ادلخاطر إدارة على الداخلي التدقيق أثر، رضوان مصطفى ديب إيهاب 1

 .2012، فلسطُت، غزة-احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
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"عسجد أمني السيد نور الدين"، "انيلة نور الدائم أمحد دمحم االمام"، "، حليبية حيىي كندة"اثلثا: دراسة 
 اجمليد قسم السيد" و"شادي صاحل البجريمي""عالء الدين عبد 

 ادلخاطر إلدارة الداخلية وادلراجعة الرقابة ( بعنوان: "متطلبات2102حليبية، )سنة  حيىي دراسة كندة -
 :1السورية" ادلصرفية البيئة يف ابزل وفق معايري ادلصرفية

تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع 
 اقًتاح الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

 لتحديد ظلوذج اقًتاح؛ ابزل معايَت وفق السورية ادلصارف يف الفعالة الداخلية الرقابة متطلبات لتحديد ظلوذج
 إدارة متطلبات لتحديد ظلوذج اقًتاح؛ ابزل معايَت وفق السورية ادلصارف يف الفعالة الداخلية ادلراجعة متطلبات
 ادلخاطر إدارة فعالية على الداخلية الرقابة فعالية أثر دراسة؛ ابزل معايَت وفق السورية ادلصارف يف الفعالة ادلخاطر

 .ابزل معايَت وفق ادلخاطر إدارة فعالية على الداخلية ادلراجعة فعالية أثر راسة؛ دابزل معايَت وفق

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 وفق الداخلية الرقابة ٔتكوانت ادلدروسة السورية ادلصارف يف ابزل معايَت وفق الداخلية الرقابة فعالية تتأثر التالية:
 فعالية تتأثر)بيئة الرقابة؛ تقييم ادلخاطر؛ أنشطة الرقابة؛ ادلعلومات واإلتصاالت؛ ادلتابعة الدائمة(؛  ابزل معايَت

 ابزل معايَت وفق الداخلية ادلراجعة فعالية بعوامل ادلدروسة السورية ادلصارف يف ابزل معايَت وفق الداخلية ادلراجعة
لكفاءة والعناية ادلهنية؛ تقييم ادلراجعة الداخلية لوظائف إدارة )اإلستقاللية وادلوضوعية؛ دعم اإلدارة العليا؛ ا

 وفق ادلخاطر إدارة ٔتكوانت ادلدروسة السورية ادلصارف يف ابزل معايَت وفق ادلخاطر إدارة فعالية تتأثرادلخاطر(؛ 
)البيئة الداخلية؛ ٖتديد األىداف؛ ٘تييز احلدث؛ تقييم ادلخاطر؛ إستجابة ادلخاطر؛ أنشطة الرقابة؛  ابزل معايَت

 إدارة وفعالية الداخلية الرقابة فعالية متطلبات بُت طردية عالقة يوجدادلعلومات واإلتصاالت؛ ادلتابعة الدائمة(؛ 
 .ادلخاطر إدارة وفعالية الداخلية ادلراجعة فعالية متطلبات بُت طردية عالقة يوجد؛ ابزل معايَت وفق ادلخاطر

 من احلد يف التحليلية ادلراجعة ( بعنوان: "دور2121الدين، )سنة  نور السيد أمني دراسة عسجد -
 :2السودانية(" ادلصارف من عينة على ميدانية ادلصرفية )دراسة ادلخاطر

مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي  للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن
بيان  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

                                                             
أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، كلية اإلقتصاد، جامعة ، السورية ادلصرفية البيئة يف ابزل معايري وفق ادلصرفية ادلخاطر إلدارة الداخلية وادلراجعة الرقابة متطلبات، حليبية ػلِت كندة 1

 .2018، سوراي، حلب
رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية ، (السودانية ادلصارف من عينة على ميدانية دراسة) ادلصرفية ادلخاطر من احلد يف التحليلية ادلراجعة دور، الدين نور السيد أمُت عسجد 2

 .2020، السودان، جامعة النيلُتالدراسات العليا، 
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مفهوم وأعلية ادلراجعة التحليلية؛ التعرف على مفهوم ادلخاطر ادلصرفية؛ إختبار العالقة بُت ادلراجعة التحليلية واحلد 
السيولة ابدلصرف؛ قياس العالقة بُت ادلراجعة التحليلية واحلد من سلاطر اإلئتمان ادلصريف؛ قياس العالقة  من سلاطر

 بُت ادلراجعة التحليلية واحلد من سلاطر التمويل ادلصريف.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
إن إستخدام ادلراجعة التحليلية ساىم يف احلد من سلاطر السيولة ابدلصرف؛ إن إستخدام ادلراجعة التحليلية  التالية:

ساىم يف احلد من سلاطر التمويل ابدلصرف؛ إن إستخدام ادلراجعة التحليلية ساىم يف احلد من سلاطر اإلئتمان 
صول على أدلة إثبات تساعده يف إبداء رأي يف ابدلصرف؛ إستخدام ادلراجعة التحليلية يساعد ادلراجع على احل

القوائم ادلالية للعميل؛ ادلراجعة التحليلية تزيد من موثوقية ادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية للعميل واليت تعترب من 
اعات سلتلفة أىم العوامل ادلؤثرة يف قرار منح اإلئتمان ادلصريف؛ عدم تركيز اإلئتمان وتوزيع زلفظة القروض على قط

 يقلل من سلاطر اإلئتمان على ادلصرف.

 من احلد يف التحليلية ادلراجعة ( بعنوان: "دور2102االمام، )سنة  دمحم أمحد الدائم نور دراسة انيلة -
 :1األردين(" السوداين اجلزيرة بنك على ميدانية ادلصرفية )دراسة ادلخاطر

موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:
التعرف على مفهوم وأنواع وأعلية ادلراجعة التحليلية وكيفية استخدامها عند فحص القوائم ادلالية؛ الوقوف على 

وأنواع ادلخاطر ادلصرفية وطرق إدارهتا؛ بيان أثر استخدام ادلراجعة التحليلية يف احلد من ادلخاطر  مفهوم وأعلية
ادلصرفية؛ التأكيد على الدور الذي تقوم بو ادلراجعة التحليلية يف تقييم الكفاءة والفعالية للمشروعات وىو الشيء 

شاف ادلشاكل اليت تتعرض ذلا ادلصارف وتفادي سلاطر الذي ال تستطيع توفَته ادلراجعة ادلالية؛ ادلساعدة يف اكت
 الفشل والتعسر ادلايل قبل حدوثو وزلاولة إدارتو.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
خاطر، وأكثر ادلخاطر اليت تواجو بنك كلما زادت كفاءة العاملُت يف إدارة ادلخاطر أدى ذلك إىل ٕتنب ادل  التالية:

اجلزيرة السوداين األردين ىي سلاطر التشغيل، معاينة الطلبات ادلقدمة من العمالء اخضاعها لنظام قياس ادلخاطر 
بواسطة التحليل اإلئتماين لكل عميل يقلل من الوقوع يف ادلخاطر؛ توجد عالقة ارتباط موجبة بُت ادلراجعة 

ادلخاطر ادلالية؛ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت ادلراجعة التحليلية وسلاطر التشغيل؛  التحليلية واحلد من
ادلراجعة التحليلية تزيد من كفاءة وفعالية وجودة األداء داخل ادلصرف، تفعيل دور ادلراجعة التحليلية بصفة عامة 

                                                             
رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية ، (األردين السوداين اجلزيرة بنك على ميدانية دراسة) ادلصرفية ادلخاطر من احلد يف التحليلية ادلراجعة دور، االمام دمحم أمحد الدائم نور انيلة 1

 .2018، السودان، الدراسات العليا، جامعة النيلُت
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طرق حديثة ومدروسة يف رلال ٖتليل  ودورىا يف رلال ضبط السيولة وادلخاطر اإلئتمانية بصفة خاصة وانتهاج
االستثمارات ابلشكل الذي ؼلدم ادلصرف بشكل رلدي؛ إن إدارة ادلخاطر عبارة عن عملية مستمرة ٖتدث داخل 
ادلصرف، وتصمم وتطبق بقرار التنبؤ ابدلخاطر واحملاذير قبل حدوثها؛ للمراجعة التحليلية اليت تقوم هبا ادلصارف 

ىذه ادلخاطر وزلاولة احلد منها والتنبؤ هبا قبل حدوثها ٔتا يساعد ىذه ادلصارف يف  الدور الكبَت يف اكتشاف
االستمرار والنمو؛ تسهم ادلراجعة التحليلية يف زايدة مستوى جودة ادلراجعة وذلك من خالل اكتشاف األخطاء 

مشاكل يف السيولة لدى والتقرير عنها؛ استخدام ادلراجعة التحليلية يساعد يف توفَت معلومات يف حالة وجود 
ادلصرف زلل ادلراجعة شلا يساعد يف التعرف على وجود شك يف مقدرة ادلصرف على االستمرار شلا يساعد يف 
تقليل ادلخاطر احملتملة؛ يرى ادلبحوثُت أن اختالل اذليكل الوظيفي ابدلصرف من أكرب ادلهددات اليت تعمل على 

الت الشخصية اليت ٘تت على ضرورة تفعيل دور إدارة ادلخاطر ابدلصارف؛ اهنيار ادلصرف؛ أمن ادلبحوثُت يف ادلقاب
ادلراجعة التحليلية تساىم يف ٖتسُت جودة عملية ادلراجعة وذلك عن طريق اكتشاف األخطاء والتقرير عنها؛ عدم 

يساعد على االىتمام بتدريب العاملُت يف ادلصرف يزيد من سلاطر التشغيل؛ تنوع ٗتصصات موظفي إدارة ادلخاطر 
 تفادي ادلخاطر ادلصرفية شلا يؤدي إىل رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية ابدلصرف.

 من احلد يف الداخلية الرقابة ( بعنوان: "دور2102السيد، )سنة  قسم اجمليد عبد الدين دراسة عالء -
 :1السودان(" يف ادلصارف من عينة ادلصرفية )دراسة ادلخاطر

دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي للوصول إىل نتائج علمية 
دراسة  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

ادلخاطر ادلصرفية؛ وٖتليل دور أنظمة الرقابة الداخلية ادلوجود حاليا يف ادلصارف يف السودان ودوره يف احلد من 
إبراز نقاط الضعف ادلوجودة يف عملية الرقابة الداخلية وسبل تطويرىا؛ التأكد من دور أنظمة الرقابة الداخلية 

 وتفعيلو؛ الوصول إىل كيفية بناء نظام رقايب داخلي سليم ومتكامل.

ألخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف ا
ىنالك تطور ملموس يف عملية الرقابة الداخلية يف ادلصارف زلل الدراسة واليت كانت تعتمد على الضبط  التالية:

الداخلي وادلراجعة الداخلية واخلارجية يف السابق؛ ىنالك عالقة طردية مباشرة بُت اىتمام رلالس اإلدارة واإلدارة 
تفعيل دور الرقابة الداخلية يف ادلصرف ووعي العاملُت بو ٔتاىية ادلخاطر وأعلية  العليا ابدلشاركة واإلشراف على

الرقابة الداخلية يف ٖتقيق أىداف ادلصرف من حيث كفاءة وفعالية العمليات ومصداقية التقارير ادلالية وااللتزام 
م ادلصارف على أهنا تواجو مشاكل ابلقوانُت واللوائح ذات العالقة اليت تقرىا الدولة وادلصرف ادلركزي؛ تتفق معظ

ومعوقات كبَتة يف تطبيق نظام رقابة فعال وذلك ألسباب كثَتة أعلها ضعف التوعية ٔتاىية ومفاىيم الرقابة 
                                                             

 كليةرسالة ماجستَت يف البنوك والتمويل،  ، (السودان يف ادلصارف من عينة دراسة) ادلصرفية ادلخاطر من احلد يف الداخلية الرقابة دور، السيد قسم اجمليد عبد الدين عالء 1
 .2017، السودان، والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، العليا الدراسات
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الداخلية من منظور حديث شامل والذي يعٍت أن لكل فرد يف ادلصرف دور يف عملية الرقابة الداخلية وال توجد 
العملية وضمان فعاليتها؛ عدم وجود خطط مالئمة تستجيب لتحقيق عمل  جهة واحدة كفيلة للقيام بكامل

الرقابة الداخلية يف ادلصارف يزيد من احتمالية تعرضها للمخاطر بنسبة كبَتة ألن التغَتات ٖتدث بسرعة كبَتة؛ 
لرقابة طلب تقييم أنظمة الرقابة الداخلية من قبل ادلراجع اخلارجي يساىم يف كشف أوجو القصور يف نظام ا

الداخلية؛ تلتزم ادلصارف بقوانُت ادلصرف ادلركزي وسياسات الدولة اخلاصة ٔتحاربة غسل األموال؛ التقنيات 
ادلستخدمة يف ادلصارف ليست ابلتطور الكايف الذي يسهم يف فعالية الرقابة الداخلية من حيث فصل ادلهام ومنع 

 التالعب يف القيود واحلساابت وجودة اخلدمات.

 ادلخاطر )دراسة إدارة يف الداخلية ادلراجعة ( بعنوان: "دور2100البجريمي، )سنة  صاحل شاديدراسة  -
 :1السورية(" ادلصارف يف ميدانية

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 معرفة إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية: الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت

إذا   ما العامة؛ معرفة السورية يف ادلصارف ادلخاطر إدارة يف فعال بشكل تساىم الداخلي التدقيق نشاط كان إذا ما
 إذا ما اخلاصة؛ معرفة السورية يف ادلصارف ادلخاطر إدارة يف فعال بشكل تساىم الداخلي التدقيق نشاط كان

 قسمي آراء وبُت العامة السورية ادلصارف الداخلي يف والتدقيق ادلالية قسمي آراء جوىرية بُت فروق ىناك كانت
 كانت إذا ما ادلخاطر؛ معرفة إدارة يف التدقيق مساعلة حول اخلاصة السورية يف ادلصارف الداخلي والتدقيق ادلالية
 مساعلة حول السورية ادلصارف يف ادلالية آراء قسم وبُت الداخلي التدقيق قسم آراء جوىرية بُت فروق ىناك

 إدارة ادلخاطر. يف الداخلي التدقيق

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
 وذلك العامة، ادلصارف السورية يف ادلخاطر إدارة عملية يف الداخلي التدقيق لنشاط فعالة مساعلة يوجد ال التالية:
 التدقيق يساىم ادلخاطر، ال ٖتديد يف الداخلي التدقيق يساىم ال :العملية حيث ىذه وخطوات مراحل جلميع

 الداخلي التدقيق نشاط للمخاطر؛ يساىم االستجابة يف الداخلي التدقيق يساىم ادلخاطر، ال تقييم يف الداخلي
 وخطوات مراحل مجيع يف يساىم أنو حيث اخلاصة، ادلصارف السورية يف ادلخاطر إدارة عملية يف فعال بشكل

ادلخاطر،  تقييم يف الداخلي التدقيق ادلخاطر، يساىم ٖتديد يف الداخلي التدقيق يساىم :يلي كما العملية ىذه
 إجاابت بُت اخلاص القطاع لصاحل جوىرية فروق للمخاطر؛ يوجد االستجابة يف الداخلي التدقيق يساىم

واالستجابة  ادلخاطر ٖتديد وتقييم يف الداخلي التدقيق ٔتساعلة يتعلق فيما العام واخلاص القطاعُت من ادلستجيبُت
 كل يف ادلالية يف قسم العاملُت وآراء الداخلي التدقيق قسم يف العاملُت آراء جوىرية بُت اختالفات يوجد ذلا؛ ال

                                                             
، سوراي، دمشق جامعةاالقتصاد،  كليةرسالة ماجستَت يف احملاسبة،  ، (السورية ادلصارف يف ميدانية دراسة) ادلخاطر إدارة يف الداخلية ادلراجعة دور، البجَتمي صاحل شادي 1

2010-2011. 
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 الداخلي للتدقيق مستقل قسم إحداث يف أتخرت العامة ادلصارف من عدد واخلاصة؛ يوجد العامة ادلصارف من
 حصول أبعلية واخلاصة العامة ادلصارف قبل من اىتمام عدم الداخلية؛ يوجد الرقابة قسم والفصل بينو وبُت

 التدريبية قلة الدورات إىل ابإلضافة اجملال، ىذا يف ادلهنية الدولية الشهادات على الداخلي قسم التدقيق يف عامليها
 وإدارة ادلخاطر. الداخلي التدقيق رلال يف التطورات متابعة تتيح للعاملُت اليت

 علميةالفرع الثاين: الدراسات السابقة على شكل مقاالت 

 "حافظ محيد سلوان"واحملجوب"  محيدة &سعود  معتوق أوال: دراسة "ادلكي

 الداخلية ادلراجعة تطبيق بعنوان: "إمكانية( 2102احملجوب، )سنة  محيدة&  سعود معتوق دراسة ادلكي -
 وأقسام إبدارات العاملني نظر وجهة ليبيا )من يف التجارية العاملة ابدلصارف ادلخاطر إدارة دلدخل وفقاً 

 :1الداخلية(" ادلراجعة

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:
التعرف على ماىية إدارة ادلخاطر وأعليتها يف ادلؤسسات وعالقتها ابدلراجعة الداخلية؛ دراسة مدى توفر ادلتطلبات 

ة ادلخاطر ابدلصارف التجارية العاملة يف ليبيا؛ زلاولة تقدمي الالزمة لتنفيذ مهام ادلراجعة الداخلية وفقا دلدخل إدار 
التوصيات اليت من شأهنا تسليط الضوء على ضرورة اىتمام إدارة ادلؤسسة بوظيفة ادلراجعة الداخلية لتتماشى مع 

 تطورات ىذه الوظيفة، ؤتا يساعدىا يف إصلاز أعماذلا على أحسن وجو.
ث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البح

إن ادلراجعُت الداخليُت العاملُت ابدلصارف التجارية يدركون بشكل كبَت أعلية إدارة ادلخاطر يف ادلصارف؛  التالية:
ر بشكل متوسط، تتوفر لدى ادلصارف ادلتطلبات الالزمة ألداء مهام ادلراجعة الداخلية وفقا دلدخل إدارة ادلخاط

 وابلتايل تتوفر لدى ادلصارف إمكانية لتطبيق ادلراجعة الداخلية وفقا دلدخل إدارة ادلخاطر.
 ادلصريف اجلهاز يف الداخلي التدقيق مسامهة ( بعنوان: "مدى2102سلوان، )سنة  محيد دراسة حافظ -

 :2إدارة ادلخاطر" وجناح لدعم

بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي  للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب
 ٖتديد الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

                                                             
 وأقسام إبدارات العاملُت نظر وجهة من) ليبيا يف العاملة التجارية ابدلصارف ادلخاطر إدارة دلدخل وفقاً  الداخلية ادلراجعة تطبيق إمكانية، احملجوب محيدة & سعود معتوق ادلكي 1

: ص ص ،2017 مارس خاص، ، عدد5اجمللد  ليبيا، جامعة مصراتة، والعلوم السياسية، االقتصادكلية  ،واألعمال االقتصاد دراسات رللة يف منشور مقال، (الداخلية ادلراجعة
61-80. 

 ديسمرب ،22 العدد العراق، اجلامعة،كلية ادلنصور  ،ادلنصوررللة  يف منشور مقال، ادلخاطر إدارة وصلاح لدعم ادلصريف اجلهاز يف الداخلي التدقيق مساعلة مدى، سلوان محيد حافظ 2
 .58-23: ص ص ،2014
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ادلخاطر؛ إدارة  ألعلية البحث عينة ادلصرفُت يف الداخلي ادلدقق إدراك مدى وأنواعها؛ معرفة ادلخاطر إدارة مفهوم
ادلخاطر؛ بيان مدى كفاءة وفاعلية  ادارة البحث لنجاح عينة يف مصرفيُت الداخلي التدقيق ودور مسؤولية توضيح

والتزام التدقيق الداخلي بتطبيق ادلعايَت واالرشادات الصادرة عن معهد ادلدققُت الداخليُت، أو جلنة ابزل للرقابة 
)مصرف الرشيد( واآلخر اتبع  للحكومةقارنة بُت ادلصرفيُت أحدعلا اتبع ادلصرفية للمصرفيُت عينة البحث؛ إجراء م

 للقطاع اخلاص )ادلصرف ادلتحد لالستثمار( لبيان مدى التزامهما لتطبيق مبادئ ومعايَت إدارة ادلخاطر.
ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 

أظهرت النتائج العملية للدراسة أن األوساط احلسابية متقاربة للمصرفيُت فيما ؼلص بذل العناية ادلهنية من  لية:التا
قبل ادلدققُت الداخليُت يساىم يف توفَت معلومات موثقة ومالئمة وابلوقت ادلناسب عن كفاءة وفاعلية نظم الرقابة 

أو غَت ظاىرة يف ادليزانية؛ أظهرت النتائج العملية للدراسة ضعف الداخلية اخلاصة ابدلخاطر التشغيلية أو ادلالية 
إجراءات تبادل نظام ادلعلومات للمصرفيُت عينة البحث ما بُت التدقيق الداخلي وإدارة ادلخاطر لتقييم كفاءة 

للمصرفيُت عينة وفاعلية أنظمة الرقابة فيما ؼلص ادلخاطر ادلالية وااللتزام وغَتىا؛ أظهرت نتائج الدراسة ادلقارنة 
البحث ال توجد فروق معنوية فيما ؼلص اإلجراءات ادلتبعة من قبل التدقيق الداخلي عند فحص وتقييم إدارة 
ادلخاطر بينما توجد فروق معنوية فيما ؼلص دور ادلدقق يف دعم وصلاح إدارة ادلخاطر؛ ضعف إجراءات تبادل نظام 

قيق الداخلي وإدارة ادلخاطر لتقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة فيما ادلعلومات للمصرفيُت عينة البحث ما بُت التد
ؼلص ادلخاطر ادلالية والتشغيلية وااللتزام هبا؛ يقدم التدقيق الداخلي يف ادلصرفُت عينة الدراسة تقاريره إىل رللس 

تزام ادلدققُت الداخليُت يف ادلصرف اإلدارة عن أداء وتقييم إدارة ادلخاطر والتوصيات وفقا للمعايَت ادلهنية للتدقيق؛ ال
عينة البحث ابدلعايَت ادلهنية الالزمة لتطبيق مبادئ إدارة ادلخاطر؛ اعتماد مبدأ الشفافية والدورية من قبل مدير 
التدقيق الداخلي يف مناقشة فعالية وكفاءة إدارة ادلخاطر مع رللس اإلدارات وٖتليالت ادلخاطر واالسًتاتيجيات 

 عامل معها.ادلوضوعة للت
 علي" حسني انفع &خلف  نوري "صالحو رشيد" حسن عابد &حسني  أمحد اثنيا: دراسة "حسني

 التدقيق ومعطيات ( بعنوان: "انعكاسات2102رشيد، )سنة  حسن عابد&  حسني أمحد دراسة حسني -
 من عدد عينة من العاملني يف آلراء استطالعية ادلصرفية )دراسة ادلخاطر إدارة الداخلي يف تفعيل

 :1دىوك(" زلافظة يف ادلصارف

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:

                                                             
 ادلصارف من عدد يف العاملُت من عينة آلراء استطالعية دراسة) ادلصرفية ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلي التدقيق ومعطيات انعكاسات، رشيد حسن عابد & حسُت أمحد حسُت 1
-129: ص ص ،2016 ،35 ، العدد12اجمللد  العراق، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، ،رللة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية يف منشور مقال(، دىوك زلافظة يف

146. 
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دىوك يف التعرف على أظلاط ادلخاطر ادلصرفية؛ إظهار دور التدقيق الداخلي مساعدة ادلصارف التجارية يف زلافظة 
 يف إدارة ادلخاطر ادلصرفية يف مصارف زلافظة دىوك.

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
عا مستقال خارجيا للحساابت من ذوي ادلؤىالت واخلربة مجيع إدارات ادلصارف تعمل على تعيُت مراج التالية:

دلراجعة حساابت ادلصارف؛ نظام التدقيق الداخلي ادلعمول بو يف مصارف زلافظة دىوك قد اشتمل على 
اإلجراءات الضرورية اليت تضمن صحة ودقة البياانت بدرجة تتناسب مع حجم نشاط ادلصرف؛ البياانت ادلالية 

م للمدققُت الداخليُت يف مصارف زلافظة دىوك تعكس بصورة شاملة مسَتة ادلصرف خالل واحملاسبية اليت تقد
الفًتة اخلاضعة للتدقيق؛ البياانت واحلساابت اخلتامية إلدارة ادلصارف يف زلافظة دىوك قد نظمت وفقا للقواعد 

نك ادلركزي العراقي وقانون الشركات؛ احملاسبية والتشريعات ادلعمول هبا يف إدارات ادلصارف العراقية وطبقا لقانون الب
وجود تعاون بُت ادلدققُت الداخليُت وإدارات ادلصارف لتفعيل نظام الرقابة الداخلية؛ وجود شعور من قبل ادلدققُت 

 الداخليُت أبعلية دورىم يف احلد من ادلخاطر ادلصرفية.

 إدارة يف اخلارجي التدقيق ( بعنوان: "دور2102علي، )سنة  حسني انفع&  خلف نوري دراسة صالح -
 :1ادلصرفية(" ادلخاطر وتقييم الرقابة اختبارات امنوذجي مقرتح )إطار ادلصرفية ادلخاطر

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:  الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل ٖتقيق

 ادلصرفية ادلخاطر أنواع ٖتديد ادلصرفية؛ إدارة ادلخاطر إجراءات تقييم يف اخلارجي ادلدقق ودور أعلية على التأكيد
 دور ادلخاطر ادلصرفية؛ إبراز من لبعض ادلؤشرات وفق وتقييمها ٕتنبها وكيفية العراقية ادلصارف ذلا تتعرض اليت

 جلنة وتوصيات التشريعات على الضوء العراقية؛ تسليط ادلصارف يف ادلخاطر إدارة على الرقابة يف اخلارجي ادلدقق
 على إدارة ادلخاطر وتدقيق إختبار أظلوذج ادلصريف؛ اقًتاح العمل أداء لضبط موحدة وقواعد معايَت وضع يف 2ابزل 

 ادلصريف. القطاع

دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا 
 وفق على نشاطها ٘تارس مستقلة ادلخاطر إلدارة تنظيمية وحدات ابستحداث ادلصارف بعض تقم مل التالية:

 االئتمان، سلاطر سلاطر) للمخاطر مشًتكة بصورة الرقابية الضوابط فاعلية مستوى ؛ اطلفاض2ابزل  جلنة توصيات
 مشًتكة بصورة( متوسط) الرقابية الضوابط فاعلية ؛ مستوى(التشغيلية ادلال، ادلخاطر رأس سلاطر السيولة،
 البحث عينة ادلصارف ادلال، ادلخاطر التشغيلية(؛ تواجو رأس السيولة، سلاطر االئتمان، سلاطر سلاطر) للمخاطر

                                                             
رللة  يف منشور مقال، ادلصرفية( ادلخاطر وتقييم الرقابة اختبارات اظلوذجي مقًتح )إطار ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف اخلارجي التدقيق دور، علي حسُت انفع & خلف نوري صالح 1

 .79-58: ص ص ،2018 الثاين الفصل ،43 ، العدد13اجمللد  العراق، بغداد، جامعة وادلالية، احملاسبية للدراسات العايل ادلعهد ،ومالية زلاسبية دراسات
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 صايف الديون القروض، رلموع إىل العاملة غَت ادلوجودات نسبة) ادلؤشرات قياس ضوء يف لالئتمان عالية سلاطر
 صايف) ادلؤشر قياس ضوء يف للسيولة عالية سلاطر البحث عينة ادلصارف القروض(؛ تواجو رلموع إىل ادلعدومة
 القليلة؛ تواجو النقدية السيولة ذات القروض منح ادلصارف على لتوجهات وذلك( الودائع إمجايل إىل القروض
 ادلوجودات، رلموع إىل األساس ادلال رأس)ادلؤشرات  قياس ضوء يف ادلال لرأس عالية طرسلا البحث عينة ادلصارف

 احلكومية للمصارف ادلال رأس سلاطر مؤشرات قياس ابدلخاطر(؛ نتائج ادلوزونة ادلوجودات إىل ادلال األساس رأس
 رأس)ادلؤشرات  قياس ضوء اخلاصة، يف للمصارف ادلال رأس سلاطر مؤشرات قياس نتائج من أعلى البحث عينة
 مراقيب ؛ ال ؽلتلك(ابدلخاطر ادلوزونة ادلوجودات إىل األساس ادلال رأس ادلوجودات، رلموع إىل األساس ادلال

 ابدلخاطر ادلتعلقة احلديثة الدولية ابزل جلنة ٔتقررات الكافية واخلربة العلمية ادلعرفة احمللية ادلصارف يف االمتثال
 الرأي إلبداء الكافية واحليادية االستقالل احمللية ادلصارف يف االمتثال مراقب منها؛ ال ؽلتلك واحلد ادلصرفية وإدارهتا

 الرقابة نظام ادلخاطر؛ ضعف وقياس ٖتديد يف ادلصارف وقدراهتا لدى ادلخاطر إلدارة األساسية البنية تقييم ويف
 ادلصارف يف ابلعملية للقيام والكفؤة الالزمة الكفاءات توافر لعدم ادلصرفية ادلخاطر ورقابة متابعة يف الداخلية

 وخطر الطبيعي اخلطر مث ومن الرقابة خطر وتقييم ٖتديد يف ادلصارف بعض يف اخلارجي ادلدقق احمللية؛ ال يقوم
 .األعمال

 & Ümit Gücenme GENÇOĞLU, Gülsün İŞSEVEROĞLUاثلثا: دراسة "
Yasemin ERTAN" 

 & Ümit Gücenme GENÇOĞLU, Gülsün İŞSEVEROĞLUدراسة  -
Yasemin ERTAN ( بعنوان: "2100، )سنةBANK AUDITS AND RISK 

MANAGEMENT IN TURKEY"1: 

للوصول إىل نتائج علمية دقيقة وسليمة ٕتيب بكل موضوعية عن مجيع تساؤالت البحث وأتكد أو تنفي 
 ٖتديد ٖتقيق رلموعة من األىداف اجلوىرية التالية:الفرضيات اليت إنطلق منها البحث، فقد سعى ىذا األخَت إىل 

ادلصرفية يف البنوك الًتكية؛ بيان دور التكامل بُت التدقيق الداخلي والتدقيق  احلساابت دلراجعة احلايل الوضع
 ألزماتافادي تاخلارجي وإدارة ادلخاطر يف ٕتنيب البنوك الًتكية للمشاكل الرئيسية للقطاع ادلصريف وابلتايل 

 .ادلصرفية

ولتحقيق أىداف الدراسة تضمن البحث عرضا دلختلف األدبيات، وقد مت التوصل يف األخَت إىل النتائج 
البنوك؛  يف ادلخاطر وإدارة واخلارجي الداخلي التدقيق استخدام ىو سليم اقتصادي لنظام األساسي الشرط التالية:

                                                             
1 Ümit Gücenme GENÇOĞLU, Gülsün İŞSEVEROĞLU & Yasemin ERTAN, BANK AUDITS AND RISK MANAGEMENT IN 

TURKEY, Article published in INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, Center for Political, 

Economic and Social Studies, Turkey, Volume 3, Number 1, 3122, pp : 342-351. 
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 إىل جنبا للمدققُت مستمرة تدقيق عمليات ويتطلب خليدا تدقيق نظام لديها يكون الًتكية أن غلب على البنوك
الًتكية  البنوك يف القصور أوجو ٖتديد ؽلكن ادلهنية، التدقيق عمليات الدوري؛ ابستخدام التفتيش مع جنب

 وتوليد مالية مدخرات من خالل التدقيق الدوري الفعال ٖتقيق للبنوك الًتكية مناسب؛ ؽلكن بشكل ومعاجلتها
 سياق يف ادلخاطر ذلذه الفعالة واإلدارة ادلصرفية ادلخاطر قياس الًتكية ىو للبنوك كفاية معيار أىم إن األرابح؛
 .ادلخاطر ضلو ادلوجهة التدقيق عمليات
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 املبحث الثالث: مناقشة الدراسات السابقة وما مييز الدراسة احلالية

بعد إستعراضنا دلختلف الدراسات اليت تناولت ادلوضوع من إحدى زواايه وجزئياتو )التدقيق، ادلخاطر أو كالمها 
 معا(، سوف ضلاول اآلن مناقشة وتقييم زلتواىا وكذا إعطاء ما دييز دراستنا احلالية عنها.

 الدراسات السابقةوتلخيص نتائج املطلب األول: مناقشة 

 األساليب بعض وكذا للبحث ادلنهجي اجلانبعدة جوانب ك من الدراسات ىذه من الباحث إستفاد لقد
 ىذه نتائجأىداف و  على الباحث اعتمد كماالدراسات،   ىذه مثل يف ادلستعملة والنماذجاإلحصائية الرايضية و 
 ومن. الباحث لدى معروفة تكن دل اليت ابدلراجع التزود إذل ابإلضافةفرضيات الدراسة،  صياغة عند الدراسات

، سواء الدراسات اجلزائرية بشىت اللغات يف ادلبحث األول ادلبحثُت السابقُت يف بقةالسا تللدراسا عرضنا خالل
وركزت  أمجعت ثالثة رلموعات،والدراسات األجنبية بشىت اللغات يف ادلبحث الثاين، مت تقسيم الدراسات إذل 

اجملموعة األوذل من الدراسات )يف كال ادلبحثُت( على التدقيق يف ادلؤسسات البنكية من كل اجلوانب السيما تدقيق 
العمليات البنكية، بينما ركزت اجملموعة الثانية من الدراسات )يف كال ادلبحثُت( على ادلخاطر البنكية وإدارهتا يف 

التدقيق يف ادلؤسسات ، بينما ركزت اجملموعة الثالثة من الدراسات )يف كال ادلبحثُت( على أتثَت ادلؤسسات البنكية
 تلك اجملموعات. كليف ىذا ادلطلب   نناقش وسوف ،البنكية على إدارة ادلخاطر البنكية

 ةبصفة منفصل الفرع األول: مناقشة الدراسات اليت تناولت التدقيق واملخاطر يف املؤسسات البنكية

 أوال: مناقشة الدراسات اجلزائرية اليت تناولت التدقيق واملخاطر يف املؤسسات البنكية بصفة منفصلة

على شكل أطاريح من سلتلف ادلؤسسات اجلامعية اجلزائرية، رلموعة من الدراسات اجلزائرية  بعرضلقد قمنا 
وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة ورسائل ومذكرات أكادديية ومقاالت علمية تناولت كل من التدقيق 

 11، منها 2020إذل سنة  2002مت نشرىا أو إصلازىا من سنة دراسة سابقة  34، وادلقدر عددىا ب منفصلة
 11تناولت التدقيق يف ادلؤسسات البنكية، و 2020إذل سنة  2002دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة 
 تناولت ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية. 2020إذل سنة  2009دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة 

عدة مواضيع ذات الصلة السابقة اليت تناولت التدقيق يف ادلؤسسات البنكية إذل اجلزائرية لقد تطرقت الدراسات 
يت زبص عمليات التدقيق ادلطبقة على أعمال ووظائف ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور الرئيسية والفرعية ال

 4واليت مت عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد ذات الصلة ادلواضيعادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك 

 ؛التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات البنكية -
 دور التدقيق البنكي يف إلزام البنوك التجارية ابتفاقيات ابزل؛ -
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 ؛الداخلي والتدقيق اخلارجي يف ادلؤسسات البنكيةالتدقيق  بُت التكامل -
 التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات البنكية يف ظل ادلعايَت الدولية للتدقيق الداخلي؛ -
 ؛يف إطار ادلعايَت وادلتغَتات الدولية التدقيق احملاسيب البنكي وادلارل -
 الرقابة البنكية على عمليات البنوك التجارية؛ -
 ؛ادلؤسسات البنكية تفعيل حوكمة دور التدقيق الداخلي يف -
 احلماية القانونية للعمليات البنكية من خالل تشريعات البنك ادلركزي ألنظمة الرقابة الداخلية يف البنوك؛ -
 ؛يف احلد من ظاىرة غسيل األمواليف ادلؤسسات البنكية  دور التدقيق الداخلي -
 دور اللجنة البنكية يف الرقابة على العمليات البنكية؛ -
 ؛الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي يف ادلؤسسات البنكية -
 النظام ادلعلومايت للرقابة اليومية على العمليات البنكية؛ -
 دور التدقيق الداخلي يف ربسُت جودة اخلدمة البنكية من وجهة نظر موظفي البنك؛ -
 .البنكية وعمليات التجارة اخلارجية القروضبعض العمليات البنكية ك تدقيق -

إذل ربقيق عدة أىداف  لرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيهااب
إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص  ،ادلوضوععنوان زلددة حسب طبيعة 
األعمال واألنشطة اليت تقوم عمليات التدقيق ادلطبقة ضمن ادلؤسسات البنكية وعلى سلتلف جزئيات و/أو كليات 

 صلد4 البنوكواليت زبص التدقيق يف وادلختلفة ادلتعددة  هبا، ومن أبرز تلك األىداف احملددة من وراء تلك ادلواضيع

 التعرف على التدقيق وأىدافو وأنواعو وكذلك ادلعايَت ادلتعارف عليها اليت يعمل دبوجبها؛ -
 السليمة يف البنوك؛ التعرف على متطلبات تطبيق وصلاح احلوكمة -
 معرفة اذليئات التابعة للجنة ادلصرفية وادلكلفة إبصلاز وتنفيذ الرقابة؛ -
 التعرف على متطلبات فعالية التدقيق الداخلي وشروط صلاحو يف البنوك؛ -
 معرفة الصالحيات اليت سبلكها اللجنة ادلصرفية يف حالة إثبات أي سلالفة؛ -
  والتدقيق الداخلي البنكي بشكل خاص؛ عام بنكية بشكليف ادلؤسسات ال التدقيق على التعرف -
 لو؛ ادلختلفة يف البنوك وادلراجع الداخلية الرقابة نظام دراسة -
 التعرف على دور التدقيق الداخلي يف تقييم وربسُت فعالية نظام الرقابة الداخلية؛ -
 البنوك؛التطرق لإلطار التشريعي والتنظيمي العام احملدد للرقابة والتدقيق يف  -
 الرئيسية؛ عناصرىا إحدى ابعتبارىا الداخلية حياذلا ادلراجعة ودور البنوك حوكمة أسس إيضاح -
 التعرف على دور ادلراجعة الداخلية يف مكافحة عمليات غسيل األموال؛ -
 البنكية؛ ابزل ابتفاقية البنوك إلزام دعم يف البنكي التدقيق يلعبو الذي الكبَت الدور ابراز -
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 تطبيقو؛ للرقابة البنكية واجراءات الذايت التقييم دباىية التعريف -
 البنكية؛ ادلطبق على العمليات الداخلية الرقابة نظام التعرف على -
 دراسة نظام الرقابة الداخلية وتسليط الضوء على ما يقدمو للمراجع الداخلي وكذلك مدى االعتماد عليو؛ -
 ادلصريف؛ القطاع على الرقابية للجهات الدائمة الرقابة أمهية على التأكيد -
 التناسق بُت إجراءات ادلراجعة الداخلية ادلطبقة يف البنوك ومعايَت األداء ادلهٍت للمراجعة الداخلية الدولية؛ -
 ؛اإلئتمان وخاصة خاص، بشكل ادلصريف القطاع وتدقيق عام، بشكل التدقيق وشلارسة نظرية بُت الربط -
 جبميع قواعدىا وأسسها وكذا الوسائل واألدوات ادلستعملة فيها؛إعطاء عرض عن ادلراجعة الداخلية  -
 بيان الدور الذي تقوم بو معايَت التدقيق الداخلي يف ربقيق أىداف حوكمة البنوك التجارية؛ -
 البنك؛ يف معاً  توفر خدماهتما ضرورة ومدى البنك، لصاحل اخلارجية وادلراجعة الداخلية ادلراجعة أمهية توضيح -
 بيان دور وأمهية الرقابة الداخلية يف احملافظة على الذمة ادلالية وربسُت األداء على مستوى البنوك التجارية؛  -
 اخلارجية يف البنوك؛ وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بُت التكامل أمهية وفائدة توضيح -
 وكمة البنوك التجارية؛بيان دور أتثَت االلتزام أبخالقيات مهنة التدقيق الداخلي على ربقيق أىداف ح -
 اخلارجية يف البنوك؛ وادلراجعة الداخلية ادلراجعة بُت التكامل وأوجو رلاالت ربديد -
 التعرف على منهجية التدقيق الداخلي داخل البنوك وفق ادلعايَت الدولية للتدقيق؛ -
 األخر؛ عمل على الداخلي واخلارجي ادلراجع من كل اعتماد درجة زايدة شأهنا من اليت ادلقًتحات تقدًن -
 عرض وبيان أنواع الرقابة البنكية؛ -
 معرفة كفاءة أو عدم كفاءة أنظمة الرقابة يف البنوك، السيما فعالية عملية التدقيق يف العمليات البنكية؛ -
 ربديد اإلطار القانوين لعمل اللجنة ادلصرفية؛ -
 ربديد كيفية تشكيل وسَت عمل اللجنة ادلصرفية دبا يكفل استقالليتها؛ -
 توضيح أمهية ادلراجعة احملاسبية وادلالية يف ادلؤسسات البنكية؛ -
 بيان مدى إلتزام البنوك التجارية دبعيار اإلفصاح وفقا دلعايَت احملاسبة الدولية؛ -
 معرفة الوسائل اليت تتوفر عليها اللجنة ادلصرفية من أجل معاينة ادلخالفات؛ -
 وك وكيف تتم الرقابة والتدقيق عليها.التعرف على العمليات البنكية اليت تباشرىا البن -

يف ادلؤسسات البنكية إذل عدة مواضيع ذات  ادلخاطرالسابقة اليت تناولت اجلزائرية لقد تطرقت الدراسات 
عمال ووظائف ادلخاطر احمليطة أبالصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور الرئيسية والفرعية اليت زبص 

 أىم تلك ادلواضيع ذات الصلة واليت مت عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4 ادلؤسسات البنكية، ومن

 إدارة ادلخاطر اإلئتمانية يف البنوك اإلسالمية؛ -

 دور تطبيق اإلجراءات االحًتازية إلدارة ادلخاطر البنكية يف ربسُت احلوكمة البنكية؛ -
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 إدارة ادلخاطر البنكية وأثرىا على كفاءة وفعالية القطاع البنكي؛ -
 إستخدام األساليب الكمية يف قياس وإدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ -
 تطوير منوذج لإلنذار ادلبكر من خطر اإلفالس يف البنوك وفق ربليل الشبكات العصبية اإلصطناعية؛ -
 فعالية استخدام أسلوب التحليل التمييزي يف تقدير سلاطر االئتمان؛ -
 أنظمة وآليات إدارة ادلخاطر البنكية؛ -
 تسيَت وإدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية؛مراقبة ال -
 آليات إرساء احلوكمة البنكية لتفعيل إدارة سلاطر القروض؛ -
 إدارة ادلخاطر البنكية )دراسة مقارنة بُت البنوك التقليدية واإلسالمية(؛ -

 دور ادلعلومة احملاسبية يف إدارة سلاطر البنوك يف ظل ادلعايَت احملاسبية الدولية؛ -
 العمليات ادلصرفية االلكًتونية وفق معايَت جلنة ابزل؛ إدارة سلاطر -
 ادلصرفية؛ ادلخاطر تدنية يف التجارية للبنوك ادلال رأس سياسة دور -

 دور إدارة سلاطر االئتمان البنكي يف ازباذ القرارات االئتمانية لدى البنوك التجارية؛ -
 من طرف ادلنظومة البنكية؛ 3تطبيق مقررات جلنة ابزل  -
 ادلخاطر ادلصرفية وفق اتفاقيات ابزل؛إدارة  -
 أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على إدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية؛ -
 ادلخاطر البنكية احمليطة ابألنظمة البنكية اإلسالمية يف ظل األزمة ادلالية العادلية؛ -
 إدارة سلاطر الصَتفة اإللكًتونية وأثرىا على اخلدمة البنكية اإللكًتونية؛ -
 ادلخاطر؛ إبدارة اخلاصة الدولية ابألحكام ومدى تقيدىا اجلزائرية البنوك -
 خارطة ادلخاطر التشغيلية، كوسيلة تقييم وربكم يف ادلخاطر التشغيلية على مستوى البنوك؛ -
 .2002-2001إدارة ادلخاطر ادلصرفية يف ظل األزمة ادلالية  -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص 

ال واألنشطة اليت تقوم هبا، ومن ختلف األعمودبدلؤسسات البنكية اب موضوع ادلخاطر احمليطةجزئيات و/أو كليات 
 صلد4 البنوكيف  ادلخاطرأبرز تلك األىداف احملددة من وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص 

 التعرف على ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلصارف اإلسالمية، ودراسة طرق إدارهتا؛ -
 ؛ارف وفق اإلدارة احلديثة للمخاطرادلخاطر يف ادلصبيان اإلجراءات الواجب ازباذىا لتطوير منهجية إدارة  -
 ربديد ادلخاطر ادلصرفية اليت تتعرض ذلا سلتلف البنوك التجارية وإبراز تلك األكثر هتديدا للبنوك؛ -
 تقييم اسًتاتيجيات إدارة ادلخاطر اليت تتبناىا البنوك التجارية واليت هتدف إذل ازباذ قرارات سليمة يف البنوك؛ -
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 رة ادلخاطر اإلئتمانية يف البنوك اإلسالمية، ومدى تطابق ىذه العملية مع ادلفاىيم النظرية؛دراسة إدا -
 ؛2002-2001ربديد سياسات إدارة ادلخاطر ادلنتهجة بصفة عامة يف أعقاب تداعيات األزمة ادلالية  -
 لديها؛مراجعة التدابَت واإلجراءات اليت تعدىا البنوك التجارية لتطوير إدارة ادلخاطر  -
 إبراز وتقدير وقياس ومعاجلة ادلخاطر البنكية حسب نوعها وابلطرق ادلختلفة؛ -
 إبراز الدور الكبَت الذي تقوم بو ادلؤسسات الدولية وجلنة ابزل للرقابة البنكية يف رلال إدارة ادلخاطر البنكية؛ -
 دارة ادلخاطر ادلصرفية؛ربديد الكيفية اليت يتم هبا توظيف نظم الرقابة البنكية من أجل سَت أحسن إل -
 ابزل لتحديد وقياس ادلخاطر؛ إتفاقية يف الواردة ادلعاصرة األساليب لتطبيق البنوك يف الالزمة ادلقومات ربديد -
 اإلدارية ابلبنك؛ القرارات وازباذ ادلخاطر، ربليل يف الكمية والطرق األساليب استخدام مدى بيان -
 أمثل خصوصا يف ظل التحوالت ادلالية العادلية؛ إبرا كيفية تسيَت ادلخاطر البنكية بصورة -
 ؛وادلتوقعة وقياس ادلخاطر احملتملة يف رصد وتقييم قدرهتا البنوك واخلارجية يف الداخلية الرقابة نظم على التعرف -
 ؛القرارات ازباذ مث ومن البنك تواجو اليت ادلخاطر حل يف الكمية األساليب تلعبو أن ديكن الذي ادلسامهة إبراز -
 ربديد أثر إدارة ادلخاطر على أداء وكفاءة البنك؛ -
 ؛ البنوك وإسقاطها على كل األخطارمعرفة أمهية كل أداة من األدوات ادلستعملة يف مراقبة التسيَت يف -
 معها؛ يتناسب دبا إمكانية تعديلها مع ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف الكمية األساليب إبراز أمهية تطبيق -
 األساليب من أجل إدارة أحسن للمخاطر ادلالية؛البحث عن أحسن  -
 ؛عد االحًتازية اليت ربد من سلاطراإلطالع على الدور الذي تقوم بو جلنة ابزل يف بلورة ادلبادئ والقوا -
 ادلصارف؛ يف ادلصرفية والسالمة االستقرار لقياس Z-SCOREإبراز أمهية تطبيق منوذج  -
 ادلصارف؛ يف ابخلطر ادلعدل ادلال رأس على العائد مقياس وىو RAROC إبراز أمهية تطبيق -
 ادلصارف؛ يف VaR منوذج إبراز أمهية تطبيق -
 البنك ادلركزي؛ تعليمات وفق البنكية، وذلك دلخاطرىا البنوك إدارة وآليات أنظمة على التعرف -
 نوك التجارية؛تطوير منوذج تنبؤي قادر على اإلنذار ادلبكر من خطر اإلفالس الذي ديكن أن تتعرض لو الب -
 اإلحاطة دبختلف ادلفاىيم ادلتعلقة ابالئتمان وادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا البنك؛ -
 عرض ألىم األسباب ادلؤدية دلخاطر االئتمان البنكي؛ -
 البنكية اإللكًتونية؛ واخلدمة اإللكًتونية الصَتفة ادلخاطر إدارة بُت واألثر العالقة نوع معرفة -
 الفعالة؛ ادلخاطر إدارة أنظمة من جوىري للمخاطر كجزء الدقيق والقياس الكمي التقييم أمهية بيان -
 البحث عن السبل اليت سبكن البنوك من زايدة دقة تنبؤىا دبخاطر االئتمان من خالل عرض األساليب احلديثة؛ -
 التجارية؛ البنوك ذلـا تتعـرض التـي ادلصرفية ادلخـاطرة درجـة على ادلال رأس أثر بيان -
 الدولية؛ احملاسبة دلعايَت وفقا وقياس ادلخاطر لتقييم ادلالئمة احملاسبية ادلعلومة عن متطلبات اإلفصاح ربديد -
 ؛يساىم يف زبفيض سلاطر االئتمانو عرض أسلوب التحليل التمييزي الذي يتخذ التحليل ادلارل قاعدة لو،  -
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 ؛3مع الًتكيز على ابزل معرفة تكييف متطلبات ادلالءة للبنوك وفقا للنظم االحًتازية  -
 إبراز ادلفاىيم األساسية للمخاطر وكيفية إدارهتا وطرق قياسها يف البنوك التقليدية؛ -
 إبراز الفرق يف إدارة ادلخاطر بُت البنوك التقليدية واإلسالمية؛ -
 ؛3عرض طرق تسيَت ادلخاطر والرقابة وفقا التفاقية ابزل  -
 ادلصارف اإلسالمية والتقليدية كأسلوب إلدارة ادلخاطر البنكية؛تسليط الضوء على مفهوم احلوكمة يف  -
 إجياد احللول ادلناسبة دلواجهة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك كافة؛ -
 والنظم االحًتازية ادلطبقة على ادلنظومة البنكية؛ 3معرفة أوجو التشابو واالختالف بُت معايَت اتفاقية ابزل  -
 وكمة يف ترقية األنظمة ادلصرفية عامة وإدارة ادلخاطر خاصة؛إظهار أمهية تطبيق مبادئ احل -
 إظهار التأثَتات اليت ربدثها إدارة ادلخاطر يف الصناعة ادلصرفية؛ -
 البنك؛ وأداء الرقابة جودة وربسُت ادلخاطر على للتحكم والسيطرة ادلخاطر خارطة تنفيذ أمهية إظهار -
 الرئيسية؛ ادلصرفية ادلخاطر أنواع من نوع كل قياس وطرق ومؤشرات II ابزل مبادئ عرض -
 معرفة آليات تقييم سلاطر االئتمان ادلصريف والتحكم فيها؛ -
  حدوث ادلخاطر البنكية وادلالية.ربديد األسباب ادلؤدية إذل -

 اثنيا: مناقشة الدراسات األجنبية اليت تناولت التدقيق واملخاطر يف املؤسسات البنكية بصفة منفصلة

موعة من الدراسات األجنبية من سلتلف ادلؤسسات اجلامعية وادلراكز البحثية عرب العادل، على لقد قمنا بعرض رل
شكل أطاريح ورسائل ومذكرات أكادديية ومقاالت علمية تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية 

، منها 2012إذل سنة  2004دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة  23بصفة منفصلة، وادلقدر عددىا ب 
تناولت التدقيق يف ادلؤسسات البنكية،  2011إذل سنة  2004دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة  10

 تناولت ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية. 2012إذل سنة  2002دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة  13و

السابقة اليت تناولت التدقيق يف ادلؤسسات البنكية إذل عدة مواضيع ذات األجنبية لقد تطرقت الدراسات 
الصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور الرئيسية والفرعية اليت زبص عمليات التدقيق ادلطبقة على أعمال 

 ة واليت مت عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4ووظائف ادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك ادلواضيع ذات الصل

 العوامل ادلؤثرة يف جودة الرقابة على العمليات ادلصرفية يف ادلصارف اإلسالمي؛ -
 العمليات البنكية غَت القانونية ودور الرقابة والتدقيق يف ضوء مبادئ ابزل؛ -
 البنوك التجارية؛ يف الداخلية الرقابة نظام وتقوًن بدراسة اخلارجيُت احلساابت مدققي التزام مدى -
 اإلسالمية؛ البنوك عليها يف ادلتعارف الداخلي التدقيق معايَت تطبيق مدى -
 األموال؛ غسل عمليات مكافحة يف وأتثَته اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بُت التكامل -
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 احلوكمة يف ادلؤسسات البنكية؛ تفعيل مبادئ يف التدقيق الداخلي إدارات دور -
 التدقيق؛ تكلفة وزبفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز يف وأثرىا البنوك واخلارجي يف الداخلي التدقيق بُت العالقة -
 يف ادلؤسسات البنكية؛ (ACH) االلكًتونية الصكوك مقاصة لنظام مقًتح تدقيق برانمج -
 ؤسسات البنكية.ادلواخلارجي يف  الداخلي التدقيق آليات دعم يف ادلراجعة جلان دور فاعلية مدى -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص 

البنكية وعلى سلتلف األعمال واألنشطة اليت تقوم  جزئيات و/أو كليات عمليات التدقيق ادلطبقة ضمن ادلؤسسات
 صلد4 البنوكهبا، ومن أبرز تلك األىداف احملددة من وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص التدقيق يف 

 الرئيسة؛ عناصره أحد ابعتباره احلوكمة البنكية يف ىيكل الداخلي التدقيق لدور شامل وصف إعطاء -
 يف البنوك؛ ادلراجعة مهام ووظائف جلان على التعرف -
 ترتكز عليو احلوكمة البنكية؛ األساس الذي لكونو الداخلي التدقيق دور أمهية على التعرف -
 عليها؛ ادلنصوص وادلسئوليات بتطبيق ادلهام البنوك يف ادلراجعة جلان التزام مدى على التعرف -
 مبـادئ احلوكمة البنكية؛ تفعيـل فـي الداخليـة ادلراجعة إدارات يف االستقاللية أتثَت مدى على الوقوف -
 أدائها؛ تطوير يف للمساعدة احلوكمة دلبادئ ادلؤسسات البنكية تطبيق مدى قياس -
 بدورىا؛ للقيام تؤىلها اليت الالزمة ابلصالحيات ادلراجعة جلان سبتع التعرف على مدى -
 وزلاولة تعزيزىا؛ فيها االجيابية اجلوانب إلظهار ابزل دببادئ يف ادلصارف الرقابة نظم التزام مدى على التعرف -
 بينهما؛ العالقة يف تعزيز ادلهٍت ابلتطوير اخلارجي وادلدقق الداخلي ادلدقق من كل التزام أمهية على الوقوف -
 ادلراجعة يف البنوك؛ جلان عمل آليات على التعرف -
 ادلؤسسات البنكية؛ الداخلي يف وأمهية التدقيق وأنواع مفهوم على الوقوف -
 واخلارجي؛ الداخلي التدقيق آليات دعم يف ادلراجعة جلان دور على الوقوف -
 اخلارجي؛ وادلدقق الداخلي ادلدقق بُت ومنتظم فعال وتشاور تواصل وجود أثر على التعرف -
 اإلسالمية؛ البنوك يف الداخلية الرقابة نظام على التعرف -
 التجارية؛ فـي البنوك الداخلية الرقابة نظام وتقييم فحص عن اخلارجي احلساابت مدقق مسؤولية مدى دراسة -
 توضيح أثر وأوجو التكامل بُت ادلراجعة اخلارجية والداخلية يف تعزيز نظام الرقابة الداخلية؛ -
 اإلسالمية؛ البنوك يف ادلطبقة الداخلي التدقيق معايَت على التعرف -
 غسل األموال؛ عمليات مكافحة يف اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق تكامل أتثَت مدى على التعرف -
 اإلسالمية؛ البنوك يف الداخلي التدقيق معايَت تطبيق دون ربول اليت ادلعوقات على التعرف -
 ؛احلوكمة وفقـاً دلتطلبات الداخلية ادلراجعة ألعمال زلكم نظام إلقامة الالزمة والقواعد األسس على التعرف -
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 الداخلية؛ الرقابة نظام تعزيز وأثرىا يف اخلارجيو  الداخلي التدقيق بُت العالقة تعزيز يف التدقيق جلنة دور إبراز -
 احلوكمة؛ مبادئ تفعيل يف أثرىا وبيان ادلراجعة جلان دور على الوقوف -
 الداخلية؛ الرقابة نظام تعزيز يف الداخلي ادلدقق عمل على اخلارجي ادلدقق اعتماد أثر توضيح -
 االلكًتونية. الصكوك مقاصة نظام تدقيق برانمج اقًتاح -

يف ادلؤسسات البنكية إذل عدة مواضيع ذات  ادلخاطرالسابقة اليت تناولت األجنبية لقد تطرقت الدراسات 
عمال ووظائف أب ادلخاطر احمليطةالصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور الرئيسية والفرعية اليت زبص 

 البنكية، ومن أىم تلك ادلواضيع ذات الصلة واليت مت عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4ادلؤسسات 

 ؛II ابزل معيار خالل من اإلسالمية للبنوك ادلال دبعيار كفاية رأس وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ سلاطر -
 البنكي؛ القطاع االئتمان يف سلاطر من احلد يف الشركات حوكمة دور -
 مؤشرات التحليل االئتماين يف تقليل ادلخاطر البنكية؛أثر إستخدام  -
 دور احلاكمية ادلؤسسية يف تطوير إدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية ادلدرجة يف البورصة؛ -
 اإلفصاح احملاسيب عن ادلخاطر البنكية ودوره يف الرقابة عليها؛ -
 للبنوك؛ ادلالية التقارير دةجو  على ذلك وانعكاسات اإلئتمانية ادلخاطر عن لإلفصاح مقًتح إطار -
 البنوك اإلسالمية؛ يف ادلخاطر إدارة يف ادلالية اذلندسة تقنيات استخدام -
 البنكية؛ ادلخاطر إلدارة االحًتازية ادلناىج ربليل -
 أثر تطبيق نظام التقييم الذايت للمخاطر والرقابة على األداء ادلارل والتشغيلي يف ادلؤسسات البنكية؛ -
 البنوك؛ وأداء البنكية ادلخاطر إدارة يف احلوكمة آليات أثر -
 آليات احلوكمة البنكية ودورىا يف زبفيض سلاطر التشغيل؛ -
 والتأمُت؛ البنوك يف العميل يتحملها اليت ادلخاطر إدارة -
 احلوكمة البنكية يف ظل الرقابة ادلالية ودورىا يف احلد من ادلخاطر البنكية؛ -
 .التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك بُت ادلخاطر إدارة دلمارسات مقارنة دراسة -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص 

ختلف األعمال واألنشطة اليت تقوم هبا، ومن ودبدلؤسسات البنكية اب ادلخاطر احمليطة موضوعجزئيات و/أو كليات 
 صلد4 البنوكيف  ادلخاطرأبرز تلك األىداف احملددة من وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص 

 مساعدة ادلصارف يف التعرف على ادلخاطر وكيفية ذبنبها قدر اإلمكان؛ -
 والتقليدية؛ اإلسالمية البنوك يف ادلخاطر إدارة شلارسات على السيولة سلاطر وربليل ادلخاطر رةإدا أتثَت تقييم -
 التعرف على ما يضيف نظام التقييم الذايت للمخاطر واإلجراءات الرقابية إذل البنوك؛ -
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 اإلسالمي؛ التمويل صيغ بعض سلاطر إذل التعرف -
 ادلصـريف؛ االئتمـان سلاطر مسـتوى على ابزل جلنـة مقررات تطبـيق أتثـَت بيـان -
 التعرف على دور آليات احلوكمة ادلصرفية يف احلد من سلاطر التشغيل ابدلصارف؛ -
 ابزل؛ جلنة أقرهتا ادلعادلة اليت يف وردت التشغيلية( اليتو )اإلئتمانية، السوقية  الثالثة التعرف على ادلخاطر -
 إدارة ادلخاطر يف البنوك ادلدرجة يف البورصة؛التعرف إذل دور جلنة إدارة ادلخاطر يف تطوير  -
 اإلسالمية؛ ادلصارف يف ادلخاطر إلدارة منوذج ىندسة على العمل -
 والتقليدية؛ اإلسالمية البنوك قبل من ادلستخدمة ادلخاطر زبفيف وأدوات ادلخاطر قياس تقنيات يف التحقيق -
 االئتمان لتقليل ادلخاطر ادلصرفية؛التعرف على أساليب التحليل االئتماين للعمالء طاليب  -
 وضع إطار لإلفصاح والشفافية عن ادلخاطر اإلئتمانية وإختبار أتثَته على جودة التقارير ادلالية؛ -
 تقليل ادلخاطر ادلصرفية هبدف محاية ادلصارف من ظاىرة الديون ادلتعثرة؛ -
 االئتـماين؛ القرار وزلددات وأنواعـو ادلصريف االئتمان ماىيـة على الضوء إلقـاء -
 للبنوك؛ الزائدة ادلخاطرة زلددات ابستكشاف والسياسي االقتصادي القرار متخذي توعية -
 ؛أسلوب معتمد لتقليل ادلخاطركبيان دور استخدام ادلؤشرات ادلالية للتحليل االئتماين من قبل ادلصارف   -
 ك؛البنو  يف سياسة االئتمان ادلتبعة على الرقابة آليات فاعلية تقييم -
 دراسة العالقة اذلامة واحليوية بُت كفاية اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية وإمكانية إدارة ورقابة ىذه ادلخاطر؛ -
 الزبون؛ يتحملها اليت ادلخاطر على أتثَت ذلا اليت ادلصرفية التجزئة قطاع يف ادلهنيُت سلوك دراسة -
 تسبق إدارة ادلخاطر؛ بيان أمهية اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية ابعتباره خطوة ىامة -
 بيان مفهوم وأنواع سلاطر التشغيل يف البيئة ادلصرفية؛ -
 الدولية؛ للمعايَت وفًقا فاعلية تسيَت ادلخاطر البنكية أبكثر -
 على ادلصارف اإلسالمية؛ ادلخاطر إبدارة اخلاصة ادلالية اذلندسة تقنيات بعض تطبيق إمكانية مدى ربديد -
 ادلخاطر؛ إدارة بشأن والتقليدية اإلسالمية للبنوك اإلفصاح شلارسات ومدى حجم ومقارنة ربليل -
 يف ذلك. الرقابية السلطات ودور منها احلد ووسائل االئتمان سلاطر على التعرف -

 م نتائج الدراسات اليت تناولت التدقيق واملخاطر يف املؤسسات البنكية بصفة منفصلةاثلثا: ملخص أه

وإختالف عناوين مواضيع الدراسات السابقة، اجلزائرية واألجنبية، واليت تناولت موضوع ابلرغم من تعدد وتنوع 
التدقيق يف ادلؤسسات البنكية، إال أهنا خلصت كلها دبجموعة من النتائج اجلوىرية الكلية واجلزئية واليت زبص 

سيد أسس الرقابة الشاملة عمليات التدقيق ادلمارسة يف وعلى ادلؤسسات البنكية، وكلها هتدف إذل تكريس وذب
 والفعالة على أعمال وأنشطة ادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك النتائج صلد4
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 والسجالت التقارير كافة على اإلطالع تستطيع الصالحيات، حيث من ابلعديد ادلراجعة جلان تتمتع -
 عضو؛ أي استدعاء تستطيع وأهنا ،اإلدارة من معلومات أية على وكذلك احلصول ابلبنك اخلاصة والبياانت

 اليت األدلة والقرائن عن والتحقق الفحص عملية دليل ادلدقق إبعطاء البنكي للتدقيق ادليداين العمل معايَت تقوم -
 ذلك؛ من عدم البنك هبا قام اليت االقتصادية األحداث سالمة مدى يف التقرير فقرة يف الفٍت رأيو هبا يدعم

 ؛للبنكادلدقق الداخلي عند تدقيقو للبنوك أن يعتمد على أدلة اإلثبات من ادلصادر الداخلية واخلارجية  على -
 تساىم ادلراجعة الداخلية بشكل جيد يف تقييم نظام الرقابة الداخلية ادلتعلق دبكافحة غسيل األموال يف البنوك؛ -
 ظام فعال للتسيَت؛ادلراجعة البنكية، يف إطار اإلصالح البنكي، تستدعي وجود ن -
موضوعية  أو أتكيدات ضماانت توفَت يف دورىا يتمثل حيث كبَتة يف البنوك، أمهية التدقيق وظيفة تكتسب -

 البنكية واحلوكمة؛ العمليات سَت وحسن الداخلية الرقابة نظام فعالية وإدارتو على البنك إدارة جمللس
 مهام حيدد مكتوب وجود ميثاق وذلك من خالل معينة، عمل آليات البنوك يف ادلراجعة جلان لدى أن تبُت -

 اإلدارة؛ رللس قبل من عليو ومصادق اللجان تلك
 أخرى؛ مؤسسات تدقيق عند عنها زبتلف ال التجارية البنوك تدقيق عند معايَت التقرير إن -
 االعتماد على معايَت التدقيق الداخلي يعمل على ربقيق أىداف حوكمة البنوك؛ -
 ضماانت توفَت إذل هتدف منظمة يف وادلوظفُت وادلديرين اإلدارة رللس ينفذىا عملية ىي ليةالداخ الرقابة -

 هبا؛ ادلعمول واللوائح للقوانُت االمتثال ادلالية، للمعلومات ادلوثوقية العمليات، وربسُت لتحقيق معقولة
 واحملتملة لكافة عمليات البنك؛يقع على التدقيق مسؤولية تقدًن معلومات دقيقة وزلايدة عن اآلاثر الفعلية  -
التدقيق وظيفة وقائية وضرورية لتحسُت وتقييم نظم ادلعلومات ادلستخدمة واحًتام صحيح لإلجراءات الداخلية  -

 والقوانُت ادلعتمدة وكذلك احملافظة على الذمة ادلالية وأصول البنك؛
)العمر،  الشخصية للمتغَتات تعزى واخلارجي، الداخلي التدقيق دعم يف جلان ادلراجعة دور فاعلية مدى إن -

 العملية(؛ اخلربة العلمي، التخصص العلمي، ادلؤىل احلالية، الوظيفة
 األحكام السارية ادلفعول؛القواعد و الرقابة ىي عملية إدارية حبتة ىدفها التأكد من أن البنوك ربًتم  -
 حوكمة البنوك؛االعتماد على نظام الرقابة الداخلية يعمل على ربقيق أىداف  -
 البنك؛ يف( إخل خارجيُت، مدققُت) خارجيُت أو داخليُت كانوا سواء اجلميع، عمل ىي الداخلية الرقابة -
 تتمتع جلنة التدقيق ابلعديد من الصالحيات ويظهر ذلك من خالل ما تقوم بو من مهام منوطة هبا؛ -
وأن ترتبط مباشرة ابإلدارة العليا لو، وىذا جيب أن تكون وظيفة التدقيق مستقلة عن الوظائف التنفيذية للبنك  -

 من أجل ضمان إصدار آراء موضوعية وحيادية ديكن ذلا أن تساىم يف ربسُت أوضاع البنك؛
 البنوك؛ يف الداخلية نظـام الرقابة وتقيـيم دراسـة ذباه اخلارجي احلساابت مدقق عاتق على ملقاة مسؤولية ىناك -
أن سبتد إذل ىيئات أخرى، كمجلس احملاسبة وادلفتشية العامة للمالية، وأال الرقابة على النشاط البنكي جيب  -

 تنحصر فقط يف اللجنة ادلصرفية وزلافظي احلساابت؛
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 دلبادئ أخالقيات األعمال للمدققُت الداخليُت دور فعال يف ربقيق أىداف حوكمة البنوك؛ -
 مراعاهتا؛ الواجب القواعد النجاح، معرفة عواملو  ادلهمة، ربديد ابلبنك داخلية رقابة نظام إنشاء عملية تتطلب -
، ركزت على تبادل ادلعلومات ىن للوصول إذل رقابة بنكية فعالةقامت جلنة ابزل بوضع قواعد عامة سبثل حد أد -

 ، إلجياد نوع من القواعد الرقابية واإلشرافية ادلوحدة يف سلتلف الدول؛ن بُت السلطات الرقابية يف الدولوالتعاو 
 التدقيق الداخلي يف البنك أساسا يف تدقيق العمليات البنكية وسلتلف األنشطة داخل البنك؛ينحصر  -
 ؛كافحة ومنع عمليات غسل األموالاخلارجي، فيما يتعلق دبو جيب أن يكون ىناك تكامل بُت ادلدقق الداخلي  -
 األجنبية العاملة ابلدولة؛ البنوكإن رلال الرقابة جيب أن ديتد حىت إذل فروع البنوك ادلقيمة ابخلارج وكذا  -
 تقييم مدى كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية؛ب هتتميعترب التدقيق الداخلي من أىم الوظائف الرقابية، اليت  -
 والرقابة الداخليُت؛ للتدقيق الفرنسي ادلعهد كنهج الداخلي التدقيق مهمة إلصلاز مناىج وخطوات عدة ىناك -
 تسيَت ادلخاطر والتحكم فيها يف ادلؤسسات البنكية؛ تعترب خريطة ادلخاطر من أدوات -
 ضرورة اإلشراف الكايف للجنة التدقيق للبنك على مديرية التدقيق الداخلية؛ -
 األموال؛ غسيل وحدة يف البنك اليت تواجو ادلخاطر ربديد يف يساىم اخلارجي الداخلي التدقيق بُت التكامل إن -
 الرقابة على بعض العمليات البنكية؛ضرورة وجود النظام اإللكًتوين يف  -
 تعد ادلعايَت ادلهنية للتدقيق دبثابة مرشد يستند عليو ادلدقق أثناء مزاولة نشاطو؛ -
 االنتهاء وإعداد التقرير؛ التنفيذ وأخَتًا اإلعداد، مث مرحلة مراحل، ثالث إذل الداخلي التدقيق مهمة تنقسم -
 البنك ادلركزي؛ضرورة التدقيق والرقابة على البنوك من طرف  -
 جيب على ادلدقق الداخلي فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لتحديد نقاط الضعف ومعاجلتها؛ -
 ؛البنوك احلوكمة يف تطبيق ربسُت يف رئيسي بشكل يساىم الداخلية ادلراجعة معايَت تطوير متابعة إن -
 اليومية عن العمليات البنكية اليومية؛ احلصول على التقاريرو النظام اإللكًتوين ديكن ادلسؤولُت من الرقابة  -
 تتم عملية التدقيق الداخلي وفق منهجية تسمح جبمع األدلة الالزمة من أجل إصدار رأي فٍت زلايد؛ -
 تتم عمليات الرقابة والتدقيق عرب كافة مستوايت اذليكل التنظيمي للبنك؛ -
 ، وكذلك معرفة قواعد السلوك ادلهٍت؛للممارسةاخلي وادلعايَت الدولية ضرورة وجود تطبيق ومعرفة للتدقيق الد -
 قوم ابلفحص والرقابة جلميع وظائف البنك وعلى كافة ادلستوايت؛ييف البنك ألنو  التدقيق الداخلي ضروري -
 ادلصرف يف أصـحاب ادلصاحل دور بتفعيل وذلك احلوكمة تطبيق من ادلنشودة الفعالية الداخلية ادلراجعة ذبسد -

 ادلصارف؛ داخل وتطبيقاهتا احلوكمة الستمرارية ضماانً 
 ؛يسمح ابلتنبؤ والكشف عن األخطاء ، بشكل إذل ضمان التحكم يف كل ادلخاطريهدف النظام اإللكًتوين -
يعمل التدقيق الداخلي على تقليل حدوث األخطاء، والعمل على تقدًن النصح للمديرين وىذا ما حيسن  -

 جودة اخلدمات ادلقدمة يف البنوك؛
 نة تدقيق متابعة تقارير التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي؛من مهام جل -
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 ؛وبقواعد جلنة ابزلجيب أن يكون للمدققُت معرفة ودراية جيدة دبعايَت التدقيق الدولية  -
 جيب على ادلدقق الداخلي دراسة سلططات التتابع وسَت ادلعلومات وتقاسم الوظائف بُت كافة ادلصاحل؛ -
 فاعل إدارة رللس علـى وجود يشـتمل الذي ادلتكامل وادلهٍت اإلداري التنظيم توافر احلوكمة أعمال تنفيذ يتطلب -

 ادلصرف؛ داخل االمتثال مراقبة مـع وظيفة ادلخـاطر إدارة وجلنة داخلية مراجعة وإدارة مراجعة وجلنة
 م يف البنك؛النظام اإللكًتوين من شأنو إعادة النظر يف التنظيم الداخلي وكذا نظام ادلعلومات ادلستخد -
يساىم التدقيق الداخلي يف ربسُت جودة اخلدمات البنكية من خالل زايدة الثقة يف تلك اخلدمات ادلقدمة،  -

 وضمان سريتها وزايدة سبيزىا من خالل سرعة تقدًن اخلدمات يف أقرب اآلجال؛
 ادلبادرة زمام أتخذ أن عليها بغيتقوم ادلفتشية العامة للمالية اباللتزام دببدأ مراقبة سلاطر القروض ادلصرفية، وين -

 التدقيق؛ مردودية ربسُت يف للمساعدة ادلبدأ ىذا وتبٍت
 ضرورة وجود الوعي احلقيقي أبمهية التدقيق الداخلي لدى البنوك ومدى أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة؛ -
اخلارجيُت يف أعماذلم ولو الفضل إن ادلدقق الداخلي يساىم أبعمالو يف توجيو اإلدارة العامة ومساعدة ادلدققُت  -

 يف قياس مدى إلتزام ادلوظفُت وادلصاحل والوظائف ادلختلفة ابلتعليمات والسياسات اليت تسنها اإلدارة؛
 الرقابة نظم كفاية من التحقق متابعة مـن حيث ذلا ادلوكلة ومهامها واجباهتا تؤدي مراجعة جلنة وجود ضرورة -

 السليمة؛ وتطبيقاتو واحملاسيب ادلارل األداء على واإلشراف السياسـات احملاسبية وتتابع فاعليتها، ومدى الداخلية
ادلخدرات،  مثل أخرى أنشطة يف أصول ذلا القانونية واليت غَت البنكية يساىم التدقيق يف احلد من العمليات -

 ؛ذلك وغَت األبيض وابلرقيق البشرية، ابألعضاء ، واالذبارالسياسي لألسلحة، والفساد ادلشروعة غَت والتجارة
 للجنة ادلصرفية دور فعال يف الوقاية من جرائم الفساد ادلارل من خالل الدور ادلنوط هبا يف الرقابة على البنوك؛ -
 برامج؛ وفق وتعمل ادلصرفية والقروض العامة ابلبنوك اخلاص تلتزم ادلفتشية العامة للمالية دبخطط التدقيق -
 الدور الذي يضطلع بو التدقيق الداخلي يف سبيل تعزيز وإرساء احلوكمة يف البنوك؛ضرورة وجود وعي أبمهية  -
 عنهما؛ غـٌت للبنك ال ىامتـان وظيفتان التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي إن -
 وتطوير دراسة أمهية إذل يشَت شلا احلوكمة، مبادئ وتفعيل دعم يف الداخلية ادلراجعة دلهنة األخالقي ادليثاق يؤثر -

 اخلصوص؛ ىذا يف احلوكمة ومبادئ لقواعد تدعيًما مستمرة بصورة ادليثاق ىذا عليها يقوم اليت واألسس ادلعايَت
 ابلرقابة القيام وذلك من أجل البنوك يف ادلدققون البنكيون هبا يقوم اليت ادليدانية اجلوالت عدد ضرورة كثرة -

 ادلصرفية؛ الفروع سلتلف على ادليدانية
الرقايب للجهاز ادلصريف ال يكون متينا وفعاال إال إذا تعزز ابلتعاون بُت اجلهات الرقابية ادلختصة على إن الدور  -

 مستوى البنوك )الرقابة الداخلية( واللجنة ادلصرفية )الرقابة اخلارجية(؛
 معايَت ادلصرفية، كما أهنا أتقنت القروض تدقيق على ISA الدولية التدقيق معايَت تطبق KPMG إن -

 تدقيق خاص ابلبنوك؛ بدليل وتعمل الدولية التدقيق
 ؛وظيفتهمضرورة أن حيوز ادلدققون يف البنك على شهادات بتخصصات احملاسبة وادلراجعة دبا يتوافق مع  -



 البنكية املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

223 
 

 على تستند منتظمة، علمية التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي ابدلؤسسة البنكية منهجيات من كل يتبع -
 البنك؛ حلالة لتـدعيم حكمهما الكافيـة والقرائن األدلة جبمع تسمح وتقنيات وسائل

 يساىم التدقيق الداخلي بدور إجيايب يف عمليات إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية؛ -
 دبتابعة تقوم حيث يف البنوك اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بُت العالقة تعزيز يف بدورىا التدقيق جلنة تقوم -

 ؛اخلارجي وادلدقق ادلدقق الداخلي من كل يقدمها اليت وادلالحظات التوصيات تنفيذ
تقوم اللجنة ادلصرفية ابلتحرايت والتحقيقات عن طريق ادلفتشُت وزلافظي احلساابت على مستوى البنوك  -

 وادلؤسسات ادلالية من أجل احلفاظ على النظام العام االقتصادي؛
عدة أىداف ومن بينها محاية  ولوالتدقيق الداخلي كوظيفة مستقلة من أجل اكتشاف األخطاء والغش،  ظهر -

 أصول ادلؤسسة والعمل على ربقيق أقصى درجة شلكنة من الكفاية اإلنتاجية مع ترشيد النفقات؛
 ة ألداء مهمتها؛جيب أن ربوز وظيفة ادلراجعة الداخلية يف البنوك على ادلوارد ادلالية والبشرية الكافي -
 ابدلؤسسة البنكية واسـعة، ويتحدد اخلارجي ادلدقق وعمل الداخلي ادلدقق عمل بُت التكامل رلاالت إن -

 ادلتبادلة بينهما؛ الثقة ودرجة األخر، لعمل منهما كل تقييم نتيجة على عمليهما بُت التكامل مستوى
دوراي وديتلك األدوات اليت سبكنو من تقييمها و يف ربديد الدرجات ادلقبولة للمخاطر يساىم التدقيق الداخلي  -

 ادلسامهة إبدارة ادلخاطر بشكل فعال وأيضا يقوم بتقييم مدى توافق إدارة ادلخاطر مع اسًتاتيجيات ادلصرف؛
 البنوك؛ يف ادلطبق االلكًتونية الصكوك مقاصة نظام لفحص تدقيقي برانمج وجود ضرورة -
 ن طبيعة نشاط البنوك تستلزم مراقبة دائمة وربكم جيد يف ادلخاطر؛إ -
 التدقيق الداخلي ىو آلية من آليات احلوكمة ويعمل على ربقيق أىدافها؛ -
ضرورة وجود برامج ودورات تدريبية لتكوين ادلراجعُت الداخليُت دلواكبة التطورات احلديثة للمراجعة الداخلية،  -

 رلال مكافحة غسيل األموال؛ولكسب ادلعرفة الكافية يف 
 العمل وتكرار االزدواجية 4 منعهاالفوائد، من من العديد حيقق اخلارجيو  الداخلي ادلدقق عمل بُت إن التكامل -

 أنشطة لكافة األمشل اجلهد والوقت، التغطية من الكثَت ادلراجعة لكليهما وتوفَت وإجراءات زبفيض نطاقو 
 ابلبنك؛ الداخلية الرقابة نظام وتعزيز البنك، تقوية

 يقوم التدقيق الداخلي بدور إجيايب يف عمليات الرقابة الداخلية يف ادلصارف اإلسالمية؛ -
 واخلارجي؛ الداخلي التدقيق يف دعم بفاعلية دورىا دلمارسة الالزمة اخلصائص ادلراجعة جلان أعضاء يف يتوفر -
بشأن درجة السيطرة على العمليات البنكية، يقع الدور على عاتق وظيفة التدقيق البنكي إلصدار ضماانت  -

 وابلتارل قدرة البنك على ربقيق أىدافو؛
 للتدقيق الداخلي ثالثة رلاالت وىي التدقيق ادلارل، التدقيق العمليايت والتدقيق ألغراض خاصة؛ -
 ضرورة وجود إلزام قانوين بتطبيق معايَت األداء ادلهٍت للمراجعة الداخلية يف البنوك؛ -
 الالحقة فقط؛ الرقابة فيمارس اخلارجي ادلدقق أما والالحقة، السابقة الرقابة دبمارسة الداخلي ادلدقق يقوم -
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 ىناك دور لوظيفة ادلراجعة الداخلية يف مكافحة ظاىرة غسيل األموال يف البنوك؛ -
 ادلراجعة منهجية تستند على تقنيات تسمح جبمع األدلة الكافية لتدعيم احلكم النهائي حلالة البنك؛ تتبع -
 يقوم ادلدقق الداخلي دوراي بتدقيق القوائم والفرضيات احملاسبية وادلعايَت احملاسبية والبنكية الواجبة التطبيق؛ -
 مهامو؛ ألداء والكفاءة ادلهنية األىلية حيث من قادلدق شخص ربكم اليت ىي البنكي للتدقيق العامة ادلعايَت إن -
 التدقيق نتائج فهي تقوم بفحص النقد، سلطة حددهتا اليت وادلسئوليات ادلهام بتطبيق ادلراجعة جلان تلتزم -

 كما تشرف إدارة البنك، ورللس الداخليُت ادلدققُت بُت وصل كحلقة وتعمل ،استقالليتو وتدعم الداخلي
 البنك؛ يف الداخلي التدقيق مدير مكافآت ، وربددمعو دورية اجتماعات وتعقد اخلارجي دققادل على عمل

إن التدقيق الداخلي يف ادلصارف يقوم ابدلهام اليت تكفل التأكد ادلعقول من كفاية إجراءات الرقابة الداخلية   -
ان التكنولوجي يف ادلصرف كالتقييم الدوري للرقابة الداخلية والتأكد من وجود الضبط الداخلي وإجراءات األم

 نظام الرقابة الداخلية يف ادلصرف.وغَتىا من ادلهام اليت تكفل التأكد من متانة 
ابلرغم من تعدد وتنوع وإختالف عناوين مواضيع الدراسات السابقة، اجلزائرية واألجنبية، واليت تناولت موضوع 

من النتائج اجلوىرية الكلية واجلزئية واليت زبص  ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، إال أهنا خلصت كلها دبجموعة
موضوع ادلخاطر احمليطة ابدلؤسسات البنكية ودبختلف أنشطتها، وكلها هتدف إذل تكريس وذبسيد إدارة ادلخاطر 

 البنكية بكل فعالية، ومن أىم تلك النتائج صلد4

 واإلسالمية؛ التقليدية البنوك تواجهها اليت ادلخاطر أىم من والتشغيل والسوق والسيولة االئتمان سلاطر إن -
 والعمالء والسوق البنوك كل من على تؤثر اليت السلبية والنتائج اآلاثر من رلموعة إذل ادلتعثرة الديون تؤدى -

 ككل؛ القومي االقتصاد إذل ابلتبعية وسبتد
 سداد االئتمان ادلصريف؛تستخدم ادلصارف التدفقات النقدية دلنشأة العميل للتنبؤ ادلستقبلية دبخاطر عدم  -
 إنتاج معلومات زلاسبية مقبولة من كافة األطراف ادلستفيدة منها؛ إذلدلعايَت احملاسبية الدولية ادف هت -
 أكدت على أن البنوك اإلسالمية أكثر مقدرة ومرونة على إدارة ادلخاطر عن البنوك التقليدية؛ 2002سنة أزمة  -
 وكيفية تقدديها؛ ادلقدمةختالف البنوك وادلنظم للخدمة واخلدمات إن سلاطر الصَتفة اإللكًتونية زبتلف اب -
ضرورة وجود معايَت زلددة قابلة للتطوير ديكن من خالذلا قياس سلاطر االئتمان بشكل موضوعي، األمر الذي  -

 يفرض تقدًن صورة واضحة عن تلك ادلخاطر قبل ازباذ قرار منح االئتمان؛
معايَت إدارة ادلخاطر الدولية مع شلارساهتا، ابستثناء اجلزئيات اليت تتعارض إستطاعت البنوك اإلسالمية تكييف  -

 فيها مع مبادئ عملها، وىنا تلجأ إذل ادلعايَت اليت تصدرىا ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية؛
 إسًتاتيجيتو؛برسم الرؤية اإلسًتاتيجية يف العقد التأسيسي إلدارة ادلخاطر وتشارك يف إقرار  احلاكمية تساىم جلنة -
 يف ادلدى القصَت شلا يقلل من سلاطر عدم السداد؛ السدادربليل مؤشر السيولة يقيس سيولة العميل عند أجل  -
 تساىم ادلعلومات احملاسبية يف قياس وتقييم وإدارة ادلخاطر البنكية؛ -
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 ذا امتنعوا عن التسديد؛ابدلالحقة القانونية للعمالء إ البنك ملزمفيما يتعلق إبجراءات متابعة االئتمان فإن  -
 االئتمانية؛ جلدارهتم تقييما لمقًتضُتل ادلالية االقتصادية، اخلصائص فيو تراعى للتنقيط نظام استحداث ضرورة -
 شيوع ظاىرة خطر اإلفالس والتعثر ادلارل يف البنوك وتزايد االىتمام هبا على نطاق دورل الحتوائها؛ -
ادلخاطر اليت تراعي طبيعتها كالتأمُت التكافلي واإلحتياطات دلواجهة تستعمل البنوك اإلسالمية أساليب إدارة  -

 ادلخاطر اإلئتمانية اليت تتعرض ذلا؛
 إدارة ادلخاطر إبقًتاح ىيكلية إلدارة ادلخاطر والعمل على تطويرىا؛ تقوم جلنة -
 وإدارهتا؛ىناك عالقة ىامة وحيوية بُت اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية وإمكانية الرقابة عليها  -
احملاسبة اإلبداعية ال زبدم قياس وتقييم وإدارة ادلخاطر البنكية، بل العكس ديكن أن تعطي معلومات زلاسبية  -

 مضللة ربول دون إدارة ادلخاطر البنكية؛
 بدرجات ترتكز البنوكمن  العديد يف ادلطبقة ادلصرفية ادلخاطر وادلعايَت لتقييم الطرق من العديد ىناك إن -

 واحلسابية؛ القياسية ابلنماذج ابالستعانة ذليكل ادلخاطر، والبناء العقالين الواقعي التحليل عمليات على متفاوتة
حىت تتجاوز البنوك التجارية األزمات ادلالية احلالية وادلتوقعة البد عليها من التحكم يف التكنولوجيات احلديثة  -

 دبا يضمن ذلا إدارة كل ادلخاطر احملتملة؛
 خالل من وذلك وازدىارىا وربقيق أىدافها البنوك صلاح يف الرئيسية العوامل من ادلخاطر إدارة عملية تعترب -

 ذلا؛ السلبية على اآلاثر للسيطرة الالزمة الرقابية اإلجراءات ووضع ابلبنك ربيط اليت ادلخاطر مستوى مراقبة
اإلجيايب سيعمل على توفَت موارد أكرب إلدارة ادلخاطر أثر ابلغ على البنوك، حيث أن اإلدارة للمخاطر ابلشكل  -

 للبنوك بطريقة أو أبخرى؛
إدارة ادلخاطر بوضع األىداف والسياسات واإلسًتاتيجيات وإجراءات العمل الواضحة إلدارة  تساىم جلنة -

 ؛جب على إدارة ادلخاطر التقيد هباادلخاطر وربدد سياسات احلدود العليا للتعرض للمخاطر اليت يتو 
 اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية مراقبة تطورىا وتصنيفها وابلتارل القدرة على السيطرة عليها؛يساعد  -
 خالذلا من تسعى البنكية، للرقابة ابزل جلنة طورهتا اليت التدابَت من رلموعة عن عبارة 3ابزل  جلنة مقررات إن -

 ؛العادل مستوى على البنوك واإلفصاح يف وتعزيز الشفافية إدارة ادلخاطر ربسُت إذل
 الشفافية ودرجة من جهة األمثل النموذج اختبار أمهها أسس عدة على يعتمد ادلصرفية ادلخاطر إدارة صلاح إن -

 أخرى؛ جهة من السوق يف االقتصاديُت وادلتعاملُت ابلبنك اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة عن واإلفصاح
توقع التعثرات ادلالية للبنوك يف ادلستقبل، شلا ديكن إدارة ىذه البنوك من أمهية والدور كبَت للتنبؤ ابلتعثر ادلارل يف  -

 ازباذ اإلجراءات التصحيحية، لتجنب خطر التعثر والوصول إذل مرحلة اإلفالس؛
 بل أىم أحد فإنو وابلتارل ادلالية، ادلعلومات ومصداقية شفافية لتحقيق أساساً  يعد احملاسيب اإلفصاح إن -

 الفعالة؛ ادلخاطر ارةإد عملية متطلبات
 يساعد اإلفصاح عن ادلخاطر ادلصرفية يف وضع إجراءات سريعة دلواجهتها؛ -
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أسباب ادلخاطر االئتمانية أتيت من مصادر سلتلفة ومتعددة، داخلية وخارجية، فالداخلية من ادلمكن ذبنبها أما  -
 اخلارجية من الصعب ذبنبها؛

وسلصصو يف القوائم ادلالية للبنوك يقوم بتقدًن صورة واضحة عن سلاطر إن اإلفصاح السليم عن سلاطر اإلئتمان  -
 اإلئتمان وسلصصو ادلكون؛

 ابلتزاماتو؛ الوفاء على البنك قدرة لضمان ادلالءة نسب تستخدم -
 ؛البنكيةيعترب مبدأ إدارة ادلخاطر دبثابة عملية يتم من خالذلا التحديد والقياس وادلتابعة وادلراقبة للمخاطر  -
 س البنوك قد يكون زلصلة لغياب التقنيات احلديثة إلدارة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك؛إفال -
 مهام عدة توكل لو كما بصفة، البنك إدارة عن األول وادلسؤول البنك يف األعلى السلطة اإلدارة رللس يعد -

 ادلخاطر؛ إدارة العليا، وجلنة اإلدارة غرار على أخرى أطراف مع ابلتعاون ادلخاطر إدارة عملية إطار يف هبا يقوم
مصادر ادلخاطر االئتمانية الداخلية تتمثل عموما يف4 الثقة الزائدة يف بعض العمالء، حدوث قصور يف دراسة  -

 احتياجات العمالء التمويلية؛
 يوفر حجم سلاطر اإلئتمان احلارل ابلبنك؛ وسلصصو اإلئتمان سلاطر عن السليم اإلفصاح إن -
ادلخاطر البنكية يزيد من مسؤولية واىتمام إدارة البنك يف الرقابة الدورية عن ادلخاطر من ربديد  اإلفصاح عن -

 ادلخاطر اليت ديكن السيطرة وتلك اليت ال ديكن السيطرة عليها؛
 تتجنب وسوف الدورل، ادلستوى على للغاية سيء وضع يف ستكون 3ابزل  مقررات تطبق لن اليت البنوك -

 صعبة؛ بشروط معها تتعامل أو معها التعاملالدولية  البنوك
 بنك تعتمد كليا على مدى التزامو ابألنظمة الداخلية والتشريعات السارية؛الإن صلاح إدارة ادلخاطر لدى  -
ضرورة زايدة االىتمام ابلبياانت ادلالية للبنوك، االمر الذي يؤدي إذل سلرجات دقيقة تساىم يف الوقوف على  -

 اليت يستند إليها النموذج ادلقًتح لإلنذار ادلبكر؛ حقيقة النسب ادلالية
 ادلخاطر؛ إدارة فعالية عملية دعم شأنو من ادلخاطر إدارة كلجنة متخصصة جلان إبنشاء اجمللس قيام -
 مصادر ادلخاطر االئتمانية اخلارجية متعددة مثل ادلعوقات والقيود التمويلية، وعدم استقرار األسواق؛ -
جيب اإلعتماد عليها من أجل قياس سلاطر اإلئتمان ادلصريف وتكوين ادلخصصات وتصنيف ىناك معايَت زلددة  -

 العمالء واجلدارة اإلئتمانية لكل عميل؛
إن ادلعلومات اخلاصة ابدلخاطر ادلصرفية تعترب مدخالت ىامة جدا الزباذ القرارات الرقابية السليمة من قبل  -

 األطراف صاحبة العالقة؛
 شديد ومكثف؛ لتدقيق خيضع التقليدي ادلصريف النظام داخل اطرادلخ إدارة شلارسات -
 يعترب التحليل ادلارل من أىم الركائز األساسية للبنوك التجارية عند قيامها ابلدراسة االئتمانية؛ -
من أجل تسهيل مهمة إدارة ادلخاطر جيب وجود وحدات منفصلة إلدارة ادلخاطر واليت ديكن أن تتضمن  -

 االلتزام ابألنظمة والقوانُت وغَتىا؛مراجعة القروض، 
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جيب تطوير منوذج لإلنذار ادلبكر من خطر اإلفالس للبنوك والتمييز بُت البنوك ادلتعثرة وغَت ادلتعثرة منها، وىذا  -
 ابإلعتماد على أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية واليت تعترب أحد تقنيات الذكاء الصناعي احلديثة؛

 ادلصرفية؛ واللجنة البنك ادلركزي يف تتمثل ادلصرفية ادلراقبة رلال يف بصالحيات تتمتع ابيةرق ىيئات ضرورة وجود -
إن اإلفصاح السليم والكايف عن ادلخاطر اإلئتمانية حيسن من جودة التقارير ادلالية وابلتارل يوفر خاصييت  -

 القرارات السليمة من مجيع األطراف؛ادلالئمة واالعتمادية وادلوثوقية للمعلومات الواردة فيها وابلتارل ازباذ 
ــن - ــق فعـــالً  ديكـ ــة اذلندســـة تقنيـــات تطبيـ ــارف فـــي ادلخـــاطر إدارة فـــي ادلســـتخدمة ادلاليـ ـــى  التقليديـــة ادلصـ عل

 الشـكلية؛ أو/و اجلوىريـة التعـديالت مـن رلموعـة إجـراء بعـد لكن اإلسالمية، ادلصارف
 تقوية يؤدي إذل( والثانية األوذل ابزل اتفاقية) واليت منها ادلخاطر إبدارة ادلتعلقة الدولية وتدعيم ادلعايَت تطبيق إن -

 ادلصريف؛ واستقرار النظام
 أنشطتو؛ يف الشفافية واضحة وحوكمة للمخاطر قوية إدارة على للًتكيز حاجة يف اإلسالمي البنكي القطاع -
 لتحقيق غرضُت مها استقرار النظام ادلارل ومحاية الدائنُت؛يتم سن القواعد االحًتازية  -
إن منوذج اإلنذار ادلبكر من خطر اإلفالس يساعد البنوك التجارية يف وضع تدابَت احًتازية من شأهنا إعادة  -

 التوازن ادلارل للبنك وإبعاده عن خطر اإلفالس؛
ضية أخرى، أثبتت قدرهتا على الكشف حباالت تعترب مناذج التنبؤ دبخاطر االئتمان بداية لتطوير مناذج راي -

 الفشل ادلارل للمؤسسات ادلقًتضة من البنوك قبل حدوثو؛
اذباه بعضهم البعض داخل البنك سلبا على إدارة ادلخاطر داخل البنك،  تؤثر سلوكيات ادلوظفُت السلبية -

 ولذلك جيب أخذىا بعُت االعتبار عن إدارة تلك ادلخاطر؛
 البنوك يف مجيع تطبيقو ديكن نسبياً  وحديث عادلي نظام ىو الرقابية والضوابط للمخاطر الذايت التقييم نظام -

 بنك؛ كل داخل ادلتبعة ابلسياسات واإلجراءات بو العمل بدء طريق عن واخلارجية الداخلية ادلالية وادلؤسسات
 والتوترات اإلسالمية ادلصرفية وادلنتجات للعالقات ادلعقدة الطبيعة من السمعة وسلاطر التجارية ادلخاطر تنشأ -

 الشريعة؛ قوانُت تفسَتات بُت
سامهت جلنة ابزل من خالل أعماذلا يف إصدار رلموعة من التوصيات واإلرشادات االحًتازية واليت من شأهنا  -

 أن ربسن إدارة ادلخاطر واحلوكمة يف البنوك؛
 ؛ادلخاطر مواجهة على وقدرهتا البنوك دلالءة ضمان ابعتباره واالحًتازية، األساسية الركيزة ادلال رأس يعترب -
 يتحمل العميل بعض من إدارة ادلخاطر ادلتعلقة بو يف البنوك؛ -
إن ارتفاع وتنوع ادلخاطر البنكية وكذا تعقد العمليات البنكية وادلالية ىو الذي أدى إذل زايدة االىتمام بنظام  -

 لعقود األخَتة؛مراقبة التسيَت يف البنوك التجارية يف ا
 يف واالندماج الفرص واغتنام أكرب بثقة التصرف من البنوك ستمكن الشريعة تفسَت يف التوحيد إذل احلاجة إن -

 احلالية؛ ادلالية األزمة ظل يف الدورل ادلارل النظام
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ادلالية( مع ادلتغَت يعمل أسلوب التحليل التمييزي على الربط بُت رلموعة من ادلتغَتات ادلستقلة )ادلالية وغَت  -
 ادلتعثرة(؛و لالئتمان البنكي )السليمة  ةالتابع )خطر التعثر( وىذا ما يسمح ابلتمييز بُت ادلؤسسات الطالب

 التزام رلالس إدارات ادلصارف بتطبيق قواعد احلوكمة ادلصرفية خيفض من سلاطر التشغيل هبا؛ -
ىامة إلرساء قواعد احلوكمة ادلؤسسية السليمة إن تطبيق مقررات ومتطلبات أعمال جلنة ابزل ديثل فرصة  -

 ابلبنوك وادلؤسسات ادلالية؛
 إن ادلخاطر لصيقة ابلعمل ادلصريف دون استثناء أو تفريق بُت البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية؛ -
ن مصحوبة تناقض فعالية أدوات مراقبة التسيَت البنكي بظهور االبتكارات والتقنيات ادلالية اجلديدة واليت تكو  -

 بدرجة سلاطرة عالية؛
 يساىم أسلوب التحليل التمييزي يف زايدة التنبؤ من خالل القدرة على ربديد ادلتغَتات ادلستخدمة يف النموذج؛ -
 اتصال على يكون اليت الفاعلة ابجلهات أو بو االىتمام على تقتصر ال العميل يتحملها اليت ادلخاطر إن إدارة -

 ك؛البنو  هبا كمستشارو مباشر
 تقلل احلوكمة ادلصرفية من اخلطر ادلرتبط ابلنشاط الذي مت سبويلو من قبل ادلصرف؛ -
أدوات مراقبة التسيَت البنكي يف البنوك التجارية ال تكفي لوحدىا لتجنب ادلخاطر بل جيب أن تتزامن مع  -

 إجراءات تتخذ على ادلستوى الكلي؛
 واستمرارية عملها؛إن إدارة ادلخاطر ىي ضرورة إلصلاح البنوك  -
 خارطة إنشاء أيًضا الضروري ومن للغاية، دقيقة ومراقبة سريعة تصحيحية إجراءات إذلمناطق اخلطر  ربتاج -

 األخرى؛ ابلعمليات ادلرتبطة ابدلخاطر ادلتعلقة الرؤية زايدة أجل من التشغيلية، للمخاطر سنوايً  زلينة شاملة
 ىي مطلب ضروري لضمان إدارة جيدة للمخاطر البنكية؛ اإلجراءات االحًتازية اليت تتبعها البنوك -
 لعمل دببادئ احلوكمة ادلصرفية؛لتعترب عملية اإلفصاح والشفافية على مستوى البنوك، مؤشر إجيايب إزاء سعيها  -
ادلالية ادلارل والسالمة وأسلوب االستقرار  ،ابخلطر ادلعدل ادلال رأس على إن األساليب الكمية ادلتمثلة يف العائد -

تطبق على ادلصارف التقليدية وكما أهنا تطبق على ادلصارف اإلسالمية  والقيمة ادلعرضة للخطر، للمصارف
 لكن بعد إجراء تعديالت على صيغها دبا يتناسب مع عمل ادلصرف اإلسالمي؛

 البنوك اإلسالمية ذلا مبادئ وأساليب جعلتها تتصدى للمخاطر واألزمات ادلالية؛ -
 دلركزي اىتماما كبَتا بتحديث أدوات مراقبة التسيَت البنكي ابلتزامن مع التحديثات العادلية؛يورل البنك ا -
 والتشغيل؛ والسوق سلاطر االئتمان بعض أو جبميع عالقة ذلا اإلسالمي التمويل صيغ إن -
 م اجليدة؛على إدارة البنوك أن تنتقي ادلوظفُت الذين يقومون بعملية إدارة ادلخاطر من خالل قدرهتم وخربهت -
البنكيُت ورأساء  ادلديرين وادلسَتين أبكملها، بسلوكيات ادلنظمة العميل تتعلق يتحملها اليت ادلخاطر إدارة إن -

 األقسام والوكاالت والشبابيك البنكية؛ وموظفي األقسام
 تسهم احلوكمة ادلصرفية يف زبطيط السيولة ابدلصرف؛ -
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 ؛ي ابدلصرف ومنع االحتيال اخلارجيواالحتيال الداخلتساعد احلوكمة ادلصرفية على اكتشاف الغش  -
 كل سبويل مصدر ضرورة بيان إذل اإلسالمية اخلدمات رللس عن الصادر ادلال رأس كفاية معيار تطبيق حيتاج -

 ادلال؛ رأس كفاية مكوانت معادلة بُت ما منطقية عالقة إلجياد وذلك التمويل، صيغ من صيغة
 على وليس األساسي على الًتكيز قبول ادلنظمة داخل ادلخاطر إلدارة االعتبار يف السلوك أخذ يتطلب -

 ابألولوايت؛ الشعور مع ادلستعجل،
 ادلعايَت احملاسبية الدولية تراعي قدرة البنك على إدارة ادلخاطر؛ -
 ؛اليت تفرضهاوالتنظيمات البنوك ادلركزية ذلا دور كبَت يف التقليل من ادلخاطر من خالل أساليبها الرقابية  -
يلعب نظام مراقبة التسيَت دورا ىاما يف التحكم يف سلاطر القروض البنكية من خالل العمل على ربديدىا  -

 وتقييمها وإدارهتا بصفة سليمة دبساعدة أدوات مراقبة التسيَت؛
يقوم  إن عملية منح االئتمان ال زبلو من ادلخاطر اليت يعمل ادلصرف على تفاديها والتقليل منها ولذلك -

 لزبون، إضافة إذل ذلك يطالب البنك بضماانت كافية لتغطية ادلخاطر ادلمكنة؛اادلصرف بدراسة 
 ادلخاطر إدارة وشلارسات ادلخاطر ربديد يف التقليدية نظَتاهتا عن كبَتًا اختالًفا زبتلف اإلسالمية البنوك أن تبُت -

 ادلخاطر؛ وحوكمة السيولة سلاطر وربليل
 ادلصرفية يف التنبؤ ابألزمات ادلالية والعمل على تفاديها؛تؤثر احلوكمة  -
 يف تقييم أدائهم ادلارل؛ اسبكن ادلؤشرات ادلالية من احلكم على اجلدارة االئتمانية للعمالء وتعكس بعدا زلدد -
قيمتها  ادلعايَت احملاسبية الدولية تساعد على االعًتاف ابدلخاطر من حيث إدخاذلا إذل ادليزانية ومن حيث ربديد -

 من خالل السماح إبتباع مفهوم القيمة العادلة يف تقييم ادلوجودات وادلطلوابت ادلالية بدال من التكلفة التارخيية؛
إن جلنة ابزل دعمت دور البنوك ادلركزية يف الرقابة على البنوك من خالل إدراج إدارة ادلخاطر كأىم أولوايهتا  -

 نية وسلاطر السوق وادلخاطر التشغيلية؛وذلك إبدراجها دلقاييس ادلخاطر االئتما
تقوم البنوك دبنح االئتمان ادلصريف بناءا على الدراسات االئتمانية دلراكز زابئنها وهتدف الدراسة إذل قياس  -

 مستوى ادلخاطر االئتمانية الذي سيواجو البنك إذا ما قرر ادلوافقة على منح العميل مبلغ معُت؛
ك دبساعدة ادلؤشرات ادلوضوعة يف مراقبة والكشف عن ادلخاطر بصفة سريعة وذل تعترب لوحات القيادة أىم أداة -

 ، ىذه ادلؤشرات هتتم ابجلانب ادلارل والغَت مارل يف البنك، أي سلاطر القروض وادلخاطر التشغيلية؛فيو
الت اليت للحد من ادلخاطر االئتمانية ادلصاحبة لعملية منح االئتمان تقوم البنوك بتنويع القروض والتسهي -

 ؛نشاط أو الضمانسبنحها لعمالئها وفقا ألسس سلتلفة منها على أساس حجم ىذه القروض أو نوع ال
تعترب مبادئ ابزل إلدارة سلاطر الصَتفة اإللكًتونية دبثابة ادلوجهات العامة لكيفية إدارة سلاطر الصَتفة  -

 اإللكًتونية أكثر من كوهنا متطلبات ضرورية أو أفضل ادلمارسات؛
 أتثَتًا األكثر ادلتغَتات ىي ادلخاطر وحوكمة االئتمان سلاطر وربليل وربليلها وتقييمها ادلخاطر ربديد إن -

 للبنوك؛ ادلخاطر إدارة شلارسات يف وادلسامهة
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 للوحدات االئتمان ابلنسبة لقرار كبَتة بنسبة يقل االئتمانية التسهيالت منح عملية يصاحب الذي اخلطر إن -
 احلوكمة؛ آلليات السليم التطبيق على سسادلؤ  االقتصادية

 ادلؤشرات ادلالية سبكن ادلصارف من مواجهة ادلخاطر االئتمانية كأسلوب استباقي لضمان استمراريتها؛ -
 يف اإلفصاح حول ادلخاطر وإدارهتا.ادلعايَت احملاسبية الدولية مسحت ابلتوسع  -

 واملخاطر يف املؤسسات البنكية بصفة متصلةمناقشة الدراسات اليت تناولت التدقيق الفرع الثاين: 

 بصفة متصلة يف املؤسسات البنكيةواملخاطر اليت تناولت التدقيق اجلزائرية أوال: مناقشة الدراسات 

لقد قمنا بعرض رلموعة من الدراسات اجلزائرية من سلتلف ادلؤسسات اجلامعية اجلزائرية، على شكل أطاريح 
، متصلةورسائل ومذكرات أكادديية ومقاالت علمية تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة 

 دراسات 3، منها 2020إذل سنة  2011دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة  12وادلقدر عددىا ب 
 3، و2013إذل سنة  2011مت نشرىا أو إصلازىا من سنة على شكل أطاريح ورسائل ومذكرات أكادديية سابقة 

 .2020إذل سنة  2014مت نشرىا أو إصلازىا من سنة على شكل مقاالت علمية دراسة سابقة 

اليت تناولت التدقيق  ورسائل ومذكرات أكادديية، ، على شكل أطاريحالسابقةاجلزائرية لقد تطرقت الدراسات 
إذل عدة مواضيع ذات الصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور بصفة متصلة يف ادلؤسسات البنكية وادلخاطر 

 ادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك ادلواضيع ذات الصلة واليت يف وادلخاطر معاالرئيسية والفرعية اليت زبص التدقيق 
 مت عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4

 دور الرقابة البنكية وإدارة ادلخاطر يف تفعيل أداء البنوك التجارية؛ -
 البنوك؛ يف ادلخاطر إلدارة كآلية الداخلية الرقابة نظام تقييم يف ودوره الداخلي التدقيق -
 التدقيق الداخلي لالئتمان وسلاطره يف البنوك التجارية. -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص 

برز تلك األىداف احملددة من ، ومن أوادلخاطر معا يف ادلؤسسات البنكيةالتدقيق  موضوعجزئيات و/أو كليات 
 يف ادلؤسسات البنكية صلد4 وادلخاطر معا وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص التدقيق

 البنوك؛ يف ادلخاطر الداخلية وإدارة الرقابة الداخلي، التدقيق لعمليات ادلنظمة ادلفاىيم سلتلف تطبيق من التأكد -
يف ضبط أداء البنوك على  البنكي، من خالل التدقيق وإدارة ادلخاطر،التأكيد على أمهية الرقابة على العمل  -

 لالهنيار؛النحو الذي يضمن سالمة مراكزىا ادلالية وحيول دون تعرضها 
 هبا؛تطبيق التدقيق الداخلي على عمليات االئتمان من أجل ربديد وتقييم والتحكم يف ادلخاطر ادلتعلقة  -
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البنوك ذلذه ادلخاطر بصورة سليمة ذبعلها يف مأمن  وكيفية إدارة البنكيةإدارة ادلخاطر تدقيق و التأكيد على أمهية  -
 من األزمات ادلصرفية؛

 التعرف على كيفية تطبيق التدقيق الداخلي على أنشطة البنك وادلخاطر احمليطة بو؛ -
 وسياساتو إلجراءاتو )التدقيق وإدارة ادلخاطر( واحملددة الداخلية الرقابة بنظام اخلاصة العناصر ألىم التطرق -

 آلخر؛ منوذج من واليت زبتلف ومكوانتو
 التعرف على كيفية تطبيق التدقيق الداخلي على عمليات االئتمان وادلخاطر احمليطة بو؛ -
 الداخلي؛ التدقيق ةوظيف قبل إدارة ادلخاطر منو  الداخلية الرقابة نظام تقييم يف ادلتبعة األساليب شرح -
 التعرف على القيمة ادلضافة اليت يقدمها التدقيق الداخلي للبنوك فيما يتعلق بعملية ترشيد إدارة سلاطر االئتمان. -

يف وادلخاطر اليت تناولت التدقيق  ، على شكل مقاالت علمية،السابقةاجلزائرية لقد تطرقت الدراسات 
إذل عدة مواضيع ذات الصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور الرئيسية بصفة متصلة ادلؤسسات البنكية 

ادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك ادلواضيع ذات الصلة واليت مت  يف وادلخاطر معاوالفرعية اليت زبص التدقيق 
 عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4

 مرجعي للبنوك؛التدقيق والرقابة على ادلخاطر يف الوسط البنكي إطار  -
 البنكي؛ النشاط سلاطر زبفيض يف ومسامهتو البنكية العمليات معاجلة يف الداخلي التدقيق نظام فعالية -
 دور التدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة ادلخاطر البنكية؛ -
 التجارية؛دور التدقيق الداخلي يف احلفاظ على القروض ادلمنوحة وتفعيل إجيابية إدارة ادلخاطر يف البنوك  -
 التجارية؛ البنوك يف التشغيلية ادلخاطر من احلد يف الداخلي التدقيق دور -
 التدقيق الداخلي ضمن إطار احلوكمة ودوره يف إدارة ادلخاطر البنكية؛ -
 مسامهة وظيفة التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية وربسُت إدارة ادلخاطر لغرض تفعيل احلوكمة؛ -
 ادلهٍت. السلوك وقواعد الداخلي للتدقيق الدولية ادلعايَت ظل يف ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق مسامهة -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
وىو اإلدلام بكل ما خيص زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد 

، ومن أبرز تلك األىداف احملددة من وادلخاطر معا يف ادلؤسسات البنكيةالتدقيق  موضوعجزئيات و/أو كليات 
 يف ادلؤسسات البنكية صلد4 وادلخاطر معا وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص التدقيق

 إدارة ادلخاطر(؛و اإلدارة، و لجنة التدقيق، كوابقي أطراف احلوكمة )إبراز التفاعل بُت وظيفة التدقيق الداخلي  -
 طبيعتها؛ يف وادلعقدة ادلتأصلة البنكية ادلخاطر ومنع اكتشاف يف يف ادلؤسسات البنكية التدقيق دور ربديد -
 ادلخاطر؛ إدارة يف الداخلية ادلراجعة تؤديها أن ديكن اليت األدوار ربديد -
 ؛خاطرإبراز أمهية تطبيق معايَت التدقيق الداخلي الدولية يف ربسُت فعالية وظيفة التدقيق الداخلي وإدارة ادل -
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 ادلخاطر يف البنوك؛ وإدارة البنكي التدقيق توسيع حيث من واألنظمة البنكية اللوائح عرض تطور -
 اذلدف أن ابعتبار البنكية، العملياتمعاجلة  يف الداخلي والفحص التدقيق نظام وفعالية أمهية مدى معرفة -

 البنكية؛ ادلخاطر مجيع يف التحكم ىو ضمان البنوك يف الداخلية ادلراجعة تقنية تطبيق من ادلنتظر
 عرض مراحل التدقيق الداخلي ادلبٍت على إدارة ادلخاطر؛ -
 إبراز دور التدقيق الداخلي يف احلد من ادلخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية؛ -
 بينهمـا؛ ادلوجـودة العالقـة طبيعـة وشـرح ،البنكية ادلخـاطر وإدارة ابلتدقيق الداخلي ادلتعلقة ادلفاىيم سلتلف ربديد -
 تبيان الدور الذي يلعبو ادلدقق الداخلي يف تفعيل إدارة ادلخاطر ابلبنوك التجارية؛ -
 عرض أنشطة التدقيق الداخلي اليت تسمح بتحسُت عملية إدارة ادلخاطر؛ -
 إبراز كيفية مسامهة التدقيق الداخلي كركيزة من ركائز احلوكمة يف إدارة ادلخاطر البنكية؛ -
 الداخلي؛ للتدقيق الدولية ادلعايَت ظل يف ،ادلخاطر إدارة يف الداخلي البنوك للتدقيق تطبيق مدى دراسة -
 ؛2002عقب األزمة ادلالية لسنة  البنوكإبراز الدور الفعال للتدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر على مستوى  -
 التطرق دلتطلبات تفعيل دور التدقيق الداخلي يف تدقيق ادلخاطر؛ -
 ادلخاطر؛ تلك زبفيف أو ذبنب، خالل قبول، من البنكية ادلخاطر معاجلة يف الداخلي ادلدقق دور إبراز -
 ادلخاطر؛ وتقييم ربديد بواسطتها تتم اليت الطرق ىي وما ادلخاطر، إدارة يف الداخلي ادلدقق دور على التعرف -
 معرفة سلتلف األدوار التكاملية بُت التدقيق الداخلي وإدارة القروض وإدارة ادلخاطر داخل البنك؛ -
 لتدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر؛معرفة العوامل اليت أتخذ بعُت اإلعتبار عند ربديد دور ا -
 البنوك. موظفُت وجهة نظر من البنكية ادلخاطر من احلد يف الداخلي التدقيق أثر معرفة -

 بصفة متصلة املخاطر يف املؤسسات البنكيةالتدقيق و اليت تناولت األجنبية اثنيا: مناقشة الدراسات 

، على لقد قمنا بعرض رلموعة من الدراسات األجنبية من سلتلف ادلؤسسات اجلامعية وادلراكز البحثية عرب العادل
شكل أطاريح ورسائل ومذكرات أكادديية ومقاالت علمية تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية 

، منها 2020إذل سنة  2011دراسة سابقة مت نشرىا أو إصلازىا من سنة  23بصفة متصلة، وادلقدر عددىا ب 
إذل سنة  2011نشرىا أو إصلازىا من سنة دراسة سابقة على شكل أطاريح ورسائل ومذكرات أكادديية مت  12

 .2012إذل سنة  2011سابقة على شكل مقاالت علمية مت نشرىا أو إصلازىا من سنة  دراسات 5، و2020

اليت تناولت التدقيق  ، على شكل أطاريح ورسائل ومذكرات أكادديية،السابقةاألجنبية لقد تطرقت الدراسات 
إذل عدة مواضيع ذات الصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور بصفة متصلة يف ادلؤسسات البنكية وادلخاطر 

ادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك ادلواضيع ذات الصلة واليت  يف وادلخاطر معاالرئيسية والفرعية اليت زبص التدقيق 
 مت عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4
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 ادلؤسسات البنكية؛ يف ادلعتادة غَت طرادلخا من الوقاية يف الداخلي التدقيق دور -
 البنكية؛ ادلخاطر من احلد يف الداخلية الرقابة دور -
 أثر التدقيق الداخلي على إدارة ادلخاطر البنكية يف ضوء معايَت التدقيق الدولية؛ -
 البنكية؛ ادلخاطر من احلد يف التدقيق التحليلي دور -
 ؛(البنكي القطاع يف التشغيلية ادلخاطر حالة) الرقابة دلعيار النقدي التحليل يف ادلسامهة -
 استخدام إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذايت للرقابة للحد من ادلخاطر البنكية؛ -
 دور جلان التدقيق يف إدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية؛ -
 دور التدقيق اخلارجي يف تقوًن إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية؛ -
 ادلؤسسات البنكية؛ يف ادلخاطر وتقييم إدارة تفعيل يف الداخلي التدقيق دور -
 البنكية؛ البيئة يف ابزل وفق معايَت البنكية ادلخاطر إلدارة الداخلي والتدقيق الرقابة متطلبات -
 طر التشغيلية يف البنوك التجارية.دور التدقيق الداخلي يف زبفيف وتقوًن ادلخا -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص 

أبرز تلك األىداف احملددة من ، ومن وادلخاطر معا يف ادلؤسسات البنكيةالتدقيق  موضوعجزئيات و/أو كليات 
 يف ادلؤسسات البنكية صلد4 وادلخاطر معا وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص التدقيق

 ابزل؛ معايَت وفق ادلخاطر إدارة فعالية على الداخلية الرقابة فعالية أثر دراسة -
 بيان دور استقاللية جلان ادلراجعة يف إدارة ادلخاطر؛ -
 ادلخاطر؛ إدارة ألمهية الداخلي ادلدقق إدراك مدى على التعرف -
 اكتشاف أمهية استخدام إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذايت للرقابة للحد من ادلخاطر يف ادلصارف؛ -
 ؛ند فحص القوائم ادلالية وادلخاطرالتعرف على مفهوم وأنواع وأمهية ادلراجعة التحليلية وكيفية استخدامها ع -
 ن ادلنهجية اليت تستند إليها دائرة التدقيق الداخلي يف تقييم إدارة ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف؛بيا -
 دراسة أثر الدور احلوكمي واالستشاري للمراجعة الداخلية على إدارة ادلخاطر؛ -
 ؛دلخاطرهم دبتطلبات تقوًن إدارة االتعرف على كفاءة ادلراجعُت اخلارجيُت يف ادلصارف اإلسالمية وإدلام -
 ابزل؛ معايَت وفق ادلخاطر إدارة فعالية على الداخلية ادلراجعة فعالية أثر دراسة -
 دراسة أثر اخلربة ادلالية واحملاسبية ألعضاء جلان ادلراجعة يف إدارة ادلخاطر؛ -
 التشـغيلية؛ التعـرف ابدلخـاطر جانبـو إلـى يشـمل الداخليـة للمراجعـة مفـاىيمي إطـار صـياغة -
 ادلخاطر؛ إدارة تفعيل يف التدقيق ألعمال زلكم نظام تطبيق مدى على الوقوف -
 ؛ليةبيان توفر الكفاءات الالزمة يف إدارة التدقيق الداخلي اليت سبكنها من تطبيق أساليب إدارة ادلخاطر التشغي -
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 دراسة أثر دور إضافة القيمة للمراجعة الداخلية على إدارة ادلخاطر؛ -
 ؛يف تقييم كفاءة وفعالية ادلقًتض التأكيد على الدور الذي تقوم بو ادلراجعة التحليلية -
 توضيح األدوات وادلمارسات احلديثة يف رلال إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ -
 إختبار العالقة بُت ادلراجعة التحليلية واحلد من سلاطر السيولة ابدلصرف؛ -
التدقيق يف توكيد التزام إدارة ادلخاطر بتطبيق مبادئ إدارة ادلخاطر بيان األساليب ادلستخدمة يف عمليات  -

 التشغيلية الصادرة عن جلنة ابزل لرقابة ادلخاطر التشغيلية وإدارهتا يف ادلصارف؛
 التعرف على دور التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر يف البنوك؛ -
 ادلخاطر؛ إدارة فعيلت يف للتدقيق ادلهنية ابدلعايَت االلتزام أتثَت مدى معرفة -
 دراسة وربليل دور أنظمة الرقابة الداخلية يف ادلصارف ودوره يف احلد من ادلخاطر ادلصرفية؛ -
 ادلخاطر؛ إدارة يف اإلدارة دور تعزيز يف احلديث الداخلي التدقيق دور توضيح -
 ادلخاطر؛دراسة وربليل العالقة بُت الدور احلوكمي واالستشاري للمراجعة الداخلية وإدارة  -
 إظهار دور ادلراجع اخلارجي يف تقوًن سياسات وإجراءات إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ -
 قياس العالقة بُت ادلراجعة التحليلية واحلد من سلاطر اإلئتمان ادلصريف؛ -
 بيان االستقاللية اليت يتمتع هبا ادلدقق الداخلي يف عمليات تقييم إدارة ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف؛ -
 رف على مدى مسامهة ودور ادلراجعة الداخلية وفعاليتها يف عملية إدارة ادلخاطر اإلئتمانية يف ادلصارف؛التع -
 ؛ذلـا االسـتجابة إجـراءات ومراقبـة ادلخـاطر ومتابعـة بتقييم الداخلي ادلدقق دور على الوقوف -
 يف ادلصارف؛ ادلخاطر إدارة يف فعال بشكل يساىم الداخلي التدقيق نشاط كان إذا ما معرفة -
 البنوك؛ يف احلديثة الداخلي التدقيق معايَت تطبيق إمكان مدى تبيان -
 دراسة وربليل العالقة بُت إضافة قيمة للمراجعة الداخلية وإدارة ادلخاطر؛ -
 معرفة دور ادلراجع اخلارجي يف تقوًن أساليب ادلصرف اإلسالمي لقياس وتقييم ادلخاطر ادلصرفية ورقابتها؛ -
 العالقة بُت ادلراجعة التحليلية واحلد من سلاطر التمويل ادلصريف؛ قياس -
بيان وجود تنسيق بُت إدارة التدقيق الداخلي وإدارة ادلخاطر البنكية دبا ديكنهما القيام بدورمها بكفاءة دون  -

 تضارب يف طبيعة ادلهام ادلوكلة إليهما يف تقييم عمليات إدارة ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف؛
 ادلعتادة؛ غَت وتقييم ادلخاطر ربديد يف البنوك يف الداخلي التدقيق يلعبو الذي الفعال الدور توضيح -
 بيان أثر تقرير ادلراجع اخلارجي يف تطوير إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية؛ -
 توضيح دور ومهام ومسؤوليات جلان ادلراجعة يف إدارة ادلخاطر؛ -
 اخلارجي يف تقوًن مدى االستجابة للمخاطر ادلصرفية؛التعرف على دور ادلراجع  -
 .على العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا الداخلية والرقابة متطلبات التدقيق لتحديد منوذج اقًتاح -
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يف وادلخاطر اليت تناولت التدقيق  ، على شكل مقاالت علمية،السابقةاألجنبية لقد تطرقت الدراسات 
إذل عدة مواضيع ذات الصلة ومن عدة زوااي مربزة أىم النقاط واحملاور الرئيسية بصفة متصلة ادلؤسسات البنكية 

ادلؤسسات البنكية، ومن أىم تلك ادلواضيع ذات الصلة واليت مت  يف وادلخاطر معاوالفرعية اليت زبص التدقيق 
 عرضها ضمن الدراسات السابقة صلد4

 اإلسالمية؛ يف البنوك التشغيلية دلخاطرا من احلد يف الداخلي التدقيق مسامهة مدى -
 التدقيق البنكي وإدارة ادلخاطر؛ -
 البنكية(؛ ادلخاطر وتقييم الرقابة اختبارات امنوذجي مقًتح )إطار البنكية ادلخاطر إدارة يف اخلارجي التدقيق دور -
 التجارية؛ ابلبنوك ادلخاطر إدارة دلدخل وفقاً  الداخلي التدقيق تطبيق إمكانية -
 ؛يف البنوك 5C’Sعلى ربليل سلاطر االئتمان وفق منهج  (COSO)الرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة أثر  -
 إدارة ادلخاطر؛ وصلاح لدعم البنكي اجلهاز يف الداخلي التدقيق مسامهة مدى -
 الدولية؛ التدقيق معايَت وفق على ادلصريف االئتمان سلاطر تدقيق -
 البنكي. القطاع يف ادلخاطر إدارة يف جودة التدقيق الداخلي دور -

ابلرغم من إختالف تلك الدراسات يف عنوان ادلوضوع البحثي، وابلرغم من سعيها إذل ربقيق عدة أىداف 
زلددة حسب طبيعة عنوان ادلوضوع، إال أهنا إشًتكت كلها يف ىدف أساسي واحد وىو اإلدلام بكل ما خيص 

، ومن أبرز تلك األىداف احملددة من يف ادلؤسسات البنكيةوادلخاطر معا التدقيق  موضوعجزئيات و/أو كليات 
 يف ادلؤسسات البنكية صلد4 وادلخاطر معا وراء تلك ادلواضيع ادلختلفة وادلتعددة واليت زبص التدقيق

 وجهة من اإلسالمية ادلصارف يف التشغيلية ادلخاطر من احلد يف الداخلي التدقيق مسامهة مدى على التعرف -
 الداخلي؛ التدقيق إدارة يف العاملُت نظر

 االئتمان؛ سلاطر وربليل الداخلية ادلتعلق ابلرقابة احملاسبية األدبيات إغناء يف ادلسامهة -
 إجراء مقارنة بُت البنوك العمومية والبنوك اخلاصة لبيان مدى التزامهم لتطبيق مبادئ ومعايَت إدارة ادلخاطر؛ -
 ادلؤسسات البنكية وعالقتها ابدلراجعة الداخلية؛ التعرف على ماىية إدارة ادلخاطر وأمهيتها يف -
 ادلخاطر ابدلصارف؛ إدارة يف الداخلية ادلراجعة وظيفة ألداء التخطيط مسامهة مدى بيان -
 مساعدة ادلصارف التجارية يف التعرف على أمناط ادلخاطر ادلصرفية وكيفيات تدقيقها والرقابة عليها؛ -
 لبنكي على وفق معايَت التدقيق الدولية؛تقدير وربليل وقياس سلاطر اإلئتمان ا -
 ؛قا دلدخل إدارة ادلخاطر ابدلصارفدراسة مدى توفر ادلتطلبات الالزمة لتنفيذ مهام ادلراجعة الداخلية وف -
 ابدلصارف؛ ادلخاطر إدارة يف الداخلية ادلراجعة وظيفة ألداء ادلهنية الكفاءة دور ربليل -
 ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك؛إظهار دور التدقيق الداخلي يف إدارة  -
 وضع إجراءات تدقيق دلخاطر اإلئتمان البنكي وبيان أثرىا على التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة للبنك؛ -
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 إدارة ادلخاطر؛ ألمهية البنوك يف الداخلي ادلدقق إدراك مدى معرفة -
 ادلصريف؛ ابلقطاع ادلخاطر إدارة يف الداخلية ادلراجعة موضوعية دور بيان -
 ادلصرفية؛ إدارة ادلخاطر إجراءات تقييم يف اخلارجي ادلدقق ودور أمهية على التأكيد -
إعداد برانمج تدقيق دلخاطر اإلئتمان ادلصريف وفق ادلعايَت الدولية واستخالص رأي مراقب احلساابت اخلارجي  -

 ؛استمرار أداءه ادلارلمحافظة على للعمل على وضع استنتاجات وتوصيات زبدم العمل البنكي لل
 ادلخاطر؛ ادارة يف البنوك لنجاح الداخلي التدقيق ودور مسؤولية توضيح -
بيان مدى كفاءة وفاعلية والتزام التدقيق الداخلي بتطبيق ادلعايَت واالرشادات الصادرة عن معهد ادلدققُت  -

 الداخليُت، أو جلنة ابزل للرقابة ادلصرفية للبنوك؛
التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وإدارة ادلخاطر يف ذبنيب البنوك للمشاكل الرئيسية  بيان دور التكامل بُت -

 للقطاع ادلصريف وابلتارل تفادي األزمات ادلصرفية؛
 البنوك؛ يف 5C’S منهج وفق االئتمان سلاطر ربليل على COSO مقررات وفق الداخلية الرقابة تطبيق أثر بيان -
 وجهة من اإلسالمية ادلصارف يف التشغيلية ادلخاطر من احلد يف الداخلي التدقيق مسامهة مدى على التعرف -

 ادلصرفية. العمليات إدارة يف العاملُت نظر
 متصلةاثلثا: ملخص أهم نتائج الدراسات اليت تناولت التدقيق واملخاطر يف املؤسسات البنكية بصفة 

ابلرغم من تعدد وتنوع وإختالف عناوين مواضيع الدراسات السابقة، اجلزائرية واألجنبية، واليت تناولت 
، إال أهنا خلصت كلها دبجموعة من النتائج اجلوىرية الكلية واجلزئية واليت البنوكموضوعي التدقيق وادلخاطر معا يف 

، وكلها هتدف إذل إبراز العالقة بُت كل من التدقيق زبص عمليات التدقيق وإدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية
 وإدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، ودور وأثر التدقيق يف إدارة تلك ادلخاطر، ومن أىم تلك النتائج صلد4

 احلديثة الدولية ابزل جلنة دبقررات الكافية واخلربة العلمية ادلعرفة ادلصارف يف االمتثال مدقق ضرورة إمتالك -
 منها؛ واحلد ادلصرفية وإدارهتا ابدلخاطر ادلتعلقة

 ادلخاطر؛ إدارة لتحسُت عملية ادلعلومات تبادل رلال يف ادلخاطر إدارة وقسم الداخلي التدقيق قسم يتعاون -
 ادلراقبة إلجراءات احلسن السَت خبصوص ادلسيـر وادلسؤول يطمئن البنك يف التدقيق الداخلي خلية إن إقـامة -

 ادلقدمة؛ الـمالية ادلعلومات ومصداقية البنكية يف ادلخاطر التحكم القانوين، اإلطار احًتام الداخلية،
إن مفهوم التدقيق الداخلي زبطى محاية النقدايت وادلوجودات واكتشاف األخطاء وضمان الدقة احملاسبية  -

 ادلخاطر احمليطة هبا؛ ليشمل مجيع النواحي اإلدارية والفنية اليت تساىم يف ربقيق أىداف البنوك وإدارة
شلا يساعد البنك استخدام ادلراجعة التحليلية يساعد يف توفَت معلومات يف حالة وجود مشاكل يف السيولة لدى  -

 ؛مرار شلا يساعد يف تقليل ادلخاطريف التعرف على وجود شك يف مقدرة ادلصرف على االست
 لية يف تقوًن إدارة ادلخاطر يف ادلصارف؛أثرت ادلنهجية العلمية لالذباىات احلديثة للمراجعة الداخ -
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ضرورة توفر أنظمة إلدارة سلاطر العمل ادلصريف اإللكًتوين يف ادلصارف، وىو ما يساعد على زبفيف آاثر  -
 ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف؛

 وتقوم مستمر، ادلصرفية بشكل للرقابة األساسية ادلبادئ بتحديث ادلصرفية ادلخاطر إلدارة ابزل جلنة تقوم -
 ادلصارف العادلية؛ هبا سبر اليت والتجارب اخلربات على بناء بتعديلها

 يقوم التدقيق الداخلي ابستخدام أسلوب التقييم الذايت للرقابة على ادلخاطر البنكية؛ -
 الداخلية على ادلخاطر؛ للرقابة فعال نظام لتطبيق ادلصرف إدارة وبُت الداخلي ادلدقق بُت تعاون ضرورة وجود -
 وليسـت بديلـةتعتبـر أعمـاال مكملـة وادلخاطر احمليطة بو أعمال الرقابة والتفتـيش اخلارجيـة علـى نشـاطات البنـوك  -

 الرقابـة األخـرى ادلطبقـة مـن طرف البنك ادلركزي؛ مسـاندة ألشـكال تعتربللرقابـة الداخليـة بـالبنوك، التـي 
 األساسية البنية تقييم ويف الرأي إلبداء الكافية واحليادية االستقالل ادلصارف يف االمتثال مدقق ضرورة إمتالك -

 ادلخاطر؛ وقياس ربديد يف ادلصارف وقدراهتا لدى ادلخاطر إلدارة
 ومعاجلتها؛ تقييمها ادلخاطر البنكية، ربديد يف تساىم وإستشارة توكيد خدمات التدقيق الداخلي يقدم -
 مستوى؛ كل سلاطر ربديد أجل من ادلخاطر عن ادلسؤولة اجلهة مع الداخلي التدقيق يعمل -
 من مبادئ إدارة ادلخاطر التشغيلية ىي ضمان خضوع ىيكل إدارة ادلخاطر التشغيلية للتدقيق الداخلي؛ -
ضرورة اىتمام رلالس اإلدارة واإلدارة العليا ابدلشاركة واإلشراف على تفعيل دور الرقابة الداخلية يف ادلصرف  -

 بو دباىية ادلخاطر وأمهية الرقابة الداخلية يف ربقيق أىداف ادلصرف من حيث كفاءة وفعالية ووعي العاملُت
 العمليات ومصداقية التقارير ادلالية وااللتزام ابلقوانُت واللوائح ذات العالقة اليت تقرىا الدولة وادلصرف ادلركزي؛

 ؛زبفيف آاثر ادلخاطر التشغيليةعلى  ضرورة وجود خطط الستمرارية التدقيق يف ادلصارف، وىو ما يساعد -
إدلام ادلراجعُت الداخليُت بطبيعة نشاط ادلصرف ديكن أن يعطي إضافة قيمة للمصرف وجينبو اخلسائر النامجة  -

 عن ادلخاطر اليت سيتعرض ذلا؛
 ادلصارف، يف التدقيق الداخلي إدارة لعمل ادلالئمة األطر بوضع القيام ادلصرفية ادلخاطر إلدارة ابزل جلنة قامت -

 البنك؛ أعمال لتشمل مجيع زلاور عدة إذل ادلخاطر إدارة عملو خبصوص وتقسيم
 يقوم التدقيق الداخلي ابستخدام مصفوفة ادلخاطر للرقابة على ادلخاطر البنكية والتحكم فيها؛ -
 ادلخاطر؛ إدارة مبـادئ عمليات تطبيـق فـي التحليـل بـإجراءات قيامـو عنـد الواجبـة العنايـة الـداخلي ادلـدقق يبـذل -
إن معايَت ابزل الدولية للرقابة ادلصرفية أكثر من كوهنا رلرد معايَت احًتازية هتدف إذل تطـوير اآلليات اإلشرافية  -

 ىي يف احلقيقة برانمج متكامل لتطوير القطاع ادلصريف؛ وإمناإدارة ادلخـاطر،  وتطويرالبنوك  والرقابية على
 األعمال؛ وخطر الطبيعي اخلطر مث ومن الرقابة خطر وتقييم ربديد يف ادلصارف يف اخلارجي ادلدقق ضرورة قيام -
 فعالية حول جمللس اإلدارة موضوعي أتكيد تقدًن ىو ادلخاطر إدارة يف الداخلي للمراجع األساسي الدور -

 مالئم؛ إدارهتا بشكل يتم البنك سلاطر أن من والتأكد ادلخاطر، إدارة عمليات
 ادلراجع الداخلي يف تقوًن سياسات وإجراءات إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ يساىم -
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 من البنك ادلركزي ما يصدره مع البنك إسًتاتيجية وانسجام مالئمة من ابلتأكد الداخلي التدقيق يقوم -
 ادلخاطر؛ إبدارة اخلاصة التعليمات

كون التدقيق التشغيلي عبارة عن   ،التدقيق ادلارلللتدقيق التشغيلي أثر كبَت يف احلد من ادلخاطر التشغيلية من  -
 ؛بتها اإلدارية وأدائها التشغيليالفحص الشامل للمؤسسة لتقييم ألنظمتها ادلختلفة ورقا

ضرورة وجود خطط مالئمة تستجيب لتحقيق عمل التدقيق الداخلي يف ادلصارف يزيد من احتمالية عدم  -
 التعرض للمخاطر بنسبة كبَتة؛

 التدقيق أجهزة قبل من( ادلهنية والكفاءة وادلوضوعية االستقاللية)يف  وادلتمثلة السمات معايَت تطبيق ضرورة -
 ادلصرفية؛ ادلخاطر إدارة وىو ما يساعد يف ادلصارف التجارية يف الداخلي

 ادلخاطر؛ إدارة عملية يف التدقيق الداخلي عمل آلية حول تفصيلية تعليمات إصدار جيب على البنوك ادلركزية -
 لوظيفة األساسية فهم الطبيعة إذل ابإلضافة التشغيلية ابدلخاطر ادلتعلقة الرقابة معايَت تطبيق أمهية على التأكيد -

 التشغيلية؛ ادلخاطر إدارة
 ادلصرف لتحقيــق أىداف وذلــك ادلصــرف فــي القــائم ادلخــاطر إدارة نظــام وتقيــيم دبراقبــة الــداخلي ادلــدقق يقــوم -

 احملتملة؛ اخلسائر وتقليل
ليس رلرد استبدال جملموعة من ادلعــايَت  ΙΙΙابزل مث  ،ΙΙإذل ابزل  Ιابزل إن االنتقال من تطبيق معايَت  -

 عليها؛والتدقيق أخــرى، ولكنــو ربــول شــامل فــي مفهــوم إدارة وقيــاس ادلخــاطر والرقابة  والقواعــد دبجموعــة
 تقوم أبنشطة وخدمات استشارية تضيف قيمة شلا دينع من حدوث ادلخاطر؛ الداخليالتدقيق إن جودة  -
 إدارة فعالية على درجة أتثَتىا يتحدد أساسها على أساسية عناصر ثالثة على يرتكز الداخلية ادلراجعة عمل -

 أدائو؛ وجودة وموضوعيتو استقالليتو األزمات، من الوقاية وابلتارل ادلخاطر
 األداء، تدقيق مارل، تدقيق االلتزام، تدقيق تشغيلي، تدقيق) األنواع من رلموعة على الداخلي التدقيق يقوم -

 ؛(نظم ادلعلومات؛ تدقيق ادلخاطر وتدقيق بيئي تدقيق
 إن تطبيق معايَت األداء للتدقيق الداخلي يساىم يف احلد من ادلخاطر التشغيلية؛ -
 ؛العملية ىذه وخطوات مراحل جلميع وذلك ادلخاطر، إدارة عملية يف الداخلي التدقيق لنشاط مسامهة يوجد -
 وربديد ادلؤسسي والتحكم وإدارة ادلوارد والتخطيط التدقيق أنشطة إدارة)يف  وادلتمثلة األداء معايَت تطبيق ضرورة -

 ادلخاطر؛ إدارة وىو ما يساعد يف التجارية ادلصارف يف الداخلي التدقيق قبل أجهزة من( ادلعلومات
ادلراجعة الداخلية من ربديث منهج إدارة ادلخاطر بشكل مستمر أن تعمل ادلراجعة الداخلية على تقليل أكدت  -

 اإليرادات ادلفقودة للمصرف عند حدوث ادلخاطر؛
إن ادلراجعة الداخلية تسهم يف مساعدة اإلدارة يف ازباذ القرارات الرشيدة وربقق زايدة الثقة يف ادلعلومات  -

 االذباىات احلديثة يف ادلراجعة اليت تدعم إدارة ادلخاطر ادلالية؛ احملاسبية شلا حيقق
 إن جودة ادلراجعة الداخلية أداة لتقييم ادلخاطر ادلتوقع أن يتعرض ذلا ادلصرف؛ -
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تطبيق معايَت الرقابة يف إدارة ادلخاطر التشغيلية غَت كايف بدون وجود فعالية يف فهم وإدارة ادلخاطر التشغيلية،  -
 آاثرىا السلبية، من قبل اذليئات الرقابية يف ادلؤسسات البنكية وادلالية؛مسبباهتا و 

على  والرقابـة الداخلية الـداخلي الضـبط أنظمـة فـي القصـور أوجـو لكشـف عمليـة آليـات الـداخلي ادلـدقق يطبق -
 ادلصرف؛ ادلخاطر يف

 اإلدارة، ادلخاطر، رللس إدارة دائرة) يف وادلتمثلة البنكية ادلخاطر إدارة يف الفاعلة األطراف من رلموعة توجد -
 ؛(الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق ادلخاطر، جلنة العليا، التنفيذية اإلدارة

 وابلتارل ادلخاطر تفعيل إدارة يف الداخلية ادلراجعة دور يكون أساسها على واليت أساسية رلاالت ثالثة ىناك -
 ومعاجلتها؛ تقييمها ربديد ادلخاطر، يف الداخلية ادلراجعة دور وىي األزمات من الوقاية

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة رللس بُت تعاون وضرورة وجود الداخلي، التدقيق ألعمال زلكم نظام ضرورة وجود -
 البنوك؛ يف ادلخاطر إدارة لتفعيل

 يساىم يف احلد من ادلخاطر التشغيلية؛إن تطبيق كل من الرقابة الداخلية والتدقيق ادلارل والتدقيق التشغيلي  -
ابزل )بيئة  معايَت وفق الداخلية دبكوانت الرقابة ادلصارف يف ابزل معايَت وفق الداخلية الرقابة فعالية تتأثر -

 الرقابة؛ تقييم ادلخاطر؛ أنشطة الرقابة؛ ادلعلومات واإلتصاالت؛ ادلتابعة الدائمة(؛
 الداخلية وقسم إدارة ادلخاطر؛ الرقابة قسم والفصل بينو وبُت الداخلي للتدقيق مستقل قسم ضرورة وجود -
 إن جلان ادلراجعة تدعم موقف ادلراجع الداخلي وتوفر لو احليادية واالستقالل يف فعالية إدارة ادلخاطر؛ -
 اطر؛إن عملية ادلراجعة الداخلية تتم وفقا دلستوايت اجلودة ادلطلوبة ابلبنك وىذا بدوره يفعل عملية إدارة ادلخ -
جيب توافر وعي كايف من قبل ادلدققُت الداخليُت يف البنوك دبعايَت التدقيق الداخلي شلا ينعكس إجيابيا على  -

 دورىم يف ادلساعدة يف إدارة ادلخاطر؛
 ادلخاطر؛ إدارة بعملية القيام مهامو من وليس ادلخاطر إلدارة استشارات الداخلي ادلدقق يقدم -
ىذه  تتمثل حبيث البنك، يف يعمل موظف هبا اليت يقوم اإلجراءات من رلموعة ىو الداخلي التدقيق -

 ادلخاطر واحلوكمة؛ إدارة الداخلية، الرقابة صحتها، إضافة إذل تعزيز من والتأكد احلساابت تدقيق يف اإلجراءات
 جودة ادلراجعة الداخلية تساىم يف استقاللية ادلراجع شلا يزيد من عمليات إدارة ادلخاطر يف القطاع ادلصريف؛ إن -
 اخلاصة ابدلصرف؛ ادلعلومات بتقنية ادلتعلقة الرقابية والضوابط ادلخاطر أبىم وافية معرفة الداخلي ادلدقق ديتلك -
 ادلخاطر؛ إدارة ربسُت يف اإلسهام هبدف والرقابة األداء تقييم يشمل الداخلي التدقيق نشاط -
 يعترب كل من التدقيق الداخلي وإدارة ادلخاطر البنكية من أىم ركائز تفعيل احلوكمة يف ادلؤسسات البنكية؛ -
 إذل ابإلضافة اجملال، ىذا يف ادلهنية الدولية الشهادات على الداخلي قسم التدقيق يف العاملُت حصول ضرورة -

 وإدارة ادلخاطر؛ الداخلي التدقيق رلال يف التطورات متابعة تتيح للعاملُت اليت التدريبية ضرورة وجود الدورات
)اإلستقاللية وادلوضوعية؛  دبجموعة من العوامل4 ادلصارف يف ابزل معايَت وفق الداخلية ادلراجعة فعالية تتأثر -

 ؛الداخلية لوظائف إدارة ادلخاطرة دعم اإلدارة العليا؛ الكفاءة والعناية ادلهنية؛ تقييم ادلراجع
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 تزود جلان ادلراجعة رللس اإلدارة بتقارير دورية حول ادلخاطر؛ -
 ؛األخطار ادلاليةإن عملية ادلراجعة الداخلية هتتم ابلتنبؤ ابدلخاطر وإزالتها وابلتارل ذبنيب  -
اعدة رلالس اإلدارة واإلدارات وجب إدراك أفراد دوائر التدقيق الداخلي يف البنوك أمهية الدور ادلناط هبم يف مس -

 التنفيذية يف عملية إدارة ادلخاطر؛
 اليت مــن التوصيات التحقــق خــالل مــن وذلــك ادلخــاطر وإدارة الــداخلي التــدقيق بــُت لــألدوار تنســيق ىنــاك -

 ادلخاطر؛ إدارة بشأن ادلدقق أعدىا
 الداخلي بُت التدقيق العالقة تنظيم يف تساىم اليت" ادلخاطر إدارة مروحة" إبعداد الداخليُت ادلدققُت معهد قام -

 ادلخاطر؛ وإدارة
 إن جودة ادلراجعة الداخلية توفر تقارير خالية من التحيز شلا يسهم يف إدارة ادلخاطر يف القطاع ادلصريف؛ -
 أولوايهتا؛ وربديد ادلخاطر أساس على سنواي خطة ابلبنك إعداد الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يتوذل -
 البنك؛ يف ادلخاطر إدارة إلجراءات نظم بوضع تقوم الداخلي التدقيق إدارة -
 يساىم التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر البنكية إذا ما مت دبنهجية سليمة وفعالة؛ -
 العامة اإلدارة ربسُت أجل من ادلصرفية والعمليات األنشطة وتقييم دلراقبة مهمة حاجة ىو ادلصريف التدقيق -

 ادلالية ال سيما إدارة ادلخاطر؛ وادلؤسسات للبنوك
ابزل )البيئة الداخلية؛ ربديد األىداف؛  معايَت وفق إدارة ادلخاطر دبكوانت ابزل وفق ادلخاطر إدارة فعالية تتأثر -

 ابعة الدائمة(؛سبييز احلدث؛ تقييم ادلخاطر؛ إستجابة ادلخاطر؛ أنشطة الرقابة؛ ادلعلومات واإلتصاالت؛ ادلت
 تساعد جلان ادلراجعة رللس اإلدارة بتعيُت ادلراجعُت اخلارجيُت وربديد أتعاهبم يف فعالية إدارة ادلخاطر؛ -
إن ادلراجعُت الداخليُت لديهم اخلربة الكافية يف إدارة سلاطر ادلصرف وذلك بتقدير ادلخاطر والتنبؤ هبا، واختيار  -

 ادلخاطر؛أدوات الرقابة اليت تساىم يف زبفيض 
وجوب إلتزام دوائر التدقيق الداخلي بتوصيل نتائج عملية تدقيق إدارة ادلخاطر إذل جلان التدقيق يف رلالس  -

 اإلدارة من خالل الوسائل ادلختلفة، ويف الوقت ادلناسب؛
ــة الــداخلي ادلــدقق لــدى وعــي ىنــاك -  التجارية؛ ادلصــارف فــي ادلخــاطر إدارة تفعيــل فــي دوره أبمهي
 تفكر يف اآلن وىي (3، وابزل 2، ابزل 1ابزل ) اتفاقياهتا بتحديث مرة كل البنكية للرقابة ابزل جلنة قيام -

 البنوك؛ تواجو أن ديكن اليت ادلخاطر من التقليل أو احلد أجل من 4ابزل  إتفاقية إعداد
 ادلصريف؛التخطيط لعملية ادلراجعة الداخلية ضروري إلدارة ادلخاطر ابلقطاع  -
وادلنظمُت  ادلدققُت بواسطة ادلعدة الداخلية للتوصيات اإلدارة استجابة مدى من ابلتأكد الداخلي ادلدقق يقوم -

 ادلصرف؛ سلاطر إدارة لتقوية
 النتائج؛ وفاعلية ادلخاطر إلدارة ادلخططة األىداف اصلاز مدى من التحقق البنوك يف الداخلي التدقيق مهام من -
 والندوات ادلستمرة يف زايدة الوعي أبمهية التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر البنكية؛تلعب ادلؤسبرات  -
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 وظيفة التدقيق الداخلي وظيفة إدارة ادلخاطر مها جزء مهم من نظام الرقابة الداخلية يف ادلؤسسات البنكية؛ -
 معايَت ابزل؛ وفق ادلخاطر إدارة وفعالية الداخلية الرقابة فعالية متطلبات بُت طردية عالقة يوجد -
 وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ابدلصارف يزيد من فعالية إدارة ادلخاطر؛ -
 قوم بتقييم ادلخاطر؛يو  ابلبنكستوايت ادلقدم استشارات لكافة ي التدقيق الداخليإن  -
قبل البنك ضرورة وجود إدلام كايف من قبل أفراد دوائر التدقيق الداخلي ابلقوانُت والتشريعات الصادرة من  -

 ادلركزي، واليت تنظم وتشرح منهجيات وأسس عمل التدقيق الداخلي للعمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا؛
 إدارة نظام وتقـوًن سالمة فحـص فـي ومسـاعدهتا قراراهتا الزباذ العليا لإلدارة ادلعلومات الداخلي التدقيق يوفر -

 ادلصرف؛ يف ادلخاطر
يف ترشيد األطر العليا للبنك من خالل تقييم مدى فعالية الرقابة الداخلية من حيث التدقيق الداخلي يساىم  -

 ، وانىيك عن قيامو بعمليات التدقيق يف عمليات إدارة ادلخاطر البنكية؛وعية السياسات والنظم واإلجراءاتن
 تزيد جلان ادلراجعة درجة الثقة يف التقارير ادلالية يف ربقيق فعالية إدارة ادلخاطر؛ -
اتسع نطاق ادلراجعة الداخلية من الدور التقليدي وىو ادلراجعة ادلالية إذل الدور احلديث وىو ادلراجعة اإلدارية مث  -

 إذل ادلسامهة يف خلق القيمة عن طريق مراجعة إدارة ادلخاطر وتطبيق مدخل ادلراجعة على أساس اخلطر؛
 ضروري إلدارة ادلخاطر ابلقطاع ادلصريف؛توافر الكفاءة ادلهنية ألداء وظيفة ادلراجعة الداخلية  -
يتكفل ادلدقق الداخلي إبعطاء ضماانت حول صحة سَت إدارة ادلخاطر البنكية، كما يقوم إبعالم إدارة البنك  -

 يف حالة وجود قصور يف دور إدارة ادلخاطر؛
 البنكية؛ سساتادلؤ  يف ادلخاطر إدارة تفعيل على يساعد الداخلي للتدقيق ادلهنية ابدلعايَت االلتزام -
 تساىم الدورات التدريبية والتكوينية للمدققُت الداخليُت ابلبنك بتحسُت أداءىم يف إدارة ادلخاطر البنكية؛ -
 معايَت ابزل؛ وفق ادلخاطر إدارة وفعالية الداخلية ادلراجعة فعالية متطلبات بُت طردية عالقة يوجد -
 من خالل ربسُت إدارة ادلخاطر؛ األداءأمرا ضروراي إلجياد نظام رقايب زلكم يؤدي إذل ربسُت  احلوكمةإن وجود  -
ضرورة وجود تعاون بُت دوائر التدقيق الداخلي ودوائر إدارة ادلخاطر يف البنوك، شلا ينعكس على وضوح دور  -

 جيب القيام بو من قبلهم؛ ادلدققُت الداخليُت يف إدارة ادلخاطر من حيث واجباهتم ودورىم، وأيضا ما ال
 يوجد أتثَت للكفاءة العلمية وادلنهجية للمراجع اخلارجي على تقوًن إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالمية؛ -
تسعى وظيفة التدقيق الداخلي إذل ربديد وتقييم مواطن الضعف ومواقع اخللل اليت قد تنجم عنها ادلخاطر  -

 وعة من ادلراحل ادلرتبطة وادلتسلسلة حسب تدرج عملية التدقيق؛خالل عملية منح االئتمان، وذلك وفق رلم
أظهرت االستطالعات اليت قام هبا ادلعهد األمريكي للمراجعُت الداخليُت بعد األزمة العادلية أن أقسام ادلراجعة  -

 الداخلية كثفت رلهوداهتا يف تقييم فعالية إدارة ادلخاطر؛
 ادلخاطر ابلقطاع ادلصريف؛ موضوعية ادلراجع الداخلي ضرورية إلدارة -
 ادلخاطر؛ إدارة مبادئ لتفعيل الواجبة ادلهنية ابدلعايَت كافية معرفة الداخلي ادلدقق ضرورة امتالك -
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يقدم التدقيق الداخلي يف ادلصرف تقاريره إذل رللس اإلدارة عن أداء وتقييم إدارة ادلخاطر والتوصيات وفقا  -
 للمعايَت ادلهنية للتدقيق؛

 التدقيق الداخلي تساىم بفعالية يف إدارة ادلخاطر البنكية؛استقاللية  -
 إن إستخدام ادلراجعة التحليلية يساىم يف احلد من سلاطر السيولة وسلاطر التمويل وسلاطر اإلئتمان ابدلصارف؛ -
 السلطات ادلمنوحة للجان ادلراجعة ذلا أتثَت مباشر على إدارة ادلخاطر؛ -
الدور  –إضافة القيمة  –ة للمراجعة الداخلية )حوكمة الشركات ىناك عالقة بُت اإلذباىات احلديث -

 االستشاري( وإدارة ادلخاطر؛
سبارس دوائر التدقيق الداخلي يف البنوك أنشطتها وفقا لربامج زلكمة ومتينة ومبنية على دراسة ادلخاطر ادلوجودة  -

 د القيام أبعماذلم؛أو احملتملة، شلا يسهم يف ترتيب األولوايت عند ادلدققُت الداخليُت عن
 تؤثر ادلنهجية العلمية دلراجعة ادلخاطر يف تقوًن إدارة ادلخاطر ادلصرفية يف ادلصارف اإلسالمية أتثَتا قواي؛ -
لكي تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي األىداف اليت جيب أن تسعى إليها البد أن تكون مستقلة عن وظائف  -

 يف ربسُت وتطوير أوضاع البنك وإدارة ادلخاطر احمليطة بو؛لبنك، لكي تسمح إبعطاء آراء حيادية تساىم ا
جودة ادلراجعة الداخلية ضرورية إلدارة ادلخاطر ادلصرفية، فوجود ادلراجعة الداخلية تسهم حبد كبَت يف احلد من  -

 ة؛ادلخاطر ادلصرفية، كما تضفي جودة على التقارير ادلالية من خالل توفر خصائص زلددة يف ادلراجعة الداخلي
ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والدورية من قبل مدير التدقيق الداخلي يف مناقشة فعالية وكفاءة إدارة ادلخاطر مع  -

 رللس اإلدارات وربليالت ادلخاطر واالسًتاتيجيات ادلوضوعة للتعامل معها؛
 يف ادلوظفُت لعمل كدليل الداخلي التدقيق إدارة يف ادلتبعة واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل ضرورة وجود -

 القسم السيما فيما خيص إدارة ادلخاطر؛
 يقوم ادلدقق الداخلي بتقدًن خدمات استشارية للتقليل من ادلخاطر البنكية؛ -
وتعترب ادلراجعة الداخلية عنصرا فعاال يف إدارة ذل زبفيف احتماالت حدوث ادلخاطر هتدف إدارة ادلخاطر إ -

 يف ربديد ادلخاطر، تقييمها وكيفية االستجابة والتعامل معها؛ ساعدةادلادلخاطر وذلك من خالل 
ادلراجعة التحليلية تزيد من موثوقية ادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية للعميل واليت تعترب من أىم العوامل ادلؤثرة  -

 يف قرار منح اإلئتمان ادلصريف؛
ستوى الشفافية دلراجع احلساابت إلبداء رأيو حبيادية يساعد ادلستوى التعليمي ألفراد جلنة ادلراجعة برفع من م -

 اتمة يف إدارة ادلخاطر؛
ساعدت الدور احلوكمي للمراجعة الداخلية إدارة ادلصرف يف تعاون وتبادل ادلعلومات ابلسرعة ادلطلوبة شلا  -

 ديكنها من معاجلة خسائر ادلخاطر اليت يواجهها بناءا على إمكانيتو ادلتاحة؛
لمدققُت الداخليُت عددا كافيا من الدورات التدريبية، أو الشهادات ادلهنية، شلا قد ينعكس إجيااب ضرورة توفَت ل -

 على قدرات ادلدققُت الداخليُت يف إدارة ادلخاطر؛
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 يوجد أتثَت قوي للمراجعة اخلارجية يف تقوًن سياسات وإجراءات إدارة ادلخاطر ادلصرفية؛ -
السيما فيما خيص إدارة ادلخاطر، يف وعي وإدراك اإلدارة العليا دبدى تكمن فعالية وظيفة التدقيق الداخلي،  -

 أمهيتها داخل البنك وما ديكن أن تقدمو كقيمة مضافة؛
 البنوك؛ يف ادلخاطر وإدارة واخلارجي الداخلي التدقيق استخدام ىو سليم اقتصادي لنظام األساسي الشرط -
 لبنوك وأدائها؛التدقيق يعكس حقيقة الوضع ادلارل وتدفقات إن تدقيق سلاطر اإلئتمان ابإلعتماد على معايَت ا -
 ادلخاطر؛ إدارة مبادئ تفعيل وكيفية الواجبة ادلهنية ادلعايَت على مستمرا تدريبا الداخلي ضرورة تلقي ادلدقق -
 يعمل التدقيق الداخلي على الًتكيز على ادلخاطر ادلهمة وفقا السًتاتيجيات البنك؛ -
تطبيق تقنية ادلراجعة يف البنوك ىو ضمان التحكم يف كل ادلخاطر البنكية، بشكل يسمح اذلدف ادلنتظر من  -

 ؛ن األخطاء واالضلرافات احملتملةابلتنبؤ والكشف ع
 ادلراجعة التحليلية واحلد من ادلخاطر ادلالية وسلاطر التشغيل؛ ىناك عالقة طردية بُت -
ليت سبكنو من تقييم عمليات إدارة ادلخاطر التشغيلية، وىو ما ضرورة سبتع ادلدقق الداخلي ابالستقاللية الكافية ا -

 يساعد على زبفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف؛
إن االذباىات احلديثة للمراجعة الداخلية ساعدت إدارة ادلصرف يف ازباذ القرارات الرشيدة وذلك من خالل  -

 درء ادلخاطر دبا حيقق زايدة الثقة يف تقاريرىا؛
 اإلئتمانية يف ادلصارف؛ ادلخاطر إدارة تقييم يف فعال بشكل الداخلية ادلراجعة متساى -
 يوجد أتثَت قوي للمراجعة اخلارجية يف تقوًن أساليب قياس وتقييم ادلخاطر ادلصرفية؛ -
 إن مهمة وظيفة التدقيق الداخلي ال ديكن حصرىا يف تقييم الرقابة الداخلية فقط، وإمنا يتعدى إذل التدقيق يف -

 االسًتاتيجيات واألىداف ادلسطرة وكذا احملافظة على الذمة ادلالية وأصول ومنافع البنك وإدارة ادلخاطر؛
 وإدارة ادلخاطر؛ تدقيق عمليات ويتطلب داخلي رقابة نظام لديها يكون أن جيب على البنوك -
من قبل مراقب احلساابت ضرورة وجود تكامل بُت إجراءات تدقيق وربليل سلاطر اإلئتمان ادلصريف ادلعتمدة  -

 وفق معايَت التدقيق الدولية وصدق وعدالة البياانت ادلالية؛
 البنك؛ يواجهها اليت ادلخاطر وتقييم ربديد على تساعد الداخلي للتدقيق إجراءات توفر -
ية يساىم التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر البنكية، وذلك عن طريق إعطاء أتكيدات أبن سلاطر العمل الرئيس -

 تدار بشكل جيد، وىذا من شأنو تفعيل احلوكمة يف البنوك؛
يف زبفيض ادلخاطر  تساىم، فادلراجعة الداخلية لى أنواع ادلخاطر اليت تتعرض ذلاتوجد أمهية كبَتة يف التعرف ع -

 خاطر؛إذل أدىن حدودىا من خالل ربليل التقارير الصادرة منها واليت تعطي القدرة على التنبؤ وقياس وربليل ادل
ادلراجعة التحليلية تزيد من كفاءة وفعالية وجودة األداء داخل ادلصرف، تفعيل دور ادلراجعة التحليلية بصفة  -

 ؛ة وادلخاطر اإلئتمانية بصفة خاصةعامة ودورىا يف رلال ضبط السيول
 ؛حوذلاوتوفر معلومات  منهاتجنيب الإن عملية ادلراجعة الداخلية هتتم ابلتنبؤ ابدلخاطر وإزالتها وابلتارل  -
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ضرورة وجود تنسيق بُت إدارة التدقيق الداخلي وإدارة ادلخاطر، وىو ما يساعد على زبفيف آاثر ادلخاطر  -
 التشغيلية يف ادلصارف؛

 ؛ادلخاطر تقييم يف فعال بشكل ادلدقق حول مسامهة التأكيد مستوى ازداد كلما اخلربة سنوات زادت كلما -
 اخلارجية يف تقوًن رقابة ادلخاطر ادلصرفية؛ يوجد أتثَت قوي للمراجعة -
 للمخاطر ادلدروسة؛ وفقا سنواي للتدقيق خطة إبعداد الداخلي التدقيق إدارة ضرورة قيام -
 وضــع إجراءات وأمهيــة ادلصــرف، فــي ادلخــاطر إدارة أبمهيــة الــداخلي التــدقيق إدارة لــدى وعــي ضرورة وجود -

 ادلصرف؛ ذلا يتعرض اليت ادلخاطر احلسبان يف أتخذ تدقيق
ضرورة وجود إطار تفصيلي لتدقيق سلاطر اإلئتمان ادلصريف وفق ادلعايَت الدولية يكون موجو للمدققُت اخلارجيُت  -

 يعتمدون عليو يف احلكم على البياانت ادلالية يف ظل سلاطر اإلئتمان ادلصريف؛
 التدقيق عمليات سياق يف ادلخاطر ذلذه الفعالة واإلدارة ادلصرفية ادلخاطر قياس ىو للبنوك كفاية معيار أىم إن -

 ادلخاطر؛ ضلو ادلوجهة
 لتغطيتها؛ الكافية ادلخصصات وتكوين ادلخاطر وتصنيف يقوم التدقيق الداخلي بتحديد -
ال ىناك توافق يف البنوك بُت ادلراجعة الداخلية وإدارة ادلخاطر على توحيد مناذج عملياهتا بشكل يضمن لك -

 ؛على االستقاللية لكل منهما الطرفُت التكامل ادلتبادل، مع احلفاظ
للمراجعة التحليلية اليت تقوم هبا ادلصارف الدور الكبَت يف اكتشاف ادلخاطر وزلاولة احلد منها والتنبؤ هبا قبل  -

 حدوثها دبا يساعد ىذه ادلصارف يف االستمرار والنمو؛
يف ادلصارف على منهجية علمية واضحة، وىو ما يساعد على زبفيف  ضرورة اعتماد إدارة التدقيق الداخلي -

 آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف؛
إن ادلراجعُت الداخليُت لديهم اخلربة الكافية يف إدارة سلاطر ادلصرف وذلك بتقدير ادلخاطر والتنبؤ هبا، واختيار  -

 أدوات الرقابة اليت تساىم يف زبفيض ادلخاطر؛
 ادلعتادة؛ غَت ربديد وتقييم ادلخاطر خالل من ادلصارف يف ادلخاطر إدارة يف بدوره الداخلي التدقيق يقوم -
 يوجد أتثَت قوي للمراجعة اخلارجية يف تقوًن مدى االستجابة للمخاطر ادلصرفية؛ -
 موثوقيــة ومالءمة حــول أتكيــد تــوفَت علــى ادلخــاطر إدارة بشــأن عملهــم فــي الــداخليون ادلــدققون يركــز -

 عامة؛ بصفة ادلنظمات يف الداخلية والرقابة ادلعلومات
 إدارة التنفيذيـة لتفعيل واإلدارة اإلدارة رللـس بـُت تعـاون وىنـاك الـداخلي، التـدقيق ألعمـال زلكـم نظـام يوجـد -

 ادلصارف؛ يف ادلخاطر
 لرقابة يؤدي إذل احلد من ادلخاطر يف ادلصارف؛إن استخدام إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذايت ل -
 ادلصارف؛ ادلعتادة يف غَت ادلخاطر من الوقاية يف بدوره الداخلي التدقيق قيام ضرورة -
 نطاق عمل ادلراجعُت الداخليُت وأتىيلهم العلمي تتفق إذل حد كبَت مع متطلبات إدارة ادلخاطر؛ -
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 ، وىو ما يساعد على زبفيف آاثر ادلخاطر يف ادلصارف؛يف إدارة التدقيق الداخليضرورة توفر الكفاءات  -
 تسهم ادلراجعة التحليلية يف زايدة مستوى جودة ادلراجعة وذلك من خالل اكتشاف األخطاء والتقرير عنها؛ -
 إدارة ادلخاطر؛ بعملية القيام مهامو من وليس ادلخاطر إلدارة يقدم ادلدقق الداخلي استشارات -
 ؛واحملاسبة التسيَت ابلعمليات البنكية وابدلخاطر وعمليات اخلاصة ادلراقبة بتحديديقوم التدقيق الداخلي  -
ضرورة إلتزام اإلدارة العليا للبنك بتعليمات اجلهات الرقابية واإلشرافية للعمل البنكي ومنها تطبيق ادلعيار  -

 من أجل زبفيض حدة سلاطر اإلئتمان.، IFRS9احملاسيب الدورل 
 عن الدراسات السابقة يز الدراسة احلاليةاملطلب الثاين: ما مي

مت إصلازىا خالل فًتة دراسة سابقة  32 ـابلرغم من أن جل ىذه الدراسات السابقة ادلعروضة وادلقدر عددىا ب
دبختلف ادلؤسسات اجلامعية وادلراكز  2020إذل غاية سنة  2002( سنة من سنة 13) مقدرة بتسعة عشر

البحثية اجلزائرية وحىت األجنبية من سلتلف دول العادل، ابللغة العربية واللغات األجنبية كاللغة الفرنسية واللغة 
وابلرغم من اإلصلليزية، سواء تطرقت للتدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة أو بصفة متصلة، 

إليها يف ىذه الدراسات إال أهنا دل تغلق الباب أمام دراستنا احلالية، حيث أن تلك الدراسات دل  النتائج ادلتوصل
 تتطرق إذل كل زوااي ادلوضوع.

 لدراسات اليت تناولت التدقيق واملخاطر بصفة منفصلةعن االفرع األول: ما مييز الدراسة احلالية 

 اليت تناولت التدقيق يف املؤسسات البنكيةالسابقة أوال: ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات 

لقد تطرقت دراستنا إذل عدة نقاط وزوااي دل تتطرق ذلا الدراسات السابقة اليت تناولت التدقيق يف ادلؤسسات 
، لذا سوف تكون مسامهة متغَت اثين ىو ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية تالبنكية، ابلرغم من أن دراستنا تضمن

 لى عدة مستوايت، فيما خيص التدقيق يف ادلؤسسات البنكية، كما يلي4دراستنا ع

إضافة إذل متغَت التدقيق يف  البنوكما دييز دراستنا ىو التطرق دلتغَت ادلخاطر يف  فمن حيث موضوع البحث،
منفصلة أو ، ىذا ادلتغَت األخَت تناولتو الدراسات السابقة من عدة نقاط وزوااي متعددة وسلتلفة وبصفة البنوك

التقليدية وىناك من تطرقت  البنوك، كما أنو ىناك من تطرقت للتدقيق يف ما عدا ادلخاطر متصلة دبتغَت آخر
التقليدية واإلسالمية )على  البنوكاإلسالمية وىناك من تطرقت للتدقيق يف كال النوعُت من  البنوكللتدقيق يف 

العمومية و/أو اخلاصة  للبنوكنوع البنك، ونفس الشيء ابلنسبة  سبيل ادلقارنة أو بدون مقارنة( وىناك من دل ربدد
فمنها من تطرقت فقط للتدقيق الوطنية و/أو األجنبية )كذلك إما على سبيل ادلقارنة أو بدون مقارنة(،  والبنوك

ة التكامل مع إبراز أمهي البنوكوىناك من تطرقت لكل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف ، ابلبنوكالداخلي 
مع إبراز دورىا بصفة عامة وإبراز فاعليتها يف التنسيق والتعاون  ، وىناك من تطرق للجنة التدقيق ابلبنوكبينهما

، وىناك من تطرق للتدقيق احملاسيب والتكامل ما بُت كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي بصفة خاصة
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ولكن يف احلساابت للبنوك، وىناك من تطرق للتدقيق البنكي وادلارل ابلبنوك، وىناك من تطرق لتدقيق زلافظ 
جوىر البحث تطرق فقط للتدقيق الداخلي، وىناك من تطرق للرقابة البنكية )الداخلية و/أو اخلارجية أو بصفة 
عامة( على البنوك وعلى عملياهتا، وىناك من تطرق للتدقيق لبعض العمليات البنكية كالقروض وعمليات التجارة 

معايَت التدقيق الداخلي، قاصة اإللكًتونية، وىناك من تطرق إذل معايَت التدقيق السيما ادلارجية وعمليات اخل
ىذا األخَت تعدد  آخر، أو عنصر مع متغَت)خاصة التدقيق الداخلي( بصفة متصلة التدقيق  وىناك من تناول

 البنوكاليت مت تناوذلا رفقة متغَت التدقيق يف أو العناصر وتنوع وإختلف من دراسة ألخرى، ومن أىم تلك ادلتغَتات 
إتفاقيات ابزل، ادلعايَت الدولية للتدقيق الداخلي، ادلعايَت وادلتغَتات الدولية، حوكمة ادلؤسسات البنكية، 4 ذكرن

اخلدمة تشريعات البنك ادلركزي، ظاىرة غسيل األموال، اللجنة البنكية، الرقابة الداخلية، النظام ادلعلومايت، جودة 
 البنكية، جودة الرقابة، العمليات البنكية غَت القانونية، نظام الرقابة الداخلية، زبفيض تكلفة التدقيق اخلارجي.

خاطر، وإضافة لذلك ادلتغَتين تطرقنا للعمليات البنكية اليت أما دراستنا فإضافة دلتغَت التدقيق تطرقت دلتغَت ادل
ن خالل موضوع دراستنا التطرق ألثر تدقيق العمليات البنكية يف التقليل من تقوم هبا ادلؤسسات البنكية، وأردان م

ادلخاطر احمليطة هبا، حبيث أننا تطرقنا للتدقيق يف ادلؤسسات البنكية من سلتلف الزوااي زلاولة منا إبراز مجيع النقاط 
داخلي دبختلف أنواعو )التدقيق ذات الصلة دبتغَت التدقيق السيما يف ادلؤسسات البنكية، فقد تطرقنا للتدقيق ال

ادلارل واحملاسيب، التدقيق اإلداري، تدقيق العمليات وغَتىم( وتطرقنا للتدقيق اخلارجي دبختلف أطرافو )مكاتب 
، وتطرقنا ألىم البنوكالتدقيق، زلافظ احلساابت، البنك ادلركزي، اللجنة ادلصرفية وغَتىم( وتطرقنا للجنة التدقيق يف 

دلهنة التدقيق على الصعيد الدورل والوطٍت، وتطرقنا ألىم النماذج الدولية للرقابة البنكية الداخلية،  األطر ادلرجعية
 ، وتطرقنا لتدقيق العمليات البنكية، وتطرقنا لتدقيق ادلخاطر البنكية.وتطرقنا ألىم النماذج الدولية إلدارة اإلمتثال

فما دييز دراستنا ىو أن ىذا األخَت سبحور حول األثر الذي زبلفو عملية تدقيق  أما من حيث مشكلة البحث،
( العمليات البنكية اليت تقوم هبا ومهما كان اذلدف من وراءه )مهما كان نوعو ومهما كانت اجلهة اليت تقوم بو

اولت التدقيق يف ادلؤسسات ادلؤسسات البنكية يف التقليل من ادلخاطر احمليطة هبا، عكس الدراسات السابقة اليت تن
البنكية، واليت سبحورت مشكلة البحث فيها حول نقطة معينة وزلددة مرتبطة ابلتدقيق حسب عنوان البحث 
موضوع الدراسة، فهناك من تلك الدراسات من سبحورت مشكلة البحث فيها حول الدور الذي يلعبو التدقيق 

وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيها حول الدور الذي  الداخلي يف تفعيل احلوكمة يف ادلؤسسات البنكية،
يلعبو كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف مكافحة عمليات غسل األموال، وىناك من سبحورت مشكلة 

يف تقييم نظام الرقابة الداخلية للبنوك، وىناك من سبحورت البحث فيو حول الدور الذي يلعبو التدقيق الداخلي 
 بحث فيو حول الطريقة واإلجراءات اليت تتم من خالذلا عملية التدقيق يف ادلؤسسات البنكية.مشكلة ال

فكما أسلفنا سابقا تعددت وتنوعت األىداف اليت سعت إذل إبرازىا  أما من حيث اذلدف من البحث،
عة من األىداف الدراسات السابقة ادلتعلقة ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية، فكل دراسة سعت إذل ربقيق رلمو 



 البنكية املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

247 
 

حسب موضوع ومتغَتات البحث، فهناك من سعت إذل معرفة دور كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي يف 
تفعيل احلوكمة البنكية، وىناك من سعت إذل معرفة دور زلافظ احلساابت يف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف 

الداخلي يف كشف حاالت الغش واإلختالسات وسلالفة القوانُت  وىناك من سعت إذل معرفة دور ادلدققالبنوك، 
يف التدقيق  توغَت ذلك من األىداف اليت سعت الدراسات السابقة اليت تناولالسارية ادلفعول يف البنوك، 

أما دراستنا فقد سعت إذل معرفة الدور الذي يلعبو التدقيق بصفة عامة يف فحص  ادلؤسسات البنكية إذل ربقيقها.
 راجعة العمليات البنكية وما ديكن أن ينجم عن ذلك خبصوص التقليل من ادلخاطر البنكية وإدارهتا.وم

فحسب إطالعنا الشامل على كل ادلواضيع السابقة الذكر فيما خيص  أما من حيث منهجية إعداد البحث،
ي ىو أمر أكيد، وىناك من التدقيق يف ادلؤسسات البنكية، فكلها إعتمدت على ادلنهج الوصفي )يف اجلانب النظر 

)متغَت التدقيق إعتمد ىذا ادلنهج كذلك يف اجلانب التطبيقي( لعرض والتطرق لكل ما لو عالقة دبتغَتات الدراسة 
من اجلانب النظري وادلفاىيمي، كما إعتمدت أغلب يف ادلؤسسات البنكية وادلتغَت أو العنصر اآلخر إن وجدا( 

لتحليلي لتفسَت وشرح سلرجات الدراسة التطبيقية وحىت النظرية بغية اخلروج تلك الدراسات كذلك على ادلنهج ا
بنتائج وربليالت منطقية زبدم البحث العلمي، كما ىناك دراسات إعتمدت على مناىج أخرى )إضافة للمنهج 

يف كليات الوصفي( كادلنهج اإلستقرائي وادلنهج اإلستنباطي، وكلها إعتمدت تقريبا )ما عدا الدراسات ادلنجزة 
مؤسسة بنكية زلددة أو رلموعة من ومعاىد احلقوق والعلوم السياسية( يف اجلانب التطبيقي إما دراسة حالة 

ادلؤسسات البنكية احملددة وإما دراسة ميدانية )إحصائية أو قياسية ابستعمال النماذج القياسية( على رلموعة 
قة أو دولة ما. أما دراستنا فقد إعتمدت على كل من متنوعة ومتعددة من ادلؤسسات البنكية العاملة يف منط

 ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي إضافة إذل منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي.

فقد تعددت وتنوعت األدوات ادلستعملة  ادلستعملة يف البحث،مجع ادلعلومات والبياانت أما من حيث أدوات 
البياانت ادلعتمد عليها يف إعداد الدراسات السابقة اليت مت التطرق ذلا وادلتعلقة ابلتدقيق يف ادلعلومات و يف مجع 

وادلصادر الثانوية، فقد سبثلت ىاتو األخَتة  األوليةادلؤسسات البنكية، فقد إعتمدت تلك الدراسات على ادلصادر 
طاريح دبختلف اللغات السيما اللغة العربية يف رلموعة من الكتب واجملالت وادلداخالت وادلذكرات والرسائل واأل

إضافة إذل رلموعة القوانُت والتشريعات والتنظيمات واللوائح ادلنظمة للعمل واللغة الفرنسية واللغة اإلصلليزية، 
لت البنكي، الوطنية والدولية، ودبختلف اللغات السيما اللغة العربية والفرنسية واإلصلليزية، أما ادلصادر األولية فتمث

يف كل من ادلقابلة )ادلنظمة وغَت ادلنظمة( وادلالحظة واإلستبيان )ابدلقابلة أو بدون مقابلة(، أما ابلنسبة لدراستنا 
فقد إعتمدان يف مجع ادلعلومات والبياانت على كل من ادلصادر األولية وادلصادر الثانوية، ىاتو األخَتة سبثلت يف 

البنكية، الوطنية والدولية  دلذكرات والقوانُت والتشريعات والتنظيمات واللوائحالكتب واجملالت واألطاريح والرسائل وا
للغات الثالثة العربية واإلصلليزية والفرنسية، أما ادلصادر األولية فتمثلت يف ادلقابلة )ادلنظمة وغَت ادلنظمة( مع ابو 

 بعض ادلوظفُت دبصلحة التدقيق ابلبنوك زلل الدراسة.
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فقد تعددت وتنوعت أدوات التحليل ادلستعملة يف ربليل  تحليل ادلستعملة يف البحث،أما من حيث أدوات ال
ادلعلومات والبياانت ادلعتمد عليها يف إعداد الدراسات السابقة اليت مت التطرق ذلا وادلتعلقة ابلتدقيق يف ادلؤسسات 

 االحصائي اسية وبرانمج التحليلالبنكية، فقد إعتمدت تلك الدراسات على األدوات اإلحصائية والرايضية والقي
وجداول اإلكسال، أما ابلنسبة لدراستنا فلم تستعمل أي  SPSS (االجتماعية العلوم لتحليل اإلحصائية احلزمة)

اخلاصة بعملية التدقيق يف ادلؤسسات من تلك األدوات بسبب عدم توفر البياانت الكمية )ادلالية وغَت ادلالية( 
وىو ما دل يسمح ابالستعانة أبدوات التحليل  ادلدققُترلموعة زلددة من مع  ابدلقابلةوبسبب اإلستعانة البنكية 

 وإمنا مت اإلكتفاء ابلتحليل الوصفي.

فقد تعددت وتنوعت أشكال دراسة احلالة ادلعتمد عليها يف أما من حيث دراسة احلالة ادلعتمدة يف البحث، 
إعتمدت دراسة تعلقة ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية، منها من إعداد الدراسات السابقة اليت مت التطرق ذلا وادل

حالة مؤسسة بنكية زلددة أو رلموعة من ادلؤسسات البنكية احملددة، سواء يف منطقة ما أو دولة ما، مؤسسات 
 ، مؤسسات بنكية وطنية أو أجنبية، مؤسسات بنكية عموميةتقليدية بنوافذ إسالميةبنكية تقليدية أو إسالمية أو 

( مؤسسات بنكية كدراسة حالة، من حيث اإلنتماء 04، أما دراستنا فقد تناولت أربعة )أو سلتلطة أو خاصة
( مؤسسة بنكية أجنبية، ومن حيث ادللكية ىم 02( مؤسسة بنكية وطنية وإثنان )02اجلغرايف الدورل ىم إثنان )

من حيث التعامل ابلراب أو من عدمو ، و ( مؤسسة بنكية خاصة02( مؤسسة بنكية عمومية وإثنان )02إثنان )
 ( مؤسسة بنكية إسالمية.01وواحد ) بنكية تقليدية بنوافذ إسالمية ( مؤسسة03) ثالثةىم 

 يف املؤسسات البنكية املخاطراليت تناولت السابقة اثنيا: ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات 

الدراسات السابقة اليت تناولت ادلخاطر يف ادلؤسسات لقد تطرقت دراستنا إذل عدة نقاط وزوااي دل تتطرق ذلا 
البنكية، ابلرغم من أن دراستنا تضمنت متغَت اثين ىو التدقيق يف ادلؤسسات البنكية، لذا سوف تكون مسامهة 

 دراستنا على عدة مستوايت، فيما خيص ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، كما يلي4

ىو التطرق دلتغَت التدقيق يف ادلؤسسات البنكية إضافة إذل متغَت  فمن حيث موضوع البحث، ما دييز دراستنا
ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، ىذا ادلتغَت األخَت تناولتو الدراسات السابقة من عدة نقاط وزوااي متعددة وسلتلفة 

سات البنكية وبصفة منفصلة أو متصلة دبتغَت آخر ما عدا التدقيق، كما أنو ىناك من تطرقت للمخاطر يف ادلؤس
التقليدية وىناك من تطرقت للمخاطر يف ادلؤسسات البنكية اإلسالمية وىناك من تطرقت للمخاطر يف كال النوعُت 
من ادلؤسسات البنكية التقليدية واإلسالمية )على سبيل ادلقارنة أو بدون مقارنة( وىناك من دل ربدد نوع البنك، 

مومية و/أو اخلاصة وادلؤسسات البنكية الوطنية و/أو األجنبية ونفس الشيء ابلنسبة للمؤسسات البنكية الع
(، فمنها من تطرقت فقط للمخاطر اإلئتمانية ابدلؤسسات البنكية، )كذلك إما على سبيل ادلقارنة أو بدون مقارنة

صَتفة تطرقت للمخاطر البنكية احمليطة ابلوىناك من تطرقت للمخاطر التشغيلية يف ادلؤسسات البنكية، وىناك من 
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، وىناك من تطرق لألساليب الكمية وىناك من تطرقت للمخاطر احمليطة بصيغ التمويل اإلسالميةاإللكًتونية، 
ادلخاطر يف ، وىناك من تناول ادلستعملة يف قياس ادلخاطر البنكية، وىناك من تطرق خلارطة ادلخاطر البنكية

األخَت تعدد وتنوع وإختلف من دراسة ألخرى،  بصفة متصلة مع متغَت أو عنصر آخر، ىذاادلؤسسات البنكية 
اإلجراءات يف ادلؤسسات البنكية نذكر4  ادلخاطرومن أىم تلك ادلتغَتات أو العناصر اليت مت تناوذلا رفقة متغَت 

 ، كفاءة وفعالية القطاع البنكي،وآلياهتا ، احلوكمة البنكيةاحمللية والدولية للتحوط من ادلخاطر اإلحًتازيةوادلناىج 
، ادلعايَت وادلالية ، أسلوب التحليل التمييزي، مراقبة التسيَت، ادلعلومة احملاسبيةللمخاطر منوذج اإلنذار ادلبكر

، سياسة رأس ادلال، القرارات البنكية، األزمة ادلالية للرقابة وادلخاطر البنكية احملاسبية الدولية، جلنة وإتفاقيات ابزل
ادلؤسسات البنكية ادلدرجة يف ة البنكية اإللكًتونية، األحكام الدولية، ، اخلدم2002و 2001لسنيت  العادلية

البورصة، اإلفصاح احملاسيب يف البنوك، جودة التقارير ادلالية للبنوك، تقنيات اذلندسة ادلالية إلدارة سلاطر البنوك 
 ك.التقليدية واإلسالمية، األداء ادلارل والتشغيلي للبنوك، الرقابة ادلالية يف البنو 

، وإضافة لذلك ادلتغَتين تطرقنا للعمليات البنكية اليت التدقيقتطرقت دلتغَت  ادلخاطرأما دراستنا فإضافة دلتغَت 
تقوم هبا ادلؤسسات البنكية، وأردان من خالل موضوع دراستنا التطرق ألثر تدقيق العمليات البنكية يف التقليل من 

يف ادلؤسسات البنكية من سلتلف الزوااي زلاولة منا إبراز مجيع  للمخاطرادلخاطر احمليطة هبا، حبيث أننا تطرقنا 
ادلخاطر ) ادبختلف أنواعه للمخاطرالسيما يف ادلؤسسات البنكية، فقد تطرقنا  ادلخاطرصلة دبتغَت النقاط ذات ال

وتطرقنا  ،ارة ادلخاطرق وإجراءات وخطوات إدلطر ( وتطرقنا ادلالية وادلخاطر التشغيلية واألنواع األخرى من ادلخاطر
 .، وتطرقنا لدور ادلدقق يف إدارة ادلخاطرنماذج الدولية إلدارة ادلخاطرخلارطة ادلخاطر البنكية، وتطرقنا ألىم ال

أما من حيث مشكلة البحث، فما دييز دراستنا ىو أن ىذا األخَت سبحور حول األثر الذي زبلفو عملية تدقيق 
اليت تقوم بو ومهما كان اذلدف من وراءه( العمليات البنكية اليت تقوم هبا  )مهما كان نوعو ومهما كانت اجلهة

يف  ادلخاطرادلؤسسات البنكية يف التقليل من ادلخاطر احمليطة هبا، عكس الدراسات السابقة اليت تناولت 
حسب عنوان  ابدلخاطرالبنكية، واليت سبحورت مشكلة البحث فيها حول نقطة معينة وزلددة مرتبطة ادلؤسسات 

كيفية إدارة ادلخاطر البحث موضوع الدراسة، فهناك من تلك الدراسات من سبحورت مشكلة البحث فيها حول  
الدور الذي تلعبو اإلجراءات ، وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيها حول اإلئتمانية يف البنوك اإلسالمية

أثر إدارة ادلخاطر البنكية كفاءة كلة البحث فيو حول ، وىناك من سبحورت مشاإلحًتازية يف إدارة ادلخاطر البنكية
فعالية وصلاعة األساليب الكمية ادلستعملة يف قياس ، وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيو حول وفعالية البنوك

وإدارة ادلخاطر البنكية، وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيو حول مسامهة آليات إرساء احلوكمة البنكية لتفعيل 
ة ادلخاطر، وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيو حول دور ادلعلومة احملاسبية يف إدارة ادلخاطر البنكية، وىناك إدار 

من سبحورت مشكلة البحث فيو حول دور األحكام الدولية وإتفاقيات جلنة ابزل يف قياس وإدارة ادلخاطر البنكية، 
، نكية ادلستعملة يف إدارة ادلخاطررطة ادلخاطر البوىناك من سبحورت مشكلة البحث فيو حول فعالية وصلاعة خا



 البنكية املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

250 
 

 2001وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيو حول سبل إدارة ادلخاطر البنكية عقب األزمة ادلالية لسنيت 
، وىناك من سبحورت مشكلة البحث فيو حول كيفية إدارة ادلخاطر احمليطة بصيغ التمويل اإلسالمية، 2002و

 البحث فيو حول فعالية وصلاعة تقنيات اذلندسة ادلالية يف قياس وإدارة ادلخاطر. وىناك من سبحورت مشكلة

أما من حيث اذلدف من البحث، فكما أسلفنا سابقا تعددت وتنوعت األىداف اليت سعت إذل إبرازىا 
ىداف يف ادلؤسسات البنكية، فكل دراسة سعت إذل ربقيق رلموعة من األ ابدلخاطرالدراسات السابقة ادلتعلقة 

األساليب الكمية يف قياس وإدارة ادلخاطر حسب موضوع ومتغَتات البحث، فهناك من سعت إذل معرفة دور 
، وىناك من سعت إذل مناذج اإلنذار ادلبكر لتجنب وإدارة ادلخاطر البنكية، وىناك من سعت إذل معرفة دور البنكية
وىناك من سعت إذل معرفة دور مراقبة التسيَت يف ، ندور أسلوب التحليل التمييزي يف تقدير سلاطر اإلئتمامعرفة 

إدارة ادلخاطر على مستوى البنوك، وىناك من سعت إذل معرفة دور الرقابة ادلالية يف إدارة ادلخاطر احمليطة 
يف ادلؤسسات  ادلخاطروغَت ذلك من األىداف اليت سعت الدراسات السابقة اليت تناول ابدلؤسسات البنكية، 

فحص ومراجعة  بعدالتدقيق بصفة عامة  خيلفوالذي  األثرربقيقها. أما دراستنا فقد سعت إذل معرفة البنكية إذل 
 عن ذلك خبصوص التقليل من ادلخاطر البنكية وإدارهتا.العمليات البنكية وما ديكن أن ينجم 

يف  ادلخاطر أما من حيث منهجية إعداد البحث، فحسب إطالعنا على كل ادلواضيع السابقة الذكر فيما خيص
على ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري وحىت يف اجلانب التطبيقي أحياان ادلؤسسات البنكية، فكلها إعتمدت 

دلتغَت أو العنصر اآلخر يف ادلؤسسات البنكية وا ادلخاطرلعرض والتطرق لكل ما لو عالقة دبتغَتات الدراسة )متغَت 
تلك الدراسات كذلك على ادلنهج التحليلي لتفسَت وشرح سلرجات الدراسة  جل، كما إعتمدت إن وجدا(

، كما ىناك دراسات موضوع الدراسةالتطبيقية وحىت النظرية بغية اخلروج بنتائج وربليالت منطقية زبدم البحث 
نهج اإلستقرائي وادلاإلستدالرل وادلنهج إعتمدت على مناىج أخرى )إضافة للمنهج الوصفي( كادلنهج أخرى 

اإلستنباطي، وكلها إعتمدت تقريبا )ما عدا الدراسات ادلنجزة يف كليات ومعاىد احلقوق والعلوم السياسية( يف 
اجلانب التطبيقي إما دراسة حالة مؤسسة بنكية زلددة أو رلموعة من ادلؤسسات البنكية احملددة وإما دراسة 

( على رلموعة متنوعة ومتعددة من ادلؤسسات البنكية ميدانية )إحصائية أو قياسية ابستعمال النماذج القياسية
العاملة يف منطقة أو دولة ما. أما دراستنا فقد إعتمدت على كل من ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي إضافة إذل 

 منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي.

ددت وتنوعت األدوات ادلستعملة أما من حيث أدوات مجع ادلعلومات والبياانت ادلستعملة يف البحث، فقد تع
يف  ابدلخاطريف مجع ادلعلومات والبياانت ادلعتمد عليها يف إعداد الدراسات السابقة اليت مت التطرق ذلا وادلتعلقة 

جلمع كل ما لو عالقة  ادلؤسسات البنكية، فقد إعتمدت تلك الدراسات على ادلصادر األولية وادلصادر الثانوية
وادلداخالت  وادلقاالتيف رلموعة من الكتب  ادلصادر الثانوية، فقد سبثلت ت البنكيةابدلخاطر يف ادلؤسسا

اإلصلليزية، إضافة إذل رلموعة القوانُت والتشريعات و الفرنسية و للغة العربية ابوادلذكرات والرسائل واألطاريح 
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، أما ادلصادر األولية فتمثلت يف  لوطنية والدولية، ودبختلف اللغاتوالتنظيمات واللوائح ادلنظمة للعمل البنكي، ا
ادلقابلة )ادلنظمة وغَت ادلنظمة( واإلستبيان )ابدلقابلة أو بدون مقابلة(، أما ابلنسبة لدراستنا فقد ادلالحظة و كل من 

إعتمدان يف مجع ادلعلومات والبياانت على كل من ادلصادر األولية وادلصادر الثانوية، ىاتو األخَتة سبثلت يف الكتب 
الت واألطاريح والرسائل وادلذكرات والقوانُت والتشريعات والتنظيمات واللوائح البنكية، الوطنية والدولية واجمل

للغات الثالثة العربية واإلصلليزية والفرنسية، أما ادلصادر األولية فتمثلت يف ادلقابلة )ادلنظمة وغَت ادلنظمة( مع ابو 
 دراسة.بعض ادلوظفُت دبصلحة التدقيق ابلبنوك زلل ال

أما من حيث أدوات التحليل ادلستعملة يف البحث، فقد تعددت وتنوعت أدوات التحليل ادلستعملة يف ربليل 
يف ادلؤسسات  ابدلخاطرادلعلومات والبياانت ادلعتمد عليها يف إعداد الدراسات السابقة اليت مت التطرق ذلا وادلتعلقة 

 االحصائي اإلحصائية والرايضية والقياسية وبرانمج التحليل البنكية، فقد إعتمدت تلك الدراسات على األدوات
SPSS  وجداول اإلكسال، أما ابلنسبة لدراستنا فلم تستعمل أي من تلك األدوات بسبب عدم توفر البياانت

وىو  ادلدققُترلموعة زلددة من ابدلقابلة مع وبسبب اإلستعانة اخلاصة ابدلخاطر البنكية الكمية )ادلالية وغَت ادلالية( 
 ما دل يسمح ابالستعانة أبدوات التحليل وإمنا مت اإلكتفاء ابلتحليل الوصفي.

أما من حيث دراسة احلالة ادلعتمدة يف البحث، فقد تعددت وتنوعت أشكال دراسة احلالة ادلعتمد عليها يف 
يف ادلؤسسات البنكية، منها من إعتمدت دراسة  ابدلخاطرإعداد الدراسات السابقة اليت مت التطرق ذلا وادلتعلقة 

يف التطرق دلوضوع ادلخاطر البنكية وكيفية  حالة مؤسسة بنكية زلددة أو رلموعة من ادلؤسسات البنكية احملددة
، مؤسسات تقليدية بنوافذ إسالمية، سواء يف منطقة ما أو دولة ما، مؤسسات بنكية تقليدية أو إسالمية أو إدارهتا

فقد تناولت فكما أسلفنا سابقا ، أما دراستنا أو سلتلطة نية أو أجنبية، مؤسسات بنكية عمومية أو خاصةبنكية وط
( مؤسسة بنكية 02( مؤسسات بنكية كدراسة حالة، من حيث اإلنتماء اجلغرايف الدورل ىم إثنان )04أربعة )

( مؤسسة بنكية عمومية وإثنان 02( مؤسسة بنكية أجنبية، ومن حيث ادللكية ىم إثنان )02وطنية وإثنان )
بنكية تقليدية  ( مؤسسة03) ثالثةومن حيث التعامل ابلراب أو من عدمو ىم ( مؤسسة بنكية خاصة، 02)

 ( مؤسسة بنكية إسالمية.01وواحد ) بنوافذ إسالمية

 دراسة احلالية وتلك الدراسات السابقةاثلثا: أوجه التالقي وعدم التالقي بني ال

مع الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة تلتقي دراستنا 
 :يلي كما ،يف عدة نقاط وزوااي أخرى)أو بعضها( يف عدة نقاط وزوااي متعددة وسلتلفة، وال تلتقي معها  منفصلة

التدقيق وادلخاطر يف تلتقي دراستنا مع الدراسات السابقة اليت تناولت كل من  البحث، موضوع حيث فمن
ة يف فكرة موضوع البحث والذي يدور حول كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصل

ادلؤسسات البنكية، ابلرغم من أن تلك الدراسات منها من تطرق للتدقيق يف ادلؤسسات البنكية دون التطرق 
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دون التطرق للتدقيق، أي أن دراستنا تلتقي مع بعض  للمخاطر، ومنها من تطرق للمخاطر يف ادلؤسسات البنكية
تلك الدراسات يف موضوع التدقيق يف ادلؤسسات البنكية، وتلتقي مع بعض الدراسات األخرى يف موضوع 

الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق بعض ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية. كما ال تلتقي دراستنا مع 
ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف بعض ادلتغَتات والعناصر ادلرتبطة دبتغَتي التدقيق وادلخاطر وادلخاطر يف 

حسب كل موضوع، فمثال إحدى الدراسات السابقة تطرقت دلوضوع فعالية إستخدام أسلوب التحليل التمييزي 
سلاطر اإلئتمان، وأوجو عدم تالقي ، فأوجو تالقي دراستنا مع ىاتو الدراسة كان يف متغَت يف تقدير سلاطر اإلئتمان

 أسلوب التحليل التمييزي والذي دل نتطرق لو إطالقا يف حبثنا.دراستنا مع ىاتو الدراسة كان يف متغَت 

تلتقي دراستنا مع الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف  البحث، مشكلة حيث من أما
شكلة البحث واليت تتمحور حول كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف م

البنكية، ابلرغم من أن تلك الدراسات منها من كانت مشكلة حبثها تتمحور حول التدقيق يف ادلؤسسات البنكية 
أن دون ادلخاطر، ومنها من كانت مشكلة حبثها تتمحور حول ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية دون التدقيق، أي 

دراستنا تلتقي مشكلة حبثها مع بعض مشكالت حبث الدراسات السابقة فيما خيص التدقيق يف ادلؤسسات 
البنكية، وتلتقي مع بعض مشكالت حبث الدراسات السابقة األخرى فيما خيص ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية.  

قيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التد بعض كما ال تلتقي دراستنا مع
دلتغَتات والعناصر ادلرتبطة دبتغَتي التدقيق وادلخاطر اب أجزاء من مشكالت البحث اخلاصةبصفة منفصلة يف 

سبحورت مشكلة حبثها حول دور خارطة ادلخاطر التشغيلية حسب كل موضوع، فمثال إحدى الدراسات السابقة 
مشكلة مع  مشكلة البحث اخلاصة بدراستنا، فأوجو تالقي طة ابدلؤسسات البنكيةيف إدارة ادلخاطر التشغيلية احملي

مشكلة البحث اخلاصة بدراستنا مع ، وأوجو عدم تالقي ادلخاطر التشغيلية كيفية إدارةىاتو الدراسة كان يف  حبث 
 .التشغيليةمشكلة حبث ىاتو الدراسة كان يف دور خارطة ادلخاطر 

تلتقي دراستنا مع الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق وادلخاطر  البحث، من اذلدف حيث من أما
كان ، ابلرغم من أن تلك الدراسات منها من  اذلدف من موضوع البحثيف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف 

ن اذلدف من كالتدقيق يف ادلؤسسات البنكية دون التطرق للمخاطر، ومنها من  ل اذلدف من ورائها ىو التطرق
لتقي مع اذلدف من دراستنا يتطرق للمخاطر يف ادلؤسسات البنكية دون التطرق للتدقيق، أي أن ورائها ىو ال

لتقي مع بعض اذلدف من البحث ادلتعلق ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية، ويتلك الدراسات يف أىداف بعض 
ر يف ادلؤسسات البنكية. كما ال تلتقي دراستنا دلخاطاب اذلدف من البحث ادلتعلقالدراسات األخرى يف أىداف 

الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف بعض بعض مع 
إذل ىدفت دبتغَتي التدقيق وادلخاطر حسب كل موضوع، فمثال إحدى الدراسات السابقة ادلرتبطة  األىداف

ىاتو أىداف دراستنا مع اذلدف من ، فأوجو تالقي جودة التقارير ادلالية للبنوكمعرفة أثر ادلخاطر اإلئتمانية على 
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ىاتو أىداف دراستنا مع اذلدف من سلاطر اإلئتمان، وأوجو عدم تالقي  اذلدف من معرفة آاثرالدراسة كان يف 
 .إطالقا يف حبثنا ادل نتطرق ذل ة التقارير ادلالية للبنوك واليتاذلدف من معرفة تلك اآلاثر على جودالدراسة كان يف 

تلتقي دراستنا مع الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق  البحث، إعداد منهجية حيث من أما
، ابلرغم من أن تلك الدراسات منهجيات إعداد موضوع البحثوادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف 

دلخاطر يف ادلؤسسات كانت تتعلق ابدلخاطر، ومنها من  التدقيق يف ادلؤسسات البنكية دون اب كانت تتعلقمنها من  
فكل من دراستنا وتلك الدراسات إعتمدت يف إعدادىا على رلموعة من مناىج البحث لتدقيق، االبنكية دون 

. كما ال منهج دراسة حالة مؤسسة بنكية أو بعض ادلؤسسات البنكيةو تحليلي العلمي كادلنهج الوصفي وادلنهج ال
الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة بعض تلتقي دراستنا مع 

راسة منفصلة يف بعض منهجيات إعداد موضوع البحث، فدراستنا دل تعتمد ال ادلنهج اإلستدالرل وال منهج د
احلالة من خالل الدراسة ادليدانية )إحصائية أو قياسية ابستعمال النماذج القياسية( على رلموعة متنوعة ومتعددة 

 .من ادلؤسسات البنكية العاملة يف منطقة أو دولة ما

تلتقي دراستنا مع الدراسات السابقة اليت  البحث، يف ادلستعملة والبياانت ادلعلومات مجع أدوات حيث من أما
تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف أدوات مجع ادلعلومات والبياانت 

إعداد البحث، ابلرغم من أن تلك الدراسات منها من كانت تتعلق ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية يف ادلستعملة 
كانت تتعلق ابدلخاطر يف ادلؤسسات البنكية دون التدقيق، فكل من دراستنا وتلك دون ادلخاطر، ومنها من  

البحث على كل من ادلصادر الثانوية  يف ادلستعملة والبياانت ادلعلومات مجع أدوات ما خيصالدراسات إعتمدت في
ة وادلراكز البحثية عرب ادلتمثلة يف الكتب وادلقاالت واألطاريح والرسائل وادلذكرات من سلتلف ادلؤسسات اجلامعي

العادل دبختلف اللغات الثالثة العربية واإلصلليزية والفرنسية، كما إعتمدت على ادلصادر األولية ادلتمثلة يف ادلالحظة 
تلتقي دراستنا مع بعض الدراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق . كما ال وادلقابلة )ادلنظمة وغَت ادلنظمة(

سسات البنكية بصفة منفصلة يف بعض أدوات مجع ادلعلومات والبياانت ادلستعملة يف إعداد وادلخاطر يف ادلؤ 
، ودل تعتمد على اإلستبيان ةثانويالدر اصإبعتبارىا من بُت ادلعلى مداخالت ادللتقيات ، فدراستنا دل تعتمد البحث

 .إبعتباره من أىم ادلصادر األولية جلمع ادلعلومات والبياانت

الدراسات السابقة اليت تناولت  بعض تلتقي دراستنا مع  البحث، يف ادلستعملة التحليل أدوات حيث من أما
البحث،  يف ادلستعملة التحليل أدوات بعض كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف

دون ادلخاطر، ومنها من كانت ابلرغم من أن تلك الدراسات منها من كانت تتعلق ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية 
فقط على تلك الدراسات إعتمدت بعض تتعلق ابدلخاطر يف ادلؤسسات البنكية دون التدقيق، فكل من دراستنا و 

. كما ال تلتقي التحليل الوصفي للمعلومات خاصة الدراسة ادلنجزة يف معاىد وكليات احلقوق والعلوم السياسية
اليت تناولت كل من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة الدراسات السابقة  أغلبدراستنا مع 
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 اإلحصائية ألدواتعلى اال يف ربليل ادلعلومات ، فدراستنا دل تعتمد البحث يف ادلستعملة التحليل أدوات أغلب يف
 SPSS (االجتماعية العلوم لتحليل اإلحصائية احلزمة) االحصائي التحليل برانمجال على و  والقياسية والرايضية
أو ابلتدقيق  البنكية ابدلخاطر اخلاصة( ادلالية وغَت ادلالية) الكمية البياانت توفر عدم بسبب اإلكسال، وجداول
 والذي جيب أن يكون موجو لفئة كبَتة وزلددة من ادلبحوثُت. ابإلستبيان اإلستعانةعدم  وبسبب

دراستنا مع بعض الدراسات السابقة اليت تناولت كل  تلتقي البحث، يف ادلعتمدة احلالة دراسة حيث من أما
البحث، ابلرغم من أن تلك  يف ادلعتمدة احلالة من التدقيق وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف دراسة

الدراسات منها من كانت تتعلق ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية دون ادلخاطر، ومنها من كانت تتعلق ابدلخاطر يف 
ؤسسات البنكية دون التدقيق، فكل من دراستنا وبعض تلك الدراسات إعتمدت يف دراسة احلالة على رلموعة ادل

المية والتقليدية متعددة ومتنوعة من ادلؤسسات البنكية، الوطنية واألجنبية، العمومية واخلاصة وادلختلطة، اإلس
دراسات السابقة اليت تناولت كل من التدقيق ال البعض اآلخر منكما ال تلتقي دراستنا مع   بنوافذ إسالمية.

دراسة ، فدراستنا دل تعتمد يف البحث يف ادلعتمدة احلالة دراسة وادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية بصفة منفصلة يف
حول إما ، عكس تلك الدراسات اليت كان بعضها يتمحور البنوكاحلالة على رلموعة زلددة من نوع واحد من 

 العمومية أو اخلاصة.إما الوطنية أو األجنبية،  إما اإلسالمية، البنوكحول التقليدية أو  البنوك

 لدراسات اليت تناولت التدقيق واملخاطر بصفة متصلةا عنالفرع الثاين: ما مييز الدراسة احلالية 

 ما مييز الدراسة احلالية عن تلك الدراسات السابقةأوال: 

 وادلخاطر يف التدقيق تناولت اليت السابقة الدراسات ذلا تتطرق دل وزوااي نقاط عدة إذل دراستنا تطرقت لقد
التدقيق  خيص فيما مستوايت، عدة على دراستنا مسامهة تكون سوف لذا البنكية بصفة متصلة، ادلؤسسات
 :يلي كما البنكية، ادلؤسسات يف معاوادلخاطر 

يف التقليل من  لتدقيق العمليات البنكية وأثر ذلك التطرق ىو دراستنا دييز ما البحث، موضوع حيث فمن
فدراستنا تطرقت لنقاط احمليطة ابدلؤسسات البنكية التجارية وابلعمليات البنكية اليت تقوم هبا،  ادلخاطر البنكية

من حيث صلب موضوع البحث بصفة  وزوااي دل تتطرق ذلا الدراسات السابقة ادلعروضة )على حد علم الباحث(
عامة )أي التدقيق جبميع أنواعو واذليئات اليت تقوم بو يف وعلى ادلؤسسات البنكية، العمليات البنكية كلها أو 
أغلبها على العموم، كل ادلخاطر البنكية على العموم، تدقيق العمليات البنكية دون إستثناء، تدقيق أغلب حاالت 

رض حاالت عن ذلك من خالل عملية احملاكاة والتصور ادلنطقي ادلبٍت على أسس نظرية ادلخاطر البنكية، مع ع
، فقد ركزت دراستنا على تدقيق العمليات البنكية فيما خيص العمليات البنكية وادلخاطر البنكية والتدقيق البنكي(

ل من ادلخاطر البنكية احمليطة داخل ادلؤسسات البنكية وما ديكن أن ينجم عنو من أثر إجيايب وادلتمثل يف التقلي
من  التدقيق وادلخاطر معا يف ادلؤسسات البنكية تبتلك العمليات البنكية، عكس الدراسات السابقة اليت تناول
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فمنها ، السابقة ادلعروضة منظور آخر أو من نقاط وزوااي سلتلفة ومتعددة حسب صلب مواضيع تلك الدراسات
للتدقيق والرقابة  كي وإدارة ادلخاطر يف تفعيل أداء البنوك، وىناك من تطرقتمن تطرقت لدور كل من التدقيق البن

على ادلخاطر يف الوسط البنكي كإطار مرجي للبنوك، وىناك من تطرقت لدور التدقيق الداخلي يف احلفاظ على 
تدقيق الداخلي القروض البنكية وتفعيل إجيابية إدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات البنكية، وىناك من تطرقت لدور ال

ضمن إطار احلوكمة يف إدارة ادلخاطر البنكية، وىناك من تطرقت لدور التدقيق الداخلي يف احلد من ادلخاطر 
وىناك من تطرقت لدور التدقيق اخلارجي يف تقوًن إدارة ادلخاطر يف البنوك اإلسالمية، وىناك من تطرقت البنكية، 

يف خاطر التشغيلية يف البنوك، وىناك من تطرقت لدور جلان التدقيق لدور التدقيق الداخلي يف زبفيف وتقوًن ادل
 البنوك يف إدارة ادلخاطر، وىناك من تطرقت لدور التدقيق التحليلي يف احلد من ادلخاطر البنكية.

 عملية زبلفو الذي األثرمعرفة  حول سبحور األخَت ىذا أن ىو دراستنا دييز فما البحث، مشكلة حيث من أما
 الدراسات عكس ،ابدلؤسسات البنكية احمليطة ادلخاطر من التقليل يف البنكية العمليات اليت تقام على تدقيقال

نقاط  حول فيها البحث مشكلة سبحورت واليت البنكية، ادلؤسسات يفوادلخاطر معا  التدقيق تناولت اليت السابقة
 من فهناك الدراسة، موضوع البحث عنوان حسبوادلخاطر يف البنوك  ابلتدقيق مرتبطة وزلددة معينةوزوااي أخرى 

الذي يلعبو التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة  الدور حول فيها البحث مشكلة سبحورت من الدراسات تلك
فعالية نظام التدقيق  حول فيها البحث مشكلة سبحورت من وىناك ،الداخلية كآلية إلدارة ادلخاطر يف البنوك

 مشكلة سبحورت من وىناك ،العمليات البنكية ومسامهتو يف زبفيض سلاطر النشاط البنكيالداخلي يف معاجلة 
 من وىناك ،احلد من ادلخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية يف الداخلي التدقيق يلعبو الذي الدور حول فيو البحث

ة يف ظل ادلعايَت الدولية مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر البنكي حول فيو البحث مشكلة سبحورت
حول فعالية إستخدام أسلوب  فيو البحث مشكلة سبحورت من وىناك للتدقيق الداخلي وقواعد السلوك ادلهٍت،

 البحث مشكلة سبحورت من وىناك التقييم الذايت للرقابة من قبل إدارة التدقيق الداخلي للحد من ادلخاطر البنكية،
 حول فيو البحث مشكلة سبحورت من وىناك التدقيق يف إدارة ادلخاطر البنكية،حول الدور الذي تلعبو جلان  فيو

 الدور الذي يلعبو التدقيق اخلارجي يف تقوًن إدارة ادلخاطر يف البنوك.

 إبرازىا إذل سعت اليت األىداف وتنوعت تعددت سابقا أسلفنا فكما البحث، من اذلدف حيث من أما
 من رلموعة ربقيق إذل سعت دراسة فكل البنكية، ادلؤسسات يف وادلخاطر معا ابلتدقيق ادلتعلقة السابقة الدراسات
التدقيق الداخلي لإلئتمان  الذي يلعبو دورال معرفة إذل سعت من فهناك البحث، موضوع حسب األىداف

 ،ادلخاطر البنكيةالتدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة  دور معرفة إذل سعت من وىناك ،وسلاطره يف البنوك التجارية
وظيفة التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية وربسُت عمليات إدارة  دور معرفة إذل سعت من وىناك

 دور التدقيق التحليلي يف احلد من ادلخاطر البنكية، معرفة إذل سعت من وىناك ،ادلخاطر لغرض تفعيل احلوكمة
متطلبات  معرفة إذل سعت من وىناك يف إدارة ادلخاطر البنكية، جلان التدقيق دور معرفة إذل سعت من وىناك
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أثر  معرفة إذل سعت من وىناك الرقابة والتدقيق الداخلي إلدارة ادلخاطر البنكية وفق معايَت ابزل يف البيئة البنكية،
 سعت من وىناك ،يف ادلؤسسات البنكيةعلى ربليل سلاطر اإلئتمان  COSOالرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة 

 سعت اليت األىداف من ذلك وغَت دور جودة التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر يف القطاع البنكي، معرفة إذل
 معرفة إذل سعت فقد دراستنا أما. ربقيقها إذل البنوك يفوادلخاطر معا  التدقيق تتناول اليت السابقة الدراسات

 .ادلخاطر من التقليل خبصوص ذلك عن ينجم وما البنكية العمليات ومراجعة فحص يف التدقيق يلعبو الذي الدور

 يفوادلخاطر معا  التدقيق اليت زبص الذكر السابقة ادلواضيع فحسب البحث، إعداد منهجية حيث من أما
 الدراسة دبتغَتات عالقة لو ما لكل والتطرق لعرض الوصفي ادلنهج على إعتمدت فكلها البنكية، ادلؤسسات

( وادلخاطر بصفة عامة والتدقيق يف البنوك بصفة خاصة وتدقيق العمليات وادلخاطر البنكية بصفة أخص، التدقيق)
 سلرجات وشرح لتفسَت التحليلي ادلنهج على كذلك الدراسات تلك أغلب إعتمدت كما النظري، اجلانب يف

 زبدم منطقية وربليالت بنتائج اخلروج بغيةفيما خيص التدقيق وادلخاطر يف البنوك  النظرية وحىت التطبيقية الدراسة
 وادلنهج اإلستقرائياإلستدالرل وادلنهج  كادلنهج أخرى مناىج على إعتمدت دراسات ىناك كما العلمي، البحث

 من رلموعة أو زلددة بنكية مؤسسة حالة دراسة إما التطبيقي اجلانب يف تقريبا إعتمدت وكلها اإلستنباطي،
 يف اليت تنشط البنكية ادلؤسسات من ومتعددة متنوعة رلموعة على ميدانية دراسة وإما احملددة البنكية ادلؤسسات

 منهج إذل إضافة التحليلي وادلنهج الوصفي ادلنهج من كل على إعتمدت فقد دراستنا أما. ما دولة أو منطقة
 .التطبيقي اجلانب يف احلالة دراسة

 ادلستعملة األدوات وتنوعت تعددت فقد البحث، يف ادلستعملة والبياانت ادلعلومات مجع أدوات حيث من أما
 ابلتدقيق وادلتعلقة ذلا التطرق مت اليت السابقة الدراسات إعداد يف عليها ادلعتمد والبياانت ادلعلومات مجع يف

 واجملالت لكتبكا الثانوية ادلصادر على الدراسات تلك إعتمدت فقد البنكية، ادلؤسسات يف وادلخاطر معا
 والنظم القوانُت إذل إضافة اإلصلليزية،و  الفرنسيةو  العربية اللغات دبختلف واألطاريح والرسائل وادلذكرات وادلداخالت

كما إعتمدت  واإلصلليزية، والفرنسية العربية اللغات ودبختلف والدولية، الوطنية البنكي، للعمل ادلنظمة واللوائح
 بدون أو ابدلقابلة) واإلستبيان وادلالحظة( ادلنظمة وغَت ادلنظمة) ادلقابلةك األولية ادلصادر تلك الدراسات على

 علىاخلاصة دبتغَتات وعناصر البحث  والبياانت ادلعلومات مجع يف إعتمدان فقد لدراستنا ابلنسبة أما ،(مقابلة
 واللوائح والتنظيمات والتشريعات والقوانُت وادلذكرات والرسائل واألطاريح واجملالت لكتبكا الثانوية ادلصادر
 ادلقابلةك األولية ادلصادر كما إعتمدان على والفرنسية، واإلصلليزية العربية الثالثة وابللغات والدولية الوطنية البنكية،

 .الدراسة زلل ابلبنوك ادلدققُت بعض مع( ادلنظمة وغَت ادلنظمة)

 ربليل يف ادلستعملة التحليل أدوات وتنوعت تعددت فقد البحث، يف ادلستعملة التحليل أدوات حيث من أما
 يف وادلخاطر ابلتدقيق وادلتعلقة ذلا التطرق مت اليت السابقة الدراسات إعداد يف عليها ادلعتمد والبياانت ادلعلومات
 التحليل وبرانمج والقياسية والرايضية اإلحصائية األدوات على الدراسات تلك إعتمدت فقد البنكية، ادلؤسسات



 البنكية املؤسسات يف واملخاطر التدقيق حول السابقة الدراسات: الثاين الفصل

257 
 

 تلك من أي تستعمل فلمفكما أسلفنا سابقا  لدراستنا ابلنسبة أما اإلكسال، وجداول SPSS االحصائي
 ابدلقابلة اإلستعانة وبسبب البنكية ادلؤسسات يف التدقيق بعملية اخلاصة الكمية البياانت توفر عدم بسبب األدوات

 .الوصفي ابلتحليل اإلكتفاء مت وإمنا التحليل أبدوات ابالستعانة يسمح دل ما وىو ادلدققُت من زلددة رلموعةمع 

 يف عليها ادلعتمد احلالة دراسة أشكال وتنوعت تعددت فقد البحث، يف ادلعتمدة احلالة دراسة حيث من أما
 دراسة إعتمدت من منها ،البنوك يف وادلخاطر معا ابلتدقيق وادلتعلقة ذلا التطرق مت اليت السابقة الدراسات إعداد
 مؤسسات ما، دولة أو ما منطقة يف سواء احملددة، البنكية ادلؤسسات من رلموعة أو زلددة بنكية مؤسسة حالة
 عمومية بنكية مؤسسات أجنبية، أو وطنية بنكية مؤسسات ،تقليدية بنوافذ إسالمية أو إسالمية أو تقليدية بنكية

 حالة، كدراسة بنكية مؤسسات( 04) أربعة تناولت فقدفكما أسلفنا سابقا  دراستنا أما ،أو سلتلطة خاصة أو
 ومن أجنبية، بنكية مؤسسة( 02) وإثنان وطنية بنكية مؤسسة( 02) إثنان ىم الدورل اجلغرايف اإلنتماء حيث من

ومن حيث التعامل  خاصة، بنكية مؤسسة( 02) وإثنان عمومية بنكية مؤسسة( 02) إثنان ىم ادللكية حيث
 ( مؤسسة بنكية إسالمية.01وواحد ) بنكية تقليدية بنوافذ إسالمية مؤسسة( 03) ثالثةابلراب أو من عدمو ىم 

 عدم التالقي بني الدراسة احلالية وتلك الدراسات السابقةالتالقي و اثنيا: أوجه 

 متصلة بصفة البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات مع دراستنا تلتقي
 :يلي كما أخرى، وزوااي نقاط عدة يف( بعضها أو) معها تلتقي وال وسلتلفة، متعددة وزوااي نقاط عدة يف

 يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات مع دراستنا تلتقي البحث، موضوع حيث فمن
فجل  ،البنوك يف معا وادلخاطر التدقيق من كل حول يدور والذي البحث موضوع فكرة يف متصلة بصفة البنوك

، ابلضبط األثر الذي البنوكتلك الدراسات يدور موضوع حبثها حول العالقة التأثَتية بُت التدقيق وادلخاطر يف 
 من كل تناولت اليت السابقة الدراساتتلك  بعض مع دراستنا تلتقي ال كما. خيلفو التدقيق على ادلخاطر البنكية

 إحدى فمثال موضوع، كل حسب النقاط والزوااي بعض يف متصلة بصفة البنكية ادلؤسسات يف وادلخاطر التدقيق
مسامهة وظيفة التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية وربسُت عمليات  دلوضوع تطرقت السابقة الدراسات

وظيفة  مسامهة يف كان الدراسة ىاتو مع دراستنا تالقي فأوجو ،إدارة ادلخاطر لغرض تفعيل احلوكمة يف البنوك
 مسامهة يف كان الدراسة ىاتو مع دراستنا تالقي عدم وأوجو ،التدقيق الداخلي يف ربسُت عمليات إدارة ادلخاطر

 يكن صلب موضوع حبثنا. دل والذيوظيفة التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات مع دراستنا تلتقي البحث، مشكلة حيث من أما
 أن أي ،البنوك يفمعا  وادلخاطر التدقيق من كل حول تتمحور واليت البحث مشكلة يف متصلة بصفة البنوك

 يفوادلخاطر معا  التدقيق خيص فيما السابقة الدراسات حبث مشكالت أغلب مع حبثها مشكلة تلتقي دراستنا
فأغلب تلك الدراسات السابقة سبثلت مشكلة حبثها يف معرفة أثر التدقيق )الداخلي و/أو اخلارجي( يف  ،البنوك
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 كل تناولت اليت السابقة الدراسات بعض مع دراستنا تلتقي ال كما. لبنوكتقييم وتقوًن وإدارة ادلخاطر احمليطة اب
 حسب بتلك الدراسات اخلاصة البحث مشكالت من البعض يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من

مسامهة التدقيق الداخلي  حول حبثها مشكلة سبحورت السابقة الدراسات إحدى فمثال ،صلب موضوع كل حبث
 مشكلة تالقي فأوجو ،يف إدارة ادلخاطر البنكية يف ظل ادلعايَت الدولية للتدقيق الداخلي وقواعد السلوك ادلهٍت

مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر  يف كان الدراسة ىاتو حبث مشكلة مع بدراستنا اخلاصة البحث
تلك ادلسامهة  يف كان الدراسة ىاتو حبث مشكلة مع بدراستنا اخلاصة البحث مشكلة تالقي عدم وأوجو ،البنكية

 .ظل ادلعايَت الدولية للتدقيق الداخلي وقواعد السلوك ادلهٍتيف 

 وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات مع دراستنا تلتقي البحث، من اذلدف حيث من أما
 تلك أىداف بعض مع يلتقي دراستنا من اذلدف أن أي البحث، موضوع من اذلدف يف متصلة بصفة البنوك يف

فجل تلك الدراسات كان اذلدف من  ،البنوك يف وادلخاطر معا ابلتدقيق ادلتعلق البحث من اذلدف يف الدراسات
 مع دراستنا تلتقي ال كما. وراءىا ىو معرفة األثر الذي ينجم عن عملية التدقيق يف البنوك على إدارة ادلخاطر

 حسب األىداف بعض يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات بعض
إستخدام إدارة التدقيق الداخلي  معرفة إذل ىدفت السابقة الدراسات إحدى فمثال ،كل حبث  موضوعصلب 

 كان الدراسة ىاتو أىداف مع دراستنا من اذلدف تالقي فأوجو ،الذايت للرقابة للحد من ادلخاطر ألسلوب التقييم
 مع دراستنا من اذلدف تالقي عدم وأوجو ،التدقيق الداخلي للحد من ادلخاطرفعالية إدارة  معرفة من اذلدف يف

 .فعالية إستخدام التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذايت للرقابة معرفة من اذلدف يف كان الدراسة ىاتو أىداف

 التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات مع دراستنا تلتقي البحث، إعداد منهجية حيث من أما
 الدراسات وتلك دراستنا من كلف ،البحث موضوع إعداد منهجيات يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر
. البنوك بعض أو بنكية مؤسسة حالة دراسة ومنهج التحليلي وادلنهج الوصفي ادلنهج على إعدادىا يف إعتمدت

 بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراساتتلك  بعض مع دراستنا تلتقي ال كما
 اإلستدالرل ادلنهج ال تعتمد دل دراستناكما أسلفنا سابقا إن ف البحث، موضوع إعداد منهجيات بعض يف متصلة

 رلموعة على( القياسية النماذج ابستعمال قياسية أو إحصائية) ادليدانية الدراسة خالل من احلالة دراسة منهج وال
 .ما دولة أو منطقة يف العاملة البنوك من ومتعددة متنوعة

 اليت السابقة الدراسات مع دراستنا تلتقي البحث، يف ادلستعملة والبياانت ادلعلومات مجع أدوات حيث من أما
 إعداد يف ادلستعملة والبياانت ادلعلومات مجع أدوات يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت
 يف ادلستعملة والبياانت ادلعلومات مجع أدوات خيص فيما إعتمدت الدراسات وتلك دراستنا من فكل ،البحث
 سلتلف من وادلذكرات والرسائل واألطاريح وادلقاالت الكتب يف ادلتمثلة الثانوية ادلصادر من كل على البحث

 على إعتمدت كما والفرنسية، واإلصلليزية العربية اللغات دبختلف العادل عرب البحثية وادلراكز اجلامعية ادلؤسسات
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 الدراسات بعض مع دراستنا تلتقي ال كما(. ادلنظمة وغَت ادلنظمة) وادلقابلة ادلالحظة يف ادلتمثلة األولية ادلصادر
 والبياانت ادلعلومات مجع أدوات بعض يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت السابقة

 ،(اثنوي مصادر) تقياتادلل مداخالت على تعتمد دل دراستنافكما أسلفنا سابقا إن  البحث، إعداد يف ادلستعملة
 )مصدر أورل(. اإلستبيان على تعتمد ودل

 تناولت اليت السابقة الدراسات بعض مع دراستنا تلتقي البحث، يف ادلستعملة التحليل أدوات حيث من أما
 دراستنا من فكل ،البحث يف ادلستعملة التحليل أدوات بعض يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من كل

 وكليات معاىد يف ادلنجزة الدراسة خاصة للمعلومات الوصفي التحليل على فقط إعتمدت الدراسات تلك وبعض
 التدقيق من كل تناولت اليت السابقة الدراسات أغلب مع دراستنا تلتقي ال كما. السياسية والعلوم احلقوق

 دل دراستناكما أسلفنا سابقا إن ف البحث، يف ادلستعملة التحليل أدوات أغلب يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر
 االحصائي التحليل برانمج على وال والقياسية والرايضية اإلحصائية األدوات على ال ادلعلومات ربليل يف تعتمد

SPSS  وبسبب ابلتدقيق أوو/ البنكية ابدلخاطر اخلاصة الكمية البياانت توفر عدم بسبب اإلكسال، وجداول 
 .ابإلستبيان اإلستعانة عدم

 كل تناولت اليت السابقة الدراسات بعض مع دراستنا تلتقي البحث، يف ادلعتمدة احلالة دراسة حيث من أما
 تلك وبعض دراستنا من فكل البحث، يف ادلعتمدة احلالة دراسة يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من

 واخلاصة العمومية واألجنبية، الوطنية ،البنوك من ومتنوعة متعددة رلموعة على احلالة دراسة يف إعتمدت الدراسات
 السابقة الدراسات من اآلخر البعض مع دراستنا تلتقي ال كما. إسالمية بنوافذ والتقليدية اإلسالمية وادلختلطة،

كما أسلفنا ف البحث، يف ادلعتمدة احلالة دراسة يف متصلة بصفة البنوك يف وادلخاطر التدقيق من كل تناولت اليت
 الدراسات تلك عكس ،البنوك من واحد نوع من زلددة رلموعة على احلالة دراسة يف تعتمد دل دراستناسابقا إن 

 إما األجنبية، أو الوطنية إما اإلسالمية، البنوك حول أو التقليدية البنوك حول إما يتمحور بعضها كان اليت
 .أو ادلختلطة اخلاصة أو العمومية

 اثلثا: اإلضافة اليت أتت هبا الدراسة احلالية

لتدقيق العمليات البنكية )ادلتغَت األول،  التطرق ىوعن كل الدراسات السابقة اليت مت عرضها  دراستنا دييز ما
التجارية  لبنوكاحمليطة ابادلتغَت ادلستقل( وأثر ذلك يف التقليل من ادلخاطر البنكية )ادلتغَت الثاين، ادلتغَت التابع( 

وابلعمليات البنكية اليت تقوم هبا، فالعمليات البنكية ىنا تعترب حقل ورلال ودراسة حالة حبد ذاهتا إن صح التعبَت 
)دراسة حالة ال مكانية، أو دراسة حالة رلموعة من العمليات والوظائف داخل البنك( تندرج ضمن دراسة حالة 

دة مؤسسات بنكية، وىنا يف دراستنا يعترب التدقيق ىو ادلتغَت األول وىو ادلتغَت )مكانية( مؤسسة بنكية أو ع
ادلستقل، أما ادلخاطر )نقصد عموما ادلخاطر البنكية دبا يف ذلك ادلخاطر ادلالية( فتعترب ادلتغَت الثاين وىي ادلتغَت 
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)أي تدقيق العمليات البنكية( فيمكن  التابع، ومع إرتباط متغَت التدقيق ابلعمليات البنكية ضمن موضوعنا البحثي
إعتبار أن ادلتغَت األول أي ادلتغَت ادلستقل ىو "تدقيق العمليات البنكية" إن صح التعبَت أما ادلتغَت الثاين أي ادلتغَت 

)ىي دراسة احلالة(، ولب وجوىر ادلوضوع ىو  البنوكالتابع ىو ادلخاطر، وحقل الدراسة ىو ادلؤسسة البنكية أو 
دقيق العمليات البنكية يف التقليل من ادلخاطر، أي أثر ادلتغَت األول )ادلتغَت ادلستقل( يف التقليل من ادلتغَت أثر ت

للمؤسسات  تطرقنا فقد الثاين )ادلتغَت التابع( مع إسقاط ذلك على اجلانب التطبيقي من خالل دراسة احلالة،
، مث تكلمنا عن ادلخاطر احمليطة بتلك العمليات ادلؤسسات تلك البنكية مث عرضنا العمليات البنكية اليت تقوم هبا

مث تناولنا التدقيق مث تطرقنا إلدارة تلك ادلخاطر البنكية مع عرضنا ألىم النماذج الدولية إلدارة ادلخاطر، البنكية، 
ق اخلارجي وتطرقنا للتدقيابلبنوك فقد تطرقنا للتدقيق الداخلي بصفة خاصة،  البنوكبصفة عامة مث التدقيق يف 

)مكاتب التدقيق، زلافظ احلساابت، البنك ادلركزي، اللجنة  اذليئات القائمة على ذلك للبنوك من خالل سلتلف
، وتطرقنا ألىم األطر ادلرجعية دلهنة التدقيق على الصعيد الدورل البنوكادلصرفية وغَتىم( وتطرقنا للجنة التدقيق يف 

مث للرقابة البنكية الداخلية، وتطرقنا ألىم النماذج الدولية إلدارة اإلمتثال،  والوطٍت، وتطرقنا ألىم النماذج الدولية
 البنوكتعمقنا يف تدقيق العمليات البنكية مث تدقيق ادلخاطر احمليطة هبا، مث يف األخَت قمنا بدراسة حالة رلموعة من 

 .أجل التقليل من تلك ادلخاطردلعرفة كيف يساىم تدقيق العمليات البنكية وتدقيق ادلخاطر احمليطة هبا من 
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 :خالصة

لقد مت من خالل ىذا الفصل التطرق ملختلف الدراسات السابقة، اجلزائرية واألجنبية، ابللغة العربية وابللغات 
األجنبية كاإلجنليزية والفرنسية، على شكل أطاريح ورسائل ومذكرات أكادميية من خمتلف اجلامعات اجلزائرية 

ف اجملالت واملراكز البحثية الوطنية وعرب خمتلف واجلامعات عرب خمتلف دول العامل، وعلى شكل مقاالت من خمتل
أو  الدراسات اليت تناولت إما التدقيقأي دول العامل، ذات الصلة مبوضوع صلب حبثنا إما جزئيا أو كليا، جزئيا 

املخاطر يف املؤسسات البنكية، وكليا أي الدراسات اليت تناولت التدقيق واملخاطر معا يف املؤسسات البنكية، 
منا بعرضها مث مناقشتها وتوضيح أوجو التالقي بينها وبني دراستنا، وأوجو عدم التالقي بينها وبني دراستنا، حبيث ق

مث حددان ما أتت بو دراستنا مقارنة بتلك الدراسات، ومن ىذا كلو إتضحت لنا الفجوة العلمية بني دراستنا وتلك 
ة متثلت يف أن تلك الدراسات السابقة املعروضة، الدراسات وىو يدل على اإلختالف بينهما، فالفجوة العلمي

حسب حد علم الباحث، تطرقت بعضها للتدقيق يف املؤسسات البنكية وتطرقت بعضها للمخاطر يف املؤسسات 
البنكية وتطرقت بعضها للتدقيق واملخاطر معا يف املؤسسات البنكية، إما بصفة تكاملية كدور كل من التدقيق 

وكمة البنكية، وإما بصفة ثأييرية كثير التدقيق البنكي يف إدارة املخاطر البنكية، ولكن وال واملخاطر يف تفعيل احل
واحدة تطرقت بصريح العبارة لألير الذي خيلفو التدقيق املمارس على العمليات البنكية واملخاطر البنكية يف التقليل 

الدراسات السابقة وذلك ىو اإلختالف من تلك املخاطر، وىذه ىي الفجوة العلمية بني الدراسة احلالية و 
اجلوىري، إال أنو ابلرغم من ذلك إستفادت الدراسة احلالية كثيرا من الدراسات السابقة يف حتديد خمتلف زوااي 

وإجتاىات الدراسة احلالية، سواءا من أىداف تلك الدراسات أو منهجيات إعدادىا أو أدوات مجع ومعامل ونطاق 
عتمد عليها يف تلك الدراسات، أو ح ى من النتائ  والتوصيات اليت خرجت اها تلك املعلومات وحتليلها امل

 الدراسات، وىو ما ساعدان يف وضع فرضيات دراستنا وإعداد خطة البحث.

 



 
 
 
 
 
 

 :الثالثالفصل 
 املخاطر وإدارة التدقيق

 ابجلزائر البنكية املؤسسات من جمموعة مستوى على
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 متهيد:

لكل ما له عالقة الفصل األول بعد اخلوض يف اجلوانب املفاهيمية والتعريفية اخلاصة ابجلانب النظري يف 
ابلعمليات البنكية واملخاطر احمليطة هبا، وإدارة تلك املخاطر، وكل ما له عالقة ابلتدقيق بصفة عامة والتدقيق يف 

البنكية واملخاطر احمليطة هبا بصفة أخص، وبعد عرض ومناقشة البنوك بصفة خاصة وتدقيق كل من العمليات 
إما بصفة جزئية )التدقيق يف بعض ذات صلة ، الثاينيف الفصل  الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوعنا

حبيث مت الدراسات، واملخاطر يف بعض الدراسات( أو بصفة كلية )التدقيق واملخاطر معا يف بعض الدراسات(، 
التالقي وأوجه عدم التالقي بني دراستنا وتلك الدراسات مث عرض ما أتت به دراستنا خالفا للدراسات إبراز أوجه 

مت التطرق  ل هذا الفصل التطبيقي إسقاط كل ماالسابقة املعروضة على حد علم الباحث، سوف حناول من خال
من خالل دراسة حالة جمموعة من  اجلانب النظري، كل ما له عالقة بصلب املوضوع، على اجلانب التطبيقيله يف 

( مؤسسات بنكية، هم بنك التنمية احمللية والذي 40، حبيث سنتطرق ألربعة )املؤسسات البنكية الناشطة ابجلزائر
، وبنك الفالحة والتنمية الريفية والذي يعترب مؤسسة بنوافذ إسالمية عترب مؤسسة بنكية عمومية وطنية تقليديةي

وبنك اخلليج اجلزائر والذي يعترب مؤسسة بنكية خاصة أجنبية تقليدية عمومية وطنية تقليدية بنوافذ إسالمية، بنكية 
بنوافذ إسالمية، ومصرف السالم والذي يعترب مؤسسة بنكية خاصة أجنبية إسالمية، فبعد التعريف هبم مت التطرق، 

إىل ع على الوئائق واملستندات والتقارير وي ر ذلك، من عمليات املقابلة واإلطال حسب املعلومات املتحصل عليها
إبجراء عدة مقابالت  على مستوى تلك البنوك، حبيث قمناتدقيق العمليات البنكية وتدقيق املخاطر احمليطة هبا 

إضافة إىل حتليل وتلخيص الوئائق والتقارير وي ر ذلك  )حضوراي وعن بعد( مع جمموعة من املدققني لتلك البنوك
إستخلصنا من خالهلا جل ما له عالقة و ، ملستندات الورقية واإللكرتونية املتحصل عليها من تلك البنوكمن ا

مبوضوع حبثنا وهو ما مكننا من القيام بعمليات حماكاة حول س رورة بعض عمليات التدقيق اليت متس بعض 
 .على مستوى تلك البنوك العمليات البنكية واملخاطر احمليطة هبا

على مستوى تلك  التطرق لتدقيق العمليات البنكية واملخاطر احمليطة هبامن خالل هذا الفصل  حاولسنوعليه 
 من خالل ما يلي:املؤسسات البنكية اليت تنشط ابجلزائر 

 ابجلزائر البنكية واملخاطر العمليات على ابلتدقيق والقائمة املشرفة اجلهاتاملبحث األول: 

 ابجلزائر العمومية البنكية املؤسسات مستوى على املخاطر وإدارة التدقيقاملبحث الثاين: 

 ابجلزائر اخلاصة البنكية املؤسسات مستوى على املخاطر وإدارة التدقيقاملبحث الثالث: 
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 ابجلزائر البنكية وادلخاطر العمليات على ابلتدقيق والقائمة ادلشرفة اجلهاتادلبحث األول: 

تشرف وتقوم ابلتدقيق على العمليات وادلخاطر البنكية للمؤسسات البنكية ابجلزائر عدة جهات، منها ما ىي 
خالل ىذا ادلبحث لتلك  داخل ادلؤسسة البنكية ومنها ما ىي خارج ادلؤسسة البنكية، وعليو سوف نتطرق من

 اجلهات مع عرض دور بعضها فيما خيص تدقيق العمليات وادلخاطر البنكية احمليطة ابدلؤسسات البنكية.

 للتدقيق العملية وادلراحل ابلتدقيق والقائمة ادلشرفة اجلهاتادلطلب األول: 

مث  ابجلزائر البنكية سساتادلؤ  يفسنحاول من خالل ىذا ادلطلب عرض اجلهات ادلشرفة والقائمة ابلتدقيق 
 .للتدقيق العملية ادلراحلعرض 

 ابجلزائراجلهات ادلشرفة والقائمة ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية الفرع األول: 

 يفسنحاول من خالل ىذا الفرع عرض اجلهات اخلارجية والداخلية واجلهات األخرى ادلشرفة والقائمة ابلتدقيق 
 .ابجلزائر البنكية ادلؤسسات

 اجلهات اخلارجية ادلشرفة والقائمة ابلتدقيق يف أعمال ادلؤسسات البنكية ابجلزائروال: أ

يقوم ابلتدقيق على أعمال ادلؤسسات البنكية ابجلزائر رلموعة من اذليئات وادلؤسسات الوطنية، وىي دبثابة 
اليت تقوم هبا ادلؤسسات  ىيئات خارجية عن ادلؤسسات البنكية، حبيث تقوم ابلتدقيق والرقابة على كل األعمال

البنكية بصفة يومية ودورية، كما تقوم ابلتدقيق والرقابة على سلتلف ادلخاطر اليت ربيط ابدلؤسسات البنكية 
وفوق ذلك ىي اذليئات اليت تقوم ابلتدقيق والرقابة يف شروط إنشاء ادلؤسسات وابلعمليات البنكية اليت تقوم هبا، 

خيص ذلا وتقوم بفرض العقوابت عليها يف حالة ببوت إرتكاهبا للمخالفات القانونية البنكية ابجلزائر وإعطاء الًت 
 والعملية، كما ذلا احلق يف سحب الًتخيص من تلك البنوك وإيقاف نشاطها يف اجلزائر، وتتمثل تلك اذليئات يف:

دبوجب القانون  3269ديسمرب  31ىو أول مؤسسة نقدية مت أتسيسها يف اجلزائر ادلستقلة يف و  بنك اجلزائر: -
. وقد ورث بذلك التأسيس اختصاصات بنك اجلزائر الذي مت أتسيسو يف عهد االستعمار، 3111-69رقم 

وبتأسيسو أرادت اجلزائر أن تبني إرادهتا يف قطع أي عهد ذلا ابالستعمار وإبراز نيتها يف وضع ادلؤسسات اليت 
فإن  9331دلتعلق ابلنقد والقرض الصادر يف أوت ا 33-31. ووفقا لألمر 2تعرب عن سيادهتا واستقالذلا

ىو مؤسسة وطنية تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلايل، وقد أصبح منذ صدور القانون  اجلزائر بنك
إىل قواعد احملاسبة التجارية ابعتباره اتجرا يف عالقاتو  بنك اجلزائريتعامل مع غريه ابسم "بنك اجلزائر" وخيضع 

                                                             
 .52، ص مرجع سبق ذكره، التقنيات البنكيةفضيل فارس،  1
 .186، ص مرجع سبق ذكره، الطبعة الرابعة، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  2
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أمسالو مكتتب كلية من طرف الدولة ويقع مقره يف اجلزائر العاصمة، وىو ديثل قمة النظام البنكي مع غريه ور 
ابعتباره ادللجأ األخري لإلقراض وبنك اإلصدار الوحيد ابجلزائر، وىو ادلسؤول األول عن السياسة النقدية ومن 

 .1مهامو تقدمي السيولة ادلتاحة للبنوك واخلزينة العمومية

، فمجلس اإلدارة يتكون من زلافظ رللس اإلدارة ورللس النقد والقرضر بنك اجلزائر رللسان، مها ويتوىل أمو 
وبالبة نواب، حبيث أن احملافظ ودبساعدة النواب يشرف على إدارة وتسيري شؤون البنك ادلركزي، أما رللس النقد 

لبنك وشخصيتني زبتاران من طرف والقرض فيكلف أبداء دور السلطة النقدية ويتكون من أعضاء رللس إدارة ا
 .2رئيس احلكومة بناءا على خربهتم وكفاءهتم يف الشؤون ادلالية واالقتصادية

 وعليو يتميز بنك اجلزائر ابخلصائص التالية:
 مؤسسة مالية نقدية؛ 
 التمتع ابإلستقاللية ادلعنوية وادلالية؛ 
 ترأس ىرم اجلهاز البنكي اجلزائري؛ 
 دولة؛تعمل بال ىوادة لصاحل ال 
 ادلسؤول على صياغة السياسة النقدية الرشيدة وعلى إدارة شؤون النقد واالئتمان؛ 
 ادلسؤول عن عملية إصدار وطبع النقود ادلعدنية والورقية؛ 
 ادللجأ األخري إلقراض البنوك وادلؤسسات ادلالية، وانفراده إبجراء عمليات اعادة اخلصم؛ 
  الربح؛مؤسسة غري رحبية فهو ال يهدف إىل ربقيق 
 ادلستشار النقدي وادلايل للحكومة فيما خيص السياسة االقتصادية للدولة، والعمليات مع اخلارج؛ 
 .ادلسؤول على رقابة عمل سلتلف البنوك وادلؤسسات ادلالية اليت تنطوي ربت لواء اجلهاز البنكي اجلزائري 

 ان العامل، وىي:معظم بلد مع سلتلف البنوك ادلركزية يفظائف تتشابو فلبنك اجلزائر و 
  وظيفة إصدار وتدمري النقود القانونية )بنك اإلصدار(؛بيقوم بنك اجلزائر 

 يقوم بنك اجلزائر بدور البنك ابلنسبة للبنوك األخرى )بنك البنوك(؛ 

 يقوم بنك اجلزائر بدور البنك والوكيل وادلستشار مايل للحكومة )بنك الدولة(؛ 

  ق النقدية؛يقوم بنك اجلزائر بوظيفة تسيري السو 

 يعترب بنك اجلزائر القيم )ادلسؤول( عن االحتياطات النقدية للمصارف التجارية؛ 

 يعترب بنك اجلزائر القيم )ادلسؤول( على احتياطات الدولة من العمالت األجنبية؛ 

 يقوم بنك اجلزائر ابلتحكم يف حجم وسائل الدفع )أو عرض النقود(؛ 

 يعترب بنك اجلزائر آخر ملجأ لإلقراض؛ 

                                                             
 .44، ص مرجع سبق ذكره، ادلعاصر يف االقتصاد وادلنامجنتب، عبد القادر مغريب، سليم دي 1
 .50-44ص: ، ص نفس ادلرجع 2



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من جمموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

266 
 

 يعترب بنك اجلزائر بنك ادلقاصة ادلركزي؛ 
 ادلؤسسات البنكية الناشطة يف  وأعمال كل على أنشطة والتفتيش يقوم بنك اجلزائر بوظيفة الرقابة والتدقيق

 .اجلزائر

فبنك اجلزائر يقوم أبعمال الرقابة والتدقيق والتفتيش على أعمال ادلؤسسات البنكية ادلنطوية ربت سقفو، 
عمال من قبل مصاحل مركزية اتبعة لبنك اجلزائر سلتصة بتلك األعمال، ومن أبرز تلك ادلصاحل صلد وتكون تلك األ

ادلفتشية العامة لبنك اجلزائر وسلتلف مركزايت ادلخاطر ومركزية ادلستحقات غري ادلدفوعة ومركزية مكافحة إصدار 
 ايل الذين مت التطرق ذلم سابقا.الشيكات بدون رصيد ومركزية ادليزانيات وخلية معاجلة االستعالم ادل

وتتم عمليات الرقابة والتفتيش والتدقيق على أعمال ادلؤسسات البنكية من قبل بنك اجلزائر ابلتنسيق مع كل 
من رللس النقد والقرض واللجنة ادلصرفية، وتتم عمليات الرقابة والتدقيق والتفتيش من خالل طريقتني إما الطريقة 

 ادلالية وادلؤسسات البنوك ومستندات إقرارات أساس على تتم ادلستنديةيف ادلوقع، فالطريقة  ادلستندية أو الطريقة
واليت يتم مراقبتها وتدقيقها والتفتيش يف زلتواىا على مستوى مصاحل بنك اجلزائر ادلختصة،  اجلزائر بنك إىل ادلرسلة

ادلديرية ) ادلالية وادلؤسسات البنوك إىل ميدانية راقبةم بعثاتبنك اجلزائر ل إرسالأما الطريقة يف ادلوقع فتتم من خالل 
ويتم من خالذلا إجراء مهام تفتيش وتدقيق ورقابة  (والفروع والوكاالت العامة وادلديرايت ادلركزية وادلديرايت اجلهوية

 م بذلك.على أعمال ادلؤسسات البنكية يف ادليدان من قبل األعوان ادلكلفني بذلك وادلخول ذلم القانون القيا
إن ادلفتشية العامة لبنك اجلزائر، يف إطار سعيها لفرض الرقابة والتدقيق يف عمليات ادلؤسسات البنكية وادلخاطر 

 :1احمليطة هبا، فهي تسعى من خالل الرقابة/التدقيق/التفتيش ادلستندي دلا يلي
 بنك اجلزائر؛ادلالية إىل مصاحل وادلؤسسات البنوك من ادلالية ادلعلومات نقل انتظام ضمان  
 التنظيمية؛ التقارير إعداد ألطر إمتثال ادلؤسسات البنكية وادلالية ضمان 
 يف تقارير ادلؤسسات البنكية؛ الواردة ادلعلومات صدق ضمان 
 ادلفروضة واحملددة من قبل بنك اجلزائر  االحًتازية والنسب للقواعد إمتثال ادلؤسسات البنكية وادلالية ضمان

 رض؛ورللس النقد والق
 هبا؛ ادلعمول لألنظمة مالءمتها ومدى الواردة ادلعلومات معاجلة ضمان 
 ،اللجنة إىل األمر إحالة حىت أو اإلقرارات، إرسال عدم حالة يف القيام إبزباذ اإلجراءات القانونية والتأديبية 

 .ات البنكية وادلاليةالكاذب يف اإلقرارات من قبل ادلؤسس اإلعالن أو رفض إرسال اإلقرارات حالة يف ادلصرفية،
كما أن ادلفتشية العامة لبنك اجلزائر، يف إطار سعيها لفرض الرقابة والتدقيق على البنوك وادلؤسسات ادلالية، 
فهي تسعى من خالل بعثات الرقابة/التدقيق/التفتيش يف ادلوقع )على مستوى ىياكل ادلؤسسات البنكية وادلالية( 

 ادلنفذة البنكية العمليات انتظام ، وىذا ما يضمنادلهنية للقواعد الصارم ثالواالمت الرشيدة احلوكمة ضمانإىل 
 .الفور على منها والتحقق عليها احلصول مت اليت الكمية البياانت مع اجلزائر لبنك ادلعلنة البياانت ومطابقة

                                                             
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة. 1
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على أعمال البنوك  البنكي والرقابة اإلشراف عن ادلسؤولة السلطة اللجنة ادلصرفية: إن اللجنة ادلصرفية ىي -
على مستوى ىياكل ادلؤسسات البنكية  ادلوقع ويف الفور على تنفيذه يتم الذي وادلؤسسات ادلالية يف اجلزائر

 وشلارسة ادلستندية الرقابة تنفيذ عن ادلصرفية، اللجنة عن نيابة مسؤول، اجلزائر بنكف وادلالية العاملة يف اجلزائر،
 ئو.عمال قبل من ادلوقع يف الرقابة

تتكون اللجنة ادلصرفية من احملافظ رئيسا، وبالبة أعضاء خيتارون حبكم كفاءهتم يف اجملال البنكي وادلايل 
واحملاسيب، وقاضيني ينتدابن من احملكمة العليا خيتارمها الرئيس األول ذلذه احملكمة بعد إستشارة اجمللس األعلى 

 .1للقضاء
اقبة مدى احًتام البنوك وادلؤسسات ادلالية لألحكام التشريعية والتنظيمية تقوم اللجنة ادلصرفية بعدة مهام منها مر 

ادلطبقة عليها، وتقوم ابدلعاقبة على اإلخالالت اليت تتم معاينتها، كما تفحص اللجنة شروط استغالل البنوك 
دلهنة البنكية، كما وادلؤسسات ادلالية وتسهر على نوعية وضعيتها ادلالية، كما تسهر على احًتام قواعد حسن سري ا

تعاين، عند اإلقتضاء، ادلخالفات اليت يرتكبها أشخاص ديارسون نشاطات البنك أو ادلؤسسة ادلالية دون أن يتم 
، كما تقوم بدور رقايب فيما خيص 112-03إعتمادىم وتطبق عليهم العقوابت التأديبية ادلنصوص عليها يف األمر 

 مكافحة تبييض األموال وسبويل اإلرىاب.
 دبوجب أنشئ البنكي اجلزائري، النظام يف ادلستقلة اإلدارية السلطات بني من يعتربرللس النقد والقرض:  -

يف اجلزائر  البنكية ادلهنة تنظيم مهمة نقدية سلطة بصفتو لو أوكلادلتعلق ابلنقد والقرض،  10-40 رقم القانون
 اجملال يف تشريعية سلطة ت جلنة ابزل، وىو يعتربعلى وجو يتماشى مع ادلعايري الدولية ابخلصوص معايري ومقررا

 .التنفيذية السلطة عن مستقلة البنكي
يتكون رللس النقد والقرض من أعضاء رللس إدارة بنك اجلزائر، وشخصيتني زبتاران حبكم كفاءهتما يف 

 :4لقة دبا أييت، خيول اجمللس صالحيات بصفتو سلطة نقدية يف ادليادين ادلتع3ادلسائل االقتصادية والنقدية
 إصدار النقد وتغطيتو؛ 
  مقاييس وشروط عمليات البنك ادلركزي، السيما فيما خيص اخلصم والعمليات ادلتصلة ابدلعادن الثمينة

 والعمالت؛
 ربديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها؛ 
 غرف ادلقاصة؛ 
 سري وسائل الدفع وسالمتها؛ 

                                                             
 .106دة ، ادلامرجع سبق ذكره، ادلتعلق ابلنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ يف  11-03أمر رقم  1
 .105، ادلادة نفس ادلرجع 2
 .58، ادلادة نفس ادلرجع 3
 .62، ادلادة نفس ادلرجع 4



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من جمموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

268 
 

 ؤسسات ادلالية وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاهتا، السيما ربديد احلد األد ى من شروط إعتماد البنوك وادل
 رأمسال البنوك وادلؤسسات ادلالية؛

 شروط فتح مكاتب سبثيل البنوك وادلؤسسات ادلالية األجنبية يف اجلزائر؛ 
 خاطر وتوزيعها، ادلقاييس والنسب اليت تطبق على البنوك وادلؤسسات ادلالية السيما فيما خيص تغطية ادل

 والسيولة والقدرة على الوفاء وادلخاطر بوجو عام؛
 محاية زابئن البنوك وادلؤسسات ادلالية السيما يف رلال العمليات مع ىؤالء الزابئن؛ 
  ادلقاييس والقواعد احملاسبية اليت تطبق على البنوك وادلؤسسات ادلالية مع مراعاة التطور احلاصل على الصعيد

ادليدان، وكذا كيفيات وآجال تبليغ احلساابت والبياانت احملاسبية اإلحصائية والوضعيات لكل  الدويل يف ىذا
 ذوي احلقوق، السيما منها بنك اجلزائر؛

 طة يف اجملالني ادلصريف وادلايل؛الشروط التقنية دلمارسة ادلهنة ادلصرفية ومهنيت االستشارة والوسا 
 الصرف؛ ربديد أىداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط 
 .التنظيم القانوين للصرف وتنظيم سوق الصرف؛ تسيري إحتياطات الصرف 
ادلتعلق ابلنقد والقرض جيب  11-03من األمر رقم  100زلافظو احلساابت )التدقيق اخلارجي(: وفقا للمادة  -

ت على على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع البنك األجنيب أن يعني زلافظني ابنني للحسااب
، يكلف زلافظو احلساابت ابلتدقيق القانوين للقوائم ادلالية للبنوك وادلؤسسات ادلالية زلل التدقيق، إضافة 1األقل

إىل إبداء الرأي الفين احملايد حول نظام الرقابة الداخلية ابلبنك نظام إدارة ادلخاطر البنكية وصحة إجراء تنفيذ 
لقرض وعمليات اخلزينة وغري ذلك، فهم بقيامهم بذلك يعتربون ىيئة بعض العمليات البنكية السيما عمليات ا

 رقابة وتدقيق خارجية فعالة على ادلؤسسات البنكية وادلالية الناشطة يف اجلزائر.
 :2يتعني على زلافظي حساابت البنوك وادلؤسسات ادلالية، زايدة على إلتزاماهتم القانونية، القيام دبا أييت

 افظ بكل سلالفة ترتكبها ادلؤسسة البنكية اخلاضعة دلراقبتهم؛أن يعلموا فورا احمل 
 أن يقدموا حملافظ بنك اجلزائر تقريرا خاصا حول ادلراقبة اليت قاموا هبا؛ 
  أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول منح ادلؤسسة البنكية أية تسهيالت ألحد األشخاص الطبيعيني

كية، ادلسامهني يف ادلؤسسة البنكية، ادلؤسسات التابعة جملموعة البنك أو أو ادلعنويني )مسريي ادلؤسسة البن
مقرىم ادلؤسسة ادلالية(، أما فيما خيص فروع البنوك وادلؤسسات ادلالية األجنبية فيقدم ىذا التقرير دلمثليها يف 

 جلزائر؛اب
 للبنك أو ادلؤسسة ادلالية. أن يرسلوا إىل زلافظ بنك اجلزائر نسخة من تقاريرىم ادلوجهة للجمعية العامة 

 
                                                             

 .100، ادلادة مرجع سبق ذكره، ادلتعلق ابلنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ يف  11-03أمر رقم  1
 .101، ادلادة نفس ادلرجع 2
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 اجلهات الداخلية ادلشرفة والقائمة ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية ابجلزائراثنيا: 

يندرج ضمن اذليكل التنظيمي للمؤسسات البنكية ابجلزائر مصاحل )جلان، مديرايت، دوائر، أقسام( تقوم 
ك ىو السعي لسالمة وإستقرار نشاط دبختلف عمليات التدقيق على البنك وعلى أعمالو، واذلدف من ذل

ادلؤسسة البنكية وضمان كل الشروط الضرورية اليت يسعى من خالذلا البنك إىل ربقيق أداء بنكي متميز إضافة إىل 
محاية أموال ادلودعني وادلستثمرين يف البنك، ومن بني تلك اجلهات الداخلية ادلشرفة والقائمة ابلتدقيق يف 

 زائر صلد:ادلؤسسات البنكية ابجل

 الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 2011 نوفمرب 28 يف ادلؤرخ 08-11 رقم النظاممن  2جلنة التدقيق: حسب ادلادة  -
، جلنة التدقيق ىي جلنة منبثقة ومنشأة من قبل ىيئة ادلداول )رللس اإلدارة / رللس ادلالية وادلؤسسات للبنوك

 .1لة يف شلارسة مهامهاادلراقبة( ابدلؤسسة البنكية، لتساعد ىيئة ادلداو 

 :2التاليةاإلشرافية والرقابية جموعة من ادلهام دب ابدلؤسسات البنكية تقومإن جلنة التدقيق 

 اإلشراف التام وادلطلق على عملية إعداد القوائم ادلالية ادلعدة من قبل مديرية احملاسبة وادلالية ابدلؤسسة البنكية؛ 
 التدقيق الداخلي ادلعمول هبا من قبل مديرية التدقيق الداخلي  اإلشراف التام وادلطلق على كافة أعمال

 ابدلؤسسات البنكية؛
  وضع وفرض تطبيق السياسات احملاسبية اليت جيب على البنك إتباعها عند معاجلة ادلعلومات ادلالية واحملاسبية

 وأبناء إعداد القوائم ادلالية للبنك؛
 ادلؤسسة البنكية؛دعم وتعزيز استقاللية عمل ادلدقق اخلارجي يف  
  ابإلستعانة بطرف خارجي )زلافظ احلساابت القانوين أو مكاتب التدقيق(؛ للبنكتدقيق القوائم ادلالية 
 تدقيق وتقييم وتقومي نظام الرقابة الداخلية ابدلؤسسة البنكية؛ 
 وين أو مكتب إعداد التوصيات اخلاصة ابختيار رللس إدارة البنك للمدقق اخلارجي )زلافظ احلساابت القان

 تدقيق( وربديد أتعابو؛
 العمل على حل ادلشاكل واخلالفات اليت قد ربدث بني إدارة ادلؤسسة البنكية وادلدقق اخلارجي؛ 
 إعداد التوصيات اخلاصة بتعيني ادلسؤول األول عن التدقيق الداخلي وادلدققني ادلساعدين لو ابلبنك؛ 
 بيق قواعد حوكمة البنوك وادلؤسسات ادلالية.التأكد من التزام إدارة ادلؤسسة البنكية بتط 
التدقيق الداخلي: ىو نشاط )وظيفة( مستقل وموضوعي داخل ادلؤسسة البنكية، اتبعا إداراي إلدارة البنك  -

ووظيفيا للجنة التدقيق، يعمل ربت إشراف وتوجيهات ىاتو األخرية، ويهدف إىل إضافة قيمة للبنك من 

                                                             
 .2، ادلادة مرجع سبق ذكره، ادلالية وادلؤسسات للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق ،2011 نوفمرب 28 يف ادلؤرخ 08-11 رقمنظام  1
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة. 2
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ادلالية واإلدارية والتقنية وتقييم نظام الرقابة الداخلية وتقييم نظام إدارة ادلخاطر  خالل تقييم كافة نشاطات البنك
ابلبنك وسلتلف النظم األخرى وتقييم األعمال ادلالية واحملاسبية وتقييم إدارة اإلمتثال ابلبنك وفحص مدى 

 مدى وتقومي بفحص هتتما، فهي سالمة اإلجراءات ادلتبعة يف تنفيذ العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر احمليطة هب
 .البنك يف احلوكمة مبادئ تطبيق ذبسيد وابلتايل ابدلعلومات إدارة البنك وإمداد الرقابية األساليب فاعلية

 ىيديارس التدقيق الداخلي ابلبنك على مستوى مديرية/دائرة/قسم/مصلحة التدقيق الداخلي، ىاتو األخرية 
 للمؤسسة التنظيمي للهيكل والرقابة التدقيق أشكال دبختلف تقوم البنكية، ؤسسةللم العليا لإلدارة اتبع فين جهاز
 والسجالت، الدفاتر يف مدون ىو دلا احلسابية الصحة من للتأكد ادلتبعة وادلقاييس اإلجراءات وجلميع البنكية
 على وتشجيعهم لعاملني،ل اإلنتاجية الكفاءة ورفع الضياع، أو التلف أو السرقة من البنكية ادلؤسسة أصول ومحاية

 .1ادلوضوعة أو ادلرسومة اإلدارية ابلسياسات التمسك
 والزايرات ادلفاجئ، الفعلي اجلرد منها عدة بوسائل أعماذلا البنكية ابدلؤسسات الداخلي التدقيق دائرة سبارس

 للتأكد واحملاسبية واإلدارية ادلالية ادلختلفة األنظمة وفحص اإلداري والتدقيق احملاسيب والتدقيق ،(التفتيش) الدورية
 تقارير شكل على أعماذلا نتائج ترفع، و الداخلي والضبط الثنائية الرقابة خالل من الذاتية الرقابة تضمن أهنا من

 مث ومن ادلعين، البنك يف بو ادلعمول الًتتيب وفق التدقيق جلنة أو العام ادلدير أو اإلدارة رللس رئيس إىل مكتوبة
 .2ذلك إىل احلاجة تدعو حيث قاريرالت ىذه متابعة

 :3تسعى دائرة التدقيق الداخلي ابدلؤسسات البنكية إىل ربقيق رلموعة من األىداف من أبرزىا
 ابلبنك؛ ادلخاطر فحص وتقييم إدارة 
 الداخلية ابلبنك؛ الرقابة نظام وتقييم فحص 
 فحص وتقييم مدى تطبيق احلوكمة يف البنك؛ 
 ذ العمليات البنكية؛فحص وتقييم صحة وسالمة تنفي 
 فحص وتقييم التقارير ادلالية ادلعدة على مستوى البنك؛ 
 فحص وتقييم النظم والسياسات احملاسبية ادلعتمدة يف البنك؛ 
 فحص وتقييم نظم وإجراءات العمل ادلعتمدة وادلتبعة يف البنك؛ 
 فحص وتقييم نظام الضبط الداخلي ادلعتمد وظروف العمل يف ادلؤسسة البنكية؛ 
 ذلا؛ الفعلي الوجود من والتحقق األصول حلماية ادلستخدمة وتقييم الوسائل فحص 
  ؛واخلارجيةفحص وتقييم إمتثال البنك للسياسات واألنظمة والقوانني واللوائح البنكية الداخلية 
 البنوك يف ةادلطبق العمل وإجراءات نظم وربديث بتطوير ادلتعلقةجمللس اإلدارة واإلدارة العليا و  التوصيات تقدمي. 

                                                             
 .224-228، ص ص: مرجع سبق ذكره، التدقيق والرقابة يف البنوكخالد أمني عبد هللا،  1
 .44، ص نفس ادلرجع 2
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 جهات أخرى مشرفة وقائمة ابلتدقيق يف أعمال ادلؤسسات البنكية ابجلزائراثلثا: 

اليت مت  ابجلزائر البنكية ادلؤسسات يف ابلتدقيق والقائمة ادلشرفةواجلهات اخلارجية  الداخلية لجهاتإضافة ل
 :1البنكية ابجلزائر منها ذكرىا سابقا، ىناك جهات أخرى مشرفة وقائمة ابلتدقيق يف أعمال ادلؤسسات

وىي عبارة عن مكاتب تدقيق خارجية ديكن اللجوء إليهما من قبل  مكاتب التدقيق )التدقيق اخلارجي(: -
ادلؤسسات البنكية بصفة تعاقدية من أجل احلصول على خدماهتا الرقابية والتوكيدية واإلستشارية، فمجال 

، فيمكن لتلك والتقنية بنك ادلالية وغري ادلالية واإلداريةعملها يف ادلؤسسات البنكية يشمل أغلب نشاطات ال
ادلكاتب بناءا على طلب رللس إدارة البنك فحص وتدقيق األعمال ادلالية واحملاسبية للبنك وتقدمي ادلشورة 

رة البنك، كما تستطيع تلك ادلكاتب فحص وتقييم وتقومي نظام الرقابة الداخلية ادلطبق يف إلداوالتوجيهات 
ك إضافة إىل فحصها دلختلف النظم األخرى كنظام إدارة ادلخاطر والنظم اآللية وإبداء رأيها حول صحتهم البن

، وغري ذلك، ومن أىم مكاتب التدقيق وسالمتهم، كما ديكنها فحص صحة وسالمة تنفيذ العمليات البنكية
 .BDOومكاتب  KPMGيف اجلزائر واليت تقدم خدماهتا للمؤسسات البنكية صلد مكاتب 

تقوم ادلفتشية العامة للمالية أبعمال التدقيق والتفتيش يف أعمال ادلؤسسات البنكية  ادلفتشية العامة للمالية: -
وادلالية يف اجلزائر، فهي تقوم بذلك إبعتبارىا إحدى ادلصاحل التابعة لوزارة ادلالية، ىاتو األخرية ديكنها تكليف 

الية، من جهة، تقف على قمة اذلرم ادلايل يف اجلزائر وكل ادلؤسسات تلك ادلفتشية بتلك األعمال ألن وزارة ادل
البنكية وادلالية اتبعة ذلا وابلتايل ىي مطالبة ابلرقابة على أعماذلا، ومن جهة أخرى، تعترب وزارة ادلالية ادلمثل 

م هبا ادلفتشية العامة ادلايل للدولة اجلزائرية اليت تشرف على مالية الدولة، فأعمال التفتيش والتدقيق اليت تقو 
للمالية ابدلؤسسات البنكية تشمل اجلانب ادلايل واحملاسيب واجلانب العمليايت وحىت سياسات إدارة ادلخاطر 

 وعمليات اإلختالس الداخلي.للخارج ومكافحة عمليات تبييض وهتريب األموال 
ادلختلطة برأس مال عمومي، وذلك و ية العموم البنوكابلرقابة على أعمال  يقوم رللس احملاسبة رللس احملاسبة: -

دلبدأ الرقابة على ادلال العام، فكل أنواع تلك ادلؤسسات البنكية زبضع لرقابة وتدقيق وتفتيش رللس احملاسبة، 
وديكن ذلذا األخري فرض العقوابت التأديبية على مسريي وموظفي تلك ادلؤسسات البنكية إذا ببتت سلالفات 

 ليات اإلختالس والتبذير وعمليات إستغالل ادلال العام لألعمال الشخصية.ضد صاحل ادلال العام كعم
تقوم ىيئات الضرائب ابلرقابة والتفتيش والتدقيق يف ادلؤسسات البنكية، ألن ىاتو األخري ىي  ىيئات الضرائب: -

حملاسيب على شكل مؤسسات مسامهة يف القانون اجلزائري، وابلتايل ىي زبضع للرقابة احملاسبية والتحري ا
اخلاص دبجموعة العمليات البنكية، فاذلدف من رقابة ىيئات الضرائب على أعمال ادلؤسسات البنكية ىو 
إختبار زلاسبة البنك ومقابلتها مع ادلعلومات ادلتحصل عليها من قبل إدارة البنك من أجل تقدير صحة 

أن تتأكد صحة تقدير حجم الضرائب التصرحيات اليت قدمها البنك دلصلحة الضرائب، ألن ىاتو األخري جيب 
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ادلفروضة على العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسات البنكية وجيب ربصيلها منها، تتمثل الضرائب اليت زبضع ذلا 
ادلؤسسات البنكية يف اجلزائر يف الضريبة على أرابح الشركات والرسم على القيمة ادلضافة والرسم على النشاط 

 خل اإلمجايل فئة ادلستخدمني والعمال وكذلك الرسم على العقار.ادلهين والضريبة على الدا

 ادلراحل العملية للتدقيق يف ادلؤسسات البنكيةالفرع الثاين: 

تتضمن عملية التدقيق بالبة مراحل أساسية، مرحلة التحضري واإلعداد لعملية التدقيق، مث مرحلة تنفيذ عملية 
عملية التدقيق ادلنفذة مث متابعة التوصيات اليت مت إقًتاحها بعد هناية عملية التدقيق، مث مرحلة إعداد التقرير اخلاص ب

 قبل من ادلمنوح التفويض ىو التدقيق، إال أن تلك اخلطوات الثالبة تسبقهم عملية إصدار أمر دبهمة، فهذا األخري
يابة عن رللس إدارة البنك )يف الداخلي )يف حالة التدقيق الداخلي( ومن قبل جلنة التدقيق ن للتدقيق ادلسؤول األول

للمدققني )الداخليني يف حالة  الوشيك ابلتدخل ادلعنيني الرئيسيني ادلسؤولني يبلغ والذي ،حالة التدقيق اخلارجي(
التدقيق الداخلي، اخلارجيني يف حالة التدقيق اخلارجي(، وجيب أن يتضمن األمر دبهمة رلموعة من العناصر  

مدة ادلهمة، وادلصاحل ادلعنية ابلتدقيق، ومسؤول وأعضاء ادلهمة، واتريخ بداية يق، و كموضوع وأىداف مهمة التدق
 فيما يلي بعض التفصيل لتلك ادلراحل: ادلهمة.

 مرحلة التحضري واإلعداد لعملية التدقيقأوال: 

 مكتبو، يفابلتحضري واإلعداد لعملية التدقيق  ادلدقق ويقوم ،مهمة التدقيق طالقنإ معتتوافق ىاتو ادلرحلة 
وادلصلحة أو الوكالة  البنكي ابلنشاط ادلتعلقة) التدقيق دلهمة الالزمة ادلعلومات ومجع البحث ادلرحلة ىذه وتتطلب

الفهم والقراءة اجليدة والشاملة لكل ما حييط بعملية  ادلدقق على جيب ادلرحلة، ىذه خالل، و (اليت سيتم التدقيق هبا
وضوع وأىداف التدقيق وبكل ما خيص ادلصلحة أو الوكالة زلل التدقيق وكذلك التدقيق تلك وبكل ما لو عالقة دب

 :1اللوائح والتنظيمات ودليل اإلجراءات اخلاصة دبوضوع التدقيق، تتخلل ىاتو ادلرحلة عدة خطوات أساسية ىي

 ادلراد يدانادل فهم تربط فهي وابلتايل للمهمة، واإلعداد الدراسة مرحلة العمل خطة تنظمإعداد خطة العمل:  -
وفرص التحسني، جيب على ادلدقق خالل ىاتو  ادلخاطر ادلعتادة وإدراك األمر دبهمة خالل من واحملدد تدقيقو

 وفرص ابدلخاطر للتدقيق، الوعي قابلة أجزاء إىل ادلهمة موضوع تدقيقو، تقسيم ادلراد ادليدان اخلطوة معرفة
 .التحسني

 وحدودىا، ادلهمة يف التحقيق زلاور على الرمسي الطابع ويضفي التوجيهي التقرير إعداد التقرير التوجيهي: حيدد -
 الداخلي التدقيق مهمة أىداف التوجيهي التقرير التدقيق، حيدد حيققها أن جيب اليت األىداف يف عنها ويعرب
 .العمل احملددة، رلال العامة، األىداف األىداف :عناوين بالبة ربت
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 دقيقمرحلة تنفيذ عملية التاثنيا: 

 مستوى على ادليدان، يف رئيسي بشكل ادلدققون هبا يقوم اليت للمهمة التنفيذي العمل مع تتوافق ىاتو ادلرحلة
 :1يلي كما ىي ادلرحلة ذلذه الرئيسية وادلراحل للرقابة، اخلاضعة اذلياكل

خالل ىذا االجتماع اجللسة اإلفتتاحية تتم على مستوى البنك ادلراد تدقيقو، وديكن للمدققني من االجتماع و  -
 التعرف على ادلسؤولني وتقدمي برانمج التدقيق وشرحو ذلم.

برانمج التدقيق فهو وبيقة ومستند داخلي للخدمة ويتم من خاللو ربديد ادلهام وتوزيعها، وىذا الربانمج يتم  -
 إنشاءه من قبل فريق ادلهمة ربت إشراف رئيس ادلهمة.

 وإجراء ادلستوى بتقييم للمدقق السماح إىل هتدف ربليل شبكة عن عبارةفهو  الداخلية الرقابة إستبيان -
 تقبل اليت األسئلة من قائمة من يتألف وىو، للرقابة اخلاضعة الوظيفة أو للبنك الداخلية الرقابة لنظام تشخيص

، داخليةال الرقابة أىداف لتحقيق ادلتاحة الوسائل لتحديد ُتستخدم واليت فقط،" ال" أو" نعم" إجاابت مبدئًيا
 اإلجاابت وأن الداخلية، الرقابة نظام يف الضعف نقاط إىل السلبية اإلجاابت تشري حبيث االستبيان تصميم مت

 أتبري بتقييم ادلدقق يقوم أن يف الداخلية الرقابة استبيان استخدام يتمثل ،نظرايً  القوة نقاط إىل تشري اإلجيابية
 ".نعم" حقيقة من والتحقق" ال"

اين، فيتمثل يف مباشرة ادلدققني دلختلف عمليات التدقيق يف اجملاالت وادليادين ادلستهدفة حسب العمل ادليد -
موضوع التدقيق، ويتم العمل من خالل الفحص والتحري وغريىا، مث يقوم ادلدقق إببداء ادلالحظات ادلبنية على 

 ادلخاطر مث يقوم إبعداد أوراق ادلالحظات.
 طريق عن االختبارات إبجراء ادلدققون سيقوم الداخلية، الرقابة واستبيان حملددةا ادلخاطر رلاالت على فبناءً 
 دبا وىادًفا برايً  االختيار ىذا يكون أن معينة، وجيب بفًتات ادلتعلقة العمليات أو العمليات من معني عدد اختيار
 رلموعة االختبارات ىذه فيها، وتستخدم والتحكم األمور سري كيفية حول رأي تكوين على قادرًا ليكون يكفي
 .التدقيق برانمج تطوير أبناء ادلبدأ حيث من احملددة التدقيق أدوات من كاملة

 مجيع ( فاذلدف منها ىو تلخيصFRAPحظات )تسمى بورقة كشف وربليل ادلشكلة أما أوراق ادلال
 نقاط عواقب على كدتؤ  واليت ادلدقق عمل جلمع واحدة، فهي أداة وبيقة يف احملدد الوظيفي اخللل مكوانت
 ادلالحظات ورقة تتسع أن هنايتها، وجيب ويف ادلهمة أبناء اتصال، كأداة تعمل واليت مواجهتها سبت اليت الضعف

 :التايل الًتتيب ربًتم وأن واحدة لورقة أقصى كحد
 ادلرجعي؛ النظام: الداخلية الرقابة معايري 
 ؛احملدد للوضع ادلوضوعي ابلرد تتعلق إهنا: ادلعاينة 
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 اجليد السبب وربديد ادلرصودة، احلالة إىل أدت اليت الدقيقة( األسباب) السبب عزل ادلهم من: األسباب 
 توصية؛ أفضل على العثور السهل من سيجعل

 أي فعل يتم مل إذا ربدث أن ديكن اليت تلك أيًضا ولكن ادلرصود للوضع ادلرئية النتائج وتتمثل يف: النتائج 
 شيء؛

 للتدقيق اخلاضعة اجلهة اقتنعت إذا ،احملدد السبب مظاىر على دائم بشكل القضاء ىلإ هتدف: التوصيات 
 .ادلقًتح ابحلل بسهولة تلتزم فسوف التحليل، بصحة

 مرحلة إعداد التقرير ومتابعة توصيات التدقيقاثلثا: 

 :1ىي دلرحلةا ذلذه الرئيسية واخلطوات ادلدققني، مكاتب يف ويتم ،مهمة التدقيق عمل هناية مع يتوافق

 أوال عرض ويتم وادلسؤولني عن ادلصلحة أو البنك )ادلدقق فيهم(، كل من ادلدققني جيتمع االجتماع اخلتامي -
 والضعف، القوة ونقاط الوقائع واحلاالت الشاذة ادلكتشفة، كشف  :إجراؤىا مت اليت التدقيق عمليات نتائج

 اقًتاح أو التحليالت على االعًتاض لمدقق فيهمل مث ديكن ادلدققني، عن الصادرة التوصيات مجيع وكذلك
 .تصحيحات

حبيث ، دقيق وفقا للمنهجية العلمية والعملية ادلتعارف عليها طبقا دلعايري التدقيق الدولية واحملليةتابة تقرير التك -
 بقدرة ادلتعلقة دقيقالت ابستنتاجات( للعلم) ولإلدارة( إجراء إلزباذ) ادلعنيني الرئيسيني التدقيق ادلديرين تقرير يبلغ

 ىي ىذه تقدم، إلحراز إجراءات وضع يف اخللل أوجو على الًتكيز مع مهمتو، إصلاز على للرقابة اخلاضع البنك
 مسؤولية ادلدقق فيهم. تلزم واليت التدقيق عن صادرة وبيقة أىم

 قق فيهم، فادلدققونمتابعة تقرير التدقيق فهي تتمثل يف متابعة التوصيات اليت أصدرىا سابقا خبصوص ادلد -
 اليت احللول ومتابعة لعملهم احلقيقية الفعالية قياس من يتمكنوا حىت ما إذا مت العمل بتوصياهتم دبعرفة يهتمون

 وضع عن مسؤوالً  ادلدقق يكون الواقع، كامل، ويف بشكل فيها يشاركون اليت للمشكالت تقدديها يتم
 توصياتو. بتنفيذ معين غري ولكنو التوصيات

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف اجلهات بعض دورطلب الثاين: ادل

)ادلنبثقة عن رللس إدارة البنك( ، كلجنة التدقيق تلعب بعض اجلهات القائمة ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية
ومكاتب التدقيق اخلارجي  )التابعة إداراي لإلدارة العليا للبنك، ووظيفيا للجنة التدقيق( ودائرة التدقيق الداخلي

يف تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا وىذا ما وعمليا دورا ىاما  )خاصة التدقيق اخلارجي القانوين(،
 سوف نتناولو يف ىذا ادلطلب.
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 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات األساسي يف تدقيق األول: الدور الفرع

ور األساسي الذي تلعبو بعض اجلهات القائمة ابلتدقيق يف ادلؤسسات البنكية للد الفرعسوف نتطرق يف ىذا 
 فيما خيص تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا.

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف التدقيق جلنة دور: أوال

 :1هبا من خاللتساىم جلنة التدقيق يف تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة 
 ؛بو احمليطة وادلخاطر عملياتو كل وعلى البنك داخل التدقيق ميثاق على النهائي واإلقرار ابدلصادقة تقوم -
 ؛بو احمليطة وادلخاطر عملياتو كل وعلى البنك داخل التدقيق دليل على النهائي واإلقرار ابدلصادقة تقوم -
 ؛ونتائجهم تطبيقهم ومدى لبنكاب الداخلي الضبط أنظمة كفاية مدى تتابع -
 ؛ونتائجها تطبيقها ومدى للبنك الداخلية الرقابة كفاية مدى تتابع -
 ونتائجو؛ تطبيقو ومدى البنك أعمال على الداخلي التدقيق كفاية مدى تتابع -
 ؛ونتائجو تطبيقو ومدى البنك أعمال على اخلارجي التدقيق كفاية مدى تتابع -
 الداخلي؛ دقيقالت وظيفةو  الداخلية الرقابة نظام تعزز -
 ؛اخلارجي التدقيق استقاللية تعزز -
 ؛األول ادلستوى من رقابة يعترب أنو كما دائمة، رقابة دبثابة وىو بناءه، يف وتساىم الداخلي الضبط نظام تقوي -
 من رقابة تعترب أهنا كما ،داخل البنك دائمة رقابة دبثابة وىي وادلطابقة، اإلمتثال وظيفة وتقوي وتقيم تتابع -

 ؛الثاين توىادلس
 ادلستوى من رقابة تعترب أهنا كما ،داخل البنك دائمة رقابة دبثابة وىي ادلخاطر، إدارة وظيفة وتقوي وتقيم تتابع -

 ؛الثاين
 وإكتشاف واإلختالساتوالتجاوزات  واألخطاء ادلخالفات إلكتشاف يسعى الذي التفتيش عمل وتقيم تتابع -

 ادلستوى من رقابة يعترب أنو كما دورية، رقابة دبثابة وىو رىاب،اإل وسبويل األموال وهتريب تبييض عمليات
 ؛الثالث

 للقوانني وادلطابقة االمتثال ومدى الداخلية الرقابة نظام لتقييم يسعى الذي الداخلي التدقيق عمل وتقيم تتابع -
 دبثابة وىو البنكية، اطرادلخ وإدارة البنكية العمليات تنفيذ أبناء اإلجراءات دليل إتباع ومدى البنكية واللوائح

 ؛الثالث ادلستوى من رقابة يعترب أنو كما دورية، رقابة
 ؛البنكية العمليات على داخلية رقابة نظام وجود وفرض وأتكيد بتعزيز تقوم -
 ؛البنكية ادلخاطر على داخلية رقابة نظام وجود وفرض وأتكيد بتعزيز تقوم -

                                                             
 دات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة.التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستن 1



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من جمموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

276 
 

 منها تعلق ما السيما البنكي للعمل ادلنظمة القانونية يعاتالتشر  جلميع والسليم الصحيح التطبيق على ربرص -
 ؛البنكية ابلعمليات

 منها تعلق ما السيما البنكي للعمل ادلنظمة القانونية التشريعات جلميع والسليم الصحيح التطبيق على ربرص -
 ؛البنكية لرقابةاب

 منها تعلق ما السيما البنكي للعمل ةادلنظم القانونية التشريعات جلميع والسليم الصحيح التطبيق على ربرص -
 ؛البنكية دلخاطراب

 :1إضافة إىل ذلك
 ؛البنكية ابلرقابة يتعلق فيما والقرض ابلنقد ادلتعلق وادلتمم، ادلعدل ،11-03 األمر بنود تطبيق على ربرص -
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األموال تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 01-05 القانون بنود تطبيق على ربرص -
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األموال تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 05-05 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 ؛البنوك بني ما سلاطر دبراقبة ادلتعلق 03-11 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 ؛السيولة خطر ورقابة وتسيري وقياس تعريف ادلتضمن 04-11 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن 01-14 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 ؛وابدلسامهات الكربى ابدلخاطر ادلتعلق 02-14 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 وادلؤسسات للبنوك ابلتوقيع وااللتزامات ادلستحقات بتصنيف ادلتعلق 03-14 النظام بنود تطبيق على ربرص -

 ؛عليها وانتادلؤ  وتكوين ادلالية
 العمليات على ادلطبقة البنكية ابلشروط ادلتعلقة العامة للقواعد احملدد 01-20 النظام بنود تطبيق على ربرص -

 ؛ادلصرفية
 شلارستها وقواعد اإلسالمية ابلصريفة ادلتعلقة البنكية للعمليات احملدد 02-20 النظام بنود تطبيق على ربرص -

 ؛وادلالية وادلؤسسات البنوك طرف من
 ؛ادلصرفية الودائع ضمان بنظام ادلتعلق 03-20 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 ابلعملة اخلزينة وبعمليات ادلصارف بني ما الصرف بسوق ادلتعلق 04-20 النظام بنود تطبيق على ربرص -

 ؛الصرف خطر تغطية وأبدوات الصعبة
 ؛ابلرقابة يتعلق فيما ادلالية وادلؤسسات لبنوكل الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 08-11 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 على ادلطبقة احملاسبية والقواعد البنكية احلساابت سلطط ادلتضمن 04-04 النظام بنود تطبيق على ربرص -

 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك
 ؛ىاونشر  ادلالية وادلؤسسات للبنوك ادلالية الكشوف إعداد ادلتضمن 05-04 النظام بنود تطبيق على ربرص -
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 طرف من ادلالية لألدوات احملاسيب والتسجيل التقييم بقواعد ادلتعلق 08-04 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك

 ؛احملصلة غري للفوائد احملاسبية ابدلعاجلة ادلتعلق 05-11 النظام بنود تطبيق على ربرص -
 :1إضافة إىل ذلك

 ؛عليها قةوادلصاد البنكية ادلخاطر إدارة سياسة بتصويب تقوم -
 ؛ادلخاطر إدارة وإسًتاتيجية التمويل إسًتاتيجية بني ادلستمرة ادلوائمة بضمان تقوم -
 ؛البنك أداء مؤشرات مع تتماشى اليت ادلخاطر إدارة أداء مؤشرات بتحديد تقوم -
 ؛ادلخاطر إدارة وإسًتاتيجية التمويل إلسًتاتيجية والتنظيمي القانوين االمتثال بضمان تقوم -
 ؛البنك داخل ادلختلفة ادلستوايت على والصالحيات وادلسؤوليات ادلساءلة وذبسيد نيبتعي تقوم -
 إدارة قسم مستوى على إسًتاتيجيتها تنفيذ لضمان ادلخاطر إلدارة الالزمة ادلوارد زبصيص بضمان تقوم -

 ؛األخرى ادلستوايت مع القسم وكذلك ادلخاطر
 اجلهات الدائنون، ادلودعون، ادلستثمرون،) ادلصلحة بأصحا جلميع ادلخاطر إدارة دبنافع ابإلبالغ تقوم -

 (؛والرقابية التنظيمية
 ؛واخلارجية الداخلية البيئة متطلبات مع ادلخاطر إدارة عمل إطار استمرارية على احملافظة بضمان تقوم -
 ؛الدولية ادلايل اإلبالغ ومعايري الدولية احملاسبة معايري تطبيق على ربرص -
 ؛ادلخاطر إلدارة الدولية عايريادل تطبيق على ربرص -
 ؛البنكية ادلخاطر وإدارة البنكية ابلرقابة يتعلق فيما 3و 2و 1 ابزل جلنة ومقررات بلوائح العمل على ربرص -
 ؛البنكية ادلخاطر بتجنب يتعلق فيما ابزل جلنة عن الصادرة اإلحًتازية ابلقواعد العمل على ربرص -

 :2إضافة إىل ذلك
 ؛البنكي ابلعمل يتعلق فيما ادلصرفية واللجنة والقرض النقد ورللس ادلركزي البنك اتتوجيه تنفيذ على ربرص -
 ؛البنكية ابلرقابة يتعلق فيما ادلصرفية واللجنة والقرض النقد ورللس ادلركزي البنك توجيهات تنفيذ على ربرص -
 ؛ادلخاطر وإدارة الرقابة خيص فيما اجلزائر لبنك ادلشًتكة وادلصاحل ادلصرفية اللجنة تعليمات تنفيذ على ربرص -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ أبناء البنكية والقوانني ابللوائح واإلمتثال اإللتزام مدى وتقيم وتتابع تدرس -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ أبناء( العمل دليل) اإلجراءات بدليل واإلمتثال اإللتزام مدى وتقيم وتتابع تدرس -
 ؛(والدورية الدائمة) وأنواعها مستوايهتا دبختلف البنكية العمليات على والرقابة دقيقالت عمليات وتتابع تشرف -
 بنتائج يتعلق فيما اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق من كل طرف من ذلا ادلرفوعة التقارير وتناقش تدرس -

 ؛دبتابعتها التعليمات وإصدار البنكية العمليات على التدقيق عمليات
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 :1إضافة إىل ذلك
 ؛اجلزائرية البنكية ادلنظومة يف البنكية ادلخاطر إدارة أبنظمة ادلتعلقة 08-11 النظام بنود قتطبي على ربرص -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة أبناء البنكية والقوانني ابللوائح واإلمتثال اإللتزام مدى وتقيم وتتابع تدرس -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة أبناء( العمل دليل) اإلجراءات بدليل واإلمتثال اإللتزام مدى وتقيم وتتابع تدرس -
 الدائمة) وأنواعها مستوايهتا دبختلف البنكية ادلخاطر إدارة على والرقابة التدقيق عمليات وتتابع تشرف -

 ؛(والدورية
 ؛مناسب بشكل وإدارهتا وتقييمها البنكية ادلخاطر ربديد بضمان تقوم -
 ؛البنكية للمخاطر للتعرض البنك قابلية مدى ربديد على تعمل -
 إدارة لدى ابستمرار وتطويرىا، ربسينها، على وتعمل كما وتقييمها، الداخلية الرقابة أنظمة بدراسة تقوم -

 ؛ادلخاطر
 ؛البنك لدى البنكية ادلخاطر وإدارة بتحديد اخلاصة التقارير وتدقيق بدراسة تقوم -
 تلك مع التعامل كيفية وربديد وفهمها البنوك ذلا تتعرض أن ديكن اليت ادلخاطر بيئة على ابلتعرف تقوم -

 ؛ادلخاطر
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة لدى ادلعتمدة واللوائح ابلقوانني االلتزام مدى تقييم -
 ادلشورة على للحصول وذلك ادلخاطر إدارة رلال يف االختصاص ذوي خارجيني دبستشارين ابإلستعانة تقوم -

 ؛البنكية ادلخاطر إدارة خبصوص والفنية القانونية
 رللس من ادلعايري تلك وتعتمد البنكية ادلخاطر إلدارة( خارجي أو داخلي) خبري يعدىا اضحةو  معايري تضع -

 ؛اإلدارة
 ؛ادلختلفة ادلخاطر ألنواع تبعا ادلخاطر إدارة إسًتاتيجية تصميم يف وادلساعدة ادلخاطر إدارة على اإلشراف -
 ؛البنكية العمليات لتدقيق وشلارسات عمل مناذج بتطوير تقوم -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة تدقيقل وشلارسات عمل مناذج طويربت تقوم -
 ؛ومراقبتها البنكية العمليات إلدارة وتقييمها بتحديدىا حدوبها احملتمل األحداث إبدارة تقوم -
 ؛ومراقبتها البنكية ادلخاطر إلدارة وتقييمها بتحديدىا حدوبها احملتمل األحداث إبدارة تقوم -
 ؛وتطويرىا البنكية العمليات لتحسني بةادلناس التوصيات بتقدمي تقوم -
 ؛فعالية بكل البنكية ادلخاطر دارةإل ادلناسبة التوصيات بتقدمي تقوم -
 ؛البنك يف اخلارجي والتدقيق الداخلي والتدقيق اإلمتثال وإدارة ادلخاطر إدارة بني التواصل تعزز -
 ابلبنوك اخلاصة النافذة واألنظمة الداخلي والنظام والسياسات والتعليمات ابلقوانني اإللتزام مدى دبتابعة تقوم -

 ؛وإدارة ادلخاطر البنكية البنكية العمليات تنفيذ أبناء
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 :1إضافة إىل ذلك
 ؛التهديدات على والتحوطواحملتملة  ادلتاحة الفرص ارالستثم البنكية ادلخاطر فهم يف ابدلسامهة تقوم -
 ؛البنكية العمليات على ادلوضوعة الرقابة كفاية وتقيم تتابع -
 ؛البنكية ادلخاطر على ادلوضوعة الرقابة كفاية وتقيم تتابع -
 ؛يةالبنك لعملياتعلى ا الداخلي التدقيق كفاية وتقيم تتابع -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارةعلى   الداخلي التدقيق كفاية وتقيم تتابع -
 ؛البنكية لعملياتعلى ا اخلارجي التدقيق كفاية وتقيم تتابع -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارةعلى  اخلارجي التدقيق كفاية وتقيم تتابع -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ يف الداخلية والرقابة الضبط أنظمة وتقيم تتابع -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارةعلى  الداخلية والرقابة الضبط أنظمة وتقيم عتتاب -
 ؛البنكية ادلخاطر إلدارة ادلالية البياانت على اجلوىري األبر ذات احملاسبية القضااي وتقيم تتابع -
 ؛حلوكمةا مبادئ تفعيل أجل من ادلؤسسات البنكية يف ادلخاطر وإدارة للتدقيق الالزمة التوصيات بعمل تقوم -
 العمليات على التدقيق عمليات بنتائج يتعلق فيما الداخلي التدقيق من ذلا ادلرفوعة التقارير وتناقش تدرس -

 ؛دبتابعتها التعليمات وإصدار البنكية
 ادلخاطر على التدقيق عمليات بنتائج يتعلق فيما الداخلي التدقيق من ذلا ادلرفوعة التقارير وتناقش تدرس -

 ؛دبتابعتها التعليمات روإصدا البنكية
 العمليات على التدقيق عمليات بنتائج يتعلق فيما اخلارجي التدقيق من ذلا ادلرفوعة التقارير وتناقش تدرس -

 ؛دبتابعتها التعليمات وإصدار البنكية
 ادلخاطر على التدقيق عمليات بنتائج يتعلق فيما اخلارجي التدقيق من ذلا ادلرفوعة التقارير وتناقش تدرس -

 ؛دبتابعتها التعليمات وإصدار البنكية
من أجل  البنك إدارة جمللس يرفع ابلبنك، البنكية العمليات تدقيق صلاعة مدى عن سنواي تقريرا إبعداد تقوم -

 إعطاء احلصيلة السنوية النهائية؛
من أجل  البنك ةإدار  جمللس يرفع ابلبنك، البنكية ادلخاطر إدارة تدقيق صلاعة مدى عن سنواي تقريرا إبعداد تقوم -

 ؛إعطاء احلصيلة السنوية النهائية 
 التدقيق فيها يعمل اليت البنكي العمل بيئة يف اجلارية والسياسات االذباىات عن سنواي تقريرا إبعداد تقوم -

 .البنك إدارة جمللس يرفع الرئيسية، والتغريات واسًتاتيجياتو
 ادلخاطر إدارة فيها عملت اليت البنكي العمل بيئة يف اريةاجل والسياسات االذباىات عن سنواي تقريرا إبعداد تقوم -

 .البنك إدارة جمللس يرفع الرئيسية، والتغريات واسًتاتيجياهتا
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 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف الداخلي التدقيق دور: اثنيا

 :1ا من خالليساىم التدقيق الداخلي يف تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هب

 السيما التدقيق جلنة وتوجيهات إشراف ربت فيعمل وظيفيا أما للبنك، العليا اإلدارة إشراف ربت إداراي يعمل -
 ؛البنكية وادلخاطر العمليات على البنكية والرقابة ابلتدقيق تعلق ما

 على البنكية ابلرقابة قيتعل فيما ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس وتعليمات بلوائح يعمل -
 ؛هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات

 ما السيما البنكي للعمل ادلنظمة ادلختلفة القوانني وكذلك الداخلية واألوامر والتعليمات واللوائح ابلنظم بعمل -
 ؛البنكية وادلخاطر العمليات على البنكية والرقابة ابلتدقيق تعلق

 ؛البنك داخل التدقيق عملية تنظم اليت والضوابط والتوجيهات اإلرشادات مجيع وإتباع التدقيق دبيثاق يعمل -
 ؛عليو تطرأ تعديالت وأية إلقراره التدقيق للجنة ورفعو التدقيق ميثاق إبعداد يقوم -
 وأية إلقراره التدقيق للجنة ورفعو بو احمليطة وادلخاطر عملياتو كل وعلى البنك داخل التدقيق دليل إبعداد يقوم -

 ؛عليو تطرأ ديالتتع
 ؛البنك يف الرقابية الضوابط وكفاية كفاءة وربسني بتقييم يقوم -
 عملو وإجراءات وخططو البنك لسياسات ومسايرهتا سباشيها مدى من للتأكد البنكية الرقابة نظم يف يدقق -

 ؛ربكمو اليت والتعليمات والقوانني
 ؛ربسينو يف مسامهةلل ادلناسبة التوصيات ويقدم البنك يف احلوكمة إطار يقيم -
 تنفيذ مدى ومتابعة ادلعنية األطراف إىل النتائج وإيصال البنك أوضاع وتقييم وفحص للتدقيق سلطط يضع -

 ؛ادلوضوعة التوصيات
 أساليب على تطرأ اليت التغريات آاثر لتعكس دوراي وتعديلها ومراجعتها ادلخاطر لتقييم منهجية مبادئ يضع -

 ؛العمل
 ؛اإللكًتونية البنكية واخلدمات اإللكًتوين ادلعلومات نظام ذلك يف دبا وادلالية اإلدارية ماتادلعلو  أنظمة يف يدقق -
 ؛ادلالية والتقارير احملاسبية السجالت ومصداقية صحة مدى يف يدقق -
 ؛البنك وخارج داخل وادلوجودات ادلمتلكات على احملافظة سبل يف يدقق -
 ؛األفضل إىل األداء وتطوير لتصويبها الالزمة اإلجراءات زباذوإ حدوبها فور وغريىا األخطاء ابكتشاف يقوم -
 وتقدمي ادلختلفة، بصوره والفساد واإلمهال القصور وأوجو والتالعب التزوير ومنها الغش حاالت ابكتشاف يقوم -

 ؛لعالجها واإلرشادات االقًتاحات
 ؛ادلختلفة القرارات ازباذ يف تساعد اليت ادلعلومات وتقدمي والبنكي، واحملاسيب ادلايل ابلتحليل يقوم -
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 ؛األفضل إىل األداء تطوير يف وادلسامهة وتنميتها األموال على ابحملافظة يقوم -
 ؛الوطن داخل البنكية والفروع الوكاالت مجيع يف ادلطلقة السياسات بتوحيد يقوم -
 واالستثمارية دلصرفيةا األعمال وأداء اخلدمات تقدمي يف والسبل األساليب أحدث تطبيق على ابالطمئنان يقوم -

 ؛والتمويلية
 العمل صلاح أساسيات من ابعتبارىا السوية والسلوكيات واألخالق وادلثل ابلقيم العاملني إلتزام من ابلتأكد يقوم -

 ؛الوظيفي األداء مستوى رفع يف فعال دور وذلا ادلصريف
 ؛للبنك اخلاصة األموال على اوأتبريى ادلخاطر وتقدير بتقييم اخلاص الداخلي الضبط نظام دبراقبة يقوم -
 ؛ادلوضوعة واإلجراءات وابلسياسات القانونية ابدلتطلبات تقيدىا مدى من للتأكد ادلوضوعة األنظمة يف يدقق -
 يف ربديدىا يتم ذلا ادلرافقة ادلخاطر مجيع أن من والتأكد عملية تغريات وأية احلاصلة اجلديدة التطورات يف يدقق -

 ؛مبكرة مرحلة
 والتعليمات واألنظمة القوانني مع وانسجامها توافقها مدى من للتحقق النافذة العمل إجراءاتو  نظم يقيم -

 زايدة أجل من التوصيات وتقدمي هبا االلتزام ودرجة كفايتها مدى وربديد ادلوضوعة واخلطط والسياسات
 ؛وكفاءهتا فعاليتها

 ؛البنكية وادلخاطر كيةالبن العمليات على الداخلية الرقابة نظام وتقومي بتقييم يقوم -
 ؛ادلخاطر إدارة ووظيفة وادلطابقة اإلمتثال ووظيفة الداخلي الضبط نظام وتقومي بتقييم يقوم -
 ؛بشأهنا التوصيات وتقدمي البنك يف والدوائر األقسام سلتلف يف العمل وإجراءات نظم وفاعلية كفاءة يقيم -

 :1إضافة إىل ذلك
 ابلرقابة يتعلق فيما والقرض ابلنقد ادلتعلق م،وادلتم ادلعدل ،11-03 األمر بنود تطبيق يف ويدقق يطبق -

 ؛الداخلية
 اإلرىاب وسبويل األموال تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 01-05 القانون بنود تطبيق يف ويدقق يطبق -

 ؛ومكافحتهما
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األموال تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 05-05 النظام بنود تطبيق يف ويدقق يطبق -
 يتعلق فيما ادلالية وادلؤسسات للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 08-11 النظام بنود تطبيق يف ويدقق بقيط -

 ؛البنكية ادلخاطر وإدارة ابلرقابة
 البنوك على ادلطبقة احملاسبية والقواعد البنكية احلساابت سلطط ادلتضمن 04-04 النظام بنود تطبيق يف يدقق -

 ؛ادلالية وادلؤسسات
 ؛ونشرىا ادلالية وادلؤسسات للبنوك ادلالية الكشوف إعداد ادلتضمن 05-04 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
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 طرف من ادلالية لألدوات احملاسيب والتسجيل التقييم بقواعد ادلتعلق 08-04 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك

 ؛احملصلة غري للفوائد احملاسبية جلةابدلعا ادلتعلق 05-11 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
 ؛الدولية ادلايل اإلبالغ ومعايري الدولية احملاسبة معايري تطبيق يف يدقق -
 ؛البنوك بني ما سلاطر دبراقبة ادلتعلق 03-11 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
 ؛السيولة خطر ورقابة وتسيري وقياس تعريف ادلتضمن 04-11 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن 01-14 النظام بنود تطبيق يف قيدق -
 ؛وابدلسامهات الكربى ابدلخاطر ادلتعلق 02-14 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
 وادلؤسسات للبنوك ابلتوقيع وااللتزامات ادلستحقات بتصنيف ادلتعلق 03-14 النظام بنود تطبيق يف يدقق -

 ؛عليها ادلؤوانت وتكوين يةادلال
 العمليات على ادلطبقة البنكية ابلشروط ادلتعلقة العامة للقواعد احملدد 01-20 النظام بنود تطبيق يف يدقق -

 ؛ادلصرفية
 من شلارستها وقواعد اإلسالمية ابلصريفة ادلتعلقة البنكية للعمليات احملدد 02-20 النظام بنود تطبيق يف يدقق -

 ؛وادلالية ساتوادلؤس البنوك طرف
 ؛ادلصرفية الودائع ضمان بنظام ادلتعلق 03-20 النظام بنود تطبيق يف يدقق -
 الصعبة ابلعملة اخلزينة وبعمليات ادلصارف بني ما الصرف بسوق ادلتعلق 04-20 النظام بنود تطبيق يف يدقق -

 ؛الصرف خطر تغطية وأبدوات
 :1إضافة إىل ذلك

 ؛كيةالبن ادلخاطر إلدارة الدولية ادلعايري تطبيق يف يدقق -
 ؛البنكية ادلخاطر وإدارة البنكية ابلرقابة يتعلق فيما 3و 2و 1 ابزل جلنة ومقررات بلوائح يعمل -
 ؛البنكية ادلخاطر بتجنب يتعلق فيما ابزل جلنة عن الصادرة اإلحًتازية ابلقواعد العمل تطبيق على حيرص -
 نظام تعزيز يف COBIT ومنوذج COSO2013 منوذج خاصة الدولية، والنماذج النظم تطبيقيوصي ب -

 ؛الداخلية الرقابة
 يف ISO31000 ونظام COSO2017 منوذج خاصة الدولية، والنماذج النظم سلتلفيوصي بتطبيق  -

 ؛البنكية ادلخاطر إدارة
 ؛االمتثال إدارة يف ISO19600 ونظام ISO37301 نظام خاصة الدولية، والنماذج النظم تطبيقيوصي ب -
 300 ادلعيار السيما البنكية ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيق يف الدولية التدقيق معايري يطبق -

 ؛"التخطيط"
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 :1إضافة إىل ذلك
 خيص فيما اجلزائر لبنك ادلشًتكة وادلصاحل ادلصرفية واللجنة والقرض النقد رللس تعليمات تنفيذ على حيرص -

 ؛البنكية الرقابة
 خيص فيما اجلزائر لبنك ادلشًتكة صاحلوادل ادلصرفية واللجنة والقرض النقد رللس تعليمات تنفيذ على حيرص -

 ؛البنكية ادلخاطر إدارة
 العمليات تنفيذبسريورة  يتعلق فيما ادلتخذة والتدابري الداخلية اإلجراءاتالتعليمات و و  التوجيهات احًتام يراقب -

 ؛البنكية
 ادلخاطر إدارةبسريورة  يتعلق فيما ادلتخذة والتدابري الداخلية اإلجراءاتالتعليمات و و  التوجيهات احًتام يراقب -

 ؛البنكية
 بشأهنا الالزمةالضرورية و  التوصيات وتقدمي والتقييم التدقيق عمليات بنتائج ادلتعلقة التقارير ورفع إبعداد يقوم -

 ؛ومتابعتها
 ربدث اليت والتجاوزات واإلختالسات واألخطاء ادلخالفات إلكتشاف يسعون الذين ادلفتشني عمل يف يدقق -

 ؛اإلرىاب وسبويل األموال وهتريب تبييض عمليات إكتشاف إىل إضافة البنكية لعملياتا تنفيذ أبناء
 ؛تدقيقها عملية يف ادلباشرة قبل البنكية العمليات لطبيعة والشامل الكامل ابلفهم يقوم -
 ؛08-11 النظام يف عليها ادلنصوص الداخلية واإلجراءات العمليات رقابة بنظام ابلعمل يقوم -
 ؛الثالث ادلستوى من رقابة دبثابة وىي البنكية، العمليات على ريةدو  رقابة يطبق -
 ؛مسبقا مربرلة سنوية تدقيق خطة وفق البنكية العمليات مجيع بتدقيق يقوم -
 ؛البنكية للعمليات اذلياكل تلك تنفيذ متابعة يف ويدقق ادلؤسسات البنكية ىياكل مجيع يف يدقق -
عرب سلتلف  البنكية العمليات تنفيذ أبناء( العمل دليل) إلجراءاتا بدليل واإلمتثال اإللتزام مدى يف يدقق -

 ؛مراحلها ومستوايت تنفيذىا
 ؛البنكية العمليات تنفيذ على الرقابية الضوابط وتقييم تصميم يف يساىم -
 ؛البنكية للعمليات ادللخصة ادلالية القوائم بنود يف يدقق -
 بتنفيذ تقوم اليت البنكية ابدلؤسسات والدوائر ساماألق دلختلف وتوكيدية استشارية خدمات بتقدمي يقوم -

 ؛البنكية العمليات
 الالزمة التوصيات وتقدمي البنكية العمليات على التدقيق عمليات بنتائج ادلتعلقة التقارير ورفع إبعداد يقوم -

 ؛ومتابعتها بشأهنا
 ؛تدقيقها ةعملي يف ادلباشرة قبل البنكية ادلخاطر لطبيعة والشامل الكامل ابلفهم يقوم -
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 البنك بعمليات وادلتعلقة وادلطابقة واالمتثال ادلخاطر إدارة دائرة قبل من احملددة ادلخاطر إدارة فعالية يقيم -
 ؛ربسينها يف وادلسامهة

 ؛(الكربى األخطار) البنك يف ادلهمة األخطار تدقيق على يركز -
 ؛اجلزائرية البنكية ادلنظومة يف البنكية ادلخاطر إدارة أبنظمة ادلتعلقة 08-11 النظام بنود يطبق -
 التعرض ديكن اليت ادلخاطر رلموع وتتبع ربدد اليت ادلخاطر خريطة حبيازة ادلتعلقة 08-11 النظام بنود يطبق -

 ؛ذلا
 ادلخاطر من ادلقبولة وادلعدالت البنكية ادلخاطر قياس خيص فيما ابزلجلنة  وإجراءات ولوائح معايري يطبق -

 البنكية؛
 ؛الثالث ادلستوى من رقابة دبثابة وىي البنكية، ادلخاطر إدارة على ريةدو  رقابة يطبق -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة أبناء( العمل دليل) اإلجراءات بدليل واإلمتثال اإللتزام مدى يف يدقق -
 ؛طبيعتها كانت مهما ادلخاطر يف التحكم أجهزة ومالئمة فعالية مدى يف يدقق -
 ؛حدهتا من التقليل وإجراءات مسارىا وتتبع اجلوىرية ادلخاطر خبريطة ابإلستعانة يقوم -
 ؛ادلخاطر من ادلقبولة وادلعدالت البنكية ادلخاطر وربليل قياس طرق يف يدقق -
 ؛البنكية ابلعمليات احمليطة ادلخاطر إدارة على الرقابية الضوابط وتقييم تصميم يف ادلسامهة -
 ؛البنكية دلخاطرا قياس يف ادلستعملة ادلالية القوائم بنود يف يدقق -
 ؛ابلبنك ادلخاطر إدارة لوظيفة وتوكيدية استشارية خدمات بتقدمي يقوم -
 بشأهنا الالزمة التوصيات وتقدمي البنكية ادلخاطر على التدقيق عمليات بنتائج ادلتعلقة التقارير ورفع إعداد -

 .ومتابعتها
 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق يف اخلارجي التدقيق دور: اثلثا

 :1يساىم التدقيق اخلارجي يف تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا من خالل

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات وعلى عامة بصفة البنكية ادلؤسسات عمل على خارجية رقابة سبارس -
 ؛خاصة بصفة

 ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك القرضو  النقد رللس من كل قبل من البنك على اخلارجية الرقابة سبارس -
 ورللس( للمالية العامة ادلفتشية طرف من شلثلة) ادلالية ووزارة اخلارجية التدقيق ومكاتب احلساابت وزلافظو
 ؛الضرائب إدارة ورقابة احملاسبة

 يف يلعبو الذي اذلام الدور خالل من البنكية ادلؤسسات عمل على اخلارجية الرقابة والقرض النقد رللس يتوىل -
 ؛البنوك تسيري يف احلذر قواعد ربديد
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 ادلشًتكة ادلصاحل من رلموعة رقابة خالل من البنكية ادلؤسسات عمل على اخلارجية الرقابة ادلركزي البنك يتوىل -
 ،(الدفع عوارض مركزية) ادلدفوعة غري ادلستحقات مركزية ادلخاطر، مركزية العامة، ادلفتشية: وىي لو، التابعة

 ؛ادلايل االستعالم معاجلة خلية ادليزانيات، مركزية رصيد، بدون الشيكات إصدار مكافحة كزيةمر 
 وىي للدولة ادلايل األمن مهمة تتوىل للدولة اتبع جهاز ابعتبارىا اخلارجية الرقابة مهمة ادلصرفية اللجنة تتوىل -

 ؛ادلثبتة ادلخالفات ودبعاقبة ادلالية دلؤسساتوا البنوك ذلا زبضع اليت واألنظمة القوانني تطبيق حسن دبراقبة تكلف
 وألهنا ادلايل اجلانب من للدولة شلثلة ألهنا رقابتها( للمالية العامة ادلفتشية طرف من شلثلة) ادلالية وزارة سبارس -

 ؛اجلزائر يف وادلايل البنكي النظام وتًتأس تشرف
 مال برأس وادلختلطة العمومية التجارية للبنوك نسبةابل العام ادلال عن مسؤول ألنو رقابتو احملاسبة رللس ديارس -

 ؛وخاص عمومي
 بذلك وىي مسامهة شركة شكل على مؤسسة وادلالية البنكية ادلؤسسات ألن رقابتها الضرائب إدارة سبارس -

 ؛اجلزائري للقانون وفقا احملاسيب والتحري احملاسبية للرقابة زبضع
 ادلايل اجلانب) عامة بصفة البنكية ادلؤسسات عمل على قالتدقي مهمة اخلارجي التدقيق مكاتب سبارس -

 وديارس وتنبؤي، وتوجيهي استشاري ىو منو واذلدف ،(والعمليايت التشغيلي اجلانب الرقايب، اجلانب واحملاسيب،
 ؛BDOومكتب  KPMG مكتب مثل وعادلية زللية تدقيق مكاتب قبل من

 :1ابلنسبة لرقابة زلافظ احلساابتما أ
 ذلك يف دبا) عامة بصفة البنكية ادلؤسسات عمل على قانوين خارجي تدقيق دبثابة احلساابت زلافظ رقابة تعترب -

 ؛خاصة بصفة ادلالية القوائم وعلى( ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات
 وادلؤسسات البنوك على( منفصل بشكل) القانوين اخلارجي التدقيق دبهمة للحساابت ابنني زلافظني يقوم -

 ؛ادلالية
 ؛إشرافها ربت ويعمالن لرقابتها وخيضعان ادلصرفية اللجنة طرف من احلساابت زلافظي يعني -
 احلياد درجة تعزز التدقيق زلل والبنك احلساابت زلافظ بني العالقة تنظم واضحة وقواعد معايري توجد -

 ؛ادلخاطر تقليل على وتعمل واالستقاللية
 للبنك التنظيمي كلواذلي بو احمليطة وادلخاطر البنكي العمل لطبيعة كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛البنكي للنشاط ادلنظمة واللوائح القوانني على التام ابإلطالع ادلطبق الرقابة وىيكل
 ؛وإداراي وظيفيا البنك أعمال مراقبة لكيفية كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -
 البنكية ادلخاطر إدارة ذلك يف دبا الداخلية والرقابة احملاسبة ألنظمة كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛الداخلي التدقيق وبرامج ومهام
-  
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 :1إضافة إىل ذلك
 الذاتية ادلخاطر) وتشمل اجلوىرية األخطاء دلخاطر ادلتوقعة للتقييمات كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛(للبنك الداخلية الرقابة أنظمة تكتشفها أو سبنعها ال اليت الرقابة وسلاطر جوىراي، اخلاطئة البياانت ربدبها اليت
 ادلعتمد واحملاسب احلساابت وزلافظ احملاسيب اخلبري دبهن ادلتعلق 01-10 ابلقانون احلساابت زلافظ ليعم -

 ؛البنك تدقيق أبناء
 والقواعد البنكية احلساابت سلطط ادلتضمن 04-04 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك على ادلطبقة احملاسبية
 للبنوك ادلالية الكشوف إعداد ادلتضمن 05-04 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت فظزلا يفحص -

 ؛ونشرىا ادلالية وادلؤسسات
 احملاسيب والتسجيل التقييم بقواعد ادلتعلق 08-04 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛ادلالية وادلؤسسات البنوك طرف من ادلالية لألدوات
 ؛احملصلة غري للفوائد احملاسبية ابدلعاجلة ادلتعلق 05-11 النظام بنود تطبيق مدى ابتاحلسا زلافظ يفحص -
 وسبويل األموال تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 01-05 القانون بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛ومكافحتهما اإلرىاب
 وسبويل األموال تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 05-05 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛ومكافحتهما اإلرىاب
 ؛البنوك بني ما سلاطر دبراقبة ادلتعلق 03-11 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 خطر ورقابة وتسيري وقياس تعريف ادلتضمن 04-11 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛السيولة
 يتعلق فيما والقرض ابلنقد ادلتعلق وادلتمم ادلعدل 11-03 األمر ودبن تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛الداخلية ابلرقابة
 ادلالية وادلؤسسات للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 08-11 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛البنكية ادلخاطر وإدارة ابلرقابة يتعلق فيما
 البنوك على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن 01-14 النظام نودب تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛ادلالية وادلؤسسات
 ؛وابدلسامهات الكربى ابدلخاطر ادلتعلق 02-14 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 ابلتوقيع وااللتزامات ادلستحقات بتصنيف ادلتعلق 03-14 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛عليها ادلؤوانت وتكوين ادلالية وادلؤسسات بنوكلل
                                                             

 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة. 1



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من جمموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

287 
 

 البنكية ابلشروط ادلتعلقة العامة للقواعد احملدد 01-20 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 ؛ادلصرفية العمليات على ادلطبقة

 صريفةابل ادلتعلقة البنكية للعمليات احملدد 02-20 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 ؛وادلالية وادلؤسسات البنوك طرف من شلارستها وقواعد اإلسالمية

 ؛ادلصرفية الودائع ضمان بنظام ادلتعلق 03-20 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 وبعمليات ادلصارف بني ما الصرف بسوق ادلتعلق 04-20 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛الصرف خطر تغطية وأبدوات الصعبة ةابلعمل اخلزينة
 النظام يف عليها ادلنصوص الداخلية واإلجراءات العمليات رقابة بنظام العمل مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛11-08
 ادلنظومة يف البنكية ادلخاطر إدارة أبنظمة ادلتعلقة 08-11 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ يفحص -

 ؛اجلزائرية البنكية
 وتتبع ربدد اليت ادلخاطر خريطة حبيازة ادلتعلقة 08-11 النظام بنود تطبيق مدى احلساابت زلافظ صيفح -

 ؛ذلا التعرض ديكن اليت ادلخاطر رلموع
 :1إضافة إىل ذلك

 ؛الدولية ادلايل اإلبالغ ومعايري الدولية احملاسبة دبعايري اإللتزام مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 ؛البنكية ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيق يف ليةالدو  التدقيق معايري احلساابت زلافظ يطبق -
 ؛البنكية ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيق يف احمللية التدقيق معايري احلساابت زلافظ يطبق -
 العمليات تنفيذ إجراءات ربدد اليت والدولية الوطنية اللوائح مجيع على اإلطالع احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛هبا احمليطة ادلخاطر ارةوإد البنكية
 ؛للبنك ادلالية التقارير يف ادلوجودة ادلالية ادلعلومات صدق مدى عن احملايد الفين رأيو احلساابت زلافظ يبدي -
 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تنفيذ إجراءات وسالمة صحة يف احلساابت زلافظ حيقق -
 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تنفيذ عند لقواعداب البنك إلتزام مدى يف احلساابت زلافظ حيقق -
 ؛تدقيقها عملية يف ادلباشرة قبل البنكية تالعمليا لطبيعة وشامل كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية العمليات على الرقايب للهيكل وشامل كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية للعمليات ادللخصة ادلالية القوائم بنود يف التدقيق احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية العمليات لتنفيذ احملددة واللوائح تابلتشريعا اإللتزام مدى يف رأيو إبداء احلساابت زلافظ على جيب -
 تنفيذ على ادلطبق الداخلية الرقابة نظام وصحة سالمة مدى يف رأيو إبداء احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛البنكية العمليات
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 :1إضافة إىل ذلك
 ؛البنكية العمليات تنفيذ يف ادلتبعة واإلجراءات السياسات مالئمة مدى تدقيق احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ أبناء( العمل دليل) اإلجراءات بدليل واإلمتثال اإللتزام مدى احلساابت فظزلا يفحص -
 وتقدمي البنكية العمليات على التدقيق عمليات بنتائج ادلتعلقة التقارير ورفع إعداد احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛ومتابعتها بشأهنا الالزمة والتوصيات الفين رأيو
 ؛تدقيقها عملية يف ادلباشرة قبل البنكية ادلخاطر لطبيعة وشامل كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة لتفعيل الواجبة ادلهنية للمعايري وشامل كامل فهم احلساابت زلافظ على جيب -
 إدارة تدقيق مهمة تنفيذ إجراءات توضح إرشادية أدلة ابستخدام عملو أداء احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛البنكية ادلخاطر
 ؛التدقيق خطة وضع عند البنكية للمخاطر الالزمة العناية يويل أن احلساابت زلافظ على جيب -
 إصدارات مع البنكية ادلخاطر إلدارة وتقوديو وتقييمو تدقيقو إجراءات يوافق أن احلساابت زلافظ على جيب -

 ؛البنكية للرقابة ابزل جلنة معايري
 تعليمات مع البنكية ادلخاطر إلدارة وتقوديو وتقييمو تدقيقو إجراءات يوافق أن ساابتاحل زلافظ على جيب -

 ؛ادلركزي البنك وأنظمة
 ؛ادلخاطر إلدارة وتقييمو تدقيقو أبناء اإللكًتونية والربامج التقنيات يستخدم أن احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛الطارئة للمخاطر لالستجابة اسًتاتيجيات بوضع اإلدارة رللس مقيا من يتأكد أن احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية للمخاطر االستجابة فعالية من يتأكد أن احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛ادلركزي البنك تعليمات مع تتوافق البنكية للمخاطر االستجابة أن من يتأكد أن احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية ادلخاطر قياس يف ادلستعملة ادلالية القوائم بنود يف التدقيق احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية ادلخاطر إلدارة احملددة واللوائح ابلتشريعات اإللتزام مدى يف رأيو إبداء احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛اطرادلخ إدارة على ادلطبق الداخلية الرقابة نظام وصحة سالمة مدى يف رأيو إبداء احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة يف ادلتبعة واإلجراءات السياسات مالئمة مدى تدقيق احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛البنكية ادلخاطر ربديد يف الداخلي ادلدقق عمل من االستفادة احلساابت زلافظ على جيب -
 ؛نشاط بكل ادلرتبطة طرادلخا ويفحص البنكي العمل يف اإلسًتاتيجية األخطار احلساابت زلافظ يقيم -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة أبناء( العمل دليل) اإلجراءات بدليل واإلمتثال اإللتزام مدى احلساابت زلافظ يفحص -
 وتقدمي البنكية ادلخاطر على التدقيق عمليات بنتائج ادلتعلقة التقارير ورفع إعداد احلساابت زلافظ على جيب -

 .ومتابعتها هنابشأ الالزمة والتوصيات الفين رأيو
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 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق والتعاوين والتكاملي يف اإلشرايف الثاين: الدور الفرع

للدور اإلشرايف والتعاوين والتكاملي الذي تلعبو بعض اجلهات القائمة ابلتدقيق يف  الفرعسوف نتطرق يف ىذا 
 كية وادلخاطر احمليطة هبا.ادلؤسسات البنكية فيما خيص تدقيق العمليات البن

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية للعمليات الداخلي التدقيق على إشراف جلنة التدقيق: أوال

 :1من خالل ما يلي هبا احمليطة وادلخاطر البنكية للعمليات الداخلي التدقيق على التدقيق جلنةتشرف 

 ؛البنكية للعمليات دقيقووت مهامو أتدية أبناء الداخلي ادلدقق استقاللية على احلرص -
 ؛البنكية لمخاطرل وتدقيقو مهامو أتدية أبناء الداخلي ادلدقق استقاللية على احلرص -
 ؛البنكية العمليات حول الكافية ادلعلومات على احلصول يف الداخلي ادلدقق مساعدة على احلرص -
 ؛البنكية ادلخاطر حول الكافية ادلعلومات على احلصول يف الداخلي ادلدقق مساعدة على احلرص -
 ؛البنكية العمليات تدقيق خيص فيما دبهامهم وادلتعلقة ادلعتمدة والنظم اللوائح حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر تدقيق خيص فيما دبهامهم وادلتعلقة ادلعتمدة والنظم اللوائح حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات على التدقيق برانمج كفاية حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة على التدقيق برانمج كفاية حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
ادلتعددة وعرب  البنكية العمليات تنفيذ حول البنك بسياسات اإللتزام مدى فحص حول الداخلي ادلدقق مناقشة -

 سلتلف مراحل تنفيذىا؛
البنكية ادلتعددة وعرب  ادلخاطر إدارة حول البنك بسياسات اإللتزام ىمد فحص حول الداخلي ادلدقق مناقشة -

 ؛سلتلف مراحل إدارهتا
 ؛البنكية العمليات على الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر على الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات تدقيق حول طرفو من ادلعدة التقارير حول الداخلي دققادل مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة تدقيق حول طرفو من ادلعدة التقارير حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛بدايتو قبل البنكية العمليات على التدقيق نطاق حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛بدايتو قبل البنكية ادلخاطر على لتدقيقا نطاق حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات على التدقيق أبناء صادفتو اليت ادلشاكل حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر على التدقيق أبناء صادفتو اليت ادلشاكل حول الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ يف القصور أوجو يف الداخلي ادلدقق مناقشة -
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 ؛البنكية ادلخاطر إدارة يف القصور أوجو يف الداخلي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات حول الداخليني ادلدققني توصيات لتنفيذ ادلناسبة اإلجراءات إزباذ من التأكد -
 .البنكية ادلخاطرإدارة  حول الداخليني ادلدققني توصيات لتنفيذ ادلناسبة اإلجراءات إزباذ من التأكد -

 وادلخاطر البنكية للعمليات( ابلضبط احلساابت حمافظ) اخلارجي التدقيق جلنة التدقيق على إشراف: اثنيا
 هبا احمليطة

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية للعمليات اخلارجي )زلافظ احلساابت ابلضبط( التدقيق على التدقيق جلنةتشرف 
 :1من خالل ما يلي

 ؛البنكية للعمليات وتدقيقو مهامو أتدية أبناء ارجياخل ادلدقق استقاللية على احلرص -
 ؛البنكية لمخاطرل وتدقيقو مهامو أتدية أبناء اخلارجي ادلدقق استقاللية على احلرص -
 ؛البنكية العمليات حول الكافية ادلعلومات على احلصول يف اخلارجي ادلدقق مساعدة على احلرص -
 ؛البنكية ادلخاطر حول الكافية ادلعلومات لىع احلصول يف اخلارجي ادلدقق مساعدة على احلرص -
 ؛البنكية العمليات على الداخلي التدقيق برانمج كفاية حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة على الداخلي التدقيق برانمج كفاية حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
ادلتعددة وعرب  البنكية العمليات تنفيذ حول كالبن بسياسات اإللتزام مدى فحص حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -

 سلتلف مراحل تنفيذىا؛
البنكية ادلتعددة وعرب  ادلخاطر إدارة حول البنك بسياسات اإللتزام مدى فحص حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -

 ؛سلتلف مراحل إدارهتا
 ؛بنكيةال العمليات على الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر على الداخلية الرقابة نظام فعالية مدى حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات تدقيق حول طرفو من ادلعدة التقارير حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة تدقيق حول طرفو من ادلعدة التقارير حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات على التدقيق أبناء صادفتو اليت ادلشاكل حول اخلارجي دلدققا مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطرإدارة  على التدقيق أبناء صادفتو اليت ادلشاكل حول اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ يف القصور أوجو يف اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية ادلخاطر إدارة يف لقصورا أوجو يف اخلارجي ادلدقق مناقشة -
 ؛البنكية العمليات حول اخلارجيني ادلدققني توصيات لتنفيذ ادلناسبة اإلجراءات إزباذ من التأكد -
 .البنكية ادلخاطرإدارة  حول اخلارجيني ادلدققني توصيات لتنفيذ ادلناسبة اإلجراءات إزباذ من التأكد -

                                                             
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنوك زلل الدراسة. 1



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من جمموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

291 
 

 حمافظ) اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني ما التكاملو  التعاون جلنة التدقيق على إشراف: اثلثا
 (ابلضبط احلساابت

 احلساابت زلافظ) اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني ما والتكامل التعاون على التدقيق جلنةتشرف 
 :1من خالل ما يلي هبا احمليطة وادلخاطر البنكية عملياتفيما خيص تدقيق ال (ابلضبط

 ؛(الداخلي ادلدقق عمل من اخلارجي ادلدقق استفادة" )610" للتدقيق الدويل ادلعيار بيقتط على العمل -
 العمليات تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما اخلربات وتبادل الكفاءة تعزيز على العمل -

 ؛البنكية
إدارة  تدقيق خيص يماف الداخلي دققوادل اخلارجي ادلدقق بني ما اخلربات وتبادل الكفاءة تعزيز على العمل -

 ؛البنكية ادلخاطر
 العمليات تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما للتدقيق شاملة تغطية ربقيق على العمل -

 ؛البنكية
 إدارة تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما للتدقيق شاملة تغطية ربقيق على العمل -

 ؛البنكية اطرادلخ
 تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما للتدقيق أفضل وفهم الفاعلية ربقيق على العمل -

 ؛البنكية العمليات
إدارة  تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما للتدقيق أفضل وفهم الفاعلية ربقيق على العمل -

 ؛ادلخاطر البنكية
 تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما عالية جبودة التدقيق أعمال تنفيذ على العمل -

 ؛البنكية العمليات
إدارة  تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما عالية جبودة التدقيق أعمال تنفيذ على العمل -

 ؛ادلخاطر البنكية
 تنفيذ ومتابعة تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي دلدققا بني ما العمل تكرار ذبنب على العمل -

 ؛البنكية العمليات
 ادلخاطر إدارة تدقيق خيص فيما الداخلي وادلدقق اخلارجي ادلدقق بني ما العمل تكرار ذبنب على العمل -

 ؛البنكية
 ؛البنكية للعمليات الداخلي التدقيق لفعاليات اخلارجي ادلدقق فهم يف ادلساعدة -
 ؛البنكية ادلخاطرإلدارة  الداخلي التدقيق لفعاليات اخلارجي ادلدقق فهم يف ساعدةادل -
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 :1إضافة إىل ذلك
 ؛عليها الداخلي للتدقيق مكمال يكون البنكية العمليات على اخلارجي التدقيق أن على العمل -
 ؛عليها الداخلي للتدقيق مكمال يكون البنكية ادلخاطر إدارة على اخلارجي التدقيق أن على العمل -
 ؛مسبقة فكرة لتكوين البنكية للعمليات الداخلي التدقيق تقارير على اخلارجي ادلدقق حصول -
 ؛مسبقة فكرة لتكوين البنكية ادلخاطرإلدارة  الداخلي التدقيق تقارير على اخلارجي ادلدقق حصول -
 ؛البنكية العمليات تدقيق حول الداخلي التدقيق إيضاحات على اخلارجي ادلدقق حصول -
 ؛البنكية ادلخاطرإدارة  تدقيق حول الداخلي التدقيق إيضاحات على خلارجيا ادلدقق حصول -
تنفيذ ومتابعة  تدقيق خيص فيما اخلارجي وادلدقق الداخلي ادلدقق بنيالشامل وادلتكامل  التنسيق ربقيق -

 ؛البنكية العمليات
البنكية  ادلخاطرإدارة  تدقيق خيص فيما اخلارجي وادلدقق الداخلي ادلدقق بنيالشامل وادلتكامل  التنسيق ربقيق -

 ؛عرب سلتلف مراحل إدارهتا
حول عمليات  البناءة ومالحظاتو وتوجيهاتو اخلارجي التدقيق خربة من الداخلي التدقيق استفادة تسهيل -

 ؛التدقيق السيما ما خيص التقارير والقوائم ادلالية
 ؛البنكية دلخاطرا ربديد يف الداخلي ادلدقق عمل من اخلارجي ادلدقق استفادة تسهيل -
 العمليات على الداخلية الرقابة نظام خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشةالشامل  التنسيق -

 ؛البنكية
 ادلخاطرإدارة  على الداخلية الرقابة نظام خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشةالشامل  التنسيق -

 ؛البنكية
 العمليات تنفيذ صحة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشةدلتكامل الشامل وا التنسيق -

 ؛البنكية
 ادلخاطر إدارةعمليات  صحة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشةالشامل وادلتكامل  التنسيق -

 ؛البنكية
 والنظم واللوائح ابلقوانني واالمتثال لتزاماال خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية العمليات تنفيذ أبناء البنكية
 والنظم واللوائح ابلقوانني واالمتثال االلتزام خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية ادلخاطر إدارة أبناء البنكية
 العمليات تدقيقوسريورة عمليات  خطة خيص فيما الداخلي دققادل مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية
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 :1إضافة إىل ذلك
 ادلخاطر إدارة تدقيق وسريورة عمليات خطة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية
 العمليات قيقتد يف القصور وأوجو الصعوابت خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية
 إدارة تدقيق يف القصور وأوجو الصعوابت خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية ادلخاطر
 الرقابة نظام يف القصور وأوجو الضعف نقاط خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية ياتالعمل تنفيذ على الداخلية
 الرقابة نظام يف القصور وأوجو الضعف نقاط خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية ادلخاطر إدارة على الداخلية
 العمليات تدقيق عقب التوصيات تقدمي خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية
 ادلخاطرإدارة  تدقيق عقب التوصيات تقدمي خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية
 نظام وربسني تطوير حول التوصيات تقدمي خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية العمليات تنفيذ على الداخلية الرقابة
 نظام وربسني تطوير حول التوصيات تقدمي خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي دققادل دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية ادلخاطرإدارة  على الداخلية الرقابة
 العمليات تدقيق عن التوصيات متابعة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشةالتام  التنسيق -

 ؛البنكية
 ادلخاطر إدارة تدقيق عن التوصيات متابعة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشةالتام  التنسيق -

 ؛البنكية
 نظام وربسني تطوير حول التوصيات متابعة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 ؛البنكية العمليات تنفيذ على الداخلية الرقابة
 نظام وربسني تطوير حول التوصيات متابعة خيص فيما الداخلي ادلدقق مع اخلارجي ادلدقق دلناقشة التنسيق -

 .البنكية ادلخاطرإدارة  على الداخلية الرقابة
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 ابجلزائر العمومية البنكية ادلؤسسات مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثاينادلبحث 

سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث تدقيق العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر على مستوى ادلؤسسات البنكية العمومية 
 ة.ابجلزائر، وادلتمثلة يف كل من بنك التنمية احمللية وبنك الفالحة والتنمية الريفي

 بنك التنمية احمللية مستوى على ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيقادلطلب األول: 

سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب التطرؽ لتدقيق العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر على مستوى بنك التنمية 
 احمللية.

 BDL احمللية التنمية بنكحملة تعريفية عن الفرع األول: 

 ىذا الفرع إعطاء حملة تعريفية حوؿ بنك التنمية احمللية.سنحاوؿ من خالؿ 

 BDL احمللية التنمية بنكالنشأة التارخيية والتعريف بأوال: 

: وىو بنك ذباري عمومي ("Banque de développement local "BDL)بنك التنمية احمللية 
و األساسية منح القروض لصاحل ، ومن بني مهام1985أفريل  30ادلؤرخ يف  85/85أتسس دبوجب ادلرسـو رقم 

 .1اجلماعات احمللية واذليئات العامة احمللية والقياـ بعمليات الصرؼ والتجارة اخلارجية

 ؽللك، جزائري دينارمليار  36.8 إذل يصل ماؿ برأس عمومي بنك ىو BDL ابختصار احمللية التنمية بنك
 147 ذلك يف دبا الوطين، الًتاب مستوى على حكاـإب منتشرة وكالة 155 من متكونة شبكة احمللية التنمية بنك
 على قروض منح يف سلتصة وكاالت 06و مسؤوليتها ربت وضعت اليت البنكية العمليات بتسيري مكلفة وكالة

 بنك أوال ىو احمللية التنمية بنك، فالبنوؾ ابقي عن ؽليزه و احمللية التنمية بنك بو ينفرد الذي نشاط وىو الرىن،
 احلرة ادلهن بنك مث معانيها، أوسع يف والتجارة وادلتوسطة الصغرية الصناعات/  وادلتوسطة لصغريةا ادلؤسسات

 اخلصوص وجو وعلى الوطين االقتصاد تطوير يف الفعالة ادلشاركة يسعى إذل احمللية التنمية بنك، فوالعائالت واألفراد
 القطاعات صبيع يف وادلتوسطة الصغرية عاتالصنا/  وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات بتشجيع االستثمار تعزيز

، ANSEJ، CNAC العمومية السلطات وضعتها اليت اإلجراءات صبيع يف ادلشاركة خالؿ من بتنوعها
ANGEM، أخرى جهة من. لألفراد التمويلية االحتياجات لتلبية استعداد على احمللية التنمية بنك أف حبيث 

 الًتقية مشاريع ومرافقة أصحاب دعم طريق عن وذلك السكنية ادلشاريع ويلسب يف رئيسي دور احمللية التنمية لبنك
 2.مسكن شراء يريدوف الذين األشخاص أيضا وكذا العقارية،

                                                             
 .191، ص مرجع سبق ذكره، الطبعة الرابعة، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  1
 www.bdl.dz. 10/10/2021ادلوقع اإللكًتوين لبنك التنمية احمللية شوىد بتاريخ  2
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 BDL احمللية التنمية بنكمديرية التدقيق الداخلي لهياكل مهام : اثنيا

 الداخلية الرقابة نظاـ فعالية ييمتق ادلمكن من غلعل شلا البنك، إدارة يف أساسية وظيفة الداخلي التدقيق يعد
؛ واألنظمة للقوانني االمتثاؿ؛ الداخلية اإلجراءات تطبيق احًتاـ؛ العمليات وربسني تنفيذ :ضماف خالؿ من ادلطبق

 ؛ أمن وضباية الذمم.ادلالية ادلعلومات مصداقية

)هاته األخرية تتبع  والتدقيق مديرية التدقيق الداخلي ابلبنك تتبع هيكليا للمديرية العامة الفرعية للتفتيش
 ما ىو موضح يف الشكل التارل:ك  تضمن قسم التدخالت وقسم الدراسات وادلتابعة، وىي تللرئيس ادلدير العام(

 ببنك التنمية احمللية ذليكل التنظيمي دلديرية التدقيق الداخليا :10رقم  شكل
 
 

 

 

 

 

 

 لبنك زلل الدراسةاثئق تنظيمية داخلية على مستوى مديرية التدقيق الداخلي ابو  ادلصدر:

 :1من أعلها نذكر رئيسية مهاـبعدة مديرية التدقيق الداخلي ابلبنك  تصزب

 للبنك؛ العامة للسياسة وفًقا اإلدارة، أنشطة صبيع تنفيذ على واإلشراؼ والتنسيق التوجيو ضماف -
 ادلهين؛ السلوؾ وقواعد بنكابل التدقيق ميثاؽ ونزاىة األخالؽ، قواعد لتطبيق االمتثاؿ من التأكد -
 للبنك؛ الداخلي التدقيق دليثاؽ ادلنتظم والتحديث للتنفيذ االمتثاؿ ضماف -
 ؛(الرقابة التنظيم،) البنك داخل وضعو مت الذي الداخلية الرقابة نظاـ وكفاءة فعالية تقييم -
 ؛الدائمة الرقابة وفعالية وجود منو  ادلنفذة العمليات مطابقة من دوري بشكل لتأكدا -
 التشغيلية؛ ادلخاطر إدارة مع ابلتعاوف اطر،ادلخ خارطة ربديث يف ادلساعلة -
 ادلراجعني؛ لفرؽ وادللحوظة ادلالحظة للمخالفات الالزمة التصحيحات إجراء هبدؼ توصيات تقدًن -
 ادلدقق فيها؛ اذلياكل مع التدقيق، تقارير يف الواردة التوصيات تنفيذ متابعة من التأكد -
 ؛رادلخاط وقياس واإلدارة الداخلية ابلرقابة ادلتعلق السنوي التقرير إعداد يف ادلشاركة -
 .الداخلي التدقيق إدارة عمل خطط تنفيذ حالة عن دورية وتقارير والسنوية السنوية ربع األنشطة تقارير وضع -

                                                             
 واثئق على مستوى بنك التنمية احمللية. 1

 التدقيق الداخليدير م

 ادلديريةمانة أ

 التدخالتسم ق

 مهمةئيس ر  مهمةئيس ر 

 الدراسات وادلتابعةسم ق

 صياتمتابعة التو  صاحلم
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 الدراسات والتحليلصلحة م
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 :1منها دبديرية التدقيق الداخلي ابلبنك مهاـ رئيسية عديدة التدخالت لقسم

 لتنفيذ ادلختلفة ادلراحل يف سيما ال التدقيق، فرؽ وأعماؿ أنشطة جلميع والتنسيق واإلشراؼ التوجيو من تأكدال -
 ؛(التحضري والتنفيذ وكتابة التقرير) التدقيق مهمة

 ميت أف وضماف ادلراجعة، مهاـ تنفيذ يف ادلراجعني، وكذلك البعثات رؤساء على واإلشراؼ والتوجيو ادلساعدة -
 منها؛ التحقق ادلراد للمنطقة وفعالة كاملة تغطية ضماف

 للبنك؛ الداخلي التدقيق وميثاؽ والنزاىة األخالؽ لقواعد االمتثاؿ ضماف -
 العمل؛ خطة يف تضمينها ليتم التدقيق مهمة مواضيع واقًتاح اإلدارة أىداؼ وربديد اخلطة تطوير يف ادلشاركة -
 .اذلرمي التسلسل إذل الدائرة عمل خطة وتنفيذ نشطةاأل تنفيذ عن تقارير تقدًن من التأكد -

 :2الدراسات وادلتابعة دبديرية التدقيق الداخلي ابلبنك مهاـ رئيسية عديدة منها لقسم

 يف الواردة التوصيات ومتابعة الدراسات حيث من الدائرة أنشطة لكافة والتنسيق واإلشراؼ التوجيو ضماف -
 ادلراجعة؛ تقرير

 التدقيق؛ بعثات تقارير يف الواردة التوصيات تطبيق مسؤولية تورل عند للهياكل، ادلساعدة قدًنوت ادلتابعة ضماف -
 أو الداخلية الرقابة ىيئات من أخرى وثيقة وأي القانونيني ادلراجعني وتقارير ادلخاطر مؤشرات تقارير إستغالؿ -

 اخلارجية؛
 ىياكل تنتجها اليت األخرى والبياانت اريروالتق ادلخاطر خرائط استخداـ خالؿ من التدقيق أىداؼ ربديد -

 البنك؛
 ادلراجعة؛ توصيات تنفيذ حالة بشأف أنظمة إنشاء -
 اذلرمي. التسلسل إذل اإلدارة عمل خطة تنفيذ وعن األنشطة تنفيذ عن تقارير من التأكد -

 :3ألمانة التدقيق الداخلي دبديرية التدقيق الداخلي ابلبنك مهاـ رئيسية عديدة منها

 ادلديرية؛ أعماؿ جدوؿ إدارة من دالتأك -
 ؛(والوصوؿ ادلغادرة) الربيد وتصنيف تسجيل من التأكد -
 ادلديرية؛ دلوظفي اإلدارية ادللفات مسك -
 البشري؛ ادلاؿ رأس عن ادلسؤوؿ ابذليكل يتعلق فيما وتنقلهم ادلوظفني تسيري تنقالت -
 .للهيكل ادلادية تسيري ادلوارد -
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 .نفس ادلرجع 2
 .رجعنفس ادل 3
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 BDL احمللية التنمية بنكب الداخلي التدقيق اط مديريةبعض اإلحصائيات حول نش: اثلثا

مست سلتلف  2018مهمة تدقيق سنة  16لقد قاـ قسم التدخالت دبديرية التدقيق الداخلي ابلبنك ب 
 :1ىياكل البنك عرب الًتاب الوطين، سبثلت تلك العمليات يف

 ؛العمالء وتوظيفات استثمارات إدارة يف التدقيق مهمة -
 ؛وأمانة اتال للبنك لشركيت التأمني ادللزمة ابلعقود ادلتعلق التأمني إدارة يف تدقيقال مهمة -
 األوراؽ التجارية ادلخصومة؛ دبعاجلة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 ؛العمالء شيكات دفًت طلبات دبعاجلة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 والعملياتية؛ تجاريةال واألقطاب للوكاالت العاملة القوةحجم  دبراجعة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 مع زابئن جدد؛ عالقة يف الدخوؿ إبجراءات ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 الضماانت؛ معاجلة عملية بتقييم ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 ؛ادلعلومات تكنولوجيا نظم التابع دلديرية العمليات قسم تنظيم يف التدقيق مهمة -
 ؛يةالتسو  مديرية تنظيم دبراجعة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 على العمليات؛ ادلعارضةاحلجوزات على احلساابت، و  إبدارة تتعلق تدقيق مهمة -
 ؛IS NASR دبوجب الًتاخيص إبدارة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 ؛البنك عقود إبدارة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 ؛التسوية مديرية تنظيممهمة تكملة نصائح متعلقة ب -
 ؛التجارية األقطاب إذل التعليمات وتسليم ملياتيةاألقطاب الع بتنظيم ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 ؛للبنك الدائمة الرقابة نظاـإجراءات  مراجعة حوؿ التدقيق مهمة -
 .للبنك ادلركزية للهياكل العاملة القوة دبراجعة ادلتعلقة التدقيق مهمة -

سلتلف مست  2019مهمة تدقيق سنة  12وقد قاـ قسم التدخالت دبديرية التدقيق الداخلي ابلبنك ب 
 :2ىياكل البنك عرب الًتاب الوطين، سبثلت تلك العمليات يف

 ؛Money Gram بنشاط ادلتعلقة ادلخاطر بتقييم متعلقة تدقيق مهمة -
 ؛عليها دؽاادلص األوراؽ التجارية دبعاجلة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 ؛للبنك ادلركزية للهياكل العاملة القوة دبراجعة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 الذمم؛ ربصيل بنظاـ ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 موازنة اإلستثمارات؛ تنفيذ إبدارة ادلتعلقة التدقيق مهمة -

                                                             
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنك زلل الدراسة. 1
 نفس ادلرجع. 2
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 البنك؛ يف جديدة منتجات إعداد عملية تدقيق مهمة -
 ؛البشري ادلاؿ رأس إدارة يف التدقيق مهمة -
 ؛ادلالية ادلخاطر إدارة مستوى على االلتزامات دبراقبة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 األقطاب العملياتية؛ على اإلشراؼ مديرية تنظيمالتدقيق يف  مهمة -
 إلستثمار التأمني؛ العامة ادلديرية وتنظيم التأمني أقساط إدارة يف التدقيق مهمة -
 ؛واخلزينة السيولة إبدارة ادلتعلقة التدقيق مهمة -
 .األعماؿ استمرارية خبطة ادلتعلقة التدقيق مهمة -

مست سلتلف  2020مهاـ تدقيق سنة  07لتدقيق الداخلي ابلبنك ب وقد قاـ قسم التدخالت دبديرية ا
 :1ىياكل البنك عرب الًتاب الوطين، سبثلت تلك العمليات يف

 مهمة التدقيق ادلتعلقة ابلقروض؛ -
 وعوارض الدفع؛ ادلركزية دلخاطرادلتعلقة اب تدقيق مهمة -
 ؛لرىناب القروض وكاالت تنظيم على تدقيق مهمة -
 ؛للبنك CCP حساابت وتسوية دبعاجلة لقةادلتع التدقيق مهمة -
 ادلستوى الثاين؛ من الرقابة بواسطة ربديدىا مت اليت ادلستمرة الشاذة ابحلاالت ادلتعلقة ادلهمة -
 مهمة التدقيق للمتابعة ادلتعلقة ابلرقابة على بعض العمليات؛ -
 عمليات ادلقاصة عن بعد. إبدارة ادلتعلقة التدقيق مهمة -

 BDL احمللية التنمية بنكق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا على مستوى تدقي: الثاينالفرع 

 سنحاوؿ التطرؽ لتدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا على مستوى بنك التنمية احمللية.

 به احمليطة ادلخاطر وإدارة اإلئتمان عملياتل الداخلي تدقيقالأوال: 

أخذا وردا، مع ادلسؤوؿ األوؿ عن التدقيق الداخلي ابلبنك، من خالؿ ادلقابلة  بعد عملية احلوار وادلناقشة،
واليت تضمنت رلموعة من األسئلة ادلفتوحة واليت زبص رلرايت عملية  أجريناىا معو اليت)احلضورية وعن بعد( 

خطوات وأسس  تم وفقتأف تلك العملية  ، إستخلصنابو احمليطة ادلخاطر وإدارة اإلئتماف لعمليات الداخلي التدقيق
 :2ادلقابلةتلك منهجية ومنظمة، وىذا ما سوؼ نستعرضو من خالؿ نصوص األسئلة واألجوبة اليت تضمنتها 

 ؟لتدقيق عمليات اإلئتماف ابلبنكوالعملية ما ىي األسس العامة السؤال األول: 

                                                             
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنك زلل الدراسة. 1
نك من خالؿ رلموعة من الزايرات ادليدانية للبنك واإلتصاالت اذلاتفية والتواصل عرب اإلؽليل ووسائل التواصل االجتماعي خالؿ مقابلة مع ادلسؤوؿ األوؿ عن التدقيق الداخلي ابلب 2

 .2021سبتمرب  30إذل غاية  2021مارس  01الفًتة من 
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 يلي: فعاؿ لعمليات اإلئتماف ينبغي القياـ دباشامل و إلجراء تدقيق  اجلواب األول:

 وادلسؤوليات، والتفويضات ادلهاـ فصل اإلقراضية، العامة السياسة للقروض، العاـ التنظيم: على التعرؼ -
 ؛اإلقراضية العملية وراء من ادلستهدفوف العمالء فئات القرض، على احلصوؿ إجراءات اإلقراضية، النشاطات

 ؛االئتمانية البنك سياسة مع القرض منح توافق مدى من التحقق -
 ؛البنك ينتهجها اليت اإلقراضية السياسة متطلبات وبني القروض منح بني دلقارنةا -
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛بو احمليطة ادلخاطر وإدارة اإلئتماف منح سياسات ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 تفويض مستوايت القروض، ومنح دراسة عمليات عند السلطات تفويض مستوايت احًتاـ من التحقق -

 ؛والتقييم الدراسة جلاف القروض، ومبالغ حجم القروض، أنواع: حسب تكوف السلطات
 ؛القروض منحما ؼلص فيوالتعليمات وادلنشورات واإلجراءات الداخلية للبنك  ادلتبعة اإلجراءات دليل تقييم -
 ؛القروض منح عمليات على ادلطبقة الداخلية الرقابة نظاـ وتقييم حصف -
 ؛(ادلطبقة الفائدة معدالت الشروط،) البنك يف ادلطبقة القروض منح سياسة احًتاـ مدى فحص -
 ؛ابلقروض الًتخيصات دبتابعة خاص نظاـ تطبيق مدى فحص، و التفويضات أنظمة وتدقيق فحص -
 ؛االئتماف سملق التدقيق وبرامج األىداؼ ربديد -
 ؛القروض منح وخطوات( العمل دليل) إجراءات دليل وفق إتباعها يتم القرض منح عملية أف من التأكد -
 ؛ادلطلوبة ابلواثئق ومعززة موضوعيمهين و  بشكل تتم اإلقراض عملية أف من التأكد -
 ؛سليمة مبادئ إذل مستند موضوعي بشكل وربوطية مكتوبة سياسات وجود من التحقق -
 ؛والنوع القيمة حيث من الضماانت ربدد معايري وجود من التحقق -
 ؛حديثة تكنولوجية أساليب إذل يستند سليم معلومات نظاـ وجود من التحقق -
 تسيري وظيفة ادلصادقة، وظيفة التجارية، الوظيفة يف وادلتمثلة القرض نشاط وظائف بني الفصل من التحقق -

 ؛القرض مراجعة وظيفة القرض،
 ؛البنك لشروط القرض مطابقة ومدى ادللف من التأكد بعد ادلقًتض حساب يف األمواؿ وضع من التحقق -
، والتأكد من أف للتحصيل القابلة وغري فيها ادلشكوؾ القروض لتغطية ادلكونة ادلؤوانت مستوى وتقييم فحص -

 ؛تلك ادلؤوانت مت حساهبا وفق ما نصت عليو أنظمة بنك اجلزائر
 ؛للتحصيل القابلة وغري فيها ادلشكوؾ القروض لتغطية صحتها ومدى للبنك ةادلقدم الضماانت وتقييم فحص -
 ؛القروض أنواع دلختلف واالستخدامات ادلوارد ومقارنة وربليل القروض على احلاصلة التطورات على االطالع -
 ؛وغريىا الفائدة معدالتك ابلقروض ادلتعلقة ادلعلومات على احلصوؿ أجل من احلاسوب طريق عن الفحص -
 ؛القرض نشاط لنتائج وكذا للقروض ربليلية بفحوصات القياـ -
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، الفائدة،" القرض شروط اإلئتماين، التاريخ ادلقًتض، ىوية) فيو يتوفر ادلعلومايت نظاـ وجود من التحقق -  الرسـو
 ؛(القائم األساسي ادلبلغ رصيد ادلتأخر، السداد وتقادـ قيمة األقساط، ومبالغ تواريخ ،"اإلستحقاؽ

 ؛القروض صالحية تواريخ من التحقق -
 ؛، وأف العقد كاف ربت تدقيق قانوينادللف يف فعال موجودة العقد يف ادلستعملة ادلستندات من التحقق -
 ؛عليها ادلتفق الشروط حسب شلنوح القرض أف من التحقق -
 ؛القرض طلب استقباؿ عملية وصحة سالمة من التحقق -
واليت تدخل  عليها ادلصادقة وإجراءات القروض باتطل ملفات ودراسة تكوين خطوات صحة من التحقق -

 ؛ضمن اإلجراءات الداخلية ابلبنك
 ؛ومدى ضماف احلفاظ عليها من الضياع القرض دلنح كمقابل ادلقدمة الضماانت تقييم صحة من التحقق -
 ؛القرض قبوؿ وإجراءات القروض ملفات تنقيط وإجراءات خطوات صحة من التحقق -
 ؛ومتابعتو ادلقًتض حساابت يف وصبو القرض ربرير إجراءاتو  خطوات صحة من التحقق -
 ؛القروض وحساابت القروض سجل على القروض عقود كافة تدقيق -
 ؛متسلسلة وأبرقاـ القروض صبيع تسجيل انحية من القروض سجل إنتظاـ من التحقق -
 ؛القروض عقود على واإلمضاءات واألختاـ التأشريات من التحقق -
 ؛الضرورية والواثئق ادلستندات كافة على للعمالء القروض ملفات توفر من التحقق -
 ؛(اجلدوى دراسات) القرض وربليل وتقييم دراسة عملية وصحة سالمة من التحقق -
 ؛من طرؼ مديرية ادلخاطر ادلالية اإلئتمانية ادلعلومات إدارة يف أجريت اليت ادلارل التحليل نتائج مراجعة -
 ؛تسديداهتا وجدولة القروض، عن الناذبة األرابح مالئمة مدى وًنتق أي للقروض النقدي التدفق تقييم -
 الكفالء ادلقدمة، الضماانت القرض، فًتة القرض، شروط) اإلقراض ذليكلة ادلالئم التنظيم ربقيق من التحقق -

 ؛(اإلقراضية العملية توثيق ادلوجودوف،
 ؛السداد على العميل قدرة وربليل الضماانت، وقبوؿ تقدير عملية وصحة سالمة من التحقق -
 ؛القرض منح قبوؿ ومستوايت وإجراءات عملية وصحة سالمة من التحقق -
 ؛القرض ربصيل عملية القرض، متابعة عملية القرض، صرؼ عملية وصحة سالمة من التحقق -
 ؛الصحيح التاريخ يف األمواؿ واسًتجاع االستحقاؽ مراقبة من التحقق -
: القرض بوضعية ادلتعلقة اإلجراءات تسيري إذل ابإلضافة احملددة ذلاآجا يف القروض تسديد متابعة من التحقق -

 ؛القرض توقيف ادلسبق، التسديد
 زلتملة كبرية خسارة البنك وتكبد إنتشارىا لتجنب ادلناسب الوقت يف ادلتأخرات مشكلة معاجلة من التحقق -

 ؛(ادلتعثرة قروضال إعداـ القروض، فقداف سلصص ربديد اجلدولة، إعادة ادلتابعة،) طريق عن
 ؛القروض فقداف سلصص وحساب القروض زلفظة حساب من التحقق -
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 للمتأخرات، الشهرية واألقساط القائم الوضع تظهر حبيث القرض بياانت حوؿ دقيقة تقارير وجود من التحقق -
 ؛خطر يف اليت القروض زلفظة تقادـ جلدولة إضافة

 البنك لسياسة أو لتعليمات خرؽ وأي القروض، ذتنفي يف وادلخطط الفعلي بني االبتعاد أوجو تشخيص -
 ؛ادلنح سلاطر عن ادلبكر الكشف وابلتارل التصحيحية، اإلجراءات ازباذ ضلو التوجو خللق وذلك اإلقراضية

 يف القروض بعض توضع القروض تصنيف على الًتكيز خالؿ من إذ ادلمنوحة، القروض تصنيف من التحقق -
 ؛بعضها تعثر عن إشارات توفرت اإذ وخاصة ادلراقبة ربت القائمة

 ؛فيها ادلشكوؾ القروض وكشف القروض تصنيف أجل من وذلك ىيكلتها إعادة مت اليت القروض تدقيق -
 ؛)ابستعماؿ خارطة ادلخاطر( مع تقييم تلك ادلخاطر القروض عمليات عن الناذبة ادلخاطر سلتلف ربديد -
 .ت ابلبنك ادلركزيالتحقق من تصرػلات القروض دلركزية ادلخاطر والعائال -

ادلنظمة والتنظيمية ىل يتم التدقيق يف صحة وسالمة اإلعتماد على النصوص التشريعية : الثاينالسؤال 
 ؟على مستوى البنك بتلك النصوصومدى اإللتزاـ وإدارة ادلخاطر احمليطة بو لعمليات منح اإلئتماف 

وإدارة ادلخاطر احمليطة بو على مستوى ئتماف بغية التحقق من صحة وسالمة عمليات منح اإل اجلواب الثاين:
 ينبغي القياـ دبا يلي: البنك وفق ما تنص عليو النصوص التشريعية والتنظيمية

 ؛08-11 النظاـ يف عليها ادلنصوص( االئتماف) القروض سلاطر وقياس ربديد بنظاـ العمل من التحقق -
 ؛08-11 النظاـ يف عليها نصوصادل البنوؾ بني ما ادلخاطر قياس بنظاـ العمل من التحقق -
 االئتماف بعمليات اخلاصة البنوؾ، بني ما سلاطر دبراقبة ادلتعلق ،03-11 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر
 ادلالية، وادلؤسسات البنوؾ على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن ،01-14 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر االئتماف بعمليات اخلاصة
 االئتماف بعمليات اخلاصة وابدلساعلات، الكربى ابدلخاطر ادلتعلق ،02-14 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر
 للبنوؾ ابلتوقيع وااللتزامات ادلستحقات بتصنيف ادلتعلق ،03-14 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر االئتماف بعمليات اخلاصة عليها، ادلؤوانت وتكوين ادلالية وادلؤسسات
 الناصبة وادلخاطر الًتكيز وسلاطر القرض سلاطر سيما ال ادلخاطر، يف والتحكم ادلراقبة أبنظمة العمل من التحقق -

 ؛08-11 النظاـ يف عليها ادلنصوص العملياتية، وادلخاطر والدفع السيولة وسلاطر البنوؾ بني ما العمليات عن
 ومكافحتهما، اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اخلاصة ،08-11 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 .االئتماف بعمليات قيامها عند
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 ؟ليات اإلئتمافكيف يتم التدقيق يف صحة وسالمة إدارة ادلخاطر احمليطة بعم: الثالثالسؤال 

 ينبغي القياـ دبا يلي: حة وسالمة إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات اإلئتمافمن أجل ضماف ص اجلواب الثالث:

 وعمليات األدىن احلد دلتطلبات احملددة السيما االئتمانية ادلخاطر إلدارة ابزؿ جلنة دبقررات العمل من التحقق -
 ؛الداخلية ادلراجعة

 الطريقة مثل االئتمانية ادلخاطر دلواجهة ابزؿ نةجل أقرهتا اليت الرأمسالية ادلتطلبات ربديد بطرؽ العمل من التحقق -
 ؛الداخلي التصنيف وطريقة ادلعيارية

 ؛اإلقراضية ادلخاطر تركز مستوايت مقارنة يف روتينية عملية إعتماد من التحقق -
 وكشف ربديد على البنك قدرة مدى دلعرفة وذلك االئتماف بعمليات احمليطة ادلخاطر مراقبة نظاـ وربليل تدقيق -

 ؛فيها التحكم مستوى حوؿ رأي إعطاء مع ادلخاطر تلك ودرجة ادلخاطر، ذات قروضال
 خطر الدوؿ، سلاطر السيولة، سلاطر ئتمانية،إ سلاطر: هامن واليت االئتماف بعمليات احمليطة ادلخاطر صبيع تدقيق -

 ؛لتشغيليا واخلطر اإلئتماين الًتكيز خطر الفائدة، معدؿ تذبذب خطر ادلطابقة، عدـ خطر قانوين،
 عدـ سلاطر التنفيذ، سلاطر التسعري، سلاطر: ؾ االئتماف بعملية ادلرتبطة االئتمانية ادلخاطر فروع صبيع تدقيق -

 ؛الضماانت آتكل سلاطر السداد، على القدرة
 ؛ادلناسب الوقت ويف فعالية بكل ابالئتماف احمليطة االئتمانية ادلخاطر من ادلتفرعة ادلخاطر إدارة من التحقق -
 ؛التنقيط وطريقة ادلالية النسب كطريقة االئتمانية ادلخاطر وتقييم لتقدير األساليب كل ستخداـا -
 ؛(العمل دليل) اإلجراءات دليل وفق إتباعها يتم القرض سلاطر إدارة عملية أف من التأكد -
 تقييم مع قةاحملق اخلسائر أحداث كل صبع خالؿ من( التشغيلية ادلخاطر) العمليايت اخلطر قياس من التحقق -

 ؛خسارة كل درجة
 استخداـ وعليني؛ دلقًتضني قروض: عن والناصبة الداخلي ابإلحتياؿ ادلتعلقة التشغيلية ادلخاطر إدارة تدقيق -

 ؛الضماانت استعماؿ سوء أو سرقة وعلية؛ شركات
 وواثئق معلوماتو  الشخصية انتحاؿ: عن والناصبة اخلارجي ابإلحتياؿ ادلتعلقة التشغيلية ادلخاطر إدارة تدقيق -

 استخداـ سوء قيمة؛ ذات ليست أو ملفقة ضماانت مرة؛ من ألكثر رىن استخداـ القرض؛ طلبات يف زائفة
 .للضماانت بو مصرح غري بيع العمالء؛ قبل من القروض أمواؿ

 ؟ما ىو مضموف سلرجات عملية التدقيق اخلاصة بعمليات اإلئتماف: الرابعالسؤال 

 القروض قسم تدقيق حوؿ مفصل تقرير إعدادنتهاء من عملية التدقيق، يتم بعد اإل اجلواب الرابع:
 الستغالؿ الضرورية التوصيات تقدًن مع ادلكتشفة الضعف ونقاط القوة نقاط التقرير يتضمن حيث وااللتزامات،

 ادلطبقة. الرقابة نظاـ وربسني فعالية بكل ادلخاطر وإدارة الضعف نقاط وتصويب القوة نقاط
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 اهب احمليطة وادلخاطر الودائع عملياتلالداخلي  تدقيقال: اثنيا

بعد عملية احلوار وادلناقشة، أخذا وردا، مع مدقق داخلي ابلبنك، من خالؿ ادلقابلة )احلضورية وعن بعد( اليت 
 لعمليات الداخلي التدقيقأجريناىا معو واليت تضمنت رلموعة من األسئلة ادلفتوحة واليت زبص رلرايت عملية 

ا، إستخلصنا أف تلك العملية تتم وفق خطوات وأسس منهجية ومنظمة، وىذا ما هب احمليطة ادلخاطر وإدارة ودائعال
 :1سوؼ نستعرضو من خالؿ نصوص األسئلة واألجوبة اليت تضمنتها تلك ادلقابلة

 ؟ابلبنك الودائعلتدقيق عمليات والعملية ما ىي األسس العامة : اخلامسالسؤال 

 ينبغي القياـ دبا يلي: الودائعإلجراء تدقيق شامل وفعاؿ لعمليات  :اخلامساجلواب 

 ؛الودائع لقسم التطبيقية التعليمات على االطالع خالؿ من الودائع قسم على التعرؼ -
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة الودائع إستقباؿ سياسات ؼلص فيما للبنك علياال واإلدارة
 ؛الودائع قسم يف بو ادلعموؿ( العمل دليل) اإلجراءات دليل على اإلطالع -
 ؛الزابئن اختيار ؼلص فيما العامة السياسة فحص، و الودائع قسم يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛الودائع قسم عمليات على ادلطبقة الداخلية الرقابة نظاـ وتقييم فحص -
 ؛ككل الودائع بقسم اخلاصة التنظيمية واللوائح ابلتعليمات ادلوظفني التزاـ مدى تدقيق -
 ؛للودائع احملاسيب التسجيل ؼلص فيما احملاسبة قسم تعليمات على االطالع -
 ؛وشروطها احلساابت فتح وواثئق ملفات على االطالع -
 ؛البنك يف التواقيع تعليمات على االطالع، و الزابئن حساابت يف القيود واثئق ملفات على االطالع -
 ؛العمالء حساابت من ابلسحب ادلفوضني تواقيع ظلاذج بطاقات على االطالع -
 ؛ادلصرفية الودائع ضماف بنظاـ ادلتعلق ،03-20 النظاـ ببنود العمل من التحقق -
 وسندات ألجل احلساابت العمالء؛ حساابت :مثل الودائع قسم وعمليات تقسيمات سلتلف تدقيق -

 .االدخار حساابت الصندوؽ؛

 ؟كيف يتم تدقيق حساابت العمالء )ادلودعني( اجلارية: السادسالسؤال 

 احلساابت فتح: يلي شلا التحقق يتم اجلارية( ادلودعني) العمالء حساابت تدقيق ؼلص فيما: السادساجلواب 
 ىوية لذلك؛ والالزمة الضرورية الواثئق صبيع بتوفر يتم احلساابت فتح البنك؛ يف ادلعتمدة اإلجراءات دليل وفق يتم

                                                             
مارس  01ة والتواصل عرب اإلؽليل ووسائل التواصل االجتماعي خالؿ الفًتة من ابلبنك من خالؿ رلموعة من الزايرات ادليدانية للبنك واإلتصاالت اذلاتفي مدقق داخليمقابلة مع  1
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 صبيع دلمارسة الكاملة ابألىلية يتمتع احلساب صاحب ادلوثقة؛ وادلعلومات األصلية ادلستندات ابستخداـ العميل
 والسحب، عاإليدا  شروط يتضمن والذي احلساب نوع وفق مطبوعة ورقو على احلساب صاحب توقيع حقوقو؛

 ؛(توقيعات ظلوذج) احلساب استخداـ عند التواقيع مع دلطابقتها البنك هبا ػلتفظ مستقلة ورقو على يوقع كما
 اسم) ابلزبوف اخلاصة ادلعلومات لكافة احلساابت استيفاء حسابو؛ بو يعرؼ رقما اجلاري احلساب صاحب إعطاء
 أرصدة صبيع ادلبالغ؛ سحب يف يستخدمو شيكات ًتدف احلساب صاحب إعطاء ؛(وغريىا احلساب، رقم الزبوف،

 .احلركة عدؽلة واحلساابت عليها، واحملجوز ادلتوفني حساابت ؛دائنة احلساابت

 ؟كيف يتم تدقيق احلساابت ألجل وسندات الصندوؽ: السابعالسؤال 

 فتح ملف ارنةمق: يلي شلا التحقق يتم الصندوؽ وسندات ألجل احلساابت تدقيق ؼلص فيما: السابعاجلواب 
 وتسجيل احلساابت مراقبة وغريىا؛ الفائدة ومعدؿ ادلبلغ ؼلص فيما احملاسبة مع الصندوؽ سندات ودفًت احلساابت

 .للبنك العليا اإلدارة قبل من ادلقررة ادلعدالت مع ادلطبقة ادلعدالت مقارنة االنتهاء؛ اتريخ حىت الفوائد

 ؟خاركيف يتم تدقيق حساابت االد: الثامنالسؤال 

 للتشريع مطابقة احلساابت أف: يلي شلا التحقق يتم االدخار حساابت تدقيق ؼلص فيما: الثامناجلواب 
 تلك تسجيل من والتحقق البنك، تكاليف حساابت يف جيدا مسجلة سنة كل للزابئن ادلقدمة الفوائد بو؛ ادلعموؿ
 .ادلالية الدورة نتيجة يف الفوائد تكاليف تضمني الفوائد؛

 ؟كيف يتم تدقيق دفاتر شيكات العمالء: التاسعل السؤا

 الشيكات لدفاتر طلبات وجود: يلي شلا التحقق خالؿ من العمالء شيكات دفاتر تدقيقيتم : التاسعاجلواب 
 الطلب؛ الزبوف فيو قدـ الذي اليـو نفس يف الشيكات دفاتر بطلب ادلوظف القياـ طرفهم؛ من وموقعة للعمالء
 تسجيل من شخصيا؛ وسحبها للبنك التقدـ أجل من شيكاهتم دفاتر وتوفر بوصوؿ حلنيا يف الزابئن إشهار
 معلومات أخذ مع وشخصيا ابألمر ادلعين الزبوف طرؼ من وموقع بذلك خاص سجل يف الشيكات دفًت سحب
 .الثنائية الرقابة ربت ادلستعملة غري الدفاتر جرد بو؛ اخلاصة التعريفية البطاقة

 ؟يف يتم التدقيق يف صحة وسالمة إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات الودائعك: العاشرالسؤال 

 من أجل ضماف صحة وسالمة إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات الودائع ينبغي القياـ دبا يلي: :العاشراجلواب 

 غسيل يف الودائع استعماؿ وخطر السيولة خطر السيما الودائع بقسم احمليطة ادلخاطر سلتلف إدارة تدقيق -
 العمالء حساابت على اخلاطئة والتحويالت العمالء حساابت من كاالختالس عمليايت خطر األمواؿ،
 ؛للودائع السيئ التوزيع خطر واإلمتثاؿ، ادلطابقة عدـ خطر العمالء، حساابت على الغري واطالع
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 مسجلة؛ غري ودائع احلقيقي؛ دعادلو  إخفاء: عن والناصبة الداخلي ابلغش ادلتعلقة التشغيلية ادلخاطر إدارة تدقيق -
 ؛الراكدة احلساابت وابلذات العميل، استثمارات أو ودائع سرقة

 عملة احتيالية؛ تعليمات األمواؿ؛ غسيل: عن والناصبة اخلارجي ابلغش ادلتعلقة التشغيلية ادلخاطر إدارة تدقيق -
 .الشيكات ربصيل لفًتة احتيارل استغالؿ مزيفة؛ حواالت أو

 ؟ما ىو مضموف سلرجات عملية التدقيق اخلاصة بعمليات الودائع: ي عشراحلادالسؤال 

 يتضمن التدقيق عملية حوؿعاـ  تقرير إعدادبعد اإلنتهاء من عملية التدقيق، يتم  :احلادي عشراجلواب 
 عليها الرقابة نظاـ وتطوير العمليات تنفيذ لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط

 هبا. احمليطة ادلخاطر يف التحكم وابلتارل

 : حاالت عملية عن تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبااثلثا

فيما يلي التطرؽ حلاالت عملية عن عمليات التدقيق ابلبنك زلل الدراسة، حبيث سنتطرؽ حلاالت سنحاوؿ 
مث سنعرض زلاكاة لعملية تدقيق  ،حمليطة هباعملية فعلية قاـ هبا مدقق لبعض العمليات البنكية وادلخاطر ا

زلل الدراسة، مث سنقـو  البنك إبستعماؿ اإلجراءات التحليلية دللف زبوف تقدـ بطلب قرض بنكي على مستوى
)تدقيق  مارل وزلاسيب قاـ هبا زلافظ حساابت على نفس ملف القرض البنكي تدقيق لعملية زلاكاةبعملية 

 لملف(.التسجيل احملاسيب وادلارل ل

ادلتحصل عليها من عند البنك زلل الدراسة، وبتوجيو وشرح  التقاريربعد عملية البحث والتلخيص من بعض 
سنوجز فيما يلي ملخص عن نتائج عملية تدقيق سبت سابقا يف إحدى اذلياكل  ابلبنك، مسؤوؿ التدقيقمن قبل 

، حبيث أف لبنكاب جديدة منتجات تنفيذ لياتعم، حبيث إستهدفت عملية التدقيق التنمية احملليةالتابعة لبنك 
األماف،  حسابتلك ادلنتجات اجلديدة ىي: التحويل الذكي، بطاقات ماسًت كارد، بطاقات إلكًتونية للشركات، 

 .1تصاعدية بفائدةاإلدخار 

 يالكالسيك البنك مديرية؛ "DMC"واالتصاؿ التسويق مديرية :التالية اذلياكل مستوى على ادلهمة ىذه سبت
"DBC" ادلعلومات نظم مديرية؛ DSI االمتثاؿ مديرية؛"DCF" التشغيلية ادلخاطر قسم؛"DRO" وكالة؛ 

 ".156" احلراش كالة؛ و "126" مسعود حاسي

 الرقابة مبادئ تطبيق ماف؛ ضللبنك جديدة منتجات إعداد عملية فحص :من وراء عملية التدقيق ؼداذلكاف 
 على ادلبيعات مندويب استحواذ درجة قياس؛ الصلة ذات ادلخاطر يف حكمالت وتقييم جديد منتج لكل الداخلية
 .اجلديدة ادلنتجات

                                                             
 .التنمية احملليةواثئق على مستوى بنك  1
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 :1، وأىم التوصيات اليت خرج هبامن قبل ادلدقق معاينتوفيما يلي أىم ما مت 

 تصال:واإل التسويق مديرية مستوى على
 اجلديدة؛ البنك منتجات ويقوتس وإطالؽ تصميم يف ومسؤولياهتم ادلتدخلني صبيع ربدد إجراءات وجود عدـ -
 زلدثة؛ وال انشطة ليست اجلديدة، ادلصرفية ادلنتجات مراقبة جلنة -
 اإلسًتاتيجية؛ مشاريعها ربدد عمل واالتصاؿ خطة التسويق مديرية لدى يوجد ال -
 سعريالت ربديد يتم حبيث ،ادلهاـ بفصل يتعلق فيما واالتصاؿ التسويق مديرية وظائف دليل أبحكاـ اإللتزاـ عدـ -

 ؛االسًتاتيجي التسويق قسم مسؤولية من أنو حني يف التشغيلي، التسويق قسم قبل من ادلصريف
 احتياجات ربليل يف الغموض يسبب شلا( والنشاط ادلنتج حسب) األبعاد متعددة بياانت قاعدة وجود عدـ -

 رضاىم؛ وكذلك وتوقعاهتم العمالء
 وابلتارل اإلعالنية، ابحلمالت ادلتعلقة ادلصاريف تضمنيال يتم  اجلديدة، ادلنتجات تكلفة سعر حساب عند -

 ادلالية؛ اخلسارة خطر
 ورحبية؛ اقتصادية لدراسة زبضع دلبفائدة تصاعدية  واإلدخار األماف وحساب الذكي التحويل -
 يتعلق فيما مديرية اإلمتثاؿ إذل االمتثاؿ إشعار طلب إرساؿ يتم دل :البنك يف ادلنتجات بعض إعداد عند -

 إشعارات وضع يتم األخرى، للمنتجات ؛ ابلنسبةبفائدة تصاعديةواإلدخار  بطاقة اإللكًتونية للشركاتابل
 يعّرض وىذا .بصرامة تنفيذه يتم ادلنتج ىذا عن الناذبة للمخاطر احملدد التحليل أف من التأكد دوف ادلطابقة
 االمتثاؿ؛ عدـ يف تتمثل تشغيلية اطردلخ ،11/08 رقم اجلزائر بنك نظاـ من 25 ابدلادة يتعلق فيما البنك،

اإلدخار بفائدة " منتج بتسويق البنك قاـ ،13/01 رقم اجلزائر بنك نظاـ من 03 رقم للمادة خالًفا -
 االمتثاؿ؛ دلخاطر البنك يعرض وىذا اجلزائر، بنك من مسبق إذف على احلصوؿ دوف" تصاعدية

 ابالختبارات ادلتعلقة عليها ادلصدؽ واحملاضر القبوؿ دفاتر :يلي دبا ادلتعلقة ادلستندات من نسخ وجود عدـ -
 قبل من التعريفة من ابلتحقق ادلتعلقة اإلجتماعات ادلعلومات؛ زلاضر نظم مديرية مع ابلتعاوف ادلنفذة الفنية
 اخلزينة؛ جلنة

 اجلديدة؛ ادلنتجات تطوير مراحل يف الثانية الدرجة من الرقابة إشراؾ يتم دل -
 من ادلكونة البياانت قاعدة جديدة مصرفية منتجات لتطوير هنجها واالتصاؿ يف التسويق مديرية تستخدـ ال -

 .البنك موقع على احملتملني العمالء من الواردة تلك وكذلك العمالء رسائل

 :الكالسيكي البنك مديرية مستوى على
 خدمة؛ بكل ادلتعلقة الرئيسية ادلهاـ لوصف الوظيفي الوصف أوراؽ وجود عدـ -
 وصفها؛ أو ادلبيعات على اإلشراؼ قسم أفراد من فرد لكل ادلوكلة ادلهاـ ربديد ميت دل -

                                                             
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنك زلل الدراسة. 1
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 الصادر بتاريخ 07/2018 رقم الكالسيكية ادلصرفية اخلدمات لقسم الوظائف دليل ربديث يتم دل -
ادلؤرخ  22/2019 رقم الرئيس ادلدير العاـ قرار دبوجب يتجسد الذي اجلديد للتنظيم وفًقا 18/07/2018

 ؛02/20/2019 ريخبتا
 ادلبيعات؛ مندويب ومراقبة اختيار لقسم ادلعني ادلبيعات فريق إبدارة ادلتعلقة ادلهاـ ربديد يتم دل -
 التجارية؛ وادلراكز الوكاالت ومساعدي مسريي أنشطة مراقبة يف القصور أوجو مالحظة سبت -
واالتصاؿ  التسويق دلديرية السماح لأج من العمالء عنها يعرب اليت االحتياجات عن لإلبالغ دائرة وجود عدـ -

 االحتياجات؛ ىذه مع تتكيف جديدة خدمات/منتجات بتقدًن
 اجلديدة. للمنتجات ادلبيعات أىداؼ ربقيق دلراقبة الكالسيكي وسيلة البنك مديرية سبلك ال -

 :الوكاالت ادلدقق فيها مستوى على

 العمالء مع اتصاالت ذبارية تطلعية وجود عدـ :وىي" الذكي التحويل" منتج تسويق يف القصور بعض أوجو -
 ادلذكور؛ ادلنتج بتشغيل ادلبيعات مساعدي بعض ادلنتج؛ جهل دبزااي لتعريفهم

 ادلختلفة؛ ادلنتجات تشغيل أوضاع على للتعرؼ" نسقسيك" BDL بوابة تستخدـ ال -
 اقة ماسًت كارد،بط استخداـ عند بو ادلصرح السقف: الواقع يف. ادلنتج خصائص عن خاطئة معلومات نشر -

 على البنك موقع على برانمج الدفع وادلنشور دبوجب تكوينو مت الذي ذلك يشبو ال ادلنتج، ورقة يف ادلوضح
 سلاطر أتيت ىنا أايـ(. ومن 10) ادلنتج ورقة يف ادلوضح كارد ماسًت بطاقة تسليم وقت احًتاـ يتم الويب؛ ال

 البنك؛ بصورة واإلضرار االمتثاؿ عدـ
 حساب للشركات، إلكًتونية بطاقات كارد، ماسًت بطاقات :ب ادلتعلقة اإلكتتاب عقود ظلاذج زوفسل يف نقص -

 تصاعدية؛ بفائدة اإلدخار األماف،
 ؛"األماف حساب" دبنتج تتعلق إعالنية إعالانت ادلدققة الوكاالت لدى ليس -
 ليست الذكي، التحويل د،كار  ماسًت بطاقات مثل ادلنتجات، بعض دبعاجلة ادلتعلقة التشغيل أوضاع بعض -

 ؛"نسقسيك"BDL بوابة  يف مدرلة
شًتكة) الشركات لبطاقات مديرية النقدية والبنك الرقمي إصدار يف التأخري -

ُ
ما  بطاقات من ترحيلها مت اليت( ادل

. ادلدققة الوكاالت قبل من الصدد ىذا يف رمسية شكوى تقدًن يتم ودل ذبارية، حبساابت ادلدعومة بني البنوؾ
 ادلنتج؛ تسويق على سليب أتثري لو النهائية ادلواعيد يف التحكم عدـ فإف ، ذلك عوم

/  ذبديد/  إنشاء على العمولة حيث من خصومات خاطئ بشكل األماف ابقة يف االشًتاكات بعض سجلت -
 ما بني البنوؾ؛  بطاقة استبداؿ

وغري  الرملية الرايح) للجنوب دلناخيةا الظروؼ مع حاسي مسعود لوكالة التابع اآلرل الصراؼ جهاز يتكيف ال -
 .متكررة أعطاؿ حدوث يف يتسبب شلا( ذلك



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

308 
 

وعقب ما مت معاينتو من قبل ادلدقق، فقد خرج ىذا األخري دبجموعة التوصيات التالية واليت من شأهنا تصويب 
 ضروري أمر ادلراقبة نةجل أعضاء ربديث اجلديدة:البنكية أوجو القصور وابلتارل تفادي ادلخاطر احمليطة ابدلنتجات 

 اجلزائر؛ بنك من لًتخيص ائتماين أو ادخاري دلنتج إطالؽ كل ؼلضع أف غلب العامة؛ ادلديرية قبل من
 ادلتعلقة وادلسؤوليات ادلتدخلني صبيع ربدد إجراءات وضع :جيب على مديرية التنظيم واإلجراءاتكما 

 رقم مديرية البنك الكالسيكي وظائف ليلد ربديث اجلديدة؛ البنك منتجات وتسويق وإطالؽ بتصميم
 الكالسيكي؛ البنك لػمديرية وظيفية توصيفات تطوير ؛18/07/2018 بتاريخ 07/2018

 عاـ كل ازباذىا يتعني اليت اإلجراءات ربدد عمل خطة وضع :جيب على مديرية التسويق واإلتصالكما 
 ادلهاـ بني ابلفصل يتعلق فيما الوظائف دليل حكاـأل االمتثاؿ عليها؛ للمصادقة اذلرمي التسلسل إذل وتقدؽلها

 اإلعالف تكاليف بتضمني القياـ الوظائف؛ لدليل وفًقا النشاط/  ادلنتج حسب بياانت قاعدة تطوير والوظائف؛
 وخدمات منتجات تطوير أثناء والرحبية االقتصادية الدراسات إجراء التكلفة؛ سعر حساب عند منتج بكل ادلتعلقة

 لتحليل قسم ادلخاطر التشغيليةو  ابالمتثاؿ إشعارًا مديرية اإلمتثاؿ من اطلب جديد، منتج إطالؽ لقب جديدة؛
 يف للمنتجات الفنية لالختبارات الوصفات ودفاتر التحقق تقارير تصنيف ادلذكور؛ ادلنتج عن الناذبة ادلخاطر
 ؛بطاقة ماسًت كارد منتج ورقة مراجعة الصلة؛ ذات ادللفات

 ربديد أجل من موظف لكل ادلوكلة ادلهاـ وإدراج ربديد :مديرية البنك الكالسيكي جيب علىكما 
 حققتها اليت األىداؼ تعكس اليت ادلعلومات لوحات تطوير أنشطتو؛ يف أفضل بشكل والتحكم ادلسؤوليات

 أبعماؿ القياـ ويقها؛تس يتم اليت ادلنتجات رحبية مراقبة التجارية؛ اإلدارة مساعد/وادلدير الوكالة/التجارية الشعبة
 مديري مع ابلتعاوف احملفظة توزيع مراجعة البنك؛ دلنتجات أفضل تسويق أجل من للمدراء وادلساعدة التوجيو

 ؛وربليلها العمالء طلبات وصف مديرية البنك الكالسيكي على غلب التجارية؛ الوكاالت/األقطاب التجارية
 20/2017 رقم الرئيس ادلدير العاـ قرار أبحكاـ لتزاـاال :جيب على األقطاب التجارية والوكاالتكما 

مديرية  إذل احتياجاهتم عن التعبري ؛"التجارية والوكاالت ادلراكز تنظيم" بشأف 02/02/2017 بتاريخادلؤرخ 
 صبيع يف التجاريني ادلساعدين/  ادلديرين سبكني ادلنتجات؛ إكتتاب عقودمطبوعات  حيث من ،التسويق واإلتصاؿ

 ادلساعدين/  للمدراء ادلنتج أوراؽ صبيع إاتحة الوظيفي؛ الوصف أوراؽ احًتاـ البنك؛ وخدمات منتجات
 ؛"نسقسيك" البنك مصرؼ بوابة إذل الرجوع على وتشجيعهم

 مراجعة ؛"نسقسيك" BDL بوابة يف جديد تشغيل وضع كل دمج :جيب على مديرية نظم ادلعلوماتكما 
 ؛SI.NASR دبوجب حظرىا يتم دل واليت فيها االشًتاؾ مت ليتا Visa بطاقات لبعض الودائع مبالغ

 .اجلنوب يف اآلرل الصراؼ ألجهزة قواعد بناء :جيب على مديرية النقدية والبنك الرقميكما 
 تطوير يف ادلختلفة البياانت قواعد من أفضل بشكل االستفادة التجاري الفروع على غلب عاـ، بشكل

 .أفضل بشكل لعمالءا توقعات لتحديد جديدة منتجات
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 التحليلية اإلجراءات إبستعماؿ تدقيق لعملية زلاكاةبعملية ، سنقـو فيما يلي وضمن سياؽ قيامنا ابلًتبص
مت ) إستثماري بنكي قرض بطلب تقدـ (تقنو إقتصادية ادلوجودة ضمن ادللفالابإلستعانة ابلوثيقة ) زبوف دللف

خالؿ سنة ما سابقة قبل تطبيق معدؿ الرسم على  (لبنك زلل الدراسةليس او وى بنك آخر التقدم على مست
 .(%07)كان معدل الرسم على القيمة ادلضافة العادي يف تلك السنة القيمة ادلضافة احلالية 

، موضوعها بنكيةوكالة تدقيق يف البعد القياـ دبختلف اإلجراءات واخلطوات وادلراحل الضرورية للقياـ بعملية 
تستهدؼ العملية ملفات طلبات القروض البنكية اإلستثمارية قيد إزباذ القرار تدقيق عمليات اإلئتماف، حبيث 

والذي  ابلبنك الداخلي للتدقيق األوؿ ادلمضى من قبل ادلسؤوؿ فبعد إصدار أمر دبهمةالنهائي دلنح اإلئتماف، 
 ومسؤوؿ ،البنكية داخل الوكالة ابلتدقيق ادلعنية وادلصاحل ادلهمة، ومدة التدقيق، مهمة وأىداؼ موضوعيتضمن 
 الالزمة معلوماتلل صبعمن  وبعد عملية التحضري واإلعداد لعملية التدقيق، ادلهمة بداية واتريخ ادلهمة، وأعضاء

وإعداد خطة العمل وإعداد  (هبا التدقيق سيتم اليت الوكالة أو وادلصلحة البنكي ابلنشاط ادلتعلقة) التدقيق دلهمة
رة يف تنفيذ عملية التدقيق من خالؿ عقد اجللسة اإلفتتاحية وتقدًن برانمج التدقيق التقرير التوجيهي، وبعد ادلباش

)والذي ؼلص موضوع التدقيق( وشرحو، وبعد تقييم نظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق على عمليات اإلئتماف 
ختيار عينة متكونة يباشر ادلدقق عملو ادليداين من خالؿ إ)ابخلصوص عمليات منح القروض البنكية اإلستثمارية(، 

من رلموعة من ملفات طلبات القروض البنكية اإلستثمارية قيد إزباذ القرار النهائي دلنح اإلئتماف، يكوف اإلختيار 
وفق ظلط معني متفق عليو مسبقا بني أعضاء فريق التدقيق، وقد وقع اإلختيار على رلموعة من ادللفات من بينها 

 :ةالتالي ذو ادلواصفات طلب القرض البنكي اإلستثماريملف 

 دج )قيمة الشاحنة 1.900.000 بقيمة )شاحنة( طلب قرض بنكي إستثماري إلقتناء معدات نقل -
 ؛(دج 1.923.077

 سنوات )قرض بنكي إستثماري على ادلدى ادلتوسط(؛ 05مدة القرض البنكي:  -
 ؛ة؛ مدة نشاط ادلؤسسة: حديثنوع ادلؤسسة: مؤسسة فالحية؛ طبيعة ادلشروع: فالحي -
 ؛الفالحة ىو النشاط ميداف أف حبيث اخلاص، الفردي االستغالؿ أجل من طبيعي، لشخص ملك ادلؤسسة -
 ؛ومشتقاهتا احلبوب يف اإلنتاج رفع: االقتصادي ادلستوى على ادلشروع أثر -
 ؛ومشتقاهتا ابحلبوب ادلنطقة تزويد(: البيئة) احمليط على ادلشروع أثر -
 الشاحنة ادلراد إقتناءىا؛: ادلقًتحة الضماانت وادلواسم؛ حلاجةا حسب: ادلخلوقة الشغل مناصب عدد -
يسدد شبنها للمورد كل ادلواد األولية ؛  ومشتقاهتما والعلف احلبوب إنتاج: اخلدمات أو/و ادلنتوج وصف -

 ؛وػلصل عن طريق البنك كل ما ينتج يباع ؛تستعمل قبل هناية السنةو 
 من ومدعم النمو طريق يف قطاع: القطاع وصف ؛ؽ زللية()سو  ادلنتوج لنوعية مناسبة سوؽ: السوؽ وصف -

 ؛الدولة طرؼ
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وحسب  متوسطة ما نوعا ادلنافسة: ادلنافسة ربليل ادلنتوج؛ اذى على مستمر تزايد يف طلب: الطلب تقديرات -
 ؛ادلواسم

 ؛الفالحية السنة وحسب الدولة طرؼ من زلددة األسعار: األسعار سياسة -
 سنوات؛ 05الضرائب على النتائج العادية دلدة الحي معفية من مؤسسة حديثة يف القطاع الف -
 ادليزانية اإلفتتاحية للمشروع )ادلبالغ ب دج(: -

 ادليزانية اإلفتتاحية للمشروع :19جدول رقم 

 ادلبلغ اخلصوم ادلبلغ األصول
  رؤوس األموال اخلاصة  أصول غري جارية )صافية(

 000 600 3 ررأس ادلاؿ ادلصد 000 20 تثبيتات معنوية
  رلموع رؤوس األموال اخلاصة 000 500 3 أراضي

  خصوم غري جارية 077 923 1 معدات نقل
 000 900 1 قروض وديوف مالية 077 443 5 جارية غري أصولرلموع 

 000 900 1 جارية غري خصومرلموع   أصول جارية
 923 56 بنك

 
 923 56 جارية أصولرلموع 

 000 500 5 رلموع اخلصوم 000 500 5 رلموع األصول
 دللف طلب قرض بنكي إستثماري تقنو إقتصادية وثيقة :ادلصدر

 :ادليزانيات التقديرية للخمس سنوات القادمة )جانب األصوؿ( )ادلبالغ ب دج( -
 (األصول جانب) القادمة سنوات للخمس التقديرية ادليزانيات :01جدول رقم 

 5ن س  4 ن س 3ن س  2ن س  0هناية السنة البيان
      أصول غري جارية )صافية(

 0 000 4 000 8 000 12 000 16 تثبيتات معنوية
 000 500 3 000 500 3 000 500 3 000 500 3 000 500 3 أراضي

 0 615 384 231 769 847 153 1 462 538 1 نقلمعدات 
 000 500 3 615 888 3 231 277 4 847 665 4 462 054 5 جارية غري أصولرلموع 

      أصول جارية
 259 478 3 667 828 2 058 224 2 840 672 1 743 083 1 بنك

 259 478 3 667 828 2 058 224 2 840 672 1 743 083 1 جارية أصولرلموع 
 259 978 6 282 717 6 289 501 6 687 338 6 205 138 6 )صافية( رلموع األصول

 ض بنكي إستثماريوثيقة تقنو إقتصادية دللف طلب قر  :ادلصدر
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( )ادلبالغ ب دج(: -  ادليزانيات التقديرية للخمس سنوات القادمة )جانب اخلصـو
 (اخلصوم جانب) القادمة سنوات للخمس التقديريةادليزانيات  :00جدول رقم 

 5ن س  4ن س  3ن س  2ن س  0هناية السنة البيان
      رؤوس األموال اخلاصة

 000 600 3 000 600 3 000 600 3 000 600 3 000 600 3 رأس ادلاؿ ادلصدر
 282 642 2 289 951 1 687 313 1 205 638 0 مرحل من جديد

 977 735 993 690 602 637 482 675 205 638 النتيجة الصافية للسنة
 259 978 6 282 242 6 289 551 5 687 913 4 205 238 4 رلموع رؤوس األموال اخلاصة

      خصوم غري جارية
 0  000 475 000 950 000 425 1 000 900 1 ض وديوف ماليةقرو 

 0  000 475 000 950 000 425 1 000 900 1 جارية غري خصومرلموع 
 259 978 6 282 717 6 289 501 6 687 338 6 205 138 6 رلموع اخلصوم

 وثيقة تقنو إقتصادية دللف طلب قرض بنكي إستثماري :ادلصدر
 ية للخمس سنوات القادمة )ادلبالغ ب دج(:حساابت النتائج التقدير  -

 القادمة سنوات للخمس التقديريةحساابت النتائج  :02جدول رقم 

 5ن س  4ن س  3ن س  2ن س  0هناية السنة البيان
 500 186 2 600 143 2 600 101 2 400 060 2 000 020 2 رقم األعماؿ

 500 186 2 600 143 2 600 101 2 400 060 2 000 020 2 إنتاج السنة ادلالية -0
 370 409 350 401 480 393 770 385 200 378 مستهلكة لواـز و مواد

 730 283 140 276 600 269 910 263 740 258 اخلدمات اخلارجية
 0 0 0 0 0 خدمات خارجية أخرى

 100 693 490 677 080 663 680 649 940 636 استهالك السنة ادلالية -2
 400 493 1 110 466 1 520 438 1 720 410 1 060 383 1 لالستغاللالقيمة ادلضافة  -3

 080 277 642 267 051 262 200 169 200 169 مصاريف ادلستخدمني
 610 50 512 49 672 52 608 51 800 50 ضرائب ورسـو

 710 165 1 956 148 1 797 123 1 912 189 1 060 163 1 إمجايل فائض االستغالل -4
 305 27 035 27 767 26 502 26 240 26 ية أخرىأعباء عمليات

 615 384 615 384 615 384 615 384 615 384 سلصصات االىتالكات
 0 0 0 0 0 وادلؤوانت وخسائر القيمة

 790 753 306 737 415 712 795 778 205 752 النتيجة العملياتية -5
 0 0 0 0 0 النواتج ادلالية
 813 17 313 46 813 74 313 103 000 114 األعباء ادلالية
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 813 17- 313 46- 813 74- 313 103- 000 114- النتيجة ادلالية -6
 977 735 993 690 602 637 482 675 205 638 النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 0 0 0 0 0 الضريبة على النتائج العادية
 977 735 993 690 602 637 482 675 205 638 النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8

 0 0 0 0 0 نواتج استثنائية
 0 0 0 0 0 مصاريف استثنائية

 0 0 0 0 0 النتيجة غري العادية -9
 977 735 993 690 602 637 482 675 205 638 النتيجة الصافية للسنة ادلالية -01

 وثيقة تقنو إقتصادية دللف طلب قرض بنكي إستثماري :ادلصدر
 .يف السنة ادلوالية سنة ادلالية ال يتم إستغالذلا وإظلا ترحل حلساب مرحل من جديدالنتيجة الصافية لل -

 أثناء مباشرة ادلدقق للعمل ادليداين قاـ دبجموعة العمليات التالية:

التدقيق يف صحة وسالمة العرض اإلئتماين الذي قدمو البنكي )مع الشرح ادلفصل( للزبوف أثناء تقدمو للبنك  -
 ؛السائد الفائدة وسعر ودخلو عمره مراعاة مع زلاكاة أساسف العرض اإلئتماين يكوف على أوؿ مرة، حبيث أ

التدقيق يف صحة وسالمة مكوانت ملف طلب القرض، حبيث غلب أف ػلتوي ادللف على صبيع الواثئق  -
اليت وادلستندات الضرورية الالزمة للحصوؿ على قرض بنكي إستثماري ال سيما الدراسة التقنو إقتصادية و 

 القوائم ادلالية للمشروع؛التقارير ادلالية دبا يف ذلك ربتوي على 
التدقيق يف صحة وسالمة إجراءات وخطوات إستقباؿ ادللف والتحقق من مكوانتو ومدى صحتها )الصيغة  -

وصحة وسالمة عملية معاجلة  الرمسية "حقيقية وليست مزورة" واحملتوى النوعي والكمي "ادلارل وغري ادلارل"(
 ادللف عرب ادلسار الذي سبر عليو عملية ادلعاجلة والدراسة؛

 التدقيق يف صحة وسالمة التفويضات واإلمضاءات وادلستوايت اليت أشرفت على عملية معاجلة ودراسة ادللف؛ -
التدقيق يف القدرة ادلالية للمشروع وللمؤسسة الطالبة للقرض البنكي اإلستثماري، ويكوف ابلتدقيق يف صحة  -

 ية للمؤسسة؛زلتوى القوائم ادلال وسالمة
ادلالية ادلستعملة يف التحليل والتقييم ادلارل للمؤسسة وللمشروع والنسب  ادلؤشراتالتدقيق يف صحة وسالمة  -

 اإلستثماري؛
 التدقيق يف صحة وسالمة نتائج التحليل والتقييم ادلارل للمؤسسة وللمشروع اإلستثماري. -

 اجلزائري لمعيارطبقا لـو ادلدقق ابلتدقيق ابإلستعانة ابإلجراءات التحليلية )، يقفيما ؼلص النقطتني األخريتني
( التحليلية اإلجراءات: ISA520معيار التدقيق الدورل  ادلستوحى من "التحليلية اإلجراءات" 520 للتدقيق

 .وادلؤسسة الطالبة للقرض البنكي اإلستثماري للتدقيق يف مردودية وكفاءة ادلشروع
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الؿ ىاتو احملاكاة بتحليل ادلؤسسة الطالبة للقرض البنكي اإلستثماري لكي نتعرؼ على مدى  سنقـو من خ
كفاءهتا وصالبتها ادلالية وابلتارل قدرهتا على إعادة القرض البنكي بفوائده ويف الوقت احملدد، ولن نتطرؽ لتحليل 

ة السنوية الصافية لقيمة القرض البنكي )أقصد لن نتطرؽ دلدى تغطية رلموع التدفقات النقدي ادلشروع اإلستثماري
وسنكتفي فقط بتحليل ادلؤسسة، وعموما إذا ظهرت النتائج جد مرضية فأكيد للمشروع خالؿ مدة القرض(، 

مع العلم ؽلكن للمدقق القياـ بتقييم ادلشروع اإلستثماري ابإلعتماد على عدة أدوات اإلستثماري أثر مارل موجب، 
، وىي كلها IP، مؤشر الرحبية TRI ادلردود الداخلي، معدؿ VANحلالية الصافية من أعلها نذكر: القيمة ا

أدوات أتخذ بعني اإلعتبار القيمة الزمنية للنقود ابإلعتماد على معدؿ التحيني ادلعتمد، وىناؾ أدوات أخرى ؽلكن 
 احملاسيب العائد معدؿ، DRد إستعماذلا ولكنها ال أتخذ بعني اإلعتبار القيمة الزمنية للنقود وىي: فًتة اإلسًتدا

TRC. 
 

 للخمس سنوات القادمة التالية:التقديرية  قاـ ادلدقق إبعداد ادليزانيات ادلالية ادلختصرة
 

 جانب األصوؿ )اإلستخدامات( )ادلبالغ ب دج(:
 

 (األصول جانب) التقديرية ادليزانية ادلالية ادلختصرة :03جدول رقم 

10السنة  البيان 12السنة  %  13لسنة ا %  14السنة  %  15السنة  %   % 

 462 054 5 أصول اثبتة
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 الباحثن إعداد م :ادلصدر
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 جانب اخلصـو )ادلوارد( )ادلبالغ ب دج(:
 

 (اخلصوم جانب) التقديرية ادليزانية ادلالية ادلختصرة :04جدول رقم 

10السنة  البيان 12السنة  %  13السنة  %  14السنة  %  15السنة  %   % 
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 الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 

انيات ادلالية ادلختصرة التقديرية وحساابت النتائج التقديرية( )ابإلعتماد على ادليز  ادلارل مث يقـو ادلدقق ابلتحليل
مث أىم النسب ادلالية، مؤشرات التوازف ادلارل ىي: رؤوس  وأىم مؤشرات التسيري إبستعماؿ مؤشرات التوازف ادلارل

عامل األجنيب ، ورأس ادلاؿ العامل اخلاص، ورأس ادلاؿ الFRاألمواؿ العاملة )رأس ادلاؿ العامل الدائم )الصايف( 
أما . ، والوضعية الصافيةTN، واخلزينة الصافية BFRورأس ادلاؿ العامل اإلصبارل(، وإحتياج رأس ادلاؿ العامل 

أىم مؤشرات التسيري ىي: إنتاج السنة ادلالية، القيمة ادلضافة لإلستغالؿ، الفائض اخلاـ لإلستغالؿ، النتيجة 
عادية "قبل الضرائب"، النتيجة الصافية "بعد الضرائب"، الفائض النقدي العملياتية، النتيجة ادلالية، النتيجة ال

أما أىم النسب ادلالية فهي: نسب اذليكلة )نسبة التمويل الدائم ونسبة التمويل الذايت(، الصايف والفائض النقدي. 
األصوؿ، نسبة السيولة نسب ادلالءة )نسبة اإلستقاللية ادلالية ونسبة قابلية السداد(، نسب السيولة )نسبة سيولة 

ادلردودية  ةالعامة، نسبة السيولة اآلجلة ونسبة السيولة الفورية(، نسب ادلردودية )نسبة ادلردودية ادلالية ونسب
، EBEخدمة الديوف، نسب التسيري )معدؿ القيمة ادلضافة، معدؿ الفائض اخلاـ لإلستغالؿ االقتصادية(، 

ضافة، الفائض النقدي الصايف ابلنسبة للقيمة ادلضافة، الفائض النقدي مصاريف ادلستخدمني ابلنسبة للقيمة ادل
 ابلنسبة للقيمة ادلضافة(.
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 فيما يلي بياف حساب مؤشرات التوازف ادلارل ومؤشرات التسيري:
 التسيري ومؤشرات ادلايل التوازن مؤشرات :05جدول رقم 

 صيغة احلساب ادلؤشر
األصوؿ الثابتة -ئمة األمواؿ الدا رأس ادلاؿ العامل الدائم  

اخلاصرأس ادلاؿ العامل  الثابتة األصوؿ – اخلاصة األمواؿ   
األجنيبرأس ادلاؿ العامل  الديوف رلموع   
اإلصبارلرأس ادلاؿ العامل  ادلتداولة األصوؿ   

أخرىالديوف القصرية األجل -أصوؿ متداولة ماعدا خزينة األصوؿ  احتياج رأس ادلاؿ العامل  
افيةاخلزينة الص احتياج رأس ادلاؿ العامل -رأس ادلاؿ العامل الدائم    

مرحل من جديد+  االحتياطات+  ادلصدر ادلاؿ رأس الوضعية الصافية  
 اإلىتالكات وادلؤوانت+  الصافية النتيجة الفائض النقدي الصايف

 اإلىتالكات وادلؤوانت + العادية النتيجة الفائض النقدي
 الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 فيما يلي بياف حساب النسب ادلالية:
 النسب ادلالية :06جدول رقم 

 الصيغة النسب
نسب 
 اذليكلة

 األصوؿ الثابتة األمواؿ الدائمة / نسبة التمويل الدائم
 األصوؿ الثابتة األمواؿ اخلاصة / نسبة التمويل الذايت

نسب 
 ادلالءة

 الديوفرلموع  األمواؿ اخلاصة / نسبة االستقاللية ادلالية
 رلموع اخلصـو رلموع الديوف / نسبة قابلية السداد

 )النتيجة الصافية + اإلىتالكات وادلؤوانت( / رلموع الدين خدمة الديوف

نسب 
 السيولة

 رلموع األصوؿ األصوؿ ادلتداولة / نسبة سيولة األصوؿ
 ديوف قصرية األجل األصوؿ ادلتداولة / نسبة السيولة العامة

 ديوف قصرية األجل / )حقوؽ ادلؤسسة لدى الغري + خزينة األصوؿ( يولة اآلجلةنسبة الس
 ديوف قصرية األجل خزينة األصوؿ / نسبة السيولة الفورية

نسب 
 ادلردودية

 اخلاصة األمواؿ/  الصافية النتيجة ادلالية ادلردودية نسبة
 األعماؿ رقم/  العادية النتيجة االقتصادية ادلردودية ةنسب

 نسب
 التسيري

 األعماؿ رقم / ادلضافة القيمة ادلضافة القيمة معدؿ
 األعماؿ رقم/  لإلستغالؿ اخلاـ الفائض لإلستغالؿ اخلاـ الفائض معدؿ

 ادلضافة قيمة/ال ادلستخدمني مصاريف ادلضافة للقيمة ابلنسبة ادلستخدمني مصاريف
 ادلضافة لقيمةا / الصايف النقدي ضالفائ ادلضافة للقيمة ابلنسبة الصايف النقدي الفائض

 ادلضافة لقيمةا / النقدي الفائض ادلضافة للقيمة ابلنسبة النقدي الفائض
 الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 مؤشرات التوازف ادلارل )ادلبالغ ب دج(:
 

 ادلشروع سنوات خالل مؤشرات التوازن ادلايل :07جدول رقم 

10السنة  ادلؤشر 12السنة   13السنة   14لسنة ا  15السنة    
 259 478 3 667 828 2 058 224 2 840 672 1 743 083 1 رأس ادلاؿ العامل الدائم

اخلاصرأس ادلاؿ العامل   -816 257 247 840 1 274 058 2 353 667 3 478 259 
األجنيبرأس ادلاؿ العامل   1 900 000 1 425 000 950 000 475 000 0 
اإلصبارلرأس ادلاؿ العامل   1 083 743 1 672 840 2 224 058 2 828 667 3 478 259 

 0 0 0 0 0 احتياج رأس ادلاؿ العامل
 259 478 3 667 828 2 058 224 2 840 672 1 743 083 1 اخلزينة الصافية

 282 242 6 289 551 5 687 913 4 205 238 4 000 600 3 الوضعية الصافية
 الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 
 شرح النتائج:

 رأس ادلاؿ العامل الدائم: -

 تطور رأس ادلال العامل الدائم خالل السنوات األوىل للمشروع :12رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
 ذلا فائض دبثابةبقي و ادلؤسسة بتغطية كل أصوذلا الثابتة إعتمادا على أمواذلا الدائمة قامت من الشكل أعاله، 

 ، وىذا األخري يف تزايد خالؿ سنوات ادلشروع، نتيجة جد مرضية؛ىامش أماف
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 رأس ادلاؿ العامل اخلاص: -

 تطور رأس ادلال العامل اخلاص خالل السنوات األوىل للمشروع :13رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
قامت ادلؤسسة بتغطية كل أصوذلا الثابتة إعتمادا على أمواذلا اخلاصة وبقي ذلا فائض دبثابة من الشكل أعاله، 

ىامش أماف )ما عدا السنة األوذل ألف ادلؤسسة حديثة النشأة(، وذلك اذلامش يف تزايد خالؿ سنوات ادلشروع، 
 نتيجة جد مرضية؛

 رأس ادلاؿ العامل األجنيب: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع رأس ادلال العامل األجنيبتطور  :14رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
ؼلص القرض البنكي، وىو يف إطلفاض مستمر لينعدـ يف آخر  من الشكل أعاله، رأس ادلاؿ العامل األجنيب

دلؤسسة قامة إبعادة القرض البنكي بفوائده للبنك يف هناية السنة اخلامسة، نتيجة جد سنة وذلك داللة على أف ا
 مرضية؛
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 رأس ادلاؿ العامل اإلصبارل: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع رأس ادلال العامل اإلمجايلتطور  :15رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
ؼلص قيمة البنك، وىو يف تزيد مستمر، وىذا يعين تزايد سيولة  من الشكل أعاله، رأس ادلاؿ العامل األجنيب

 ادلؤسسة من سنة ألخرى بسبب ارتفاع ادلبيعات، نتيجة جد مرضية؛
 إحتياج رأس ادلاؿ العامل: -

 عخالل السنوات األوىل للمشرو  إحتياج رأس ادلال العاملتطور  :16رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
ال يوجد للمؤسسة إحتياج رأس ادلاؿ العامل خالؿ كل سنوات ادلشروع األوذل، وىذا راجع من الشكل أعاله، 

ف كل ادلواد األولية ادلشًتاة إلنعداـ كل من ادلخزوانت والزابئن ادلدينني للمؤسسة وادلوردين الدائنني للمؤسسة، أل
يتم إستعماذلا يف اإلنتاج خالؿ السنة، وكل ادلنتوجات تباع وربصل عن طريق البنك )أو عن طريق الصندوؽ مث 

 ادلوردين يتم تسديد ديوهنم قبل هناية السنة، نتيجة مرضية جدا؛الدائنني و وكل  تودع يف البنك(،
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 اخلزينة الصافية: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع زينة الصافيةاخلتطور  :17رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
إلنعداـ إحتياج رأس ادلاؿ العامل وتزايد رأس ادلاؿ العامل موجبة للمؤسسة خزينة صافية من الشكل أعاله، 

 يدؿ على تنامي سيولة خزينة أصوؿ ادلؤسسة، نتيجة جد مرضية؛الدائم خالؿ سنوات بداية ادلشروع، وىذا 
 الوضعية الصافية: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع الوضعية الصافيةتطور  :18رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
تزايدة عرب السنوات، وىذا راجع لتزايد وتراكم النتيجة للمؤسسة وضعية صافية جيدة وممن الشكل أعاله، 

 الصافية احملقق من سنة ألخرى، وتلك النتيجة ادلًتاكمة تضاؼ لألمواؿ اخلاصة، نتيجة جد مرضية.
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 مؤشرات التسيري )ادلبالغ ب دج(:
 

 ادلشروع سنوات خالل مؤشرات التسيري :08جدول رقم 

10السنة  ادلؤشر 12السنة   13السنة   14السنة   15السنة    
 500 186 2 600 143 2 600 101 2 400 060 2 000 020 2 إنتاج السنة ادلالية

 400 493 1 110 466 1 520 438 1 720 410 1 060 383 1 القيمة ادلضافة لإلستغالؿ
 710 165 1 956 148 1 797 123 1 912 189 1 060 163 1 الفائض اخلاـ لإلستغالؿ

 790 753 306 737 415 712 795 778 205 752 يةالنتيجة العمليات
 813 17- 313 46- 813 74- 313 103- 000 114- النتيجة ادلالية

 977 735 993 690 602 637 482 675 205 638 النتيجة العادية "قبل الضرائب"
 977 735 993 690 602 637 482 675 205 638 النتيجة الصافية "بعد الضرائب"

 592 120 1 608 075 1 217 022 1 097 060 1 820 022 1 دي الصايفالفائض النق
 592 120 1 608 075 1 217 022 1 097 060 1 820 022 1 الفائض النقدي

 الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 
 شرح النتائج:

 إنتاج السنة ادلالية: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع إنتاج السنة ادلاليةتطور  :19رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث در:ادلص

 
جيد سنواي ومتزايد من سنة ألخرى، نتيجة جد )مبيعات( ادلؤسسة رقم أعماؿ من الشكل أعاله، حققت 

 مرضية؛
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 القيمة ادلضافة لإلستغالؿ: -

 للمشروع خالل السنوات األوىل القيمة ادلضافة لإلستغاللتطور  :01رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
يف تزيد من سنة ألخرى بسبب ارتفاع حجم رقم األعماؿ  من الشكل أعاله، القيمة ادلضافة لإلستغالؿ ىي

 سنواي مقارنة إبستهالؾ السنة ادلالية، نتيجة جد مرضية؛
 

 ؿ:الفائض اخلاـ لإلستغال -

 خالل السنوات األوىل للمشروع الفائض اخلام لإلستغاللتطور  :00رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
وذلك راجع ىو جد مقبوؿ خالؿ سنوات ادلشروع األوذل، من الشكل أعاله، الفائض اخلاـ لإلستغالؿ 

، إطلفضت قيمتو بصورة واضحة إلرتفاع القيمة ادل ضافة لإلستغالؿ مقارنة دبصاريف ادلستخدمني والضرائب والرسـو
 نتيجة جد مرضية؛يف السنة الثالثة وذلك راجع إلرتفاع مصاريف ادلستخدمني خالؿ تلك السنة، 
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 النتيجة العملياتية: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع النتيجة العملياتيةتطور  :02رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث دلصدر:ا
 

إطلفضت حققت ادلؤسسة نتيجة عملياتية موجبة ومرضية خالؿ السنوات األوذل للمشروع،  أعاله، الشكل من
نتيجة سنة، قيمتو بصورة واضحة يف السنة الثالثة وذلك راجع إلطلفاض الفائض اخلاـ لإلستغالؿ خالؿ تلك ال

 جد مرضية؛
 النتيجة ادلالية: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع النتيجة ادلاليةتطور  :03رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
لعدـ قيامها ادلؤسسة نتيجة مالية سالبة خالؿ كل تلك السنوات، وذلك راجع من الشكل أعاله، حققت 

بعمليات التوظيف ادلارل، وابدلقابل ذلا مصاريف مالية سنوية تتمثل يف الفوائد على القروض البنكية، وتلك الفوائد 
 يف تناقص مستمر وذلك راجع إلعادة ادلؤسسة ادلنتظم للقرض البنكي، نتيجة مرضية؛
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 النتيجة العادية "قبل الضرائب": -
 

 خالل السنوات األوىل للمشروع يةالنتيجة العادتطور  :04رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
 خالؿ السنوات األوذل للمشروع،جد مرضية موجبة و حققت ادلؤسسة نتيجة عادية من الشكل أعاله، 

 ؛النتيجة العملياتية خالؿ تلك السنةإطلفضت قيمتو بصورة واضحة يف السنة الثالثة وذلك راجع إلطلفاض 
 

 النتيجة الصافية "بعد الضرائب": -

 خالل السنوات األوىل للمشروع النتيجة الصافيةتطور  :05رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
وىي نفسها النتيجة العادية بسبب إنعداـ  حققت ادلؤسسة نتيجة صافية جد مرضيةمن الشكل أعاله، 

 ؛الضرائب خالؿ السنوات األوذل للمشروع
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 الفائض النقدي الصايف: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع الفائض النقدي الصايفتطور  :06رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
، وىذا خالؿ السنوات األوذل للمشروعحققت ادلؤسسة فائض نقدي صايف جد مرضي  ه،أعال الشكل من

 ؛يعين أف ادلشروع يولد للمؤسسة تدفقات نقدية صافية سنوية جد مرضية
 

 الفائض النقدي: -

 خالل السنوات األوىل للمشروع الفائض النقديتطور  :07رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013كروسوفت إكسل ابستعماؿ تطبيق ماي من إعداد الباحث ادلصدر:

 
حققت ادلؤسسة فائض نقدي جد مرضي خالؿ السنوات األوذل للمشروع، وىذا يعين أف من الشكل أعاله، 

وىو نفسو الفائض النقدي الصايف بسبب إنعداـ  ،ادلشروع يولد للمؤسسة تدفقات نقدية سنوية جد مرضية
 .الضرائب خالؿ السنوات األوذل للمشروع
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 سب ادلالية:الن
 ادلشروع سنوات خالل النسب ادلالية :09جدول رقم 

10السنة  النسب 12السنة   13السنة   14السنة   15السنة    
نسب 
 اذليكلة

%121 نسبة التمويل الدائم  136%  152%  173%  199%  
%84 نسبة التمويل الذايت  105%  130%  161%  199%  

نسب 
 ادلالءة

%223 نسبة االستقاللية ادلالية  345%  584%  1314%  / 
%31 نسبة قابلية السداد  22%  15%  7%  0%  

%54 خدمة الديوف  74%  108%  226%  / 

نسب 
 السيولة

%18 نسبة سيولة األصوؿ  26%  34%  42%  50%  
 / / / / / نسبة السيولة العامة
 / / / / / نسبة السيولة اآلجلة
 / / / / / نسبة السيولة الفورية

نسب 
 ادلردودية

%15 ادلالية ادلردودية بةنس  14%  11%  11%  11%  
%32 االقتصادية ادلردودية ةنسب  33%  30%  32%  34%  

 نسب
 التسيري

%68 ادلضافة القيمة معدؿ  68%  68%  68%  68%  
%58 لإلستغالؿ اخلاـ الفائض معدؿ  58%  53%  54%  53%  

%12 ادلضافة للقيمة ابلنسبة ادلستخدمني مصاريف  12%  18%  18%  19%  
%74 ادلضافة للقيمة ابلنسبة الصايف النقدي الفائض  75%  71%  73%  75%  

%74 ادلضافة للقيمة ابلنسبة النقدي الفائض  75%  71%  73%  75%  
 الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 شرح النتائج:
 :الدائم التمويل نسبة -

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة التمويل الدائمتطور  :08رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث :ادلصدر
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لقد قامت ادلؤسسة بتغطية كل أصوذلا الثابتة إعتمادا على أمواذلا الدائمة وبقي ذلا فائض من الشكل أعاله، 
 دبثابة ىامش أماف، وىذا األخري يف تزايد خالؿ سنوات ادلشروع، نسبة جد مرضية؛

 :الذايت التمويل نسبة -

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة التمويل الذايتتطور  :09رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

لقد قامت ادلؤسسة بتغطية كل أصوذلا الثابتة إعتمادا على أمواذلا اخلاصة وبقي ذلا فائض من الشكل أعاله، 
ة ىامش أماف )ما عدا السنة األوذل ألف ادلؤسسة حديثة النشأة(، وذلك اذلامش يف تزايد خالؿ سنوات دبثاب

 ادلشروع، نسبة جد مرضية؛
 :ادلالية ستقالليةاإل نسبة -

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة اإلستقاللية ادلاليةتطور  :21رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013كروسوفت إكسل ابستعماؿ تطبيق ماي من إعداد الباحث ادلصدر:

حققت ادلؤسسة إستقاللية مالية خالؿ كل تلك السنوات، وتلك اإلستقاللية كانت يف من الشكل أعاله، 
مع إنعداـ الديوف يف السنة األخرية تزايد مستمر ألف ادلؤسسة كانت تعيد أقساط القرض البنكي كل سنة، 

 جد مرضية؛ نسبة"للمؤسسة إستقاللية مالية اتمة"، 
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 :السداد قابلية نسبة -

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة قابلية السدادتطور  :20رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
لتارل عدـ تلك النسبة يف إطلفاض مستمر من سنة ألخرى لتنعدـ يف السنة األخرية وابمن الشكل أعاله، 

 على عاتق ادلؤسسة يف هناية السنة اخلامسة، نسبة جد مرضية؛وغري مالية(  مالية)وجود ديوف 
 

 :الديوف خدمة -

 خالل السنوات األوىل للمشروع خدمة الديونتطور  :22رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
إستطاعت ادلؤسسة تغطية أجزاء كبرية من ديوهنا إعتمادا على النتيجة الصافية واإلىتالكات عاله، من الشكل أ

خالؿ السنوات األوذل، أما يف السنة الثالثة والرابعة فقد غطت كل ديوهنا، أما السنة اخلامسة إنعدمت ديوف 
 ادلؤسسة، نسبة جد مرضية؛
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 :األصوؿ سيولة نسبة -
 

 خالل السنوات األوىل للمشروع سيولة األصولنسبة تطور  :23رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
نسبة سيولة أصوؿ ادلؤسسة يف ارتفاع من سنة ألخرى بسبب إطلفاض القيمة احملاسبية من الشكل أعاله، 

 النقدية من جهة أخرى، نسبة مرضية؛ الصافية دلعدات النقل من جهة، وإرتفاع السيولة
 

 :العامة السيولة نسبة -

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة السيولة العامةتطور  :24رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
 نسبة مثالية بسبب إنعداـ الديوف القصرية األجل؛ال
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 :اآلجلة سيولةال نسبة -
 

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة السيولة اآلجلةتطور  :25رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
 نسبة مثالية بسبب إنعداـ الديوف القصرية األجل؛ال
 

 :الفورية السيولة نسبة -
 

 خالل السنوات األوىل للمشروع يولة الفوريةنسبة الستطور  :26رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
 نسبة مثالية بسبب إنعداـ الديوف القصرية األجل؛ال
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 :ادلالية ادلردودية نسبة -

 شروعخالل السنوات األوىل للم نسبة ادلردودية ادلاليةتطور  :27رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
األمواؿ اخلاصة أكثر من قيمة نسبة مرضية ولكنها إطلفضت عرب السنوات بسبب ارتفاع من الشكل أعاله، ال

 ، نسبة مرضية؛خالؿ كل سنة النتيجة الصافيةقيمة ارتفاع 
 

 :يةاالقتصاد ادلردودية ةنسب -

 خالل السنوات األوىل للمشروع نسبة ادلردودية اإلقتصاديةتطور  :28رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
، يف حققت ادلؤسسة نسبة مردودية إقتصادية مرضية خالؿ كل سنوات ادلشروع ادلدروسةمن الشكل أعاله، 

 ؛لثة كاف ىناؾ إطلفاض يف النتيجة العاديةالسنة الثا
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 :ادلضافة القيمة معدؿ -
 

 خالل السنوات األوىل للمشروع معدل القيمة ادلضافةتطور  :29رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
 رضي خالؿ كل سنوات ادلشروع ادلدروسة؛حققت ادلؤسسة معدؿ قيمة مضافة جد ممن الشكل أعاله، 

 
 :لإلستغالؿ اخلاـ الفائض معدؿ -

 خالل السنوات األوىل للمشروع معدل الفائض اخلام لإلستغاللتطور  :31رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
خاـ لإلستغالؿ جد مرضي خالؿ كل سنوات ادلشروع  حققت ادلؤسسة معدؿ فائضمن الشكل أعاله، 

 ادلدروسة؛
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 :ادلضافة للقيمة ابلنسبة ادلستخدمني مصاريف -

 خالل السنوات األوىل للمشروع مصاريف ادلستخدمني ابلنسبة للقيمة ادلضافةتطور  :30رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 
لقد كانت مصاريف ادلستخدمني مقبولة جدا مقارنة ابلقيمة ادلضافة خالؿ كل سنوات من الشكل أعاله، 

 ادلشروع ادلدروسة؛
 

 :ادلضافة للقيمة ابلنسبة الصايف النقدي الفائض -

 خالل السنوات األوىل للمشروع الفائض النقدي الصايف ابلنسبة للقيمة ادلضافةتطور  :32رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث صدر:ادل

 
حققت ادلؤسسة فائض نقدي صايف جد مرضي مقارنة ابلقيمة ادلضافة خالؿ كل سنوات من الشكل أعاله، 

 ادلشروع ادلدروسة؛
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 :ادلضافة للقيمة ابلنسبة النقدي الفائض -

 خالل السنوات األوىل للمشروعبة للقيمة ادلضافة الفائض النقدي ابلنستطور  :33رقم  شكل

 
 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

حققت ادلؤسسة فائض نقدي جد مرضي مقارنة ابلقيمة ادلضافة خالؿ كل سنوات من الشكل أعاله، 
 ادلشروع ادلدروسة.

ونسب مالية سة حققت توازف مارل جد مرضي ومؤشرات تسيري جد مرضية وعليو، إستخلص ادلدقق أبف ادلؤس
، وابلتارل ادللف ادلارل للمؤسسة الطالبة للقرض البنكي اإلستثماري خالؿ كل سنوات ادلشروع ادلدروسةجد مرضية 

ادلدقق  جد سليم وؽلكن ذبنب اخلطر ادلقابل )خطر عدـ إسًتداد القرض( احمليط بعملية اإلئتماف تلك، كما قاـ
ابلتحقق من أف ىاتو ادلؤشرات والنسب ادلالية )طريقة حساهبا ونتائج حساهبا( ىي نفسها ادلذكورة )على األقل 

)من حيث طريقة احلساب والنتائج ادلتوصل أغلبها( يف ملف طلب القرض البنكي اإلستثماري، وىي نفسها 
ة ودراسة ملفات طلبات القروض البنكية اإلستثمارية إليها( ادلعموؿ هبا )بعضها أو كلها( يف كل من مصاحل معاجل

 ومصاحل إدارة سلاطر عمليات اإلئتماف.

ويف النهاية يقـو ادلدقق إبعداد تقرير هنائي حوؿ عملية التدقيق تلك اليت مست عينة من ملفات طلبات 
صحة وسالمة التحليل القروض البنكية اإلستثمارية، مستعمال اإلجراءات التحليلية، ويف نفس الوقت دقق يف 

 والتقييم ادلارل ادلستعمل يف التحليل اإلئتماين دللفات طلبات القروض البنكية اإلستثمارية.

إف من مظاىر تطبيق األنظمة ادلعلوماتية واآللية يف ادلؤسسات البنكية ىو التمركز التقين واآلرل للعمليات 
وى ادلركزي ابلبنوؾ، يف حني يبقى التسجيل احملاسيب ذلا البنكية، أي وحدة قاعدة البياانت ادلوجودة على ادلست

ؼلضع لالمركزية )بعض البنوؾ يتم التسجيل عرب مستوى ادلديرايت اجلهوية(، شلا يسبب سلاطر تعرقل التحكم 
 واتباع ادلخططات احملاسبية ومراقبة سليمة ألرصدة احلساابت البنكية واليت سبثل األساس يف إعداد القوائم ادلالية

والتسيري ادلارل. إف احلساب ىو أداة ضرورية للمعامالت البنكية، لذلك فإف البنوؾ تسجل عددا كبريا جدا من 
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أرقاـ احلساابت، اليت من خالذلا يتم تنفيذ كل العمليات احملاسبية وادلالية للبنك بصفة يومية، ألنو من ادلعلـو أف 
أف يتم يوميا تسجيل زلاسيب بصفة سليمة وبدوف أخطاء، الدورة ادلالية للبنك ىي يـو واحد، وىذا يستدعي 

وعليو، من الضروري وجود نظاـ يبني ويفسر حقيقة ىذه احلساابت بشكل غلنب البنك ربمل ادلخاطر، فقد 
ػلتوي البنك على حساابت غري مربرة واليت يستدعي ربويلها مع مرور الوقت إذل ربح أو خسارة، إضافة إذل 

 ك احلساابت غري ادلربرة يف عمليات النصب واإلحتياؿ أو حىت تبييض األمواؿ.إمكانية إستعماؿ تل

إف ادلخاطر البنكية اليت ربيط ابلعمل ادلارل واحملاسيب ابلبنك )السيما احمليطة بصدؽ وسالمة قوائمو ادلالية( ىي 
فعل يتم عموما أثناء عديدة ومتنوعة، وؽلكن أف تنشأ بفعل إرادي متعمد أو بفعل إرادي غري متعمد، وذلك ال

عمليات التسجيل احملاسيب للعمليات البنكية، وأي خطأ سواء كاف متعمد )سلالفة وغش( أو غري متعمد ؽلكن أف 
ينجم عنو سلاطر تضر ابلبنك، وعموما من أىم ادلخاطر اليت ربيط ابلعمل احملاسيب وادلارل ىي سلاطر تشغيلية، 

وقصور يف تنفيذ وإجراء العمليات البنكية ويف التسجيالت احملاسبية  تنجم عن أخطاء )متعمدة أو غري متعمدة(
ذلا، وؽلكن أف تنجم عن عمليات إحتياؿ داخلية وحىت خارجية، وؽلكن أف تنجم عن عمليات تبييض األمواؿ 
 وسبويل اإلرىاب وهتريب األمواؿ للخارج، وتلك ادلخاطر التشغيلية ينجم عنها سلاطر عديدة من أعلها: سلاطر

 اإلئتماف )ابلضبط سلاطر الطرؼ ادلقابل(، سلاطر السيولة، سلاطر قانونية، سلاطر السمعة، سلاطر عدـ اإلمتثاؿ.

فمثال ما إذا حدث خطأ يف حساب قيمة الفائدة البنكية )ابلزايدة مثال( خالؿ معاجلة ملف طلب قرض 
نشر القوائم ادلالية يف هناية السنة، سينجم  بنكي إستثماري ما ومت تسجيلها زلاسبيا بدوف إكتشاؼ ذلك اخلطأ ومت

عن ذلك زايدة قيمة الفائدة ادلطبقة على عاتق الزبوف وزايدة الرسـو ادلطبقة على الفوائد على عاتق الزبوف، وابلتارل 
ثر بذلك عدـ صحة وسالمة ودقة البياانت ادلالية ادلوجودة يف التقارير ادلالية للبنك )طبعا البياانت ادلالية اليت تتأ

اخلطأ(، وقد تفطن الزبوف لذلك األمر بعد فًتة من حصولو على القرض )وبعد سحبو دلبلغ القرض من حسابو 
اجلاري مثال(، فيمكن أف يرفض إعادة القرض للبنك وىنا يتحقق خطر الطرؼ ادلقابل ادلندرج ضمن ادلخاطر 

طر السمعة، وبقياـ الزبوف بتقدًن شكوى ضد البنك اإلئتمانية، ويتم تشويو صورة ومسعة البنك وابلتارل تتحقق سلا
يتعرض البنك دلخاطر قانونية، ويتعرض البنك كذلك دلخاطر عدـ اإلمتثاؿ وادلطابقة بتعليمات البنك ادلركزي يف 
التدقيق السليم جلميع عمليات اإلئتماف، وؽلكن أف ينجم عن ذلك سلاطر تشغيلية مثل سلاطر القصور واخلطأ يف 

 وسلاطر اإلحتياؿ الداخلي إذا ما تبني أف البنكي تعمد ذلك. التنفيذ،

يعترب التدقيق ادلارل واحملاسيب من أىم عمليات التدقيق اليت سبارس بصفة دورية طوؿ السنة على ادلؤسسات 
ـ البنكية، حبيث سبارس على كل أنظمة التسجيل احملاسيب وادلارل دلختلف العمليات البنكية اليت زبص سلتلف أقسا

البنك )ألف كل بنك مسؤوؿ عن قسم مسؤوؿ عن العمليات البنكية اليت يقـو هبا(، كما ؽلارس ىذا النوع من 
التدقيق على اذليكل اإلداري والوظيفي الذي ينظم ويسري العمل احملاسيب وادلارل ابلبنك 

اإلدارية ادلركزية والالمركزية(  )مديرية/دائرة/قسم/مصلحة/مكتب/فرع احملاسبة وادلالية ابلبنك عرب سلتلف تقسيماتو
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وعلى كل أعمالو، حبيث يتم التدقيق يف كل السجالت والدفاتر وادلستندات والواثئق والتقارير احملاسبية وادلالية 
ابلبنك، السيما القوائم ادلالية للبنك، وذلك من أجل الضبط السليم للعمل احملاسيب وادلارل للبنك، دبا يضمن 

احملاسيب السليم للبنك وذبنب سلتلف ادلخاطر البنكية السيما احمليطة بصدؽ وسالمة القوائم  الشفافية واإلفصاح
 ادلالية للبنك وعدالة ادلركز ادلارل لو.

إف مهمة التدقيق ادلارل واحملاسيب على أعماؿ البنك ؽلكن أف تتم من قبل عدة جهات، منها داخلية ومنها 
ق الداخلي ربت إشراؼ وتوجيو جلنة التدقيق ابلبنك، أما اخلارجية فتتم من خارجية، فالداخلية تتم من طرؼ التدقي

طرؼ التدقيق اخلارجي )السيما التدقيق القانوين "زلافظ احلساابت"( ربت رقابة اللجنة ادلصرفية وربت إشراؼ 
 وتوجيو جلنة التدقيق ادلنبثقة عن رللس إدارة البنك.

مارل وزلاسيب قاـ هبا زلافظ  تدقيق لعملية زلاكاةبعملية ، سنقـو فيما يلي وضمن سياؽ قيامنا ابلًتبص
 .(وإمنا أي بنك بصفة عامة ليس البنك زلل الدراسة) ما كبنساابت على مستوى إحدى ىياكل ح

من ىياكل البنك بعد القياـ دبختلف اإلجراءات واخلطوات وادلراحل الضرورية للقياـ بعملية التدقيق يف ىيكل 
ل احملاسيب لعمليات اإلئتماف(، موضوعها تدقيق عمليات اإلئتماف، حبيث تستهدؼ العملية )يقـو ابلتسجي

ادلمضى من قبل  التدقيق ادلارل واحملاسيب دللفات طلبات القروض البنكية اإلستثمارية، فبعد إصدار أمر دبهمة
والذي  رة دقيقة عن ذلك"(ابلبنك )أو رئيس رللس إدارة البنك "ليس لدينا فك للجنة التدقيق األوؿ ادلسؤوؿ
 ومسؤوؿ ،داخل اذليكل البنكي ابلتدقيق ادلعنية وادلصاحل ادلهمة، ومدة التدقيق، مهمة وأىداؼ موضوعيتضمن 
 الالزمة معلوماتلل صبع، وبعد عملية التحضري واإلعداد لعملية التدقيق من ادلهمة بداية واتريخ ادلهمة، وأعضاء

وإعداد خطة العمل وإعداد التقرير  (بو التدقيق الذي سيتم واذليكل اإلئتماين اطابلنش ادلتعلقة) التدقيق دلهمة
التوجيهي، وبعد ادلباشرة يف تنفيذ عملية التدقيق من خالؿ عقد اجللسة اإلفتتاحية وتقدًن برانمج التدقيق )والذي 

ظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق على عمليات اإلئتماف )خاصة عمليات ؼلص موضوع التدقيق( وشرحو، وبعد تقييم ن
منح القروض البنكية اإلستثمارية(، يباشر زلافظ احلساابت عملو ادليداين من خالؿ إختيار عينة متكونة من 
رلموعة من ملفات طلبات القروض البنكية اإلستثمارية، يكوف اإلختيار وفق ظلط معني متفق عليو مسبقا بني 

طلب قرض بنكي إستثماري أعضاء فريق التدقيق، وقد وقع اإلختيار على رلموعة من ادللفات من بينها ملف 
)ستكون عملية احملاكاة على ملف طلب القرض البنكي اإلستثماري الذي تطرقنا له سابقا خبصوص التدقيق 

 :جدوؿ اإلىتالؾ التارلذو  إبستعمال اإلجراءات التحليلية(
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 إهتالك القرض البنكي اإلستثماري :21جدول رقم 

  

فوع
ادلد

ط 
قس

ة ال
قيم

 
رسم

+ ال
دة 

لفائ
+ ا

 
=  

 مبلغ القرض 1.900.000
سنوات 5  مدة القرض 

6%  معدؿ الفائدة ادلطبق 
0%  معدؿ الربح 

الفائدة 
 السنوية

 الرسم ادلبلغ ادلدفوع ادلبلغ الباقي
(Taxe) 

اؽاتريخ االستحق قيمة القسط الفائدة  

ات
دفع

 ال

 1.900.000 33.345 4.845 28.500 0 31/03/ n 1 
 1.900.000 33.345 4.845 28.500 0 30/06/ n 2 
 1.900.000 33.345 4.845 28.500 0 30/09/ n 3 

114.000 1.900.000 33.345 4.845 28.500 0 31/12/ n 4 
 1.781.250 152.095 4.845 28.500 118.750 31/03/ n+1 5 
 1.662.500 150.011 4.542 26.719 118.750 30/06/ n+1 6 
 1.543.750 147.927 4.239 24.938 118.750 30/09/  n+1 7 

103.313 1.425.000 145.843 3.937 23.156 118.750 31/12/  n+1 8 
 1.306.250 143.759 3.634 21.375 118.750 31/03/ n+2 9 
 1.187.500 141.675 3.331 19.594 118.750 30/06/  n+2 10 
 1.068.750 139.591 3.028 17.813 118.750 30/09/  n+2 11 

74.813 950.000 137.507 2.725 16.031 118.750 31/12/  n+2 12 
 831.250 135.423 2.423 14.250 118.750 31/03/  n+3 13 
 712.500 133.338 2.120 12.469 118.750 30/06/  n+3 14 
 593.750 131.254 1.817 10.688 118.750 30/09/  n+3 15 

46.313 475.000 129.170 1.514 8.906 118.750 31/12/  n+3 16 
 356.250 127.086 1.211 7.125 118.750 31/03/ n+4 17 
 237.500 125.002 908 5.344 118.750 30/06/  n+4 18 
 118.750 122.918 606 3.563 118.750 30/09/  n+4 19 

17.813 0 120.834 303 1.781 118.750 31/12/  n+4 20 
  اجملموع 1.900.000 356.250 60.563 2.316.813  356.250

 وثيقة تقنو إقتصادية دللف طلب قرض بنكي إستثماري :ادلصدر

 بعض ادلالحظات حوؿ اجلدوؿ أعاله بصفة عامة وملف طلب القرض البنكي اإلستثماري بصفة خاصة:

؛ معدؿ الرسم على %6سنوات؛ معدؿ الفائدة ادلطبق:  05القرض: مدة دج؛  1.900.000مبلغ القرض:  -
 ؛%17القيمة ادلضافة )رسم زلصل لصاحل مديرية الضرائب(: 
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دفعات أوذل ال تتضمن  04دفعة ) 20عدد الدفعات ادلسًتجعة للقرض بفوائده والرسـو ادلطبقة عليها ىو  -
 دفعة تتضمن األقساط(؛ 16األقساط، ابقي 

األقساط بفوائدىا والرسـو ادلطبقة عليها( يكوف يف هناية كل ثالثي بداية من هناية الثالثي تسديد الدفعات ) -
 األوؿ من السنة الثانية؛

 الفائدة والرسم ادلطبق عليها تسدد عند هناية كل ثالثي بداية من السنة األوذل؛ -
 مت إعتماد القسط اثبت خالؿ مدة حياة القرض البنكي اإلستثماري؛ -
 ابتة تسدد يف هناية كل ثالثي؛األقساط الث -
 تسديد األقساط يكوف إبتداءا من السنة الثانية؛ -
قيمة الفائدة وقيمة الرسم تنخفض تدرغليا إبتداءا من السنة الثاين توافقا مع بداية تسديد األقساط، وابلتارل  -

األوذل قيمة الفائدة وقيمة تنخفض كذلك قيمة الدفعات ادلدفوعة تدرغليا منذ بداية السنة الثانية )ما عدا السنة 
 (؛0الرسم اثبتة ورلموعهما ىو قيمة الدفعة، قيمة القسط 

ثالثي ىي أربعة سنوات؛ تسديد  16ثالثي ) 16قيمة القسط الثالثي تساوي قيمة القرض مقسومة على  -
 األقساط يتم إبتداءا من هناية الثالثي األوؿ من السنة الثانية(؛

 ثي ىي قيمة مبلغ القرض الباقي مضروب يف معدؿ الفائدة ادلطبق؛قيمة الفائدة يف هناية كل ثال -
قيمة الرسم يف هناية كل ثالثي ىي قيمة الفائدة يف هناية كل ثالثي مضروب يف معدؿ الرسم على القيمة  -

 ادلضافة؛
 ثالثيات السنة األوذل ىي قيمة الفائدة وقيمة الرسم يف هناية كل ثالثي؛ 04قيمة ادلبلغ ادلدفوع يف  -
ثالثي الباقية ىي قيمة القسط الثالثي مضافا إليها قيمة الفائدة وقيمة الرسم يف  16قيمة ادلبلغ ادلدفوع يف  -

 هناية كل ثالثي؛
قيمة مبلغ القرض الباقي يف هناية كل ثالثي ىي قيمة القرض الباقي يف هناية الثالثي السابق مطروحا منها قيمة  -

 ارل؛ادلبلغ ادلدفوع يف هناية الثالثي احل
 يودع القرض يف احلساب اجلاري للزبوف؛ -
 كل الدفعات ادلسددة أتخذ من احلساب اجلاري للزبوف؛ -
 .0قيمة القرض يف هناية السنة اخلامسة  -

 أثناء مباشرة زلافظ احلساابت للعمل ادليداين قاـ دبجموعة العمليات التالية:
ثناء مباشرتو للعمل ادليداين خبصوص تدقيق ملف نفس العمليات اليت مت ذكرىا سابقا واليت قاـ هبا ادلدقق أ -

القرض البنكي اإلستثماري ىذا إبستعماؿ اإلجراءات التحليلية، ما عدا عمليات إستعماؿ اإلجراءات 
التحليلية يف ربليل ادللف نفًتض أف زلافظ احلساابت يف ىذه العملية ال يقـو هبا، ألننا نقـو بعملية زلاكاة 

 سيب وادلارل للملف زلل الدراسة؛لتدقيق التسجيل احملا
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التدقيق يف صحة وسالمة أرقاـ وحساابت جدوؿ إىتالؾ القرض البنكي اإلستثماري، حبيث يشمل التدقيق   -
كل أرقاـ وحساابت اجلدوؿ، مع التحقق من صحة العمليات احلسابية إلكتشاؼ أي خطأ قد وقع يف 

 ـو والدفعات وادلبالغ ادلتبقية؛عمليات احلساب اليت زبص قيم األقساط والفوائد والرس
التدقيق يف التسجيالت احملاسبية دللف القرض البنكي اإلستثماري بداية من عملية دفع ادللف إذل غاية  -

ادلتعلق ابلنظاـ ادلارل  04-09إسًتجاع القرض بفوائده والرسـو ادلفروضة عليها، وأهنا تتوافق مع النظاـ 
 وسالمة صبيع الواثئق التربيرية لتلك التسجيالت احملاسبية. واحملاسيب البنكي، والتدقيق يف صحة

خبصوص النقطة األخرية قاـ زلافظ احلساابت ابلتحقق من صحة التسجيالت احملاسبية ادلوجودة يف الدفاتر 
 والسجالت احملاسبية )مع التحقق من الواثئق التربيرية لكل ما لو عالقة دبلف القرض( والنظاـ احملاسيب للبنك:

 التسجيل احملاسيب دللف القرض البنكي اإلستثماري :20دول رقم ج
 ادلبالغ ب الدينار اجلزائري العمليات رقم احلساب

 دائن مدين دائن مدين
   1-/ف01/07  

902x  
902y 

 مقابل تعهدات شلنوحة للزابئنح/ 
 تعهدات شلنوحة للزابئنح/ 

 تعهد البنك دبنح القرض للزبوف

1.900.000  
1.900.000 

   1-/ف31/12  
203  

22012 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 منح القرض وإيداع قيمتو يف احلساب اجلاري للزبوف

1.900.000  
1.900.000 

   1-/ف31/12  
902y  

902x 
 تعهدات شلنوحة للزابئنح/ 

 مقابل تعهدات شلنوحة للزابئنح/ 
 بوفتنفيذ البنك للتعهد الذي أعطاه للز 

1.900.000  
1.900.000 

   /ف31/03  
22012 

 
 

701 
3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 

 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 01تسديد الدفعة 

33.345  
28.500 

4.845 

   /ف30/06  
22012 

 
 

701 
3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 

 على القيمة ادلضافة الرسمح/ 
 02تسديد الدفعة 

33.345  
28.500 

4.845 



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

339 
 

   /ف30/09  
22012 

 
 

701 
3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 

 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 03تسديد الدفعة 

33.345  
28.500 

4.845 

   /ف31/12  
22012 

 
 

701 
3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 يرادات اإلستغالؿ البنكيإح/ 

 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 04تسديد الدفعة 

33.345  
28.500 

4.845 

   1/ف+31/03  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 05تسديد الدفعة 

152.095  
118.750 

28.500 
4.845 

   1/ف+30/06  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 06تسديد الدفعة 

150.011  
118.750 

26.719 
4.542 

   1/ف+30/09  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 بنكي إستثماري قرضح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 07تسديد الدفعة 

147.927  
118.750 

24.938 
4.239 

   1/ف+31/12  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 

 
 08د الدفعة تسدي

145.843  
118.750 

23.156 
3.937 
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   2/ف+31/03  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 09تسديد الدفعة 

143.759  
118.750 

21.375 
3.634 

   2/ف+30/06  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 10تسديد الدفعة 

141.675  
118.750 

19.594 
3.331 

   2/ف+30/09  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 لرسم على القيمة ادلضافةاح/ 
 11تسديد الدفعة 

139.591  
118.750 

17.813 
3.028 

   2+ف/31/12  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 12تسديد الدفعة 

137.507  
118.750 

16.031 
2.725 

   3/ف+31/03  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 13تسديد الدفعة 

135.423  
118.750 

14.250 
2.423 

   3/ف+30/06  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 يرادات اإلستغالؿ البنكيإح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 14تسديد الدفعة 

133.338  
118.750 

12.469 
2.120 
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   3/ف+30/09  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 15تسديد الدفعة 

131.254  
118.750 

10.688 
1.817 

   3/ف+31/12  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 16تسديد الدفعة 

129.170  
118.750 

8.906 
1.514 

   4/ف+31/03  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 فحساب جاري للزبو ح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 17تسديد الدفعة 

127.086  
118.750 

7.125 
1.211 

   4/ف+30/06  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 ةالرسم على القيمة ادلضافح/ 
 18تسديد الدفعة 

125.002  
118.750 

5.344 
908 

   4/ف+30/09  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 19تسديد الدفعة 

122.918  
118.750 

3.563 
606 

   4/ف+31/12  
22012 

 
 

203 
701 

3411 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 قرض بنكي إستثماريح/ 

 إيرادات اإلستغالؿ البنكيح/ 
 الرسم على القيمة ادلضافةح/ 
 20تسديد الدفعة 

120.834  
118.750 

1.781 
303 

 من إعداد الباحث :ادلصدر
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لوعد بعد عملية فحص التسجيالت احملاسبية من قبل زلافظ احلساابت تبني لو أهنا صحيحة وسليمة، منذ ا
دبنح القرض مث منح القرض مث إذل غاية إسًتجاع القرض بفوائده والرسـو ادلطبقة عليو، بعد ذلك أتكد زلافظ 

 احلساابت شلا يلي:

دج، رلموع اجلانب الدائن  1.900.000"قرض بنكي إستثماري" مرصد "اجلانب ادلدين  203ح/ -
 تثماري؛دج"، وىذا يعين إسًتجاع كامل القرض البنك اإلس 1.900.000

"إيرادات اإلستغالؿ البنكي" أي الفائدة البنكية اإلصبالية احملصلة من عند الزبوف تساوي  701ح/ -
 دج )رصيد دائن(؛ 356.250

"الرسم على القيمة ادلضافة" أي الرسـو ادلطبقة على الفوائد البنكية )ربصل لصاحل مديرية الضرائب  3411ح/ -
 دج )رصيد دائن(؛ 60.563بل البنك( تساوي وتدفع ذلا بصفة شهرية أو ثالثية من ق

تساوي  20"حساب جاري للزبوف" أي رلموع الدفعات اؿ  22012اجملموع ادلدين للحساب ح/ -
دج( وقيمة الفوائد البنكية  1.900.000دج وىي نفسها رلموع قيمة القرض البنكي ) 2.316.813

 دج(؛ 60.563دج( وقيمة الرسـو ) 356.250)
دج وىي قيمة  416.813"حساب جاري للزبوف" مقداره  22012دين للحساب ح/تبني وجود رصيد م -

الفوائد البنكية والرسـو ادلطبقة عليها وىي على عاتق الزبوف، ونفًتض أنو قد أودعها نقدا يف حسابو اجلاري 
)دفعة واحدة أو عرب عدة دفعات؛ وىي عموما تكوف ضمن عمليات السحب واإليداع النقدي "على سبيل 

ثاؿ" اليت يقـو هبا الزبوف خالؿ فًتة القرض البنكي من عمليات ربصيل دلبيعاتو عرب حسابو اجلاري وتسديده ادل
دلدفوعاتو كذلك عرب حسابو اجلاري(، ودبجرد إيداعها توضع يف احلساب اجلاري يف اجلانب الدائن وابلتارل يتم 

 ، وكاف التسجيل احملاسيب كالتارل:22012ترصيد ح/
 إيداع الزبون قيمة الفوائد البنكية برسومها يف حسابه اجلاري :22جدول رقم 

 ادلبالغ ب الدينار اجلزائري العمليات رقم احلساب
 دائن مدين دائن مدين

  ../../.........   
1002  

22012 
 خزينة ادلقبوضاتح/ 

 حساب جاري للزبوفح/ 
 جلاريإيداع الزبوف الفوائد البنكية برسومها نقدا يف حسابو ا

416.813  
416.813 

 من إعداد الباحث :ادلصدر
خالؿ عملية التدقيق ادلارل واحملاسيب اليت قاـ هبا زلافظ احلساابت دللف القرض البنكي اإلستثماري ودلختلف 

 التسجيالت احملاسبية اخلاصة بو، فقد ىدؼ إذل التحقق من كل ما لو عالقة بذلك ادللف من خالؿ ما يلي:
 لعمليات ادلالية اخلاصة هبذا ادللف قد حدثت كلها فعال؛الوجود: كل ا -
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 اإلكتماؿ: كل العمليات ادلالية اخلاصة هبذا ادللف واليت حدثت قد مت تسجيلها فعال؛ -
 الدقة: كل العمليات ادلالية اخلاصة هبذا ادللف قد سجلت وفق القيم الصحيحة والدقيقة؛ -
لف وادلسجلة من قبل وفق القيم الصحيحة قد مت تبويبها وابلشكل التبويب: كل العمليات ادلالية اخلاصة هبذا ادل -

 الصحيح وادلالئم؛
 التوقيت: كل العمليات ادلالية اخلاصة هبذا ادللف قد مت تسجيلها يف التاريخ الصحيحة اليت حدثت فيو فعال؛ -
جت يف ادللفات الرئيسية الًتحيل والتلخيص: كل العمليات ادلالية اخلاصة هبذا ادللف واليت مت تسجيلها قد أدر  -

 وتلخيصها على ضلو مالئم، وقد مت تسجيلها يف دفاتر اليومية وترحيلها إذل الدفاتر الفرعية ودفًت األستاذ العاـ.

ويف النهاية يقـو زلافظ احلساابت إبعداد تقرير هنائي يتضمن رأيو الفين واحملايد حوؿ ما إكتشفو أثناء عملية 
اليت قاـ هبا واليت مست عينة من ملفات القروض البنكية اإلستثمارية، ويف نفس الوقت  التدقيق ادلارل واحملاسيب

 إبداء رأيو حوؿ صحة وسالمة التسجيالت احملاسبية دللفات القروض البنكية اإلستثمارية.

 الريفية والتنمية الفالحة ببنك ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيق: الثاينادلطلب 

 .بنك الفالحة والتنمية الريفيةؽ لتدقيق العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر على مستوى سنحاوؿ التطر 

 BADR الريفية والتنمية الفالحة بنك عن تعريفية حملةالفرع األول: 

 .الفالحة والتنمية الريفيةسنحاوؿ من خالؿ ىذا الفرع إعطاء حملة تعريفية حوؿ بنك 

 ابلبنك وابدلفتشية العامة والتدقيق BADR الريفية والتنمية الفالحة نكبالنشأة التارخيية والتعريف بأوال: 

 Banque de l'agriculture et du développement) الريفية والتنمية الفالحة بنك
rural :)إقرار بعد 13/03/1982 يف ادلؤرخ 82/206 رقم ادلرسـو دبوجب أتسس عمومي ذباري بنك ىو 

 .1يل أنشطة القطاع الزراعيالبنك الوطين اجلزائري، ومن بني مهامو األساسية سبو  ىيكلة إعادة

ىو بنك ذباري ؽلكنو صبع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل، وؽلثل أيضا بنك تنمية ابعتباره يستطيع أف 
يقـو دبنح قروض متوسطة وطويلة األجل ىدفها تكوين رأس ادلاؿ الثابت. وىو يعترب بنكا متخصصا يف القطاع 

يل القطاع الفالحي، وترقية النشاطات الفالحية، واحلرفية، وكذلك الفالحي، حبيث ؽلكن أف ؽلنح قروضا لتمو 
سبويل أنشطة الصناعات الغذائية واألنشطة ادلختلفة يف الريف، فقد ورث إبنشائو سبويل القطاع الفالحي عن البنك 

 .2الوطين اجلزائري

                                                             
 .56، ص مرجع سبق ذكره، البنكيةالتقنيات فضيل فارس،  1
 .191، ص مرجع سبق ذكره، الطبعة الرابعة، تقنيات البنوكالطاىر لطرش،  2
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رتبة ادل 2001هناية سنة  احتل بنك الفالحة والتنمية الريفية BANKERS ALMANACHحسب 
 .1بنك مصنف 4100على ادلستوى العادلي من رلموع  668إفريقيا وادلرتبة  13وأيضا ادلرتبة  ،األوذل يف اجلزائر

وادلؤرخ  90/10أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية دبرور الوقت وخاصة منذ صدور قانوف النقد والقرض 
امل ؽلوؿ كل القطاعات أو النشاطات، وىو اآلف ادلتعلق ابلنقد والقرض بنك عاـ أو ش 1990أفريل  14بتاريخ 

مليار دج ويوجد مقره الرئيسي بشارع العقيد  33ذات رأس ماؿ يقدر ب  "SPAيعترب شركة ذات أسهم "
شركة اتبعة من أعلها نذكر: اجلزائر استثمار،  26. ولبنك الفالحة والتنمية الريفية 2اجلزائر العاصمة –عمريوش

 .3قولة، شركة القرض التأجريي اجلزائر إغلار، بنك الربكة، شركة تسيري بورصة القيمشركة توظيف القيم ادلن

إذل غاية يومنا  2431منذ أتسيسو سنة  ميزت تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية أساسية ىناؾ ثالثة مراحل
 :4ىذا، وىذا ما أدى إذل تطور العمليات البنكية هبذا البنك، تلك ادلراحل ىي

 وجوده يف ادليداف الريفيخالؿ ىاتو الفًتة  البنك أكد :2881حىت سنة  2893األوىل من سنة ادلرحلة 
نو ربصل أ، كما الوطينعرب كامل الًتاب  يف ادلناطق الفالحية من الوكاالت انو فتح عدد كبري أحبيث  والفالحي

ة وتربية ادلواشي واألنعاـ والصيد واحلرفي يف رلاؿ سبويل الفالحة والصناعات الزراعيةورائدة على ذبربة كبرية 
أي كل وادلوجو، ادلخطط اجلزائري يف إطار التماشي مع االقتصاد كاف التخصص  البحري وتنمية الريف، وذلك 

وىو ما أعطى لبنك الفالحة والتنمية الريفية مهمة  قطاع معنييف  تدخلالحبق  يتكفلعمومي جزائري بنك 
 .2431الفالحي والريفي والذي ورثو عن البنك الوطين اجلزائري سنة حق التدخل يف سبويل وتنمية القطاع 

 خالؿ ىاتو ادلرحلةبنك الفالحة والتنمية الريفية وسع  :2888حىت سنة  2882ادلرحلة الثانية من سنة 
ومع إعطاء  ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، بصفة خاصة اذباه غري الفالحية، نشاطاتو اذباه قطاعات أخرى

ز واألولوية للقطاع الفالحي، أما فيما ؼلص اجملاؿ التقين، ىذه ادلرحلة كانت بداية ذبهيز البنك دبعدات االمتيا
يف : 5ولإلشارة فقد شهدت ىذه ادلرحلة ما يليمتطورة، معلومات وأنظمة معلوماتية تعتمد على تكنولوجيا 

وكذا نظاـ  ،تجارة اخلارجيةمن أجل تنفيذ أو القياـ بعمليات ال SWIFT مت استخدـ نظاـ 2442سنة 
DZ-PACK

ضافة إذل بداية النشاط الفعلي لبنك الربكة والذي يعترب بنك سلتلط ما بني رلموعة ، ابإل6
ابإلضافة إذل  SYBUمت استعماؿ برانمج  2441يف سنة الربكة السعودية وبنك الفالحة والتنمية الريفية؛ 
مت إسباـ إدخاؿ اإلعالـ اآلرل  2441يف سنة ؛ ة اخلارجيةاستخداـ ادلعاجلة اآللية جملموع عمليات التجار 

                                                             
1 BADR infos, N° 27, Revue Bimestrielle D'information, Banque BADR, ALGERIE, Mars 2002, p 01. 

 www.badr-bank.dz. 10/03/2021ادلوقع اإللكًتوين لبنك الفالحة والتنمية الريفية، شوىد بتاريخ  2
 .نفس ادلرجع 3

4 BADR infos, N° 27, Op. Cit., pp : 2-4. 
5 Idem. 
6 20-éme anniversaire de la banque BADR, Banque BADR, ALGERIE, 2002, p 9. 

http://www.badr-bank.dz/
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مت استخداـ بطاقة الدفع والسحب  2441يف سنة  ؛ابلنسبة جملموع العمليات البنكية على مستوى الشبكة
بداية ادلعاجلة والقياـ ابلعمليات البنكية عن بعد ويف وقت  2441يف ؛ للبدر وجعلها ربت تصرؼ زابئنها

  وضع ربت التصرؼ أو يف اخلدمة بطاقة السحب ما بني البنوؾ.مت 2443يف سنة ؛ قياسي
الضروري للبنوؾ العمومية  ىاتو ادلرحلة ابالشًتاؾ تسبيز  إىل غاية يومنا هذا: 3111ادلرحلة الثالثة من سنة 

يف إنعاش االستثمارات ادلنتجة وجعل التوافق بني ىذه النشاطات ومستوى ىذه اخلدمات وذلك يف إطار 
فيما ؼلص رلاؿ سبويل االقتصاد بنك الفالحة والتنمية الريفية رفع بشكل كبري حجم  دئ اقتصاد السوؽ.مبا

قطاع الزراعي الابإلضافة إذل زايدة مساعدة  ،ادلتعلقة ابلقطاع اخلاصلمؤسسات الصغرية وادلتوسطة القروض ل
مث إنشاء ىيئة مكلفة  1222نة يف س خالؿ ىذه الفًتة: ةاحملقق أىم الربامجوشبو الزراعي وفيما يلي 

بتشخيص نقاط القوة والضعف للبنك وابلتارل ربضري سلطط أو برانمج على مستوى البنك ابالستناد إذل 
تصديق التسيري و و مت التطهري احملاسيب وادلارل، وتقوية وتسريع إجراءات ادلعاجلة،  1222يف سنة ؛ معايري دولية

ابلنسبة إذل معظم الوكاالت واذلياكل ادلركزية،   MEGA.PACعلى ملفات القروض، وتعميم شبكة
يكوف يف  للزبوف  عند تقدؽلو اخلدمة يف أف البنك " وىي طريقة جديدة وتتمثلAssiseوإنشاء مفهـو بنك "

" ابلنسبة إذل BANQUE ASSISEمت توسيع نطاؽ معيار " 1221؛ يف سنة اتصاؿ مباشر معو
بنك البدر إعالان عن مناقصة من أجل كسب حل للعمل ابلنقود  وجو 1221يف سنة ؛ الوكاالت الرئيسية

وىو نظاـ تغطية األرصدة عن طريق الفحص  (SYRAT)، ابإلضافة إذل إدخاؿ نظاـ 1اآللية بشكل كامل
، كما 2السلكي دوف اللجوء إذل النقل ادلادي للقيم شلا يسمح بتقليص فًتات تغطية الصكوؾ واألوراؽ التجارية

س اندي الصحافة دببادرة مديرية االتصاؿ تشجيعا دلبدأ التداوؿ احلر للمعلومات البنكية وكذا مت أيضا أتسي
، كذلك استفاد من مساعدة الوكالة الكندية للتطور الدورل، يف إطار 3تعريف الزابئن دبختلف خدمات البنك

قيادة ؼلص ادلساعدة التقنية برانمج دعم إصالحات النظاـ البنكي يف اجلزائر، سبثلت ادلساعدة يف وضع مشروع 
سبت عملية  1221يف سنة للبنك من أجل ربسني وظيفة متابعة االلتزامات )القروض( وربصيل احلقوؽ؛ 

، ابإلضافة إذل بداية إدراج عملية العمل 4حوسبة الصك حبيث أصبح الصك عبارة عن صورة تسافر عرب شبكة
موزع آرل للنقود وذلك لتسهيل العمل  522على تثبيت  عملتحيث أف البدر ، 5العمل ابلنقود اآللية

ساىم البنك يف عمليتني كبريتني القًتاض سندات  1225يف سنة ؛ 6ابلبطاقة النقدية اخلاصة ابلبدر
االستحقاؽ اليت أطلقتها شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية وشركة سونلغاز، كما مت إصلاز برانمج للمالحظة اليومية 
                                                             

 .8، ص 2004، رللة إعالمية تصدر كل شهرين، بنك الفالحة والتنمية الريفية، اجلزائر، 38 ، أخبار بدر، العددالنقود اآللية )واقع يف بنك بدر( 1
2 BADR infos, Numéro Double 36/37, Revue Bimestrielle D'information, Banque BADR, ALGERIE, Décembre 2003, p 15. 
3 BADR infos, N° 33, Revue Bimestrielle D'information, Banque BADR, ALGERIE, Mars-Avril 2003, p 17. 
4 BADR infos, Numéro Double 36/37, Op. Cit., une page langue arabe (االفتتاحية) avant la page 35. 

 .8، مرجع سبق ذكره، ص النقود اآللية )واقع يف بنك بدر( 5
6 INVESTIR MAGAZINE, N° 12, Bimestrielle De L'économie Et Des Finances, Octobre–Novembre 2004, p 19. 
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 Téléمت إدخاؿ كل من  1221ريق موقع البنك على اإلنًتنت؛ يف سنة ألرصدة وحركات الزابئن عن ط

compensation  وTélé des chèques مث مت إدخاؿ نظاـ جديد يعرؼ ب ،Télé des 

virements  وذلك من أجل ربقيق األماف والثقة والشفافية يف التعامالت من جهة، وزلاربة الغش
 وضع تطبيقة للتحليل ادلارل واليت هتدؼ إذل تقييم خطر مت 1223واالختالسات من جهة أخرى؛ يف سنة 

اعتماد أنظمة البنك اإللكًتوين اليت تسمح للعمالء ابالطالع  1222ادلقًتض عن طريق التنقيط؛ يف سنة 
مباشرة على حساابهتم وطلب دفاتر الشيكات على شبكة االنًتنت، ابإلضافة إذل السماح للمؤسسات 

مت  1221بعد ابإلضافة إذل اجراء ادلعامالت ادلالية والبنكية عن بعد؛ يف سنة بتحويل أجور عماذلم عن 
مت اطالؽ خدمة بدر نت  1221اخلدمة؛ يف سنة  حيز ابلبنك اخلاصة'' توفري'' بطاقات دخوؿ

BADRnet خلق وإنشاء مديرايت مكلفة إبدارة ادلخاطر، إدارة اإلمتثاؿ، وأمن نظم  1225يف سنة ؛
 Flexcube " يسمى جديدا معلوماتيا مت اطالؽ نظاما 1222يف سنة ية ادلراقبة الدائمة؛ ادلعلومات ومدير 

et Badr imtiyaz " للزابئن يسمح دبا فعالية أكثر اإللكًتونية  ادلصرفية اخلدمات جعل على يساعد 
هناية سنة  يف ؛إلكًتونية بنكية خدمات على واحلصوؿ االنًتنت على  البنكية العمليات من دبزيد ابلقياـ

شبابيك بنك الفالحة لبدء ابلعمل ابلصريفة اإلسالمية على مستوى التخطيط ل 1223وحىت سنة  1222
تقدًن اخلدمات البنكية عن بعد "عن  1224، ويف نفس السنة مت ربسني النظاـ اجلديد؛ سنة نمية الريفيةوالت

 1212؛ سنة MASTER CARDإطالؽ خدمة البطاقة الدولية  1212طريق الفضاء الرقمي"؛ سنة 
 الرسائل إرساؿ، وكذلك نمية الريفيةبنك الفالحة والتالعمل ابلصريفة اإلسالمية على مستوى بعض شبابيك 

 .التنظيمي اإلطار وربديث احملاسبة، وتطهري ورقمنتها، العمليات وتسهيل للعمالء، القصرية

، ومت دمج وظيفة التدقيق الداخلي ببنك الفالحة والتنمية الريفية ديرية التدقيق الداخليمحل  2008سنة  مت
 التنظيم فعيلت ىو ذلك من والغرض ،يكليا ابدلفتشية العامة والتدقيقأصبحت تعرؼ ىو ، مع وظيفة التفتيش العاـ

 نشاط ربكم اليت العامة ادلبادئ يتضمن الذي اجلديد الدليل توزيع إذل ابإلضافة ،والتدقيق لتفتيش العاـل اجلديد
 .1والتفتيش التدقيق مهاـ إلجراء عملي ودليل اذليكل

)ىاتو األخرية تتموضع يف  تتبع ىيكليا للمديرية العامة بنك الفالحة والتنمية الريفيةب العامة والتدقيقية دلفتشا
وتتبع وظيفيا للجنة التدقيق ادلنبثقة عن ، (، ىذا األخري تنبثق عنو جلنة التدقيقأعلى اذلـر ربت رللس إدارة البنك

 .2تنمية الريفيةبنك الفالحة وال إدارةرللس 

 :3هاـ من أبرزىاادلفتشية العامة والتدقيق ببنك الفالحة والتنمية الريفية بعدة مقـو ت

                                                             
 .لفالحة والتنمية الريفيةاواثئق على مستوى بنك  1
 .ادلرجعفس ن 2
 .ادلرجعفس ن 3
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 ؛للبنك العامة اإلدارة حددهتا اليت االسًتاتيجية والتوجهات األىداؼ ربقيق من التأكد -
 ؛والتنظيمية التشريعية لألحكاـ وادلعامالت العمليات وامتثاؿ وانتظاـ موثوقية من التأكد -
 ؛لو ادلستمر التحسني وتشجيع وكفاءتو فعاليتو تقييم خالؿ من مناسب رقايب نظاـ على احلفاظ يف ساعدةادل -
 ؛الرقابة حيث من البنك ىياكل أداء تقييم -
 ؛الداخلية الرقابة نظاـ حبالة ادلتعلقة ابدلعلومات العامة اإلدارة تزويد -
 ؛اخلارجية والرقابة التدقيق عمليات توصيات وتنفيذ افظي احلساابتزل ربفظات رفع عملية سري من التأكد -
 التدقيق؛و  التفتيش وظيفة ربكم اليت والشفافية األخالقية القيم وتطوير تعزيز -
 .السنوي الداخلية الرقابة تقرير إعداد يف ادلشاركة -

 ،الداخلي ومديرية التدقيق ،ديرية التفتيشم :1تضمنتادلفتشية العامة والتدقيق ببنك الفالحة والتنمية الريفية إف 
ما ىو موضح يف ك  ،(04عددىا وادلفتشيات اجلهوية والتدقيق ) ،الدراسات والتطويرم وقس ،وقسم اإلدارة واحملاسبة

 الشكل التارل:

 لمفتشية العامة والتدقيق ببنك الفالحة والتنمية الريفيةلذليكل التنظيمي ا :34رقم  شكل
 
 

 

 

 

 

 

 لبنك زلل الدراسةاب دلفتشية العامة والتدقيقااثئق تنظيمية داخلية على مستوى و  ادلصدر:

 BADR فيةالري والتنمية الفالحة بنكاألهداف ادلسطرة من قبل اثنيا: 
 :2من أىم األىداؼ ادلسطرة من طرؼ إدارة البنك يف ادلدى القصري وادلتوسط والطويل صلد

توسيع وتنويع رلاالت تدخل البنك كمؤسسة بنكية شاملة تقدـ خدمات شاملة دلختلف القطاعات الفالحية  -
 والتجارية والصناعية واالستثمارية واخلدماتية والتنقيبية وحىت ادلالية.

 نوعية وجودة اخلدمات البنكية ادلقدمة للعمالء. ربسني -
 ربسني العالقات مع سلتلف العمالء ابختالؼ الفئات اليت ينتموف إليها. -

                                                             
 .لفالحة والتنمية الريفيةاواثئق على مستوى بنك  1

2 BADR infos, N° 16, Revue Bimestrielle D'information, Banque BADR, ALGERIE, 2000, p p: 32-33. 

 العامة والتدقيقدلفتشية ا

 ادلديريةمانة أ

 التفتيشديرية م

 (04 عددىا) والتدقيق اجلهوية ادلفتشيات

 اإلدارة واحملاسبةسم ق التدقيق الداخليديرية م

 

Secteurs 

 الدراسات والتطويرسم ق
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 احلصوؿ على أكرب حصة سوقية على ادلستوى احمللي وعلى ادلستوى اخلارجي. -
 ن من الربح.تطوير العمل البنكي من خالؿ تطوير وربسني االبداع البنكي قصد ربقيق أقصى قدر شلك -
 احملافظة على ادلركز األوؿ من حيث عدد الوكاالت يف اجلزائر. -
 رفع حجم ادلوارد ادلتأتية أبقل التكاليف ادلتحملة السيما بتبين األعماؿ والطرؽ اإللكًتونية احلديثة. -
 توسيع نشاطات البنك فيما ؼلص التعامالت مع سلتلف الفئات يف سلتلف اجملاالت؛ -
ة )صندوؽ( البنك ابلدينار وابلعملة الصعبة لضماف عدـ الوقوع يف خطر نقص السيولة ودبا تسيري صاـر خلزين -

 يكفل بفعالية ربقيق األداء ادلارل والبنكي.

 BADR الريفية والتنمية الفالحة اثلثا: العمليات البنكية اليت يقوم هبا بنك

فة اعتيادية، واليت تعترب خدمات ابلنسبة يقـو بنك الفالحة والتنمية الريفية يوميا بعدة عمليات بنكية بص
لعمالئو، إال أنو منها ما ىو موجو دلعامالت الزابئن احمللية ومنها ما ىو موجو دلعامالهتم اخلارجية، ومنها ما ىو 

 تقليدي وما ىو إلكًتوين.

لية للزابئن، يقـو بنك الفالحة والتنمية الريفية يوميا بعدة عمليات بنكية تقليدية موجهة للمعامالت احمل
 :1سنوجزىا فيما يلي

للخواص وللشباب وللفالحني وللصيادين البحريني وابلعملة الصعبة  الوطنية ابلعملة الشيك حساب فتح -
 ومربني ادلائيات وللمؤسسات دبختلف أنواعها وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج.

 يمني يف اخلارج.فتح حساب دفًت ادخار األشباؿ للشباب وللخواص وللجزائريني ادلق -
فتح حساب دفًت االدخار للخواص وللشباب وللفالحني وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج وللصيادين البحريني  -

 ومربني ادلائيات.
استقباؿ اإليداعات ألجل للخواص وللشباب وللفالحني وللصيادين البحريني ومربني ادلائيات وللمؤسسات  -

 ني يف اخلارج.دبختلف أنواعها وللجزائريني ادلقيم
منح أذوانت اخلزينة للخواص وللشباب وللفالحني وللصيادين البحريني ومربني ادلائيات وللمؤسسات دبختلف  -

 أنواعها وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج.
كراء الصناديق احلديدية للخواص وللشباب وللفالحني وللصيادين البحريني ومربني ادلائيات وللمؤسسات  -

 ا وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج.دبختلف أنواعه
 .وعلى السلعالتأمني على األشخاص  اتخدمسلتلف  -
 .ذلمخدمة التأمني الفالحي تقدًن ، و منح قروض السكن الريفي للفالحني -

                                                             
 .مرجع سبق ذكرهادلوقع اإللكًتوين لبنك الفالحة والتنمية الريفية،  1
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 لتمويل حصرايً  وسلصص لألفراد عقاري قرض منح القرض العقاري للخواص )الوسط الريفي( للخواص، وىو -
 الريفية. ادلناطق يف إلسكافا

جهاز مساعدة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوؽ الوطين للتأمني عن البطالة والوكالة الوطنية  -
 لتسيري القرض ادلصغر.

 .للفالحني وللمؤسساتاالستثمار و غالؿ منح قروض االستو  ،منح القروض الفالحية للفالحني -
 الزراعية اآلالت لتأجري إغلار عقد منح قروض اإلغلار التمويلي للفالحني وللمؤسسات دبختلف أنواعها، ىو -

 ة.الدول قبل من جزئًيا مدعـو ائتماف ىو التأجري. االستثمارية ادلشاريع يف مباشرة زلليا، ادلصنعة الري، ومعدات
 سبويل دورة االستغالؿ )قصرية األجل( الصيادين ومربني ادلائيات.و  ،ثمارات الصيادين ومربني ادلائياتسبويل است -
 منح قروض االستغالؿ ادلوجهة لتمويل وحدات ذبهيز وتصدير التمور للفالحني. -
 فالحي.منح قروض االستغالؿ لتمويل ادلؤسسات االقتصادية واليت تنشط يف كل ما ؼلص ادلنتوج ال -
 منح قروض للمهن احلرة )الشباب احلاصل على شهادات يف الطب( يف ادلناطق الريفية. -
 خصم ورىن وضماف وادلتاجرة ابألوراؽ التجارية.و  ،ما بني البنوؾعمليات ادلقاصة  -
 حي.منح قروض للمؤسسات اليت تنشط يف القطاع السيا ،سسات(مرقيني العقاريني )فئة ادلؤ منح قروض لل -
 من جزئًيا مدعـو استثماري، قرض منح قروض "اربادي فدرارل" للمؤسسات دبختلف أنواعها وللفالحني، وىو -

 (.الزراعية ادلنتجات وزبزين وتعبئة معاجلات) للمشغلني سلصص وىو الدولة، قبل
 نم جزئياً  مدعـو استثماري، قرض منح قروض "اربادي" للمؤسسات دبختلف أنواعها وللفالحني، وىو -

 ربت مطورة، غري زراعية أراضي يف قائمة شلتلكات أو جديدة، وتربية مزارع إبنشاء يتعلق فيما شلنوح الدولة،
 خاصة. دولة ملكية أو خاصة ملكية

ني ومربني ادلائيات وللمؤسسات خدمة التحويالت ادلالية للخواص وللشباب وللفالحني وللصيادين البحري -
 دبختلف أنواعها وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج.

الفالحني ومربيني ادلواشي  لتمويل الدولة من ابلكامل مدعـو قرض استغالرل منح قرض الرفيق للفالحني، وىو -
 .اقتصادية رلموعات أو تعاونيات يف اخلواص أو ادلنظمني

 سبويل إذل ويهدؼ الدولة، من ابلكامل مدعـو ، وىو قرض استغالرلمنح قرض الرفيق فدرارل للفالحني -
 قطاعات يف والتفعيل التعاونيات، أو التجارية الشركات يف ادلنظمة االقتصادية ذات الطابع الفالحي ادلؤسسات

 الزراعية. ادلنتجات تثمني أو/و وزبزين ربويل
 ت لتحسني تربية األحياء ادلائية.منح قرض قصري األجل للصيادين البحريني ومربيني ادلائيا -
 .1منح قروض االستهالؾ للمواطنني القتناء منتجات االستهالؾ الدائمة -

                                                             
1 BADR infos, N° 32, Revue Bimestrielle D'information, Banque BADR, ALGERIE, 8991, p p : 6-7. 
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 :1يوميا بعدة عمليات بنكية إلكًتونية موجهة للمعامالت احمللية للزابئن، سنوجزىا فيما يلي البنكيقـو و 

 .ابلسحب وابلدفع الكالسيكية اخلاصة البنوؾ بني ما ادلغناطيسية تالبطاقا ومنح توفري -
 .واالدخار ابلتوفري اخلاصة ادلغناطيسية البطاقات ومنح توفري -
 .توفري ومنح البطاقات ادلغناطيسية ما بني البنوؾ الذىبية -
مة البدر نت للخواص وللشباب وللفالحني وللصيادين البحريني ومربني ادلائيات وللمؤسسات دبختلف خد -

 .أنواعها وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج
 إلكًتونيا. دلداخيلايتم من خالذلا ربصيل  TPEتوفري ومنح خدمة هنائيات الدفع اإللكًتونية  -
 .TEFخدمة التحويالت اإللكًتونية لألمواؿ  -
 للمؤسسات دبختلف أنواعها. BADR VISIOخدمة بدر فيزيو  -
 خدمات بنكية عري اإلنًتنت واذلاتف النقاؿ.و  ،خدمة بدر اتصاؿ، و web helpخدمة  -
 .3إرساؿ الشيك عرب الصورة اإللكًتونيةو  ،2خدمة ادلقاصة اإللكًتونية ما بني البنوؾ -

 :4يوميا بعدة عمليات بنكية تقليدية موجهة للمعامالت اخلارجية للزابئن، سنوجزىا فيما يلي البنكيقـو كما 

 يالت ادلالية الدولية للمؤسسات دبختلف أنواعها وللفالحني.خدمة التحو  -
 للمؤسسات دبختلف أنواعها.ومنح القرض ادلستندي والتحصيل ادلستندي منح خطاب االعتماد  -
 وللصيادين البحريني ومربني خدمة التأمني على األشخاص ادلسافرين للخارج للخواص وللشباب وللفالحني -

 ادلائيات وللمؤسسات دبختلف أنواعها وللجزائريني ادلقيمني يف اخلارج.
 خدمة التأمني على السلع ادلصدرة وادلستوردة دلختلف ادلؤسسات أبنواعها. -

 :5لييوميا بعدة عمليات بنكية إلكًتونية موجهة للمعامالت اخلارجية للزابئن، سنوجزىا فيما ي البنكيقـو و 

 للمؤسسات دبختلف أنواعها وللفالحني. SWIFTخدمة التحويالت ادلالية الدولية اإللكًتونية بنظاـ  -
توفري بطاقة دولية للصرؼ اآلرل دلختلف ادلتعاملني مع البنك، من خالؿ توفري خدمة استخداـ بطاقة ماسًت   -

 .6ات االئتمانية الدوليةكارد وفيزا كارد يف إطار عقود مربمة مع منظمات عادلية مصدرة للبطاق

                                                             
 .مرجع سبق ذكرهادلوقع اإللكًتوين لبنك الفالحة والتنمية الريفية،  1

2 BADR infos, Numéro Double 36/37, Op. Cit., p 37. 
3 Idem. 

 .مرجع سبق ذكرهادلوقع اإللكًتوين لبنك الفالحة والتنمية الريفية،  4
 .نفس ادلرجع 5

6 BADR infos, N° 33, Op. Cit., p 26. 



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

351 
 

 BADR الريفية والتنمية الفالحة ببنك هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيقالفرع الثاين: 

 .الفالحة والتنمية الريفيةسنحاوؿ التطرؽ لتدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا على مستوى بنك 

 اهب احمليطة وادلخاطر ةلعمليات قسم اخلزين التدقيق الداخليأوال: 

دلفتشية العامة والتدقيق ابلبنك، من خالؿ ادلقابلة اب مدير مركزيبعد عملية احلوار وادلناقشة، أخذا وردا، مع 
)احلضورية وعن بعد( اليت أجريناىا معو واليت تضمنت رلموعة من األسئلة ادلفتوحة واليت زبص رلرايت عملية 

ا، إستخلصنا أف تلك العملية تتم وفق خطوات هب احمليطة ادلخاطر وإدارة زينةقسم اخل لعمليات الداخلي التدقيق
وأسس منهجية ومنظمة، وىذا ما سوؼ نستعرضو من خالؿ نصوص األسئلة واألجوبة اليت تضمنتها تلك 

 :1ادلقابلة

 ؟ابلبنك قسم اخلزينةلتدقيق عمليات والعملية ما ىي األسس العامة السؤال األول: 

 إلجراء تدقيق شامل وفعاؿ لعمليات قسم اخلزينة ينبغي القياـ دبا يلي: ول:اجلواب األ

 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -
 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة السيولة إدارة سياسات ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة

 ؛اخلزينة قسم يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم صفح -
 ؛اخلزينة قسم عمليات على ادلطبقة الداخلية الرقابة نظاـ وتقييم فحص -
 من كايف مستوى على احملافظة مع السيولة أوضاع تطورات يعكس إدارية معلومات نظم تطبيق من التحقق -

 ؛السائلة ادلوجودات
 ؛استحقاقها وآجاؿ األمواؿ مصادر حيث من متنوعة سبويل قاعدة وجود من التحقق -
 والسحب اليومية حاجاهتا حسب الفرعية للخزائن الرئيسية اخلزينة طرؼ من اليـو بداية يف التمويل من التحقق -

 ؛بو اإلحتفاظ ادلسموح األدىن احلد عن يزيد ما اليـو هناية يف منها
 رلهزا البنك كاف إذا أما الصندوؽ، يف احلاصلة ادلالية التحركات لكل يومي تسجيل دفاتر وجود من التحقق -

 ؛الورؽ على ادلعطيات نسخ ويكفي وابلتوارل، تدرغليا تسجل العمليات فإف معلومايت، بنظاـ
 يقـو الصندوؽ أمني فمثال الصندوؽ، قسم يف وادلراقبة والتنفيذ الًتخيص وظائف بني الفصل من التحقق -

 ؛الودائع وسجالت احملاسبية السجالت يف ييدابلتق احلق لو وليس األمواؿ ودفع بقبض

                                                             
من خالؿ رلموعة من الزايرات ادليدانية للبنك واإلتصاالت اذلاتفية والتواصل عرب اإلؽليل ووسائل التواصل االجتماعي خالؿ  ابلبنك والتدقيق العامة دلفتشيةاب مدير مركزيمقابلة مع  1

 .2021سبتمرب  30إذل غاية  2021مارس  01الفًتة من 
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 اآللية القوائم مع ومطابقتها سلتلفة فًتات وعلى فجائيا النقود وعد جبرد مسؤوؿ موظف قياـ من التحقق -
 ؛واحملاسبية

 ؛للزابئن احلساب كشوفات إبرساؿ يقوموف الصندوؽ وموظفي الصندوؽ أمناء أف من التحقق -
 ؛موافقتو وأخذ الزبوف إذل الرجوع بعد إال السحب أو اإليداع قسائم أو صاالتاإلي يف التغيري عدـ من التحقق -
 وتفادي التقييم إعادة فوارؽ من للتخفيض األجنبية العمالت ألسعار مستمرة مراقبة وجود من التحقق -

 ؛الصرؼ ألسعار وادلناورة التالعب
 ؛دلطبقةا الصرؼ ألسعار موافقة تكوف وأف الصعبة ابلعملة السحوابت كل فحص -
 يف الوقوع تفادي أجل من القسم مسؤوؿ طرؼ من معدة احلالية الصرؼ أسعار تبني لوحة وضع من التحقق -

 ؛الصرؼ أخطاء
 ادلخزوف تقييم إعادة عند احلالية الصرؼ أسعار مراعاة مع الصعبة العمالت صندوؽ تقييم إعادة من التحقق -

 ؛الصعبة العملة من
 الوطنية العملة من( الفرعية والصناديق الرئيسية اخلزينة) الصندوؽ وجوداتدل ادلفاجئ والعد واجلرد الفحص -

 مع الصندوؽ يف ادلعدة ادلبالغ تساوي من والتأكد األمواؿ، نقل وصناديق لألوراؽ اآلرل وادلوزع الصعبة والعملة
 ؛مطابقتها من للتأكد احملاسبية السجالت ويف الصندوؽ سجالت يف مدوف ىو ما

 ومن ابلعد قاـ من وأتشري الفرع اسم وربمل ادلخصصة الورقية ابألشرطة زلزومة النقد أوراؽ رـز أف من التحقق -
 ؛ابجلرد قاـ

 احلفظ من والتأكد والتحويل واإليداع السحب ووصوالت التربيرية والواثئق اخلزينة مستندات وتدقيق فحص -
 ؛ذلا السليم

 ؛للزابئن التوقيعات بنماذج ومطابقتها لتربيريةا والواثئق ادلستندات على الزابئن توقيعات صحة فحص -
 والواثئق ادلستندات على( الصندوؽ قسم ورئيس الصندوؽ كأمني) اخلزينة قسم موظفي توقيعات صحة فحص -

 ؛ابلقسم اخلاصة األختاـ على احتوائها من التحقق مع القسم داخل
 ادلبالغ قيمة صحة: من التحقق خالؿ من اليومي الدفع دفًت مع ومقاربتها اليومية الدفع إيصاالت فحص -

 مع ابألرقاـ ادلبلغ تطابق فيو، ادلودع احلساابت أصحاب أمساء مع وتطابقها احلساابت أرقاـ صحة ادلودعة،
 اقتصادية ومؤسسات شركات لصاحل كاف إذا اإليداع تربير ووثيقة الشخصية بياانتو مع ادلودع اسم احلروؼ،
 بني ادلطابقة الصندوؽ، وأمني ابإليداعات ادلكلف من كل وتوقيع ختم على الدفع إيصاؿ استيفاء وإدارية،

 ؛ادللغاة اإليداع قسائم حفظ ادلودعة، وادلبالغ ادلسجلة ادلبالغ
 قيمة صحة: من التحقق خالؿ من اليومي السحب دفًت مع ومقاربتها اليومية السحب إيصاالت فحص -

 مطابقة منها، ادلسحوب احلساابت أصحاب أمساء مع هاوتطابق احلساابت أرقاـ صحة ادلسحوبة، ادلبالغ
 اسم احلروؼ، مع ابألرقاـ ادلبلغ تطابق السحب، إيصاؿ توقيع مع احلساابت أبصحاب اخلاصة التوقيعات
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 استيفاء ،(ادلستفيد) احلساب صاحب ليس الساحب كاف إذا تعريفية ووثيقة الشخصية بياانتو مع الساحب
 ادلسجلة ادلبالغ بني ادلطابقة الصندوؽ، وأمني ابلسحوابت ادلكلف من كل يعوتوق ختم على السحب إيصاؿ
 .ادللغاة السحب قسائم حفظ ادلسحوبة، وادلبالغ

ىل يتم التدقيق يف صحة وسالمة اإلعتماد على النصوص التشريعية والتنظيمية ادلنظمة : الثاينالسؤال 
 ؟دى اإللتزاـ بتلك النصوص على مستوى البنكلعمليات قسم اخلزينة وإدارة ادلخاطر احمليطة هبا وم

بغية التحقق من صحة وسالمة عمليات قسم اخلزينة وإدارة ادلخاطر احمليطة هبا على مستوى  اجلواب الثاين:
 البنك وفق ما تنص عليو النصوص التشريعية والتنظيمية ينبغي القياـ دبا يلي:

 اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية دلتعلقافا 03-12 والنظاـ 01-05 ابلقانوف العمل من التحقق -
 ؛ومكافحتهما

 ومكافحتهما، اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اخلاصة ،08-11 النظاـ ببنود العمل من التحقق -
 ؛الصندوؽ قسم بعمليات قيامها عند

 ؛08-11 النظاـ يف عليها ادلنصوص السيولة خطر وتسيري وقياس ربديد بنظاـ العمل من التحقق -
 العملياتية، وادلخاطر والدفع السيولة سلاطر سيما ال ادلخاطر، يف والتحكم ادلراقبة أبنظمة العمل من التحقق -

 ؛08-11 النظاـ يف عليها ادلنصوص
 ؛السيولة خطر ورقابة وتسيري وقياس تعريف ادلتضمن 04-11 ابلنظاـ العمل من التحقق -
 الصعبة ابلعملة اخلزينة وبعمليات ادلصارؼ بني ما الصرؼ بسوؽ ادلتعلق 04-20 ابلنظاـ العمل من التحقق -

 .الصرؼ خطر تغطية وأبدوات

 ؟كيف يتم التدقيق يف صحة وسالمة إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات قسم اخلزينة: الثالثالسؤال 

زينة ينبغي القياـ دبا من أجل ضماف صحة وسالمة إدارة ادلخاطر احمليطة بعمليات قسم اخل اجلواب الثالث:
 يلي:

 كادلخاطر التشغيلية ادلخاطر يف عموما وادلتمثلة ،اخلزينة )الصندوؽ( بعمليات احمليطة ادلخاطر إدارة تدقيق -
 ادلوظفني قبل من االختالسات مثل الداخلية وادلخاطر ادلسلح والسطو والسرقات االعتداءات مثل اخلارجية

 ؛ادلزور النقد واستالـ األمواؿ غسيل كعمليات تلطةسل أخرى وسلاطر النقد عن ادلسؤولني
 زليطة مكاف كل يف مراقبة كامريات ووجود الصندوؽ، لقسم أوتوماتيكية أبقفاؿ أبواب وجود من التحقق -

 أجهزة وإستعماؿ وصلبة كبرية فوالذية صناديق ووجود إنذار جهاز وجود إذل إضافة الصندوؽ، بقسم
 ؛الصندوؽ وقسم األمواؿ على تؤمن اليت الوسائل من ىاوغري  ادلزورة األمواؿ إكتشاؼ
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 قسم ومسؤوؿ ابلصندوؽ ادلكلف ادلوظف علا فقط شخصني على ابلصندوؽ التعامل حصر من التحقق -
 ؛الصندوؽ

 ؛صحيح والعكس اخلطر قل كلما قليلة كانت كلما حبيث الصندوؽ يف زلددة مبالغ وضع من التحقق -
 ؛واخلروج الدخوؿ عند اببو قيغل الصندوؽ أمني أف من التحقق -
 ؛ادلسؤولني ودبعرفة الصندوؽ قسم وأبواب اخلزائن مفاتيح وحيازة ونقل تسليم إجراءات صحة من التحقق -
 ؛ادلفاتيح بسجالت مقيدة الصندوؽ قسم وأبواب اخلزائن مفاتيح صبيع أف من التحقق -
 ؛والساحبني ادلودعني الزابئن أماـ دالنقو  لعد اإللكًتونية اآلالت يستعمل الصندوؽ أمني أف من التحقق -
 ؛وادلقبوضات ادلدفوعات وتسجيل حساب لتسهيل احلسابية اآلالت يستعمل الصندوؽ أمني أف من التحقق -
 ؛واالختالسات السرقة أخطار ضد الصندوؽ يف ادلوجودة القيمة يغطي أتمني وجود من التحقق -
 ومسلحة مشددة حبراسة تتم الفروع أحد أو الفرعية اخلزائن إذل الرئيسية اخلزينة من األمواؿ نقل أف من التحقق -

 ؛قانونية وبواثئق
 ؛األمواؿ غسيل دلكافحة ادلعدة اإلجراءات بكل ادلوظفني عمل من التحقق -
 وإيداعات سحوابت من الزابئن حساابت حركات كل مراقبة من التحقق غلب األمواؿ غسيل زلاربة إطار يف -

 ؛دلتكررةوا الكبرية ادلبالغ ذات خاصة
 ؼلص فيما السيما وادلستفيدين الزابئن على الرقابة تشديد من التحقق غلب األمواؿ غسيل زلاربة إطار يف -

 .وادلتكررة الكبرية للمبالغ واإليداعات والتحويالت السحوابت وتربيرات واإلمضاءات اذلوية من التحقق

 ؟عمليات قسم اخلزينةما ىو مضموف سلرجات عملية التدقيق اخلاصة ب: الرابعالسؤال 

 حيث اخلزينة، قسم تدقيق حوؿ مفصل تقرير إعدادبعد اإلنتهاء من عملية التدقيق، يتم  اجلواب الرابع:
 وتصويب القوة نقاط الستغالؿ الضرورية التوصيات تقدًن مع ادلكتشفة الضعف ونقاط القوة نقاط التقرير يتضمن

 ادلطبقة. الرقابة نظاـ وربسني فعالية بكل ادلخاطر وإدارة الضعف نقاط

 احمليطة ابلعمل البنكيادلخاطر بعض لبعض العمليات البنكية و اثنيا: التدقيق الداخلي 

بعد عملية الًتصبة والبحث والتمعن والتلخيص من بعض الواثئق وادلستندات ادلتحصل عليها من عند البنك 
والتدقيق ابلبنك، وقيامنا بعملية زلاكاة شاملة امة قبل مدير مركزي ابدلفتشية العزلل الدراسة، وبتوجيو وشرح من 

 لعملياتللشيكات و  اإللكًتونية ادلقاصة لنظاـ الداخلي ، يتم التدقيقخبصوص إجراءات وسريورة عمليات التدقيق
 :1يلي كما مهب احمليطة ادلخاطر وإدارة الصرؼ األجنيب وعمليات اخلزائن ادلؤجرة

                                                             
 .الفالحة والتنمية الريفيةى بنك واثئق على مستو  1
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 هبا: احمليطة وادلخاطر للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظام تدقيق
 ؛بو اخلاصة التطبيقية التعليمات على االطالع خالؿ من للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ على التعرؼ -
 البنك أىداؼ مع للشيكات االلكًتونية ادلقاصة نظاـ األىداؼ ادلرجوة من بني ربط وجود من التحقق -

 ؛اإلسًتاتيجية
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات تنفيذو  بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ سياسات ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ يف بو ادلعموؿ( العمل دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛بو احمليطة وادلخاطر للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ على الرقابة نظاـ وتقييم فحص -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة تنفيذ صحة من التحقق -
 التطور تالءـ اليت ومسايرة التغريات جملاراة دلرونةاب يتسم للشيكات كًتونيةاإلل ادلقاصة نظاـ أف من التحقق -

 لنظاـ ادلقاصة اإللكًتونية للشيكات؛ ادلستمرة التحديث عمليات طريق عنالتكنولوجي والعلمي 
 ومكوانت بررلياتتكنولوجيات اإلعالـ واإلتصاؿ احلديثة من  المتالؾوبرامج للبنك  خطط وجود من التحقق -

 ؛ديةما
 التشريع يقتضيو دبا للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة بنظاـ احمليطة ادلخاطر وإدارة ربديد سالمة من التحقق -

 ؛البنكي والتنظيم
 ادلقاصة نظاـ وتنفيذ زبطيطبربرلة و  ادلتعلقةرللس إدارة البنك وإدارة البنك و  وإجراءات سياسات على التعرؼ -

 ؛البنكيئات العليا يف اذل قبل من زلددة للشيكات اإللكًتونية
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـب ادلتعلقةوالتفويضات  وادلسؤوليات دوارربديد إدارة البنك لأل من التحقق -
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ لعمليات ادلنظمة البنكية واللوائح ابلقوانني واالمتثاؿ اإللتزاـ من التحقق -
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ أداء لتقوًنوابط تقنية وفنية عالية ادلستوى وض معايري وجود من التحقق -
 ؛البنك يف للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـالعمل ب استمرارية لضمافوبرامج  خطط وجود من التحقق -
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ عملحسن  دلراقبة إجراءاتسياسات و  وجود من التحقق -
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـعمل  فشل حاؿ يفبديلة  طوارئ خطة وجود من التحقق -
 ؛آمن مكاف يف سلزنة بنسخ ادلقاصة اإللكًتونية للشيكات نظاـومستندات  واثئق صبيع حفظ من التأكد -
 ؛للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـعمل  جودة إلدارةمركز فين وتقين يف البنك  وجود من التحقق -
 للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة بنظاـ اخلاصة ادلركزية البياانت قواعد وعمل تشغيلصحة وسالمة  من تحققال -

 ؛وسليم صحيح بشكل عملها من والتأكد
 للشيكات؛ اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ عمل فاعلية لضماف الداخلية الرقابة إجراءات تقوًنتقييم و  من التحقق -
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 لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط يتضمن قالتدقي عملية حوؿ تقرير إعداد -
 هبا. احمليطة ادلخاطر يف التحكم وابلتارل عليها الرقابة نظاـ وتطوير للشيكات اإللكًتونية ادلقاصة نظاـ

 به: احمليطة وادلخاطر األجنيب الصرف عمليات تدقيق
 اخلاصة التطبيقية التعليمات على االطالع خالؿ من بو ةاحمليط وادلخاطر األجنيب الصرؼ قسم على التعرؼ -

 ؛بو
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛األجنيب الصرؼ سياسات ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 ؛األجنيب الصرؼ قسم يف بو ادلعموؿ( عملال دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -
 ؛األجنيب الصرؼ قسم يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛بو احمليطة وادلخاطر األجنيب الصرؼ قسم على الرقابة نظاـ وتقييم فحص -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا األجنيب الصرؼ عمليات تنفيذ صحة من التحقق -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا األجنيب الصرؼ بعمليات احمليطة ادلخاطر وإدارة ديدرب سالمة من التحقق -
 ؛األجنيب الصرؼ قسم لعمليات ادلنظمة البنكية واللوائح ابلقوانني واالمتثاؿ اإللتزاـ من التحقق -
 اخلارج مع يةاجلار  ادلعامالت على ادلطبقة ابلقواعد ، ادلتعلق01-07التحقق من العمل ببنود النظاـ  -

 الصعبة؛ العمالت وحساابت
 ادلالية، وادلؤسسات البنوؾ على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن ،01-14 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛السوؽ دبخاطر اخلاصة
 النظاـ يف عليها ادلنصوص الصرؼ، بسوؽ ادلتعلقة سيما ال السوؽ، سلاطر قياس بنظاـ العمل من التحقق -

 ؛11-08
 ؛08-11 النظاـ يف عليها الصرؼ، بسوؽ ادلتعلقة سيما ال ،الدفع سلاطر قياس بنظاـ العمل من ققالتح -
 يف عليها ادلنصوص الصرؼ، معدالت سلاطر سيما ال ادلخاطر، يف والتحكم ادلراقبة أبنظمة العمل من التحقق -

 ؛08-11 النظاـ
 الصعبة ابلعملة اخلزينة وبعمليات دلصارؼا بني ما الصرؼ بسوؽ ادلتعلق 04-20 ابلنظاـ العمل من التحقق -

 ؛الصرؼ خطر تغطية وأبدوات
 ؛وتفويضاهتم وسلطاهتم مسؤولياهتم ومن القسم هبذا ادلوظفني قائمة من التحقق -
 ؛ادلعلنة األسعار لقائمة طبقا السعر حيث من الصعبة العمالت وشراء بيع عمليات مراجعة -
 ؛احمللية ابلعملة يقابلها دبا بيةاألجن العمالت دبطابقة احلسابية ادلراجعة -
 لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط يتضمن التدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 هبا. احمليطة ادلخاطر يف التحكم وابلتارل عليها الرقابة نظاـ وتطوير األجنيب الصرؼ قسم عمليات تنفيذ



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

357 
 

 به: احمليطة خاطروادل ادلؤجرة اخلزائن عمليات تدقيق
 ؛بو اخلاصة التطبيقية التعليمات على االطالع خالؿ من ادلؤجرة اخلزائن قسم على التعرؼ -
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛ادلؤجرة اخلزائن سياسات ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 ؛ادلؤجرة اخلزائن قسم يف بو ادلعموؿ( العمل دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -
 ؛ادلؤجرة اخلزائن قسم يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛بو احمليطة وادلخاطر ادلؤجرة اخلزائن قسم على الرقابة نظاـ وتقييم فحص -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو ادب ادلؤجرة اخلزائن عمليات تنفيذ صحة من التحقق -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا ادلؤجرة اخلزائن بعمليات احمليطة ادلخاطر وإدارة ربديد سالمة من التحقق -
 ؛ادلؤجرة اخلزائن قسم لعمليات ادلنظمة البنكية واللوائح ابلقوانني واالمتثاؿ اإللتزاـ من التحقق -
 ؛ادلؤجرة ائناخلز  عمالء ملفات مراجعة -
 ؛ادلؤجرة اخلزائن خدمة من ادلستفيد العميل ابسم جاري حساب وجود من التأكد -
 ؛البياانت لكافة ومستويف( ادلؤجرة اخلزائن) خزينة إغلار عقد وجود من التأكد -
 ؛الفرع مدير توقيع وأيضا احلساب فتح أبوراؽ توقيعو لنموذج طبقا العميل توقيع على مطابقة وجود من التأكد -
 قبل احلياة قيد على موكلو أبف يقر – وكالة وجود حالة يف – العميل وكيل من إقرار على احلصوؿ من التأكد -

 ؛ادلفعوؿ ساري التوكيل وأف فتحها فيها يطلب مرة كل يف وذلك اخلزينة بفتح لو السماح
 ؛اخلزينة فيها يطلب مرة كل يف العميل توقيع صحة على التصديق من التأكد -
 توقيع وكذا وتوقيعو اخلروج عند والساعة اخلزينة مستأجر حضور يـو من الزايرات سجل انتظاـ من التأكد -

 ؛ادلختص ادلوظف
 يف زلفوظة والبنك العميل من عليها وموقع للعمالء ادلؤجرة اخلزائن مفاتيح من الثانية النسخة حفظ من التأكد -

 ؛ثنائيةال الرقابة ربت عليها ومتحفظ األضبر ابلشمع مغلقة أظرفة
 ؛واحد شخص من ألكثر واحدة خزانة أتجري يتم دل أنو من التحقق -
 ؛ادلؤجرة اخلزائن كافة على ادلفروض والتأمني اخلزينة مقاس حلسب طبقا اإلغلار قيمة ربصيل من التحقق -
 لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط يتضمن التدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 هبا. احمليطة ادلخاطر يف التحكم وابلتارل عليها الرقابة نظاـ وتطوير ادلؤجرة اخلزائن بقسم اخلاصة العمليات فيذتن
بعد عملية الًتصبة والبحث والتمعن والتلخيص من بعض الواثئق وادلستندات ادلتحصل عليها من عند البنك 

العامة والتدقيق ابلبنك، وقيامنا بعملية زلاكاة شاملة دلفتشية اب مدير مركزيزلل الدراسة، وبتوجيو وشرح من قبل 
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للحد من بعض ادلخاطر البنكية ادلوالية احمليطة  الداخلي خبصوص إجراءات وسريورة عمليات التدقيق، يتم التدقيق
 :1ابلعمليات البنكية من خالؿ ما يلي

 :البنكية ابلعمليات احمليطة التشغيلية ادلخاطر من احلد يف التدقيق دور
 ؛منها واحلد وإدارهتا ربديدىا وإجراءات التشغيلية ادلخاطر على التعرؼ -
 التحقق من وجود خارطة ادلخاطر التشغيلية؛ -
 التحقق من إتباع سياسات وإسًتاتيجيات البنك إلدارة ادلخاطر التشغيلية؛ -
 التحقق من وجود نظاـ للحد من ادلخاطر التشغيلية؛ -
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛التشغيلية ادلخاطر وإدارة ربديد ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 ؛التشغيلية ادلخاطر وإدارة ربديد يف هبا ادلعموؿ( العمل دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -
 ؛التشغيلية ادلخاطر وإدارة ربديد يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛التشغيلية ادلخاطر وإدارة ربديد على الرقابة نظاـ وتقييم فحص -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا التشغيلية ادلخاطر وإدارة ربديد عمليات تنفيذ صحة من التحقق -
 ؛التشغيلية ادلخاطر وإدارة ربديد لعمليات نظمةادل البنكية واللوائح ابلقوانني واالمتثاؿ اإللتزاـ من التحقق -
 ؛التشغيلية ادلخاطر واكتشاؼ الرقابة إجراءات لتقييم دوراي التدقيق خطط إعداد -
 النظاـ يف عليها ادلنصوص( التشغيلية) العملياتية ادلخاطر يف والتحكم ادلراقبة آلية بنظاـ العمل من التحقق -

 ؛11-08
 ؛التشغيلية ادلخاطر إبدارة قيامها عند ادلطابقة، برقابة اخلاصة ،08-11 النظاـ ببنود العمل من التحقق -
 النظاـ يف عليها ادلنصوص العملياتية، ادلخاطر سيما ال ادلخاطر، يف والتحكم ادلراقبة أبنظمة العمل من التحقق -

 ؛11-08
 ادلالية، ادلؤسساتو  البنوؾ على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن ،01-14 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛العملياتية ابدلخاطر اخلاصة
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 01-05 ابلقانوف العمل من التحقق -
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 03-12 ابلنظاـ العمل من التحقق -
 ومكافحتهما، اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اخلاصة ،08-11 ـالنظا ببنود العمل من التحقق -

 ؛التشغيلية ادلخاطر إبدارة قيامها عند
 ؛دلواجهتها الرقابية الضوابط وفاعلية كفاءة وتقييم التشغيلية ادلخاطر إدارة عمليات وربسني تطوير اختبار -

                                                             
 .الفالحة والتنمية الريفيةواثئق على مستوى بنك  1
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 الداخليني) السابقني وادلدققني اإلدارة قبل من دلعدةا التشغيلية ادلخاطر لتقييم السابقة التقارير مراجعة -
 ؛(واخلارجيني

 للمخاطر تعرضا األنشطة أكثر وربديد دلعرفة البنك أنشطة مستوايت كافة على التشغيلية ادلخاطر تقييم -
 ؛التشغيلية

 ؛قبلادلست يف ادلتوقعة ادلخاطر على للتعرؼ للمساعدة البنك ذلا تعرض اليت التشغيلية ادلخاطر حصر -
 ؛التشغيلية ادلخاطر حدوث احتماالت ربديد -
 ؛اإلدارة رللس من ادلقبولة التشغيلية ادلخاطر مستوايت ربديد -
 رقابية إجراءات بتبين توصيات إصدار من سبكن واليت التشغيلية ادلخاطر مع التعامل طرؽ تنفيذ متابعة -

 ؛اضلراؼ ألي مصححة
 ؛التشغيلية ادلخاطر حدوث إذل تؤدي أف ؽلكن واليت ادلفتشني مع ابلتنسيق وادلخالفات األخطاء رصد -
 ؛احلاجة عند بتعديلها وتقـو الرقابية األنشطة لوظائف الدوري ابلفحص تقـو اإلدارة أف من التأكد -
 ؛زلتملة تشغيلية سلاطر أي دلواجهة طوارئ خطة وجود من التأكد -
 ؛احملتملة األزمات الةح يف ادلخاطر إلدارة وعمليات سياسات إغلاد يف ادلساعدة تقدًن -
 ؛ادلخاطر تلك على للسيطرة ادلتخذة واإلجراءات التشغيلية ادلخاطر عن اإلدارة ربليالت مراجعة -
 من للحد الرقابية واإلجراءات اخلدمة ذلذه التشغيلية ادلخاطر على للتعرؼ تقدؽلها قبل اجلديدة اخلدمات تقييم -

 ؛ادلخاطر ىذه
 ؛التشغيلية ادلخاطر مع للتعامل ادلناسبة ئلالوسا اقًتاح يف ادلساعدة تقدًن -
 ؛التشغيلية للمخاطر الذايت التقييم إجراء يف ادلساعدة تقدًن -
 ؛التشغيلية ادلخاطر مع للتعامل ادلختارة الطرؽ جدوى تقييم يف للمساعدة القياسية ابألرقاـ قائمة إعداد -
 ؛التشغيلية اطرادلخ عن الناصبة اخلسائر دلواجهة كافية سلصصات حجز من التأكد -
 ؛أضرارىا وتقليل ذبنبها أجل من صباعية بصورة والعمل التشغيلية ادلخاطر طبيعة حوؿ ادلوظفني بني الوعي نشر -
 ؛معها التعامل طرؽ واختيار التشغيلية ادلخاطر إدارة تقييم يف ادلتخصصة والدورات ادلستمر ابلتدريب القياـ -
 نشاط لكل التشغيلية ادلخاطر من احلد شأهنا من اليت الرقابية ضوابطوال التشغيلية ادلخاطر تقييم نتائج توثيق -

 ؛البنك أنشطة من حدى على
 ؛التشغيلية ادلخاطر من جزء البنك إدارة ربمل بضرورة لإلدارة توصيات إصدار -
 لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط يتضمن التدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 ؛التشغيلية ادلخاطر السيما هبا احمليطة ادلخاطر يف التحكم وابلتارل عليها الرقابة نظاـ وتطوير العمليات ذتنفي
 البنك. يف التشغيلية ادلخاطر إدارة نظاـ لتقوية ادلعدة للتوصيات اإلدارة استجابة مدى متابعة -
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 اإلرهاب: ودتويل األموال تبييض سلاطر من احلد يف التدقيق دور
 التعليمات على االطالع خالؿ من منها احلد وإجراءات اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض سلاطر على ؼالتعر  -

 ؛هبا اخلاصة التطبيقية
 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض اطرسل من احلد ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 وسبويل األمواؿ تبييض سلاطر من احلد يف هبا ادلعموؿ( العمل دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -

 ؛اإلرىاب
 ؛اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض سلاطر من احلد يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛اإلرىاب وسبويل األمواؿ غسيل عمليات دلكافحة بو وادلعموؿ وعادلوض الداخلية الرقابة نظاـ تدقيق -
 ؛البنكي التنظيم يقتضيو دبا اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض سلاطر من احلد عمليات تنفيذ صحة من التحقق -
 واؿاألم غسيل عمليات دلكافحة ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني لكافة واالمتثاؿ االلتزاـ من التحقق -

 ؛اإلرىاب وسبويل
 ؛اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض سلاطر واكتشاؼ الرقابة إجراءات لتقييم دوراي التدقيق خطط إعداد -
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية ادلتعلق 01-05 ابلقانوف العمل من التحقق -
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ يضتبي من ابلوقاية ادلتعلق 03-12 ابلنظاـ العمل من التحقق -
 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اخلاصة ،08-11 النظاـ ببنود العمل من التحقق -
 ؛اإلرىاب وسبويل األمواؿ غسيل دلكافحة ادلعدة االحًتازية والتدابري اإلجراءات بكل ادلوظفني عمل من التحقق -
 ؛وادلتكررة الكبرية ادلبالغ ذات خاصة وإيداعات سحوابت من الزابئن حساابت حركات كل مراقبة من التحقق -
 ؛عملياهتا يف ادلشكوؾ احلساابت كل مراقبة من التحقق -
 وتربيرات واإلمضاءات اذلوية من التحقق ؼلص فيما السيما وادلستفيدين الزابئن على الرقابة تشديد من التحقق -

 ؛وادلتكررة الكبرية للمبالغ تواإليداعا والتحويالت السحوابت
 لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط يتضمن التدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 عليها الرقابة نظاـ وتطوير ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األمواؿ تبييض من ابلوقاية اخلاصة العمليات تنفيذ
 هبا. احمليطة ادلخاطر يف التحكم وابلتارل

 البنكية: ابلعمليات احمليطة الفائدة أسعار سلاطر من احلد يف التدقيق دور
 ؛هبا اخلاصة التعليمات على االطالع خالؿ من منها احلد وإجراءات الفائدة أسعار سلاطر على التعرؼ -
 اإلدارة ورللس ةادلصرفي واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -

 ؛الفائدة أسعار سلاطر من احلد ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
 ؛الفائدة أسعار سلاطر وإدارة ربديد يف هبا ادلعموؿ( العمل دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -
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 ؛الفائدة أسعار سلاطر وإدارة ربديد يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛الفائدة أسعار سلاطر وإدارة ربديد يف بو وادلعموؿ ادلوضوع الداخلية لرقابةا نظاـ تدقيق -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا الفائدة أسعار سلاطر وإدارة ربديد عمليات تنفيذ صحة من التحقق -
 ؛الفائدة أسعار سلاطر وإدارة ربديد لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني لكافة االمتثاؿ من التحقق -
 ؛الفائدة أسعار سلاطر واكتشاؼ الرقابة إجراءات لتقييم دوراي التدقيق خطط إعداد -
 يف عليها ادلنصوص الفائدة، معدالت سلاطر سيما ال ادلخاطر، يف والتحكم ادلراقبة أبنظمة العمل من التحقق -

 ؛08-11 النظاـ
 ؛08-11 النظاـ يف عليها ادلنصوص صبارلاإل الفائدة معدؿ خطر قياس بنظاـ العمل من التحقق -
 ادلالية، وادلؤسسات البنوؾ على ادلطبقة ادلالءة نسب ادلتضمن ،01-14 النظاـ ببنود العمل من التحقق -

 ؛السوؽ دبخاطر اخلاصة
 من ادلقبوؿ ادلستوى توضح الفائدة أسعار دلخاطر الكلية احلدود بشأف واضحة إرشادات وضع من التحقق -

 ؛ابلبنك ادلخاطر تلك
 النوع ىذا لتحمل ادلصرؼ وقابلية تنسجم الفائدة سعر دبخاطر خاصة وإجراءات سياسات وضع من التحقق -

 ؛زبطيها غلب ال حدودا السياسات ىذه تتضمن أف على ادلخاطر من
 ؛أكفاء موظفني من لفائدة أسعارا دبخاطر ادلتعلقة ادلخاطر وإدارة ربليل أنشطة تتم أف من التحقق -
 ؛الفائدة أسعار سلاطر قياس نظم كفاية من التحقق -
 ؛رقابية إجراءات بتبين توصيات إصدار من سبكن واليت الفائدة أسعار سلاطر مع التعامل طرؽ تنفيذ متابعة -
 ؛ادلخاطر تلك من احلد شأهنا من اليت الرقابية والضوابط الفائدة أسعار سلاطر وتدقيق تقييم نتائج توثيق -
 لتحسني الضرورية التوصيات تقدًن مع الضعف ونقاط القوة نقاط يتضمن التدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 عليها. الرقابة نظاـ وتطوير الفائدة أسعار سلاطر إدارة تنفيذ

 : حاالت عملية عن تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبااثلثا

د البنك زلل الدراسة، وبتوجيو وشرح ادلتحصل عليها من عن التقاريربعد عملية البحث والتلخيص من بعض 
سنوجز فيما يلي ملخص عن نتائج عملية  من قبل مستشار ادلسؤوؿ األوؿ عن ادلفتشية العامة والتدقيق ابلبنك،

نظاـ تدقيق سبت سابقا يف إحدى اذلياكل التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية، حبيث إستهدفت عملية التدقيق 
 عمليات على والتخليص التوطني، وىي عملية إحدى عمليات التجارة اخلارجيةفروض على الرقابة الداخلية ادل

 .1والتصدير االسترياد

                                                             
 .الفالحة والتنمية الريفيةواثئق على مستوى بنك  1
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نظاـ يف )واليت تعترب نقاط ضعف( أوجو القصور ادلشاكل و  بعضفأثناء تنفيذ عملية التدقيق إكتشف ادلدقق 
نوع  قد حدد ادلدقق ف، والتصدير االسترياد عمليات على والتخليص التوطنيعمليات الرقابة الداخلية ادلطبق على 

واليت  ا أسباب وقوعها واألاثر اليت قد تنجم عنهاموضحسبت معاينتها مع التفصيل فيها  وأوجو قصور كل مشكلة
 ادلشاكلتفادي وقوع تلك  ويف األخري قدـ رلموعة التوصيات اليت من شأهناقد تؤدي إذل وقوع سلاطر بنكية، 

التعرض للمخاطر عدـ دبا يضمن اـ الرقابة الداخلية ادلطبق على ذلك النوع من العمليات نظ وأوجو القصور يف
 البنكية.

 

 فيما يلي أىم ما مت إكتشافو من قبل ادلدقق مع التوصيات اليت خرج هبا:

 :التنظيم العاـ للوكالةتدقيق  -
 للوكالة العام التنظيمتدقيق  :23جدول رقم 

 الوكالة؟ مستوى على الواجبات يف فصل ىناؾ ىل السؤال ادلطروح
 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة

 .مصلحة التجارة اخلارجية مستوى على الواجبات فصل مبدأ احًتاـ عدـ ادلشكلة
 األسباب ادلدقق معاينات

 تطورت الذي للوكالة التنظيمي ادلخطط تنفيذ يتم دل -
 ؛ذبارية وكالة إذل

من  التوطني وملفاتتتم عمليات إستالـ طلبات  -
قبل ادلكلف بعمليات التجارة اخلارجية، من 

 ادلفروض تسلم من قبل ادلكلف ابلزابئن؛
يتم تنفيذ صبيع عمليات التجارة اخلارجية من طرؼ  -

 نفس الشخص.

نقص وإنعداـ أتىيل ادلكلفني ابلزابئن خبصوص  -
 عمليات التجارة اخلارجية؛

 إعلاؿ التسلسل اذلرمي؛ -
 دلهاـ والوظائف.عدـ وجود وصف لتوزيع ا -

 التوصيات اآلاثر
 أخطاء يف تنفيذ ادلهاـ؛ -
البطء يف معاجلة ادللفات شلا يؤدي إذل إستياء  -

 الزابئن؛
 .إرتكاب ادلخالفات -

فيما ؼلص عمليات ن ئإجراء تكوين للمكلفني ابلزاب -
 التجارة اخلارجية؛

 الوصف الوظيفي دلهمة إستقباؿ الزابئن؛ -
 ة ألكثر من شخص.توزيع ادلهاـ وإسناد ادلتابع -

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 :مصلحة التجارة اخلارجيةتدقيق  -
 تدقيق مصلحة التجارة اخلارجية :24جدول رقم 

 ادلوظفني؟ من كاؼ عدد مصلحة التجارة اخلارجية لدى ىل السؤال ادلطروح
 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة

 ني واإلطارات ادلؤىلة على مستوى مصلحة التجارة اخلارجية.قلة ادلوظف ادلشكلة
 األسباب ادلدقق معاينات

 غري اخلارجية التجارة عملياتادلكلفني ب ادلوظفني عدد
 .كاؼ

عدـ توظيف أعواف وموظفني مساعدين دبصلحة 
قلة التكوين فيما ؼلص معاجلة  التجارة اخلارجية؛

 عمليات التجارة اخلارجية.
 توصياتال اآلاثر

 ارتفاع سلاطر األخطاء؛ -
البطء يف معاجلة ادللفات شلا يؤدي إذل عدـ إحًتاـ  -

 ادلواعيد وعدـ رضا الزابئن؛
 عدـ إحًتاـ مبدأ الفصل بني الواجبات؛ -
 خطر اإلضرار بصورة البنك. -

دعم مصلحة التجارة اخلارجية ابدلوظفني ادلؤىلني 
 وابلعدد الكاؼ.

 ادلدققا على تقارير بناء الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :(1)حالة  التوطني ملف من والتحقق استالـعملية تدقيق  -

 (0)حالة  التوطني ملف من والتحقق استالم عمليةتدقيق  :25جدول رقم 
 ؟دقيق لفحص التوطني ملفات زبضع ىل السؤال ادلطروح

 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة
 .فحصها مت اليت التوطني ملفات من مفقودة ادلطلوبة ادلستندات بعض ادلشكلة

 األسباب ادلدقق معاينات
 عن التوطني ملف من عينة على الفحص كشف
 :وىي ادللفات، يف معينة مستندات يف الغياب

 غري أو/و كاؼ   بشكل مدروس غري العميل لبط -
 مًتجم؛

 .التوطني ختم ػلمل ال ذباري عقد -

 وطني؛الت مع التعامل إلجراءات االمتثاؿ عدـ -
 التجارة عمليات عن ادلسؤولني ادلوظفني تعينيمت  -

 ابستثناء زلدد تدريب من يستفيدوا ودل حديثًا اخلارجية
 االسترياد بعمليات مشهورة وكالة يف شهر دلدة تدريب

 والتصدير؛
 ادلستندات على ربتوي ومنشورات دليل وجود عدـ -
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 على كمبيوتر تطبيقوجود  وعدـ للتوطني الالزمة
 يف) اخلصوص وجو على ادلستخدمني لتوجيو نظاـال

 ػلتوي ابالستالـ إقرار دبثابة تعمل وثيقة اإلدخاؿ، هناية
 ؛(ادلستلمة ادلستندات على

 .اإلجراءات أدلة إذل الوصوؿ يف الصعوابت -
 التوصيات اآلاثر

 ؛ االحتيارل التوطني خطر -
 ؛مزورة فواتري سلاطر -
 سلاطر اإلمتثاؿ؛ -
 ؛ احملظورة ادلنتجات وطنيت اطرسل -
 ؛السمعة وسلاطر االمتثاؿ عدـ -
 .األجنيب الصرؼ أنظمة سلالفة -

 تنظم دورات خالؿ من ادلوظفني وتوعية تدريب -
 .تنظيمي تغيري لكل دوري بشكل

 التجارة عمليات عن الناصبة ابدلخاطر الوعي زايدة -
 .اخلارجية

 خاصة ربقق وآلية توضيحي بدليل العاملني تزويد -
 .اآللية الفحوصات خالؿ من

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :(2)حالة  التوطني ملف من والتحقق استالـعملية تدقيق  -

 

 (2)حالة  التوطني ملف من والتحقق استالم عمليةتدقيق  :26جدول رقم 
ادلركزية حملظورات التوطني  ياانتالب قاعدة اخلارجية لتجارةاب ادلكلف يراجع ىل السؤال ادلطروح

 ؟على مستوى البنك
 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة

 التوطني زلظورات ملفات ومعاينة استشارة غلسد تدقيق ومسار سجل وجود عدـ ادلشكلة
 األسباب ادلدقق معاينات

( ملًفا 15 من عينة) التوطني ملفات من التحقق يُظهر
استشارة  يتجسد تدقيق ومسار سجل وجود عدـ

 .ةاحملظور  التوطني ملفاتومعاينة 
 أف نالحظ أف علينا كاف الوكالة، إذل زايرتنا خالؿ

 على نشرىا يتم والتحويل التوطني حظر إجراءات
 وقت يف استالمها يتم مذكرة طريق عن الوكاالت

 .احمللي ادلستوى على جًدا متأخر

 يتم ادلركزي ادلستوى على بياانت قاعدة إنشاء عدـ -
 الوقت يف إليها الوصوؿ وؽلكن دائم بشكل ربديثها
 ؛عملية توطني لكل التشغيل طاقم قبل من الفعلي

 االستشارة؛ مع للتعامل رمسي إجراء وجود عدـ -
 ؛(الكمبيوتر استعادة) الكمبيوتر إعدادات يف خطأ -
 تنطوي اليت احملتملة ادلخاطر مواجهة يف اليقظة عدـ -

 .عليها
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 وصياتالت اآلاثر
 القائمة يف ادلدرجني للعمالء واخلدمات السلع توطني -

 السوداء؛
 ؛السمعة سلاطر -
 .اإلعتماد وسحب العقوبة -

 ليتم التوطني حملظورات بياانت قاعدة إنشاء -
 وقت يف ادلوظفني متناوؿ يف مركزاي هبا االحتفاظ

 ؛التوطني
 عدـ يسببها اليت احملتملة ابدلخاطر األفراد توعية -

 ادلذكورة؛ ادلراقبة بنقطة التقيد
 بياانت بقاعدة اخلاصة االستشارة عملية مراجعة -

 يف إلرفاقها موحدة وثيقة إعداد أو التوطني زلظورات
 .ملف كل

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :(1)حالة  عقد التوطني ربقيق وذبسيدعملية تدقيق  -

 (0)حالة  التوطني عقد وجتسيد حتقيق عمليةتدقيق  :27جدول رقم 
 ادلعلومات نظاـ استخداـ اخلارجية التجارة عملياتادلكلفوف ب ادلوظفوف يتقن ىل السؤال ادلطروح

(Flexcube et Badr imtiyaz )مهامهم؟ إلصلاز 
 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة

( Flexcube et Badr imtiyaz) ادلعلومات نظاـ يف ادلوظفني ربكم عدـ ادلشكلة
 .ادلعلومات نظاـ إذل التوطني ملف من للمعلومات اخلاطئ والتحويل

 األسباب ادلدقق معاينات
التجارة  خلدمة ادلخصصني ادلوظفني أف مت مالحظة

 نظاـ استخداـ يتقنوا دل" اجلدد ادلوظفني" اخلارجية
( Flexcube et Badr imtiyaz) ادلعلومات

 .كاؼ   بشكل

 طرؽ) الكمبيوتر يل إستخداـدل وجود عدـ -
 ؛(التشغيل

 العمل؛ أثناء والتدريب اذلرمي اإلشراؼ كفاية عدـ -
 .ادلوظفني وعي قلة -

 التوصيات اآلاثر
 التوطني؛ عمليات تنفيذ يف والتأخري الكفاءة عدـ -
 ربصيل إدخاؿ،) ادللفات معاجلة يف أخطاء -

 ؛(إخل العموالت،
 .العمالء رضا عدـ -

 لنظاـ الكمبيوتر بدليل إستخداـ وظفنيادل تزويد -
 ؛(Flexcube et Badr imtiyaz) ادلعلومات

 للموظفني ادلستمر والتكوين التدريب توفري -
 .اخلارجية التجارة لعمليات ادلخصصني

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 :(2)حالة  عملية ربقيق وذبسيد عقد التوطنيتدقيق  -
 (2)حالة  التوطني عقد وجتسيد حتقيق عمليةتدقيق  :28م جدول رق

 يف إدخاذلا قبل البنك مشرؼ قبل من لتفويض التوطني طلبات زبضع ىل السؤال ادلطروح
 ؟النظاـ

 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة
 .التوطني ملف عن دلسؤوؿا مراقبة أتشرية وجود عدـ ادلشكلة

 األسباب ادلدقق معاينات
 ليس ادللفات بعض أف وجدان فحصها مت اليت عينةال من
 قدمو الذي ادللف قبوؿ يثبت ادلراقبة والتحقق ختم هبا

 .العميل

 التوطني؛ مع التعامل إلجراءات االمتثاؿ عدـ -
 ؛اذلرمي التسلسل إعلاؿ -
 .اإلجراءات أدلة إذل الوصوؿ يف الصعوابت -

 التوصيات اآلاثر
 االحتيارل؛ التوطني خطر -
 ؛مزورة فواتري سلاطر -
 احملظورة؛ ادلنتجات توطني سلاطر -
 والسمعة؛ االمتثاؿ عدـ سلاطر -
 .األجنيب الصرؼ أنظمة سلالفة -

 قبل من تنفيذىا من خالؿتكوف فعالة  اذلرمية الرقابة
 .معاجلة أي قبل الفرع ومدير وادلراقب ادلشرؼ

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :(تصدير أو استرياد) التوطني إلغاء/  تعديلعملية تدقيق  -

 (تصدير أو استرياد) التوطني إلغاء/  تعديل عمليةتدقيق  :29جدول رقم 
 ؟إدخاذلا قبل التجارة اخلارجية قسم رئيس قبل من هبا مصرح اإللغاء أو التعديل طلبات ىل السؤال ادلطروح

 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة
 وجود سلالفات وشذوذ يف ملفات التوطني ادللغاة شكلةادل

 األسباب ادلدقق معاينات
 :تبني التوطني ملفات بعض من التحقق بعد
 للبنك التوطني طابع ربمل اليت الفواتري على" ملغاة" كلمة ذكر دـع -

 .ادللغاة ادللفات حلاالت التوطني فتح وإشعارات
 ملفات لبعض ادلراقبة وراؽأ يف" مستخدـ غري مسح" عبارة وجود عدـ -

 .ادللغاة التصدير

 ؛وادلتابعة ادلراقبة كفاية عدـ -
 .ابألنظمة اجلهل -
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 التوصيات اآلاثر
 ؛األخطاء خطر -
 .لألنظمة االمتثاؿ عدـ -

، مناسبة فًتة خالؿ الوضع تسوية
 علم على ادلوظفني إبقاء مع

 .التنظيمية ابلتطورات
 ادلدققعلى تقارير  بناءا الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 :عملية مراقبة ومتابعة عمليات التوطنيتدقيق  -
 التوطني عمليات ومتابعة مراقبة عمليةتدقيق  :31جدول رقم 

 ؟التوطني ملفات زبليص لفحص النهائية ادلواعيدىل ػلًـت قسم ادلراقبة ابلوكالة  السؤال ادلطروح
 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة

 .التخليص دلراقبة النهائية ابدلواعيد لتزاـاال عدـ ادلشكلة
 األسباب ادلدقق معاينات

 مراقبة أوقات أف تبني ادللفات أثناء تصفح ومعاينة
 .احلاالت معظم يف جًدا طويلة التخليص

 رل؛اآل نظاـال غياب يف عدـ كفاية ادلتابعة -
 دبراقبة يتعلق فيما واإلشراؼ اذلرمي التسلسل إعلاؿ -

 .التخليص دلراقبة لنهائيةا ادلواعيد
 التوصيات اآلاثر

 ؛األجنيب الصرؼ أنظمة سلالفة -
 ؛البنك صورة تدىور -
 .اإلعتماد وفقداف العقوابت -

 التنبيو؛ أنظمة توفر اليت اآللية إعتماد ادلتابعة -
 اخلارجية التجارة عملياتب ادلكلفني ادلوظفني تذكري -

 .هبا االلتزاـ الواجب التخليص دلراقبة النهائية ابدلواعيد
 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 :عملية إزباذ القرار يف ملف التوطنيتدقيق  -
 التوطني ملف يف القرار إختاذ عمليةتدقيق  :30جدول رقم 

 ؟la lettre d’observationادلالحظة  خطاب ابستالـ العميل يقر ىل السؤال ادلطروح
 مرتفع صنيف ادلخاطرت ال اإلجابة

 .ادلالحظة خطاب ابستالـ إقرار دو وجعدـ  ادلشكلة
 األسباب ادلدقق معاينات

 ادلالحظة خطاب أف التوطني ملفات من التحقق يُظهر
 طبيعي غري وضع حدوث حالة يف ادللف وضع لتسوية

 .ابالستالـ إشعار دوف العميل إذل إرسالو يتم

 ؛اتاإلجراء حوؿ ادلعلومات نقص -
 .وادلراقبة واإلشراؼ اذلرمي التسلسل يف التقصري -
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 التوصيات اآلاثر
 ؛التخليص أثناء ادللفاتوضعية  انتظاـ عدـ -
 ؛نقص الواثئق -
 .العميل قبل من ادلالحظة خطاب استالـ عدـ -

 خطاب تسليم إجراء على الرمسي الطابع إضفاء
 وإبقاء لو، العميل استالـ إقرار خالؿ من ادلالحظة

 .اإلجراء هبذا علم على اخلارجية التجارة كلفادل
 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 :واخلدمات السلع من والصادرات الواردات توطني دللفات التنظيمية اإلقراراتتدقيق  -
 ماتواخلد السلع من والصادرات الواردات توطني دللفات التنظيمية اإلقراراتتدقيق  :32جدول رقم 

والتصرػلات  لإلعالف النهائية ابدلواعيد االلتزاـ ابلوكالة الرقابة قسم يضمن ىل السؤال ادلطروح
 والتصدير؟ لالسترياد التوطني ملفات عن

 مرتفع تصنيف ادلخاطر ال اإلجابة
 .أهنا غري موجودة أو تنظيمية إعالانتتصرػلات و  إصدار يتم دل ادلشكلة

 األسباب ادلدقق معاينات
 يف التأخري حالة غلعل التوطني ملفات من التحقق
 احًتاـ عدـ مث ومن ادللفات بعض حالة عن اإلعالف
 .النهائية ادلواعيد

 .كافية غري متابعة

 التوصيات اآلاثر
 .ادللفات عن لإلعالانت النهائية ادلواعيد احًتاـ العقوبة وسحب اإلعتماد

 ادلدققر بناءا على تقاري الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

369 
 

 ابجلزائر اخلاصة البنكية ادلؤسسات مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالثادلبحث 

سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث تدقيق العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر على مستوى ادلؤسسات البنكية اخلاصة 
 ابجلزائر، وادلتمثلة يف كل بنك اخلليج اجلزائر ومصرؼ السالـ اجلزائر.

 بنك اخلليج اجلزائر مستوى على ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيق ادلطلب األول:

 سنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب التطرؽ لتدقيق العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر على مستوى بنك اخلليج اجلزائر.

 AGBبنك اخلليج اجلزائر  عن تعريفية حملةالفرع األول: 

 .اخلليج اجلزائرتعريفية حوؿ بنك  سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفرع إعطاء حملة

 AGBبنك اخلليج اجلزائر النشأة التارخيية والتعريف بأوال: 

 ، لديو2004 عاـ يف نشاطو بدأ عادلية، طبيعة ذو اجلزائري، القانوف دبوجب بنك ىوبنك اخلليج اجلزائر 
، اجلزائر يف الثالثة لرئيسيةا اخلاصة البنوؾ أحد ، ىواجلزائري الًتاب كامل على منتشرة وكالة 61 من شبكة
 البنك تبين وادلهنيني، األفراد إىل ابإلضافة( وادلتوسطة الصغرية الكبرية،) الشركات فئات صبيع من البنك ىم عمالء

 مع، فمشاريعهم صلاح يف عمالئها لدعم خصيًصا ادلصممة احللوؿ وتصميم السوؽ معايري ألفضل وفًقا العمليات
 رلاؿ يف السوؽ يف الرائدة الشركات من واحد يعد البنك ، عاًما 35 أعمارىم طمتوس يبلغ ،اموظفً  1074

 1.السوؽ يف( MasterCard و Visa) دولية بطاقات يقدـ بنك وأوؿ اإللكًتونية، اخلدمات

 قبل من وادلنتجات ادلقدمة األنشطة تشمل. اإلقراض وأنشطة الودائع قبوؿ يف الرئيسية البنك أنشطة تتمثل
 خدمة الفروع وسبثل أنشطة. واألفراد للشركات االئتمانية والتسهيالت اخلزينة عمليات إدارة للبنك الرئيسي ادلركز

وتسليم  العمالء ودائع مثل أخرى خدمات تقدـ كما االئتماف طلبات جبمع يتعلق فيما للبنك ابلنسبة العمالء
 2.اإليداع حبساابت مرتبطة وخدمات أخرى الدفع بطاقات

 AGBنة الرقابة الداللية وبيةة الرقابة ببنك اخلليج اجلزائر جل: اثنيا

 مدير انئب العامة، اإلدارة مدير وانئب اللجنة رئيس ابعتباره العاـ ادلدير منجلنة الرقابة الداخلية  تتألف
 قسم يسورئ ادلعلومات، تكنولوجيا وشعبة والعمليات ادلالية الشؤوف رئيس ادلخاطر، قسم رئيس العامة، العمليات
 3.التصويت كأعضاء التدقيق قسم ورئيس الداخلية الرقابة قسم رئيس واحملاسبة، الرقابة إدارة رئيس االئتماف،

                                                             
 www.agb.dz. 10/10/2021ادلوقع اإللكًتوين لبنك اخلليج اجلزائر، شوىد بتاريخ  1
 واثئق على مستوى بنك اخلليج اجلزائر. 2
 .نفس ادلرجع 3
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 :1يلي ما الضوابط تشمل ،اجملاالت صبيع وىي تعم ادلستوى عالية ضوابط من للبنك الرقابية البيئة تتكوف
 جلنة الرقابة الداخلية؛ مثل البنك عمليات على لإلشراؼ سلتلفة جلاان البنك أنشأ -
 هبا، البنك موظفي ابالغ ومت للعمليات الرئيسية ابجملاالت صلة ذات واجراءات سياسات على البنك اعتمد -

 الداخلي؛ التدقيق إدارة قبل من تقييمو بعد جديد إجراء كل على اجمللس يوافق أف غلب
 ومعاجلتها ادلعامالت يف الشروع يتم ت،السياسا حددهتا كما االعتماد على للموافقة إجراءات البنك لدى -

 عليها؛ ادلصادؽ الصالحيات دلنظومة وفقا
 على وادلوافقة ادلعامالت يف للشروع ابلنسبة ادلستوايت سلتلف يف الواجبات بني فصال ىناؾ فاف عاـ بشكل -

 منها؛ والتحقق ومعاجلتها اعتمادىا
 قبل وذلك التطبيقة ومستوى الشبكة مستوى اثنني، مستويني يف أبنفسهم يعرفوا أف ادلستعملني كل من يطلب -

 تطبيقة؛ أية إىل الدخوؿ تسجيل
 على يقضي دبا ادلعلومات تكنولوجيا ونظاـ تطبيق احلاسوب ابستعماؿ ادلعامالت من األكرب العدد معاجلة تتم -

 واألخطاء البشرية؛ الكتابية األخطاء
رقمية؛  أجبدية أحرفا ادلرور كلمات كل تتطلب :ييل ما البنك يف للتطبيقات ادلرور كلمات ضوابط تشمل -

 من أاي يستخدموا أف للمستعملني ؽلكن يوما؛ ال 40 كل مرة ادلرور كلمة تغيري إىل مستعمل كل يضطر
 مشفرة؛ ملفات يف ادلرور كلمات ملفات زبزين استعماذلا؛ يتم سبق اليت الثمانية ادلرور كلمات

 يومي؛ بشكل احتياطيا توالعمليا ادلعطيات بنسخ القياـ يتم -
 ربديثها؛ عملية ويف األعماؿ الستمرارية وخطة الكوارث من التعايف خطة البنك وضع وقد -
 :البنك يف الرقابة لتعزيز التالية الوظائف تنفيذ مت فقد ذلك جانب إىل -
 يتوىل العاـ، للمدير ابلنظر يعود الذي ادلخاطر رئيس يًتأسو ادلخاطر إلدارة قسم البنك ادلخاطر: لدى إدارة 

 ابدلخاطر؛ يتعلق فيما وإجراءاتو البنك بسياسات وااللتزاـ للمخاطر االنكشاؼ تقييم مسؤولية القسم ىذا
 واعداد اإلداري ادلستوى تلبية على تعمل اليت التقارير على البنك ادلوازنة: يتوفر وضوابط اإلدارة معلومات 

 اخلارجية؛ التنظيمية التقارير
 والواردة عن الصادرة االتصاالت ومراجعة مراقبة وااللتزاـ األمواؿ غسيل مكافحة وحدة تتوىل االلتزاـ: مراقبة 

 يقـو القانونية للشؤوف داخلي قسم على البنك األخرى، ويتوفر التنظيمية والسلطات ادلركزي اجلزائر بنك على
 اللجوء يتم كما للشركات، التجاري للقانوف واخلاضعة اإلدارة قبل من ادلقًتحة االجراءات حوؿ ادلشورة بتقدمي

 االستثنائية؛ ادلسائل بشأف خارجيني زلامني استشارة إىل
 ادلخاطر إدارة شعبة إىل تقاريرىا ترفع اليت ادلستمرة الرقابة دائرة الداخلية: ذبري الرقابة لنظاـ الدوري التقييم 

 البنكية. العمليات ودوائر الفروع دلختلف دورية رقابة عمليات
                                                             

 واثئق على مستوى بنك اخلليج اجلزائر. 1
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 AGBجلنة التدقيق والتدقيق الداللي ببنك اخلليج اجلزائر : ثااثل

 ذات وادلمارسات الداخلية ابلرقابة ادلتعلقة دبسئولياتو القياـ يف اإلدارة رللسىي جلنة تساعد  التدقيق جلنة
 أعضاء أربعة من اإلدارة دبجلس التدقيق جلنة تألف، تالشركات وحوكمة احملاسبية والسياسات ادلالية ابلتقارير الصلة

 التدقيق للجنة، اللجنة ىذه إىل كأعضاء العاـ ادلدير أو اإلدارة رللس رئيس ينتمي ال ،التنفيذيني غري ادلديرين من
 دلوارد كامال اذنفا ذلا أف كما اختصاصها نطاؽ يف تدخل اليت ادلسائل كل يف التحقيق سلطة اإلدارة دبجلس
 1.التنفيذي وادلسئوؿ اإلدارة وتعاوف صحيح بشكل بوظائفها قيامها تضمن معقولة

 خبصوص التقارير وإصدار تقييم الرئيسية مسئولياهتا وتشمل البنك يف مستقلة إدارة الداخلي التدقيق إدارة تُعترب
، الرقابية وادلتطلبات البنك وإجراءات بسياسات التقيد وضماف البنك يف الداخلية الرقابية األدوات وفعالية كفاية

 ادلعتمدة( التدقيق دليل) التشغيلية واإلجراءات الداخلي التدقيق ميثاؽ إطار ضمن الداخلي التدقيق رةإدا تعملو 
 يقدـ نوفإ العاـ ادلدير إىل إداراي يتبع الداخلي ادلدقق فأ من الرغم علىو  ،اإلدارة جمللس التابعة التدقيق جلنة قبل من

 جلنة إىل الوصوؿ إمكانية الداخلي للمدقق ففإ االقتضاء عندو  ،ةاإلدار  دبجلس التدقيق جلنة رئيس إىل أوال تقاريره
 2.التفسرياتو  ادلعلومات إىل الوصوؿ يف احلق لو أف كما العليا واإلدارة اإلدارة ورللس اإلدارة دبجلس التدقيق

 فيما يلي اذليكل التنظيمي لبنك اخلليج اجلزائر ػلدد سبوضع إدارة التدقيق الداخلي:
 ذليكل التنظيمي لبنك اخلليج اجلزائرا :53رقم  شكل

                 

       ٌ    

 ً        ٌ           

             

             

  ٌ             

       ٌ        

       ٌ       

  ٌ                ٌ            

 ٌ ٌ       ٌ   ٌ           

       ٌ         

           ٌ      ٌ         ٌ     

        ٌ         

  ٌ              

       ٌ         

             

       ٌ       

         ٌ          ٌ      

        ٌ              

 
 واثئق تنظيمية داخلية على مستوى إدارة التدقيق الداخلي ابلبنك زلل الدراسة ادلصدر:

                                                             
 على مستوى بنك اخلليج اجلزائر. واثئق 1
 .نفس ادلرجع 2
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 AGB اجلزائر اخلليج بنك مستوى على هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق: الثاينالفرع 

 .اخلليج اجلزائرالعمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا على مستوى بنك سنحاوؿ التطرؽ لتدقيق 

 البنكية للمؤسسات احلساابت زلافظ لتدقيق العام اإلطارأوال: 

ادلساىم  مدقق مستقل مت تعيينو سابق )من قبل بنك برقاف الكوييتكل من بعد عملية احلوار، أخذا وردا، مع  
، وزلافظ حساابت لديو خربة يف التدقيق ابدلؤسسات تدقيق ابلبنك زلل الدراسة( للاألكرب يف بنك اخلليج اجلزائر

واليت تضمنت رلموعة من األسئلة  م)عن بعد( اليت أجريناىا معه ادلنفردة ، من خالؿ ادلقابلةالبنكية وادلالية
جابتهما جد حبيث كانت إ، البنكية للمؤسسات احلساابت زلافظ لتدقيق العاـ اإلطارادلفتوحة واليت زبص 

وفق خطوات وأسس منهجية ومنظمة، وىذا ما  ذلك اإلطار شامل ومنظم وموجوإستخلصنا أف متقاربة، فقد 
 :1سوؼ نستعرضو من خالؿ نصوص األسئلة واألجوبة اليت تضمنتها تلك ادلقابلة

ؤسسات اليت ينبغي على زلافظ احلساابت معرفتها قبل تدقيق ادلما ىي األسس العامة السؤال األول: 
 ؟البنكية

 :على زلافظ احلساابت القياـ دبا يليينبغي  للبنكتدقيق شامل وفعاؿ ب قبل القياـ اجلواب األول:

 ؛خاصة بصفة البنكية وادلخاطر البنكية العمليات ولطبيعة عامة بصفة البنكي للعمل وشامل كامل فهم -
 ؛للبنك الرقايب اذليكلو  البنكي الرقابة ولنظاـ للبنك التنظيمي للهيكل وشامل كامل فهم -
 ؛البنك أعماؿ مراقبة لكيفيةو  البنكية والرقابة البنكي للنشاط ادلنظمة واللوائح للقوانني وشامل كامل فهم -
 ؛الداخلي التدقيق وبرامج ومهاـ البنكية ادلخاطر وإدارة الداخلية والرقابة احملاسبة ألنظمة وشامل كامل فهم -
 ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات بتنفيذ منها تعلق ما السيما ابلبنك ملالع إجراءات جلميع وشامل كامل فهم -

 ؛عليها الرقابة وطرؽ البنكية
 ؛(الرقابة وسلاطر الذاتية ادلخاطر) اجلوىرية األخطاء دلخاطر ادلتوقعة للتقييمات وشامل كامل فهم -
 ؛البنكية العمليات تنفيذ يف البنك وإسًتاتيجيات لسياسات وشامل كامل فهم -
 ؛إلدارهتا البنك وسياسات السًتاتيجياتو  البنكية للمخاطر وشامل كامل فهم -
 ؛إدارهتا ومراقبتها ومراحل خلطواتو  البنكية ادلخاطر إدارة لنظاـ وشامل كامل فهم -
 البنكية العمليات لتنفيذ البنك هبا يستعني اليت واإللكًتونية اآللية ولألنظمة ادلعلومات لتقنية وشامل كامل فهم -

 .هبا احمليطة ادلخاطر وإلدارة عليها الرقابةو 
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 ؟البنكاليت ينبغي على زلافظ احلساابت القياـ هبا قبل تدقيق  اإلجراءات العمليةما ىي : الثاينالسؤال 
 قبل ادلباشرة يف تدقيق البنك ينبغي على زلافظ احلساابت القياـ دبا يلي: اجلواب الثاين:

 ؛ادلهمة لتلك واالستعداد البنكية ادلؤسسة تدقيق مهمة قبوؿ -
 ؛التدقيق زلل للبنك اجلاري وادللف الدائم ادللف بتكوين اخلاصة اإلجراءات صبيع على العمل -
 ؛تنفيذىا ادلزمع التدقيق عملية وراء من والغاايت األىداؼ ربديد -
 .التدقيق زلل البنكية ادلؤسسة تدقيق لعملية الشامل التخطيط -

اليت ينبغي على زلافظ احلساابت القياـ هبا أثناء تنفيذ تدقيق  ت العمليةاإلجراءاما ىي : الثالثالسؤال 
 ؟ ادلؤسسات البنكية

 أثناء تدقيق زلافظ احلساابت للمؤسسة البنكية ينبغي عليو القياـ دبا يلي: اجلواب الثالث:
 ؛الداخلي التدقيق نظاـ ةفعالي مدى وتقييم التدقيق، زلل البنكية ادلؤسسة يف ادلطبقة الداخلية الرقابة نظم تقييم -
 واإلدارة اإلدارة رللس وفعالية نوعية لديو، ادلخاطر وتركز لديو، ادلوجودات ونوعية البنك، سيولة خطة تقييم -

 ؛ادلاؿ رأس كفاية معرفة إتباعها، والواجب ادلوضوعة والضوابط األنظمة معرفة العليا،
 ؛وتعليماتو لالعم بدليل وفروعو البنك إدارة إلتزاـ مدى من التحقق -
 عليها ادلتعارؼ احملاسبية وادلعايري لألصوؿ مسايرهتا مدى من والتحقق ادلطبقة احملاسبية والسياسات النظم دراسة -

 ؛ادلركزي البنك وتعليمات
 ؛ابلبنك وقعت اليت ادلالية احلوادث صبيع دراسةو  البنك إدارات على الداخلي التدقيق وتقارير برامج دراسة -
 ؛فيها التدقيق سيتم اليت البنكية ادلخاطر ربديدو  فيها التدقيق سيتم اليت البنكية والعمليات بنكال أقساـ ربديد -
 التجارية األوراؽ وجرد األجنبية، والعملة احمللية النقود من اخلزينة موجودات كجرد اجلرد، إجراءات اعتماد -

 ؛والدائنة ادلدينة األرصدة صحة من قالتحق يف ادلصادقات أسلوب اعتمادو ، ادلالية األوراؽ وجرد ادلخصومة
 ؛البنك أبرمها اليت واالتفاقيات العقود صبيع فحصو  وادلستندي ادلادي اجلرد عمليات صحة من التحقق -
 احملتملة. واخلسائر األعباء صبيع لتغطية كافية سلصصات تكوين مت أنو من التحقق -

 هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات تبطةادلر  ادلالية القوائم بنودزلافظ احلساابت ل تدقيق: اثنيا

، من خالؿ ادلقابلة )عن بعد( اليت أجريناىا معو السابق ذكرهستقل ادلدقق ادلبعد عملية احلوار، أخذا وردا، مع 
 ادلرتبطة ادلالية القوائم لبنود احلساابت زلافظ تدقيقواليت تضمنت رلموعة من األسئلة ادلفتوحة واليت زبص 

 منهجية وأسس خطوات وفق تتم العملية تلك أف، فقد إستخلصنا هبا احمليطة وادلخاطر البنكية اتابلعملي
 :1، وىذا ما سوؼ نستعرضو من خالؿ نصوص األسئلة واألجوبة اليت تضمنتها تلك ادلقابلةومنظمة
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 ادلرتبطة ادلالية مالقوائ لبنود احلساابت زلافظ تدقيقىو اإلطار العاـ العلمي والعملي لما : الرابعالسؤال 
 ؟هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات

 البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادلالية القوائم لبنودينبغي على زلافظ احلساابت أثناء تدقيقو  :الرابعاجلواب 
 :القياـ دبا يلي هبا احمليطة وادلخاطر

 ألهنم ادليزانية خارج وبنود النتائج حساب وبنود زانيةادلي بنود السيما للبنك ادلالية القوائم بنود صحة يف التدقيق -
 مالية عملية تعترب بنكية عملية كل ألف البنكية العمليات ألغلب اخلتامية السنوية ادلالية احملصلة يعتربوف
 ؛زلاسبية بعملية تتجسد

 احملاسيب التدقيق تقييمها، وإعادة ادلوجودات جبرد بداية للبنك ادلالية القوائم على التدقيق وظائف جبميع القياـ -
 ؛ادلخاطر وتقييم قياس وادلايل، الفين التدقيق احملاسبية، ابلقواعد التقيد مدى وتقييم

 من التأكد بغية ادلنفذة للعمليات واألقساـ الدوائر سلتلف عن الصادرة اليومية احملاسبية واجلداوؿ القيود تدقيق -
 ؛ادلفعوؿ النافذة لألصوؿ وفقا تنظيمها

 مطابقة مبالغها وأف لتنفيذىا، كافيا مربرا تشكل ادلدققة ابدلعامالت اخلاصة الثبوتية األوراؽ أف من دالتأك -
 ؛احملاسيب القيد دلستندات

 العمليات عن الناصبة السيما البنك وإلتزامات ومطلوابت موجودات من ادليزانية، وخارج ادليزانية بنود تدقيق -
 لدى األرصدة ادلركزي، البنك لدى األرصدة الفرعية، والصناديق الرئيسية زينةاخل لدى النقدية: التالية البنكية،

 ادلخصومة، الكمبياالت والسلف، القروض ادلالية، األوراؽ زلفظة ادلطابقات، وإجراء واألجنبية احمللية البنوؾ
 ادلقًتضة، ادلبالغ ادلختلفة، أبنواعها العمالء ودائع القبض، برسم وحواالت وسحوابت شيكات ادلدين، اجلاري

 ؛الكفاالت التحصيل، بوالص ادلستندية، االعتمادات ادلختلفة، ادلخصصات النقدية، التأمينات
 شلاثلة، وأعباء فوائد شلاثلة، ونواتج فوائد: التالية البنكية، ابلعمليات ادلتعلقة السيما النتائج، حساب بنود تدقيق -

 ادلعاملة لغرض ادلملوكة ادلالية األصوؿ على الصافية خلسائروا األرابح ،(أعباء) عموالت ،(نواتج) عموالت
 ؛القيمة وخسائر ادلؤوانت واسًتجاعات سلصصات للبيع، وادلتاحة

 ادلالحق: التالية البنكية، وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلتعلقة السيما ادلالية، الكشوؼ مالحق بنود تدقيق -
 اباللتزامات ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق ادليزانية؛ لوابتومط دبوجودات ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة
 ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق النتائج؛ حبساب ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق ادليزانية؛ خارج

 تنظيم: خاطرادل بتسيري ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق ادلشاركة؛ والكياانت ادلشًتكة ادلؤسسات ابلفروع،
 ؛أخرى سلاطر السيولة، خطر العمليايت، اخلطر القرض، خطر ادلخاطر، تصنيف ادلخاطر، تسيري

 ؛بشأهنا اجلارية اليومية العمليات بتنفيذ تسمح العمالء حساابت أف من التحقق -
 ادلقررة اسبيةاحمل واألرقاـ التسميات مع ومقارنتها ادلنفذة للعمليات احلساابت وأرقاـ تسمية صحة من التحقق -

 ؛البنكية احلساابت سلطط يف
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 والعموالت الفائدة معدالت كإحتساب) البنكية العمليات أف من للتأكد الضرورية احلسابية العمليات إجراء -
 ؛ادلقررة التعريفات على تنطبق( وغريعلا

 العمليات عن ادلسؤولني ادلوظفني تواقيع ربمل احملاسبية واجلداوؿ والقيود والواثئق ادلستندات أف من التأكد -
 ؛األصوؿ حسب ادلالية

 ادلثبتة العمليات دبطابقة وذلك اإلختبار سبيل وعلى دورية بصورة والبطاقات احملاسبية السجالت صبيع تدقيق -
 ؛فيها القيود إدخاؿ ترحيل صحة من التأكد بغية احملاسبية القيود مستندات مع والبطاقات السجالت ىذه يف

 ىذه يف ادلثبتة القيود وتقابل أنواعها، جبميع اخلارج يف مراسليو مع البنك حساابت ةومراجع وتدقيق فحص -
 ؛ادلراسلني من الواردة احلساابت وكشوؼ اإلشعارات مع احلساابت

 ؛إستحقاقها اتريخ يف للبنك العائدة واألمواؿ القيم وإستيفاء ربصيل متابعة -
 ؛واألجنبية احمللية ابلعملة ءالعمال حبساابت ادلتعلقة البنكية العمليات تدقيق -
 ؛اخلارج يف ادلراسلني مع ادلوقعة اإلتفاقيات تنفيذ دقة صحة من التدقيق -
 ألوامر طبقا تنفيذىا سرعة من والتأكد بشأهنا، ادلطبقة واألسعار األجنبية، العمالت وشراء بيع عمليات تدقيق -

 ؛ادلراسلني لدى احملدد اليـو حىت وقيدىا العمالء،
 ؛وجودىا حاؿ يف التنفيذ عدـ أسباب من والتحقق والواردة الصادرة واالتاحل تدقيق -
 ملفاهتا إىل ابلرجوع والواردة، الصادرة ادلستندية والسحوابت والصادرة، الواردة ادلستندية اإلعتمادات تدقيق -

 ؛هبا اخلاصة والشروط التعليمات تطبيق من للتأكد
 ؛مواعيدىا يف والفوائد اإلستثمارات عوائد ربصيل متابعة من التحقق -
 ؛منحها شروط وفق تسديدىا ومتابعة للعمالء ادلمنوحة اإلئتمانية التسهيالت تدقيق -
 ؛هبا اخلاصة والسجالت ادلالية األوراؽ زلفظة تدقيق -
 عن الصادرة والقوانني التعليمات ودبوجب التارؼلية التكلفة دلبدأ وفقا تعد احملاسبية البياانت أف من التحقق -

 ؛ادلركزي البنك
 إجراء اتريخ يف السائدة الصرؼ أبسعار احمللية ابلعملة تقيد األجنبية ابلعملة تتم اليت العمليات أف من التحقق -

 ؛العملية
 ؛اإلستحقاؽ مبدأ أساس على ربتسب البنكية والعموالت الفوائد أف من التحقق -
 ؛أقل أيهما السوؽ أو فةالتكل سعر حسب تظهر للمتاجرة ادلالية األوراؽ زلفظة أف من التحقق -
 دلواجهة أسعار ىبوط سلصص ذلا ويكوف التكلفة حسب تظهر لإلستثمار ادلالية األوراؽ زلفظة أف من التحقق -

 ؛فيها عنصر أي قيمة يف ادلؤقت غري اإلطلفاض
 التعليمات حسب عليها ادلعلقة والفوائد اإلئتمانية التسهيالت سلصصات وتقييد حساب صحة من التحقق -

 ؛اخلصوص هبذا ادلركزي البنك عن درةالصا
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 ببعض البنك إلتزاـ مدى دلعرفة ادلايل التحليل وأدوات أساليب يف وادلتمثلة التحليلية ابإلجراءات اإلستعانة -
 ؛أخرى جهة من البنكية، ادلخاطر وحجم نسب ولقياس جهة، من ادلركزي، البنك طرؼ من ادلقررة النسب

 ؛ادلايل التحليل وأدوات ألساليب والضرورية األساسية ادلدخالت إبعتبارىا لبنكل ادلالية القوائم على اإلعتماد -
 ؛السنة هناية يف البنكية للعمليات ختامية زلصلة تعترب ألهنا للبنك ادلالية القوائم بنود على اإلعتماد -
 ؛ادلركزي البنك طرؼ من ادلقررة النسب حلساب للبنك ادلالية القوائم بنود بعض على اإلعتماد -
 ؛البنكية ادلخاطر وحجم نسب لقياس للبنك ادلالية القوائم بنود بعض على اإلعتماد -
 البنكية، ادلخاطر حجم ولقياس ادلركزي البنك من ادلقررة النسب حلساب ادلالية النسب من دبجموعة اإلستعانة -

 واإلحتياطي ادلاؿ رأس سبةن للودائع، ادلاؿ رأس نسبة النقدي، اإلحتياطي نسبة القانونية، السيولة نسبة: منها
 الودائع، إىل اإلئتماف نسبة القانوين، واإلحتياطي ادلاؿ رأس إىل الثابتة ادلوجودات نسبة ادلطلوابت، إىل القانوين

 إىل والقروض السلف نسبة اإلئتماف، إىل ادلدين اجلاري نسبة اإلئتماف، إىل ادلخصومة الكمبياالت نسبة
 الودائع، إىل العاـ القطاع ودائع نسبة الكمبياالت، إىل ادلدفوعة وغري دلستحقةا الكمبياالت نسبة اإلئتماف،

 ؛الودائع إىل الصندوؽ يف النقد نسبة التجارية، السيولة نسبة
 البنك ونظم وتعليمات عليها ادلتعارؼ احملاسبية واألسس للمبادئ وفقا أعدت قد ادلالية القوائم أف من التحقق -

 ؛الدولية سبةاحملا ومعايري ادلركزي
 نقاط يتضمن هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادلالية القوائم بنود تدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 الرقابة نظاـ وتطوير الضرورية التوصيات تقدمي مع وتداركها لتصحيحها الضعف ونقاط واستغالذلا لتعزيزىا القوة
 .هبا احمليطة رادلخاط يف التقليل وابلتايل عليها

 التفصيلية اليت يقـو هبا زلافظ احلساابت أثناء تدقيق بنود ادليزانية ادلرتبطةىي اإلجراءات ما : اخلامسالسؤال 
 ؟هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات

 وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادليزانية لبنودينبغي على زلافظ احلساابت أثناء تدقيقو  :اخلامساجلواب 
 :القياـ دبا يلي هبا احمليطة

 ؛الربيدية الصكوؾ مركز العمومية، اخلزينة ادلركزي، البنك الصندوؽ، بنود تدقيق -
 والعملة الوطنية ابلعملة نقدية وقطع أوراؽ من الفرعية والصناديق الرئيسية اخلزينة زلتوايت قيم وجرد تدقيق -

 ؛السياحية اتالشيك وكذا قانونيا سعرا ذلا اليت األجنبية
 ؛السنة آخر يف الصندوؽ حساب يف ادلدونة القيمة مع الفرعية والصناديق اخلزينة موجودات قيم رلموع مطابقة -
 من العمليات ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف الصندوؽ حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت وإيداع سحب
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 وكذلك الصندوؽ يف وإيداع سحب عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 ؛الفرعية الصناديق وإىل من التحويل

 ؛وربويالت وإيداعات سحوابت من الصندوؽ عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 وإيداعات مسحوابت من وؽالصند عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛وربويالت
 ادلركزي البنك لدى للبنك اجلاري احلساب سبثل واليت( األصوؿ جانب) ادلركزي البنك حساب بنود تدقيق -

 ؛ادلركزي ابلبنك وضعها البنك على غلب اليت القانونية والسيولة النقدية االحتياطات على ػلتوي والذي
 لدى للبنك اجلاري احلساب وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من ادلركزي البنك مراسلة -

 ؛السنة هناية يف ادلركزي البنك
 السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف( األصوؿ جانب) ادلركزي البنك حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت احلساب ذلك وإىل من ربويل من العمليات ورلموع
 اجلاري احلساب وإىل من ربويل عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛ادلركزي ابلبنك للبنك
 ؛ادلركزي ابلبنك للبنك اجلاري احلساب وإىل من التحويل عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 اجلاري احلساب وإىل من التحويل عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛ادلركزي ابلبنك للبنك
 ؛العمومية اخلزينة لدى للبنك اجلاري احلساب سبثل واليت العمومية اخلزينة حساب بنود تدقيق -
 للبنك اجلاري احلساب وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من العمومية اخلزينة مراسلة -

 ؛السنة هناية يف يةالعموم اخلزينة لدى
 العمليات ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف العمومية اخلزينة حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت احلساب ذلك وإىل من وربويل وسحب إيداع من
 وإىل من وربويل وسحب إيداع عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛العمومية ابخلزينة للبنك اجلاري احلساب
 للبنك اجلاري احلساب وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -

 ؛العمومية ابخلزينة
 وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛العمومية ابخلزينة للبنك اجلاري احلساب
 ؛الربيدية الصكوؾ مركز لدى للبنك اجلاري احلساب سبثل واليت الربيدية الصكوؾ مركز حساب بنود تدقيق -
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 اجلاري احلساب وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من الربيدية الصكوؾ مركز مراسلة -
 ؛السنة هناية يف ديةالربي الصكوؾ مركز لدى للبنك

 ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف الربيدية الصكوؾ مركز حساب رصيد من التحقق -
 ؛السنة خالؿ سبت اليت احلساب ذلك وإىل من وربويل وسحب إيداع من العمليات

 وإىل من وربويل وسحب إيداع عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 ؛الربيدية الصكوؾ دبركز للبنك اجلاري احلساب

 دبركز للبنك اجلاري احلساب وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 ؛الربيدية الصكوؾ

 وإىل من والتحويل عواإليدا  السحب عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛الربيدية الصكوؾ دبركز للبنك اجلاري احلساب

 رأس يف ربح ربقيق لغرض البنك طرؼ من مكتسبة ىي واليت التعامل لغرض شللوكة مالية أصوؿ بنود تدقيق -
 ؛قصري أجل يف ادلاؿ

 ؛التعامل لغرض البنك طرؼ من ادلملوكة ادلالية األصوؿ جرد -
 النظاـ عليو نص ما وفق التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية لألصوؿ احملاسيب جيلوالتس التقييم صحة من التحقق -

 ؛09-08
 وتعليمات نظم وفق التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية لألصوؿ ادلخصصات وتكوين حساب صحة من التحقق -

 ؛ادلركزي البنك
 ؛ذلك على الدالة القانونية ادلستندات وفق التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية لألصوؿ البنك ملكية من التحقق -
 ادلصادقات على احلصوؿ أجل من التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية األصوؿ إبصدار قامت اليت األطراؼ مراسلة -

 ؛قيمتها وصحة وجودىا صحة بشأف
 السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف التعامل لغرض شللوكة مالية أصوؿ حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية األصوؿ وبيع شراء من العمليات عورلمو 
 ادلملوكة ادلالية األصوؿ وبيع شراء عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛التعامل لغرض
 األصوؿ وبيع شراء بعمليات رتبطةادل واخلسائر األرابح لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية
 الديوف على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح احملاسيب والتسجيل التقييم من التحقق -

 ؛التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية األصوؿ ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ
 ؛التعامل لغرض ادلملوكة ادلالية األصوؿ وبيع شراء اتعملي تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
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 ادلملوكة ادلالية األصوؿ وبيع شراء عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛التعامل لغرض

 الشراء عمليات من ربح ربقيق لغرض البنك طرؼ من مكتسبة ىي واليت للبيع جاىزة مالية أصوؿ بنود تدقيق -
 ؛البيع مث

 ؛البنك طرؼ من ادلملوكة للبيع اجلاىزة ادلالية األصوؿ جرد -
 ؛08-09 النظاـ عليو نص ما وفق للبيع اجلاىزة ادلالية لألصوؿ احملاسيب والتسجيل التقييم صحة من التحقق -
 البنك وتعليمات نظم وفق للبيع اجلاىزة ادلالية لألصوؿ ادلخصصات وتكوين حساب صحة من التحقق -

 ؛يادلركز 
 ؛ذلك على الدالة القانونية ادلستندات وفق للبيع اجلاىزة ادلالية لألصوؿ البنك ملكية من التحقق -
 بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من للبيع اجلاىزة ادلالية األصوؿ إبصدار قامت اليت األطراؼ مراسلة -

 ؛قيمتها وصحة وجودىا صحة
 ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف بيع جاىزة مالية أصوؿ حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت للبيع اجلاىزة ادلالية األصوؿ وبيع شراء من العمليات
 اجلاىزة ادلالية األصوؿ وبيع شراء عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛للبيع
 األصوؿ وبيع شراء بعمليات ادلرتبطة واخلسائر األرابح لكل احملاسيب لوالتسجي احلساب صحة من التحقق -

 ؛للبيع اجلاىزة ادلالية
 الديوف على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح احملاسيب والتسجيل التقييم من التحقق -

 ؛للبيع اجلاىزة ادلالية األصوؿ ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ
 ؛للبيع اجلاىزة ادلالية األصوؿ وبيع شراء عمليات تربر اليت تيةالثبو  األوراؽ من التحقق -
 ؛للبيع اجلاىزة ادلالية األصوؿ وبيع شراء عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات على دائنة وحساابت قروض بنود تدقيق -
 ؛ادلالية اذليئات لدى للبنك اجلارية احلساابت سبثل واليت ادلالية اذليئات على دائنة حساابت بنود تدقيق -
 للبنك اجلارية احلساابت وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من ادلالية اذليئات مراسلة -

 ؛السنة هناية يف ادلالية اذليئات لدى
 وتعليمات نظم وفق ةادلالي اذليئات على الدائنة للحساابت ادلخصصات وتكوين حساب صحة من التحقق -

 ؛ادلركزي البنك
 السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف ادلالية اذليئات على الدائنة احلساابت أرصدة من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت للبنك اجلارية احلساابت تلك وإىل من وربويل وسحب إيداع من العمليات ورلموع
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 وإىل من وربويل وسحب إيداع عمليات من السنة خالؿ سبت اليت اسبيةاحمل القيود كل صحة من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات لدى للبنك اجلارية احلساابت

 للبنك اجلارية احلساابت وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات لدى

 الديوف على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح اسيباحمل والتسجيل التقييم من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات على دائنة حساابت ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ

 وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات لدى للبنك اجلارية احلساابت

 للهيئات البنك منحها وقروض سلفيات سبثل واليت ادلالية للهيئات والقروض السلفيات حساابت بنود دقيقت -
 ؛ادلالية

 والقروض السلفيات ورصيد وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من ادلالية اذليئات مراسلة -
 ؛السنة هناية حىت ذلا البنك منحها اليت

 نظم وفق ادلالية للهيئات والقروض السلفيات حلساابت ادلخصصات كوينوت حساب صحة من التحقق -
 ؛ادلركزي البنك وتعليمات

 بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف ادلالية للهيئات والقروض السلفيات حساابت أرصدة من التحقق -
 ؛السنة خالؿ تسب اليت والقرض السلفة إرجاع/وإعادة وإقراض تسليف من العمليات ورلموع السنة

 إرجاع/وإعادة وإقراض تسليف عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 ؛والقرض السلفة

 واإلقراض التسليف بعمليات ادلرتبطة والعموالت الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -
 ؛ادلالية للهيئات البنك طرؼ من

 الديوف على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح احملاسيب والتسجيل لتقييما من التحقق -
 ؛ادلالية للهيئات والقروض السلفيات حساابت ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ

 ؛والقرض السلفة إرجاع/وإعادة وإقراض تسليف عمليات تربر اليت الثبوتية واألوراؽ العقود من التحقق -
 السلفة إرجاع/وإعادة وإقراض تسليف عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛والقرض
 ؛ادلالية اذليئات إىل األمانة سبيل على ادلستلمة القيم تدقيق -
 ؛الزابئن على دائنة وحساابت قروض بنود تدقيق -
 ؛للزابئن البنك منحها قروض سبثل واليت للزابئن قروض حساابت بنود تدقيق -
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 البنك منحها اليت القروض ورصيد وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من الزابئن سلةمرا -
 ؛السنة هناية حىت ذلم

 ؛ادلركزي البنك وتعليمات نظم وفق للزابئن قروض حلساابت ادلخصصات وتكوين حساب صحة من التحقق -
 ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ةابدلقارن السنة آخر يف للزابئن قروض حساابت أرصدة من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت القرض إرجاع/وإعادة إقراض من العمليات
 ؛القرض إرجاع/وإعادة إقراض عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 طرؼ من اإلقراض ياتبعمل ادلرتبطة والعموالت الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛للزابئن البنك
 الديوف على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح احملاسيب والتسجيل التقييم من التحقق -

 ؛للزابئن قروض حساابت ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ
 ؛بنكلل القرض إرجاع/وإعادة الزابئن إقراض عمليات تربر اليت الثبوتية واألوراؽ العقود من التحقق -
 القرض إرجاع/وإعادة الزابئن إقراض عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛للبنك
 ؛الزابئن على دائنة مبالغ سبثل واليت الزابئن على دائنة حساابت بنود تدقيق -
 عليهم الدائنة احلساابت ورصيد وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من الزابئن مراسلة -

 ؛السنة هناية حىت
 البنك وتعليمات نظم وفق الزابئن على دائنة حلساابت ادلخصصات وتكوين حساب صحة من التحقق -

 ؛ادلركزي
 ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف الزابئن على دائنة حساابت أرصدة من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت واليت التمويل ذلك وإعادة ادلكشوؼ على سبويل من العمليات
 وإعادة ادلكشوؼ على التمويل عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛التمويل ذلك
 على التمويل بعمليات ادلرتبطة والعموالت الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛نللزابئ البنك طرؼ من ادلكشوؼ
 الديوف على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح احملاسيب والتسجيل التقييم من التحقق -

 ؛الزابئن على دائنة حساابت ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ
 ذلك إرجاع/وإعادة للزابئن ادلكشوؼ على التمويل عمليات تربر اليت الثبوتية واألوراؽ العقود من التحقق -

 ؛للبنك التمويل
 ؛الزابئن إىل األمانة سبيل على ادلستلمة القيم دقيقت -
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 للزابئن ادلكشوؼ على التمويل عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛للبنك التمويل إرجاع/وإعادة

 ؛ااستحقاقه آجاؿ حىت البنك طرؼ من مكتسبة ىي واليت اإلستحقاؽ حىت شللوكة مالية أصوؿ بنود تدقيق -
 ؛البنك طرؼ من اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية األصوؿ جرد -
 النظاـ عليو نص ما وفق اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية لألصوؿ احملاسيب والتسجيل التقييم صحة من التحقق -

 ؛09-08
 وتعليمات نظم وفق اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية لألصوؿ ادلخصصات وتكوين حساب صحة من التحقق -

 ؛ادلركزي البنك
 ؛ذلك على الدالة القانونية ادلستندات وفق اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية لألصوؿ البنك ملكية من التحقق -
 على احلصوؿ أجل من اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية األصوؿ إبصدار قامت اليت األطراؼ مراسلة -

 ؛قيمتها وصحة وجودىا صحة بشأف ادلصادقات
 بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف اإلستحقاؽ حىت شللوكة مالية أصوؿ حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية األصوؿ وإستحقاؽ شراء من العمليات ورلموع السنة
 ادلالية األصوؿ وإستحقاؽ شراء عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة
 وإستحقاؽ شراء بعمليات ادلرتبطة واخلسائر األرابح لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية األصوؿ
 ديوفال على القيمة وخسائر فيها ادلشكوؾ الديوف لكل الصحيح احملاسيب والتسجيل التقييم من التحقق -

 ؛اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية األصوؿ ؼلص فيما فيها ادلشكوؾ
 ؛اإلستحقاؽ حىت ادلملوكة ادلالية األصوؿ وإستحقاؽ شراء عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 ملوكةادل ادلالية األصوؿ وإستحقاؽ شراء عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛اإلستحقاؽ حىت
 حساابت وبنود أخرى أصوؿ وبنود أصوؿ – ادلؤجلة الضرائب وبنود أصوؿ – اجلارية الضرائب بنود تدقيق -

 ؛ادلوظفة العقارات وبنود ادلشاركة الكياانت أو ادلشًتكة ادلؤسسات الفروع، يف ادلساعلات وبنود التسوية
 ربت وادلستحقة ادلركزي البنك ذباه الديوف سبثل اليتو ( اخلصـو جانب) ادلركزي البنك حساب بنود تدقيق -

 ؛واحد عمل يـو أو ساعة 24 مدتو مسبقا إشعارا أو مهلة تستلـز اليت أو الطلب
 البنك بو يدين الذي ادلبلغ وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من ادلركزي البنك مراسلة -

 ؛السنة هناية يف ادلركزي للبنك
 ؛ادلركزي البنك وإىل من ادلاؿ وإعادة إستدانة عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
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 السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف( اخلصـو جانب) ادلركزي البنك حساب رصيد من التحقق -
 ؛السنة خالؿ سبت اليت ادلركزي البنك وإىل من ادلاؿ وإعادة إستدانة من العمليات ورلموع

 البنك وإىل من ادلاؿ وإعادة إستدانة عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 ؛ادلركزي

 ؛ادلركزي البنك وإىل من ادلاؿ وإعادة إستدانة لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات ذباه ديوف بنود تدقيق -
 ؛البنك لدى ادلالية للهيئات اجلارية احلساابت سبثل واليت ادلالية اذليئات لصاحل دائنة حساابت بنود تدقيق -
 للهيئات اجلارية احلساابت وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من ادلالية اذليئات مراسلة -

 ؛السنة هناية يف البنك لدى ادلالية
 السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف ادلالية اذليئات احللص الدائنة احلساابت أرصدة من التحقق -

 خالؿ سبت اليت ادلالية للهيئات اجلارية احلساابت تلك وإىل من وربويل وسحب إيداع من العمليات ورلموع
 ؛السنة

 وإىل من وربويل وسحب إيداع عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 ؛البنك لدى ادلالية للهيئات اجلارية احلساابت

 للهيئات اجلارية احلساابت وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 ؛البنك لدى ادلالية

 وإىل من والتحويل واإليداع السحب عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛البنك لدى ادلالية للهيئات اجلارية احلساابت

 عليها ربصل وإقًتاضات سلفيات سبثل واليت ادلالية اذليئات من واإلقًتاضات السلفيات حساابت بنود تدقيق -
 ؛ادلالية اذليئات من البنك

 اتالسلفي ورصيد وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من ادلالية اذليئات مراسلة -
 ؛السنة هناية حىت ادلالية اذليئات من البنك عليها ربصل اليت واإلقًتاضات

 يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف ادلالية اذليئات من واإلقًتاضات السلفيات حساابت أرصدة من التحقق -
 ؛السنة ؿخال سبت اليت والقرض السلفة إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ من العمليات ورلموع السنة بداية

 إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -
 ؛والقرض السلفة

 البنك وإقًتاض إستالؼ بعمليات ادلرتبطة( أعباء) الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -
 ؛ادلالية اذليئات عند من

 ؛والقرض السلفة إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽو  العقود من التحقق -
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 السلفة إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛والقرض

 ؛ادلالية اذليئات من األمانة سبيل على ادلمنوحة القيم تدقيق -
 ؛الزابئن اهذب ديوف بنود تدقيق -
 أفراد من زابئن) اقتصاديني أعواف من وإقًتاضات سلفيات سبثل واليت وإقًتاضات سلفيات حساابت بنود تدقيق -

 ؛ادلالية اذليئات غري من( ومؤسسات
 على احلصوؿ أجل من ادلالية اذليئات غري من( ومؤسسات أفراد من زابئن) االقتصاديني األعواف مراسلة -

 ؛السنة هناية حىت للبنك منحوىا اليت واإلقًتاضات السلفيات ورصيد وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات
 ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف وإقًتاضات سلفيات حساابت أرصدة من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت والقرض السلفة إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ من العمليات
 إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛والقرض السلفة
 وإقًتاض إستالؼ بعمليات ادلرتبطة( األعباء) الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛ادلالية ئاتاذلي غري من( ومؤسسات أفراد من زابئن) االقتصاديني األعواف عند من البنك
 ؛والقرض السلفة إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ عمليات تربر اليت الثبوتية واألوراؽ العقود من التحقق -
 السلفة إرجاع/وإعادة وإقًتاض إستالؼ عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -

 ؛والقرض
 مقيمني أفراد) الزابئن ودائع( األجنبية والعملة الوطنية ابلعملة) مبالغ سبثل واليت الزابئن حساابت بنود تدقيق -

 إدخارية، ودائع ألجل، ودائع جارية، ودائع الشيك، حساب) أنواعها دبختلف( ومؤسسات مقيمني وغري
 ؛(مالية غري استثمارية ودائع

 ؛السنة هناية حىت حساابهتم ورصيد وقيمة وجود صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من الزابئن مراسلة -
 من العمليات ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف الزابئن حساابت أرصدة من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت واليت احلساابت بتلك خاصة وربويل وسحب إيداع
 خاصة وربويل وسحب إيداع عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود كل صحة من التحقق -

 ؛الزابئن حبساابت
 إيداع بعمليات ادلرتبطة والعموالت( األعباء) الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛((أعباء) للفوائد ابلنسبة اجلارية والودائع الشيك حساب عدا ما) الزابئن حبساابت خاصة وربويل وسحب
 ؛الزابئن حبساابت خاصة وربويل وسحب إيداع عمليات تربر اليت الثبوتية واألوراؽ العقود من التحقق -
 ؛الزابئن من األمانة سبيل على ادلمنوحة القيم تدقيق -
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 حبساابت خاصة وربويل وسحب إيداع عمليات لكل احملاسبية والدفاتر السجالت يف التسجيالت من التحقق -
 ؛مالية بورقة شلثلة ديوف بنود تدقيقو  ؛أنواعها دبختلف الزابئن

 ادلالية واألوراؽ البنوؾ بني ما للسوؽ ادلالية واألوراؽ الصندوؽ سندات) مالية بورقة ادلمثلة ديوفال جرد -
 والسندات اخلارج يف الصادرة النوع نفس من ادلالية واألوراؽ اجلزائر، يف الصادرة للتداوؿ القابلة للمستحقات

 ؛(الثابت العائد ذات األخرى ادلالية واألوراؽ
 ؛08-09 النظاـ عليو نص ما وفق مالية بورقة ادلمثلة للديوف احملاسيب والتسجيل لتقييما صحة من التحقق -
 ؛مالية بورقة ادلمثلة للديوف احلقيقي ادلصدر ىو البنك أف من التحقق -
 وجودىا صحة بشأف ادلصادقات على احلصوؿ أجل من مالية بورقة ادلمثلة للديوف ادلالكة األطراؼ مراسلة -

 ؛يةاإلمس قيمتها وصحة
 ورلموع السنة بداية يف الرصيد مع ابدلقارنة السنة آخر يف مالية بورقة شلثلة ديوف حساب رصيد من التحقق -

 ؛السنة خالؿ سبت اليت مالية بورقة ادلمثلة الديوف على العمليات
 ؛مالية ةبورق ادلمثلة الديوف على التداوؿ عمليات من السنة خالؿ سبت اليت احملاسبية القيود صحة من التحقق -
 بعمليات ادلرتبطة واخلسائر واألرابح( األعباء) الفوائد لكل احملاسيب والتسجيل احلساب صحة من التحقق -

 ؛مالية بورقة ادلمثلة الديوف على التداوؿ
 ؛مالية بورقة ادلمثلة الديوف على التداوؿ عمليات تربر اليت الثبوتية األوراؽ من التحقق -
 ؛مالية بورقة ادلمثلة الديوف على التداوؿ عمليات لكل احملاسبية والدفاتر التالسج يف التسجيالت من التحقق -
 أخرى خصـو بنود وتدقيق خصـو – ادلؤجلة الضرائب بنود وتدقيق خصـو – اجلارية الضرائب بنود تدقيق -

 ؛اتبعة فديو  بنود وتدقيق العامة ادلصرفية ادلخاطر لتغطية أمواؿ بنود وتدقيق التسوية حساابت بنود وتدقيق
 القوة نقاط يتضمن هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادليزانية بنود حوؿ زلايد فين رأي إبداء -

 الرقابة نظاـ وتطوير الضرورية التوصيات تقدمي مع وتداركها لتصحيحها الضعف ونقاط واستغالذلا لتعزيزىا
 .هبا احمليطة ادلخاطر يف التقليل وابلتايل عليها

ادليزانية خارج التفصيلية اليت يقـو هبا زلافظ احلساابت أثناء تدقيق بنود ىي اإلجراءات ما : السادسالسؤال 
 ؟هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة

 البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادليزانيةخارج  لبنودينبغي على زلافظ احلساابت أثناء تدقيقو  :السادساجلواب 
 :القياـ دبا يلي هبا احمليطة خاطروادل
 ؛الزابئن لفائدة التمويل إلتزامات بنود تدقيقو  ادلالية اذليئات لفائدة التمويل إلتزامات بنود تدقيق -
 ؛الزابئن من أبمر ضماف إلتزامات بنود تدقيقو  ادلالية اذليئات من أبمر ضماف إلتزامات بنود تدقيق -
 بنود تدقيقو  ادلالية اذليئات من عليها احملصل التمويل إلتزامات بنود تدقيقو  ؛شلنوحة أخرى إلتزامات بنود تدقيق -

 ؛عليها زلصل أخرى إلتزامات بنود تدقيقو  ادلالية اذليئات من عليها احملصل الضماف إلتزامات
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 القوة نقاط يتضمن هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادليزانية خارج بنود حوؿ زلايد فين رأي إبداء -
 الرقابة نظاـ وتطوير الضرورية التوصيات تقدمي مع وتداركها لتصحيحها الضعف ونقاط واستغالذلا لتعزيزىا

 .هبا احمليطة ادلخاطر يف التقليل وابلتايل عليها
 حساب النتائجالتفصيلية اليت يقـو هبا زلافظ احلساابت أثناء تدقيق بنود ىي اإلجراءات ما : السابعالسؤال 

 ؟هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات دلرتبطةا
 البنكية ابلعمليات ادلرتبطة حساب النتائج لبنودينبغي على زلافظ احلساابت أثناء تدقيقو  :السابعاجلواب 

 :القياـ دبا يلي هبا احمليطة وادلخاطر
 ؛شلاثلة وأعباء فوائد وبنود شلاثلة، ونواتج فوائد بنود تدقيق -
 ؛(أعباء) عموالت وبنود ،(نواتج) والتعم بنود تدقيق -
 ؛ادلعاملة لغرض ادلملوكة ادلالية األصوؿ على الصافية واخلسائر األرابح بنود تدقيق -
 ؛للبيع ادلتاحة ادلالية األصوؿ على الصافية واخلسائر األرابح بنود تدقيق -
 ؛القيمة وخسائر ادلؤوانت واسًتجاعات سلصصات بنود تدقيق -
 ؛بنكية بعمليات تبطةمر  أخرى بنود تدقيق -
 نقاط يتضمن هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة النتائج حساب بنود حوؿ زلايد فين رأي إبداء -

 الرقابة نظاـ وتطوير الضرورية التوصيات تقدمي مع وتداركها لتصحيحها الضعف ونقاط واستغالذلا لتعزيزىا القوة
 .هبا احمليطة رادلخاط يف التقليل وابلتايل عليها

مالحق الكشوؼ التفصيلية اليت يقـو هبا زلافظ احلساابت أثناء تدقيق بنود ىي اإلجراءات ما : الثامنالسؤال 
 ؟هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادلالية

 ابلعمليات تبطةادلر  مالحق الكشوؼ ادلالية لبنودينبغي على زلافظ احلساابت أثناء تدقيقو  :الثامناجلواب 
 :القياـ دبا يلي هبا احمليطة وادلخاطر البنكية

 ؛ادليزانية ومطلوابت دبوجودات ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق بنود تدقيق -
 ؛ادليزانية خارج اباللتزامات ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق بنود تدقيق -
 ؛النتائج سابحب ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق بنود تدقيق -
 ؛ادلشاركة والكياانت ادلشًتكة ادلؤسسات ابلفروع، ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق بنود تدقيق -
 خطر ادلخاطر، تصنيف ادلخاطر، تسيري تنظيم: ادلخاطر بتسيري ادلتعلقة ابدلعلومات اخلاصة ادلالحق بنود تدقيق -

 ؛أخرى سلاطر السيولة، خطر العمليايت، اخلطر القرض،
 يتضمن هبا احمليطة وادلخاطر البنكية ابلعمليات ادلرتبطة ادلالية الكشوؼ مالحق بنود حوؿ زلايد فين رأي إبداء -

 نظاـ وتطوير الضرورية التوصيات تقدمي مع وتداركها لتصحيحها الضعف ونقاط واستغالذلا لتعزيزىا القوة نقاط
 هبا. احمليطة ادلخاطر يف التقليل وابلتايل عليها الرقابة
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 : حاالت عملية عن تدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبااثلثا

التطرؽ حلاالت عملية عن عمليات التدقيق ابلبنك زلل الدراسة، حبيث سنعرض زلاكاة  فيما يليسنحاوؿ 
مستقل سابقا لعملية تدقيق إدارة سلاطر السيولة ابلبنك زلل الدراسة مث نتطرؽ حلاالت عملية فعلية قاـ هبا مدقق 

 لبعض العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا.

البنك زلل الدراسة، من خالؿ قياس وتقييم مؤشرات  يف السيولة سلاطر لتدقيق إدارة بعملية زلاكاة سنقـو
 التالية: ادلالية ادلؤشرات عضبب اإلستعانة طريق عن سلاطر السيولة

 النقدية السيولة نسبة يقيس ادلؤشر ىذا. األصوؿ إصبايل/  لةالسائ األصوؿ=  (RL1النقدية ) التغطية نسبة -
 السيولة أزمة زبطي على البنك قدرة كانت النسبة إرتفعت وكلما أصولو، إصبايل من البنك هبا ػلتفظ اليت

 .السيولة خطر أعلى وقل
 رلموع/  ائلةالس وشبو السائلة األصوؿ=  (RL2األصوؿ ) رلموع إىل السائلة وشبو السائلة األصوؿ نسبة -

 وكلما أصولو، إصبايل من البنك هبا ػلتفظ اليت النقدية وشبو النقدية السيولة نسبة يقيس ادلؤشر ىذا. األصوؿ
 .السيولة خطر قل النسبة إرتفعت

( وزابئن مالية مؤسسات) الودائع/  السائلة األصوؿ= ( RL3) (الفورية السيولة) النقدي الرصيد نسبة -
 التمويل مصادر من ادلختارة لألنواع البنك حساسية مدى على النسبة ىذه تركز. جلاأل قصرية والتمويالت

 مصادر أبنواع يتعلق فيما التزاماتو مواجهة للبنك ؽلكن حيث( ادلالية ادلؤسسات ودائع ذلك دبا الودائع كل)
 مالية مؤسسات) ئعالودا سحب مواجهة نسبة يقيس ادلؤشر هذا، ف(األجل قصرية والتمويالت الودائع) التمويل
 خطر قل النسبة إرتفعت وكلما احلالية، النقدية السيولة على إعتمادا األجل قصرية والتمويالت( وزابئن

 .السيولة
 ىذا. األجل قصرية والتمويالت الودائع كل/  السائلة وشبو السائلة األصوؿ=  (RL4) العامة السيولة نسبة -

 على إعتمادا األجل قصرية والتمويالت( وزابئن مالية ؤسساتم) الودائع سحب مواجهة نسبة يقيس ادلؤشر
 .السيولة خطر قل النسبة إرتفعت وكلما النقدية، وشبو النقدية السيولة

 تقيس. األصوؿ إصبايل( / وزابئن مالية مؤسسات) القروض=  (RL5األصوؿ ) إصبايل إىل القروض نسبة -
سائلة  غري أصوؿ يف ادلوظفة البنك أصوؿ نسبة نيتب حيث األصوؿ، إصبايل من القروض حصة النسبة ىذه

 سيولة اطلفاض يعين النسبة ىذه ارتفاع فإف سنة، وابلتايل من ألكثر قروض شكل على )أي سيولة رلمدة(
 .السيولة خطر وارتفاع البنك،

 الدراسة لزل للبنك السنوية التقارير من ادلالية البياانت من رلموعة ابستخراج قمنا ادلؤشرات ىذه حساب قبل
 .بنكلل اإللكًتوين ادلوقع من 2020 غاية إىل 2015 سنة من ادلمتدة للفًتة
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 الصندوؽ،) السائلة األصوؿ: التالية ادلالية القوائم من ابستخراجها قمنا اليت ادلالية البياانتسنستعني دبجموعة 
 لغرض شللوكة مالية أصوؿ) لسائلةا شبو األصوؿ ؛(الربيدي اجلاري احلساب العمومية، اخلزينة ادلركزي، البنك

 قروض ادلالية، اذليئات على وحساابت قروض) السائلة غري األصوؿ ؛(للبيع جاىزة مالية أصوؿ التعامل،
 البنك) األجل قصرية سبويالت األصوؿ؛ إصبايل ؛(االستحقاؽ غاية إىل شللوكة مالية أصوؿ الزابئن، على وحساابت

 على ديوف ؛(الزابئن ذباه ديوف) والزابئن( ادلالية اذليئات ذباه ديوف) ادلالية سساتادلؤ  وودائع اقًتاضات ؛(ادلركزي
 (.مالية بورقة شلثلة ديوف) استثمارات شكل

 البنكية السيولة سلاطر بقياس اخلاصة ادلؤشرات حساب أجل من ضلتاجها اليت ادلالية البياانت ابستخراج سنقـو
 مايكروسوفت تطبيق ابستعماؿ وتبويبها، بًتتيبها قمنا شبا ،2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك يف

 وغري السائلة وشبو السائلة التوظيف أصوؿ) ادليزانية عناصر حسب ،Microsoft Excel 2013 إكسل
( استثمارات استثمارات ديوف شكل وعلى السائلة وغري السائلة التوظيف خصـو استثمارات، شكل وعلى السائلة

 :كالتايل السيولة سلاطر لقياس ادلؤشرات حساب يف ادلستعملة
 دج( مليون) 5151-5103تطور السيولة السائلة لالل الفرتة : 55جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
49 345 29 545 61 446 33 235 38 804 34 905 41 213 

/ -40,13% 107,98% -45,91% 16,75% -10,05% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 النقدية السيولةحجم  تطور نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من

دبقدار  2017ة ، حبيث بلغت السيولة السائلة  أعلى مستوى ذلا سن2017و 2015خالؿ كل من سنيت 
، تال ذلك إطلفاض مستمر حلجم السيولة 2016مقارنة بسنة  %107798مليوف دج بزايدة قدرىا  61446

إذباه  على يدؿ وىذا ،2020مليوف دج سنة  34905السائلة ابلبنك خالؿ السنوات الالحقة ليبلغ مقدار 
اجلدوؿ أدانه واخلاص بتطور حجم السيولة البنك للسعي لتحقيق الرحبية على حساب السيولة وىذا ما دلسناه يف 

غري السائلة )قروض للبنوؾ وادلؤسسات ادلالية وقروض للزابئن(، حبيث جلأ البنك إىل إستغالؿ السيولة ادلوجودة 
 .لديو دلنحها على شكل قروض )لتحقيق الرحبية( خاصة لفئة الزابئن

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  السائلة شبه السيولةتطور : 53جدول رقم 
 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
0 0 0 0 0 0 0 

/ / / / / / / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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شبو  السيولة عداـ وجودإن نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
 على ادلالية األصوؿ يف ابالستثمار البنك اىتماـعدـ  على يدؿ وىذا ،سنوات فًتة الدراسة كل خالؿ السائلة
بتعامالتو فقط مع  شلكن يرجع إلكتفاء البنك السنوات صبيع يف األجل قصرية االستثمارات فإنعداـ القصري، ادلدى

 ادلالية االستثمارات يف سلاطرتو عدـ أو/و ،ة األخرى )عمليات منح القروض(الزابئن والبنوؾ وادلؤسسات ادلالي
 .اجلزائرية( البورصة) ادلالية السوؽ فاعلية لعدـ نظرا أو/و أخرى، شركات يف األجل القصرية

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة للبنوك(  قروضالسيولة غري السائلة )تطور : 53جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
9 142 18 352 14 721 32 470 27 912 26 322 21 487 

/ 100,74% -19,78% 120,57% -14,04% -5,70% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 غري السيولةحجم  تطور نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
مليوف دج سنة  26322حبيث بلغت وإرتفعت إىل مقدار  ،وادلؤسسات ادلالية للبنوؾ قروض شكل على السائلة

وىذا يدؿ على سعي البنك لتحقيق الرحبية مليوف دج،  9142أين كانت دبقدار  2015مقارنة بسنة  2020
لبنوؾ وادلؤسسات ادلالية األخرى )منحهم قروض أو وضع أمواؿ ربت تصرفهم لفًتة أكثر من خالؿ تعامالتو مع ا

وىذا كاف على حساب  البنوؾ، بني ما اإلقراض إطار يف التعامل ضرورة إىل كما يرجع ىذا كذلك ،من سنة(
ولة السائلة لدى ور السيطاإلحتفاظ ابلسيولة النقدية لدى البنك وىذا ما دلسناه يف اجلدوؿ السابق اخلاص بت

 .البنك خالؿ نفس فًتة الدراسة
 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة للزابئن(  قروضالسيولة غري السائلة )تطور : 53جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
104 883 117 871 153 825 169 328 153 665 169 135 144 784 

/ 12,38% 30,50% 10,08% -9,25% 10,07% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 غري السيولةحجم  تطور نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
مقارنة  2020مليوف دج سنة  169135ر حبيث بلغت وإرتفعت إىل مقدا ،للزابئن قروض شكل على السائلة
وىذا يدؿ على سعي البنك لتحقيق الرحبية من خالؿ  مليوف دج، 104883أين كانت دبقدار  2015بسنة 

البنك، وىذا كاف على  ينتهجها اليت للزابئن اإلقراض سياسةتنامي وتطور )منحهم قروض(، و  الزابئنتعامالتو مع 
ور السيولة السائلة طلدى البنك وىذا ما دلسناه يف اجلدوؿ السابق اخلاص بتحساب اإلحتفاظ ابلسيولة النقدية 
 .لدى البنك خالؿ نفس فًتة الدراسة
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 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة ادلالية  االستثماراتتطور : 53جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
0 5 132 5 132 0 0 0 1 711 

/ #DIV/0! 0,00% -100,00% / / / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر

إنعداـ وجود االستثمارات  نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
ما عدا  (2020و 2019، 2018، 2015دراسة )ادلالية )متوسطة وطويلة األجل( خالؿ أغلب سنوات ال

 ،مليوف دج 5132قيمة قيمة االستثمارات ادلالية ادلتوسطة وطويلة األجل أين بلغت  2017و 2016سنيت 
تلك  فإنعداـ والطويل، ادلتوسط ادلدى على ادلالية األصوؿ يف ابالستثمار البنك اىتماـ عدـ على يدؿ وىذا

بتعامالتو فقط مع  البنكشلكن يرجع إلكتفاء  دراسة )خاصة السنوات األخرية(سنوات ال أغلب يف االستثمارات
 ادلالية االستثمارات يف سلاطرتو عدـ أو/و الزابئن والبنوؾ وادلؤسسات ادلالية األخرى )عمليات منح القروض(،

 .اجلزائرية (البورصة) ادلالية السوؽ فاعلية لعدـ نظرا أو/و أخرى، شركات يف ادلتوسطة والطويلة األجل

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  األصول رلموعتطور : 53جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
177 378 189 382 256 861 263 015 257 068 270 119 235 637 

/ 6,77% 35,63% 2,40% -2,26% 5,08% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكا على التقارير السنوية بناء الباحثمن إعداد  :ادلصدر

البنك  أصوؿحجم  تطور نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
 2015مقارنة بسنة  2020مليوف دج سنة  270119حبيث بلغت وإرتفعت إىل مقدار  ،خالؿ تلك الفًتة
 .ألخرى سنة من البنك أنشطة زايدة إىل راجع وىذا ،دج مليوف 177378أين كانت دبقدار 

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  األجل قصرية التمويالتتطور : 53جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
0 0 0 0 0 0 0 

/ / / / / / / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكلسنوية بناءا على التقارير ا الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 قصرية التمويالت وجود إنعداـ نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
( األجل قصرية سلفات) مدينة جارية أرصدة وجودعدـ  على يدؿ وىذا ،الدراسة فًتة سنوات كل خالؿ األجل
 .ادلركزي البنك إذباه للبنك

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  مالية مؤسسات ودائعإقرتاضات و تطور : 31ول رقم جد

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,1210 1,6480 0,79483 

/ / / / #DIV/0! -47,20% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكالسنوية  بناءا على التقارير الباحثمن إعداد  :ادلصدر

إنعداـ وجود إقًتاضات وودائع  نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
مليوف دج  3,1210قدرت ب أين  2019، ماعدا سنة 2018حىت  2015مؤسسات مالية خالؿ السنوات 

 يف التعامل ضرورة إىل راجع وىذا ،مليوف دج 1,6480 أين بلغت 2020سنة  %47720دبقدار لتنخفض 
 .الية من بني مصادر سبويل البنكادلؤسسات من ادلودائع القًتاضات و اإلحبيث تعترب  البنوؾ، بني ما اإلقًتاض إطار

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  عمالء ودائعتطور : 30جدول رقم 

 توسط احلسايبادل 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
125 339 136 256 199 946 197 488 184 556 203 476 174 510 

/ 8,71% 46,74% -1,23% -6,55% 10,25% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 الزابئن ودائعحجم  تطور نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من

 2015مقارنة بسنة  2020مليوف دج سنة  203476حبيث بلغت وإرتفعت إىل مقدار  ،خالؿ فًتة الدراسة
 بنك،ال ينتهجها اليت الزابئن ودائع إستقطاب سياسة إىل راجع وىذا ،مليوف دج 125339أين كانت دبقدار 

 .ويل البنكحبيث تعترب ودائع الزابئن من بني مصادر سب
 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  مالية استثمارات شكل على ديونتطور : 35جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 البنك

AGB 
11 947 11 574 10 550 11 952 13 964 13 663 12 275 

/ -3,12% -8,85% 13,29% 16,84% -2,15% / 

 2020-2015زلل الدراسة للفًتة  للبنكبناءا على التقارير السنوية  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 على ديوفحجم  وتطور وجود نالحظ 2020-2015 الفًتة خالؿ الدراسة زلل البنك ميزانيات خالؿ من
 13663حبيث بلغت وإرتفعت إىل مقدار  ،خالؿ فًتة الدراسة األجل وطويلة متوسطة مالية استثمارات شكل

 اىتماـ على يدؿ وىذا ،مليوف دج 11947أين كانت دبقدار  2015مقارنة بسنة  2020ج سنة مليوف د 
 .األجل وطويلة متوسطة( سبويل كمصدر) مالية استثمارات ديوف شكل على أمواؿ ابستقطاب الدراسة زلل البنك

 الفًتة خالؿ اسةالدر  زلل للبنك السيولة سلاطر تقيس اليت ادلؤشرات أىم وربليل حبساب يلي فيما سنقـو
 مايكروسوفت تطبيق ابستعماؿ ادلؤشرات، ىاتو بتلخيص سنقـو العملية تسهيل أجل ومن ،2015-2020
 .الدراسة سنوات جلميع ادلوايل اجلدوؿ يف ،Microsoft Excel 2013 إكسل

 دج( مليون) 5151-5103لالل الفرتة  السيولة سلاطر قياس مؤشرات أهم:35جدول رقم 

 ادلتوسط احلسايب 5151 2019 2018 2017 2016 2015 ادلؤشر

RL1 
 %17,49 %12,92 %15,09 %12,64 %23,92 %15,60 %27,82 النسبة
 / %14,39- %19,45 %47,18- %53,34 %43,92- / التطور

RL2 
 %17,49 %12,92 %15,09 %12,64 %23,92 %15,60 %27,82 النسبة
 / %14,39- %19,45 %47,18- %53,34 %43,92- / التطور

RL3 
 %23,62 %17,15 %21,03 %16,83 %30,73 %21,68 %39,37 النسبة
 / %18,41- %24,93 %45,24- %41,73 %44,92- / التطور

RL4 
 %23,62 %17,15 %21,03 %16,83 %30,73 %21,68 %39,37 النسبة
 / %18,41- %24,93 %45,24- %41,73 %44,92- / التطور

RL5 
 %70,56 %72,36 %70,63 %76,72 %65,62 %71,93 %64,28 النسبة
 / %2,44 %7,94- %16,93 %8,77- %11,89 / التطور

 وابستعماؿ ،2020-2015 للفًتة الدراسة زلل للبنك السنوية التقارير على بناءا الباحث إعداد من :ادلصدر
 Microsoft Excel 2013 إكسل مايكروسوفت تطبيق

 بيان مؤشرات لطر السيولة:
 .األصوؿ إصبايل/  السائلة األصوؿ=  (RL1النقدية ) التغطية نسبة -
 رلموع/  السائلة وشبو السائلة األصوؿ=  (RL2األصوؿ ) رلموع إىل السائلة وشبو السائلة األصوؿ نسبة -

 .األصوؿ
( وزابئن مالية مؤسسات) الودائع/  السائلة األصوؿ= ( RL3) (الفورية السيولة) النقدي الرصيد نسبة -

 .األجل قصرية يالتوالتمو 
 .األجل قصرية والتمويالت الودائع كل/  السائلة وشبو السائلة األصوؿ=  (RL4) العامة السيولة نسبة -
 .األصوؿ إصبايل( / وزابئن مالية مؤسسات) القروض=  (RL5األصوؿ ) إصبايل إىل القروض نسبة -
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 شكاؿ ادلوالية يف التحليل.دلزيد من التوضيح بغية التعليق الدقيق للجدوؿ السابق نستعني ابأل

 5151-5103لالل الفرتة  AGB لبنك النقدية التغطية نسبة مؤشر :53رقم  شكل

 

 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 دبتوسط سةالدرا مدة خالؿ ربت الوسط تائجن النقدية التغطية نسبة مؤشر أظهر أعاله، الشكل خالؿ من
دلخاطر السيولة خاصة السنة األخرية من الدراسة  معرض كاف البنك أف يعين وىذا %17749 قدره حسايب
 2015عكس سنيت ، %12764قدر ادلؤشر ب  2018وسنة  %12792( أين بلغ ادلؤشر 2020)سنة 

 .نوعا ما مقبولةأين كاف البنك ػلوز على سيولة على التوايل  %23792و %27782أين بلغ ادلؤشر  2017و
لالل الفرتة  AGB لبنك األصول رلموع إىل السائلة وشبه السائلة األصول نسبة مؤشر :53رقم  شكل

5103-5151 

 

 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 نفس نتائج األصوؿ رلموع إىل السائلة وشبو السائلة األصوؿ نسبة مؤشر أظهر أعاله، الشكل خالؿ من
 مهما نقدية شبو سيولة على حيازة البنك عدـ إىل سابقا الحظنا كما راجع وذلك ،النقدية  التغطية نسبة مؤشر
 الطارئة احلاالت يف واستعماذلا العوائد لتحقيق أـ للمضاربة) حيازهتا وراء من اذلدؼ أو مصدرىا أو نوعها كاف

 (.يولد السيولة نقص خطر دلواجهة
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 5151-5103لالل الفرتة  AGB لبنك (الفورية السيولة) النقدي الرصيد نسبة مؤشر :53رقم  شكل

 

 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 طدبتوس الدراسة مدة خالؿ الوسط ربت نتائج النقدي الرصيد نسبة مؤشر أظهر أعاله، الشكل خالؿ من
% 23762 فقط مواجهة إستطاعو  دلخاطر السيولة معرض كاف البنك أف يعين وىذا %23762 قدره حسايب

النقدية خالؿ  سيولتو على إعتمادا األجل قصرية والتمويالت( وزابئن مالية مؤسسات) الودائع سحوابت من
السنة  يف خاصة)وبدرجة عالية( سنوات الدراسة )ادلتوسط احلسايب(، وقد كاف البنك معرض فعال دلخاطر السيولة 

قدر ادلؤشر ب أين  2018سنة يف و  %17715( أين بلغ ادلؤشر 2020 األخرية من الدراسة )سنة
على التوايل أين كاف  %30773و %39737أين بلغ ادلؤشر  2017و 2015، عكس سنيت 16783%

 والتمويالت( وزابئن مالية ؤسساتم) الودائع سحوابتدلواجهة  مقبولة نوعا مانقدية البنك ػلوز على سيولة 
 .األجل قصرية

 5151-5103لالل الفرتة  AGB لبنك العامة السيولة نسبة مؤشر :53رقم  شكل

 

 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

 وذلك ،النقدي الرصيد نسبة مؤشر نفس نتائج العامة السيولة نسبة مؤشر أظهر أعاله، الشكل خالؿ من
 اذلدؼ أو مصدرىا أو نوعها كاف مهما نقدية شبو سيولة على حيازة البنك عدـ إىل سابقا الحظنا كما راجع
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، (لديو السيولة نقص خطر دلواجهة الطارئة احلاالت يف واستعماذلا العوائد لتحقيق أـ ضاربةللم) حيازهتا وراء من
 قصرية والتمويالت( وزابئن مالية مؤسسات) الودائع اـ يف مواجهة سحوابتفالسيولة شبو النقدية ذلا دور ى

 .األجل

 5151-5103لالل الفرتة  AGB لبنك األصول إمجايل إىل القروض نسبة مؤشر :31رقم  شكل

 

 Microsoft Excel 2013ابستعماؿ تطبيق مايكروسوفت إكسل  من إعداد الباحث ادلصدر:

)متوسط  %70756 أف ما يعادؿ األصوؿ إصبايل إىل القروض نسبة مؤشر أظهر أعاله، الشكل خالؿ من
حسايب( من أصوؿ البنك رلمدة على شكل قروض دلدة تفوؽ السنة )راجع لسعي البنك لتحقيق الرحبية(، وىذا 

( 2020خاصة السنة األخرية من الدراسة )سنة  يوحي إمكانية تعرض البنك دلخاطر السيولة خالؿ فًتة الدراسة،
حبيث أف ىاتني النسبتني سبثالف أصوؿ  %76772قدر ادلؤشر ب  2018وسنة  %72736ين بلغ ادلؤشر أ

 %64728أين بلغ ادلؤشر  2017و 2015، عكس سنيت البنك اجملمدة على شكل قروض دلدة تفوؽ السنة
وز على سيولة ػل كاف  البنككانت النسبتني منخفضتني نوعا ما وىذا يدؿ على أف   على التوايل أين  %65762و

 .مقبولة نوعا ما

 طريق عن بعد قيامنا )إبعتباران كمدقق من خالؿ عملية احملاكاة( بقياس وتقييم مؤشرات سلاطر السيولة
-2015الفًتة خالؿ  زلل الدراسة ادلأخوذة من التقارير ادلالية السنوية للبنك ادلالية البياانت بعضب اإلستعانة
الحظنا تطور حجم أصوؿ البنك خالؿ فًتة الدراسة وىذا يدؿ  ،كًتوين للبنكوادلنشورة يف ادلوقع اإلل 2020

على تطور نشاطو البنكي، إال أنو كاف يعاين من نقص يف السيولة النقدية لديو مع إنعداـ اتـ للسيولة شبو 
 النقدية، وىذا ما جعلو عرضة دلخاطر السيولة.

لبنك واليت تتأثر بنقص السيولة النقدية نذكر منها على سبيل ىناؾ رلموعة من العمليات البنكية اليت يقـو هبا ا
ادلثاؿ ال احلصر: عمليات اإلئتماف، عمليات الصندوؽ، عمليات الودائع، عمليات األوراؽ التجارية ووسائل 

 عمليات التجارة اخلارجية.الدفع، عمليات األوراؽ ادلالية، 

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

               ض   ى      ً 
 AGB أل  ل    ك 



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

396 
 

 أزمة سيولة نذكر منها:ىناؾ عدة أسباب ؽلكن أف تؤدي إىل وقوع البنك يف 
 ؛احملدد األجل يف بفوائدىاالبنكية  لقروضالبنك ل إسًتداد وعدـ الزبوف زبلف -
 عدـ حيازة البنك على سيولة شبو نقدية ؽلكن اإلستعانة هبا يف حالة احلاجة للسيولة؛ -
 اإلفراط يف منح القروض البنكية دوف األخذ بعني اإلعتبار حجم ادلوارد ادلالية ادلتوفرة؛ -
 عدـ التناسب يف اآلجاؿ بني إسًتداد القروض ومواجهة سحوابت ادلودعني؛ -
 ال سيما ادلتوسطة وطويلة األجل. قلة تنويع ادلوارد ادلالية للبنك -

 ولنقص السيولة يف البنك عدة آاثر ؽلكن أف تعود ابلسلب على نشاط ومسعة البنك، نذكر منها:
 ادلستقبلية للبنك؛ االستثمارية الفرص تضييعبنكية وابلتايل عدـ القدرة على إسباـ عمليات منح القروض ال -
 وابلتايل فقداهنم للثقة يف البنك؛ أمواذلم بسحب ادلودعني لباتط تلبية على القدرة عدـ -
 وابلتايل فقداهنم للثقة يف البنك؛ الدفع لوسائل احلاملني الساحبني سلتلف جملاهبة األمواؿ توفر عدـ -
 االستثمارية الفرص للبنك وابلتايل تضييع ادلالية األوراؽ شراء عمليات سلتلف ةجملاهب األمواؿ توفر عدـ -

 ادلستقبلية للبنك؛
رية ذلم الزابئن وابلتايل تضييع فرص إستثما لصاحل ادلالية األوراؽ شراء عمليات سلتلف جملاهبة األمواؿ توفر عدـ -

 وفقداهنم للثقة يف البنك.
يلي من أجل حفاظ البنك على سيولة معتربة دبا يتناسب مع سعي البنك  وعليو، إبعتباران كمدقق نوصي دبا

 لتحقيق الرحبية وتفاداي للوقوع يف أزمة سيولة يف ادلستقبل:
 ؛احلرص الشديد على ربصيل وإسًتجاع القروض البنكية بفوائدىا من عند الزابئن يف آجاذلا احملددة -
 ؛كسيولة شبو سائلة لإلستعانة هبا يف حالة الوقوع يف أزمة سيولة  تنويع زلفظة األوراؽ التجارية واألوراؽ ادلالية -
 ال سيما ادلتوسطة وطويلة األجل؛ تنويع ادلوارد ادلالية للبنك -
 األخذ بعني اإلعتبار حجم ادلوارد ادلالية ادلتوفرة؛ معمنح القروض البنكية  التخطيط الدقيق يف عمليات -
 ؛احملتملة ومواجهة سحوابت ادلودعني البنكية القروض يف اآلجاؿ بني إسًتداد التخطيط والتوافق -
 إتباع خطة السيولة فعالة، لتفادي الوقوع يف ادلخاطر احمليطة هبا؛ -
 ؛ل اإلجراءات الضرورية والالزمة ويف الوقت ادلناسبسلاطر السيولة بكالسيولة و إدارة  -
ستعماؿ أحدث األدوات مثل طريقة ومراقبتها إبقياس سلاطر السيولة بكل دقة ووضوح للتمكن من إدارهتا  -

 ادلالية. ادلؤشرات
( سنوات( ابلتدقيق يف السجالت احملاسبية 10قاـ مدقق مستقل سابق خالؿ سنوات سابقة )آخر عشرة )

والسجالت األخرى وأنظمة الرقابة الداخلية يف بنك اخلليج اجلزائر، وقد خلص بتقارير سنوية شاملة عن عمليات 
وإدارة ادلخاطر البنكية على مستوى البنك، يقـو هبا البنك  ليتمشلت أيضا العمليات البنكية االتدقيق تلك واليت 
ملخص عن بعض عمليات التدقيق تلك واليت أجريت على بعض )يف جداوؿ منفصلة( سنوجز فيما يلي 
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)إسم اجلدوؿ ، حبيث يتضمن كل جدوؿ موضوع التدقيق العمليات البنكية وبعض عمليات إدارة ادلخاطر البنكية
حوؿ ادلخالفات ادلكتشفة ومالحظات ادلدقق احملتملة والوحدة ادلدقق فيها وتصنيف ادلخاطر ىو موضوع التدقيق( 

 .والتأثري السليب الناجم عن تلك ادلخالفة ادلكتشفة وتوصيات ادلدقق ورد اإلدارة إف وجد
 فيما يلي تدقيق القائمة السوداء دلكافحة غسيل األمواؿ:

 األموال غسيل دلكافحة السوداء القائمة تدقيق :33م جدول رق
 مرتفعة تصنيف ادلخاطر األمواؿ غسيل مكافحة الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 دلكافحة السوداء القائمة مراجعة لعملية مراجعتنا أثناء

 ؽلتلكوف الذين األفراد للعمالء ابلنسبة األمواؿ غسيل
 مراجعة أف الحظنا ،(الفردية ياتادللك: مثل) شركات
 الشركات أمساء على فقط إجراؤىا يتم السوداء القائمة

 تلك ؽلتلكوف الذين األفراد على إجراؤىا يتم أف دوف
 .للشركات قانونيني شلثلني وأي الشركات

 غسيل دلكافحة السوداء القائمة مراجعة إجراء عدـ إف
 ذلذه القانونني وادلمثلني الشركات أصحاب على األمواؿ

 القائمة ضمن ربديدىم عدـ إىل يؤدي قد الشركات
 البنك تعرض احتماؿ عنو يسفر الذي األمر السوداء،

 .األمواؿ غسيل مكافحة دلخاطر

 رد اإلدارة التوصية
 السوداء القائمة مراجعة إجراء البنك إدارة على يتعني

 ؽلتلكوف الذين األفراد على األمواؿ غسيل دلكافحة
 .الشركات ذلذه قانونني شلثلني وأي ركاتالش

 دبا العمالء صبيع من للتحقق نظاـ بتنفيذ البنك يقـو
 .قانونيني شلثلني أي ذلك يف

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :Nostro حساابت ومطابقة تسويةفيما يلي تدقيق 

 Nostro حساابت ومطابقة تسويةتدقيق  :33جدول رقم 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر احملاسبة مراقبة وحدة الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 حساابت ومطابقة تسوية لعملية مراجعتنا عند

Nostro، حساابت تسوية عملية أف الحظنا 
Nostro  نظاـ ابستخداـ احملاسبة وحدة هبا تقـو 

’Stay Match‘، تتم مل بنود أي وجود حالة ويف 
 عرب العمليات إدارة إىل نقلها يتم ومطابقتها، يتهاتسو 

 تتم مل اليت البنود مراجعة العمليات إدارة وتتوىل. النظاـ

 دلطابقة كافيتني وأتكيد مراجعة عملييت وجود عدـ إف
 إىل يؤدي أف ؽلكن ومطابقتها تسويتها تتم مل اليت البنود
 .البنود تسوية/  مطابقة يف الدقة وانعداـ أخطاء وجود
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/  ادلطابقة ألغراض البنود وربدد ومطابقتها، تسويتها
 احملاسبة وحدة إىل النظاـ يف أتكيد تقدـ كما التسوية،
 .البنود أي دلطابقة

 فرض ؽلكنها بةاحملاس وحدة أف الحظنا ذلك، ومع
 دوف ومطابقتها تسويتها تتم مل اليت البنود مطابقة

 .العمليات إدارة من أتكيد على احلصوؿ
 رد اإلدارة وصيةالت

 لضماف رقابية ضوابط تطبيق إعتبار  البنك على يتعني
 تسويتها تتم مل اليت البنود مطابقة فرض إجراء عدـ

 إدارة جانب من والتأكيد ادلراجعة قبل ومطابقتها
 .العمليات

 عن STEMATCH برانمج مورد سؤاؿ سيتم
 يف الثاين الشخص من ربقق تنفيذ إمكانية مدى
 .النظاـ

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :دلصدرا
 :واإلحتياؿ الغش سلاطر تقييم فيما يلي تدقيق

 واإلحتيال الغش سلاطر تقييمتدقيق  :33جدول رقم 
 منخفضة تصنيف ادلخاطر الداخلي التدقيق الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 الحظنا لداخلي،ا التدقيق زبطيط لعملية مراجعتنا أثناء

 على واإلحتياؿ الغش دلخاطر تقييًما ذُبرى ال اإلدارة أف
 من االنتهاء قبل البنك، يف للتدقيق اخلاضعة الكياانت

 .الداخلي التدقيق خطة

 إىل واإلحتياؿ الغش سلاطر تقييم إجراء عدـ يؤدي قد
 الغش ومؤشرات واإلحتياؿ، الغش سلاطر ربديد عدـ

 من للتخفيف الالزمة لرقابيةا والضوابط واإلحتياؿ،
 خطة على ذلك يؤثر قد كما  البنك داخل ادلخاطر
 تركيز ونطاؽ ادلخاطر على ادلرتكزة الداخلي التدقيق
 خلطورة ادلعرضة اجلوانب ضلو الداخلي التدقيق أنشطة

 .واإلحتياؿ الغش سلاطر إىل ابلنظر أكرب
 رد اإلدارة التوصية

 الغش سلاطر تقييم إجراء إعتبار البنك إدارة على يتعني
 الداخلي، التدقيق خطة يف نتائجو وإدخاؿ واإلحتياؿ

 .اخلطة من االنتهاء قبل وذلك

 ال يوجد

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 :اإلعتماد خبطاابت اخلاصة ادلعامالت فيما يلي تدقيق

 تماداإلع خبطاابت اخلاصة ادلعامالت تدقيق :33جدول رقم 
 مرتفعة تصنيف ادلخاطر ادلستندية االعتمادات وحدة الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 خبطاابت اخلاصة ادلعامالت أف الحظنا مراجعتنا، أثناء

-SGB وحدة يف وتسجيلها إجراؤىا يتم اإلعتمادات
OPIX واالعتمادات االعتماد خطاابت وحدة بواسطة 
  SWIFT نظاـ إىل نقلها يتم ذلك، بعد  ادلستندية

 ؽلكن االعتماد خطاابت مبالغ أف الحظنا أننا غري
 .SWIFT نظاـ يف تعديلها

 يف االعتماد خطاابت مبالغ تعديل إمكانية حالة يف
 حدوث إىل ذلك يؤدي أف ؽلكن ،SWIFT نظاـ

 نظاـ يف احتيالية أو دقيقة غري معامالت
SWIFT، رسلاط إىل البنك يعّرض قد ما وىو 

 قد ذلك، على عالوة. السمعة على وسلاطر مالية
 SGB نظاـ بني اختالفات ىناؾ تكوف

 األطراؼ إىل إرساذلا يتم اليت  SWIFTورسالة
 .ادلقابلة

 رد اإلدارة التوصية
 إبجراء ُيسمح أال ينبغي أنو إعتبار البنك إدارة على يتعني

 نقل بعد االعتماد خطاابت مبالغ على تعديالت
 .OPIX وحدة من االعتماد خطاابت معلومات

 نظاـ على التعديل خيار تفعيل إبلغاء سنقـو
 .سويفت

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 

 :داإلعتما خبطاابت اخلاصة SWIFT رسائل فيما يلي تدقيق

 اإلعتماد خبطاابت اخلاصة SWIFT رسائل تدقيق :33جدول رقم 
 مرتفعة تصنيف ادلخاطر ادلستندية االعتمادات وحدة الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 الذي ادلوظفني بعض ىناؾ أف الحظنا مراجعتنا، أثناء

 كل يتصرؼ حيث) SWIFT رسالة مراجعة ؽلكنهم
 نفس أف غري( SWIFT رسالة منشئ ابعتباره منهم

 يف SWIFT برسالة التصريح أيًضا ؽلكنهم ادلوظفني
 .SWIFT نظاـ

 التصريح على الرسالة منشئ/  مراجع قدرة حالة يف
 عن ذلك يسفر قد ،SWIFT نظاـ يف ابدلعاملة
 .احتيالية معامالت إجراء أو أخطاء حدوث
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 رد اإلدارة التوصية
 رسائل مراجعي سبتع عدـ ضماف البنك إدارة على يتعني

SWIFT برسائل التصريح على ابلقدرة SWIFT 
 .النظاـ يف

 ومع. العاجلة للرسائل فقط متاحة مكانيةاإل ىذه
 السماح حقوؽ لفصل يلـز ما بكل سنقـو ذلك،

 .   ادلستخدمني بدخوؿ
 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 :الضماف خطاابت طلبات فيما يلي تدقيق
 الضمان لطاابت طلبات تدقيق :33جدول رقم 

 منخفضة تصنيف ادلخاطر الدولية اتالعالق وحدة الوحدة ادلدقق فيها
 التأثري مالحظات ادلدقق

 ِقبل من وتوفريىا الضماف خطاابت طلبات معاجلة يتم
 إدارة إىل الدولية والعالقات الضماف خطاابت إدارة

 ذلك، مع. واعتمادىا مراجعتها أجل من اإلئتماف
 ففي. بذلك للقياـ آيل إجراء وجود عدـ الحظنا
 متضمنة الطلبات ىذه نقل ميت احلاضر، الوقت

 وخط وادلبلغ، ادلراسل، البنك كود مثل) التفاصيل
 على احلصوؿ ويتم اإللكًتوين، الربيد عرب (ادلنتجات

 عرب SGB نظاـ يف ادلعاجلة من ادلزيد إلجراء ادلوافقة
 .أيًضا اإللكًتوين الربيد

 وجود سلاطر إىل كافية آلية أنظمة وجود عدـ يؤدي قد
 .اليدوية ادلعاجلة نتيجة الدقة اـوانعد أخطاء

 رد اإلدارة التوصية
 دلعاجلة آيل نظاـ وضع يف التفكري البنك على يتعني

 .عليها وادلوافقة الضماف خطاابت طلبات
 ال يوجد

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :صرؼ األمواؿفيما يلي تدقيق 

 تدقيق صرف األموال :31جدول رقم 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر وحدة الصرؼ الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 حساابت إىل األمواؿ صرؼ لعملية مراجعتنا أثناء

 رمسية صالحيات مصفوفة وجود عدـ الحظنا العمالء،
 قد رمسًيا معتمدة صالحيات مصفوفة وجود عدـ إف

 الشفافية وانعداـ اختالفات، وجود إىل يؤدي
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 الفردية، ادلعاملة حد مثل التوزيع، حدود ربدد معتمدة
 ففي. دارةاإل داخل للموظفني ابلنسبة ذلك، إىل وما

 .احلدود ىذه الوحدة رئيس ػلدد احلايل، الوقت

 .هبا مصرح غري معامالت وإجراء والوضوح،

 رد اإلدارة التوصية
 مصفوفة وضع يف التفكري البنك إدارة على يتعني

 اإلدارة جانب من اعتمادىا يتم رمسية، صالحيات
 .العليا

 مصفوفة إبعداد سنقـو .جيدة مالحظة أخذ مت
 التغريات كافة اعتماد الواجب من يكوف صالحيات

 .اإلدارة قبل من عليها
 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر

 :اإلئتمانية البطاقات معامالت تسويةعملية فيما يلي تدقيق 

 اإلئتمانية البطاقات معامالت تسوية عملية تدقيق :30قم جدول ر 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر األمواؿ تكنولوجيا وحدة الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 البطاقات معامالت إدارة دبهمة البنك َعِهد لقد

 شركة ىي خارجي، خدمة دلقدـ للبنك اإلئتمانية
"EMP"  ،شركة تقـو EMP   معامالت ساؿإبر 

 ذلك بعد ربميلها يتم واليت يومًيا، اإلئتمانية البطاقات
 ادلصريف النظاـ على األمواؿ تكنولوجيا وحدة بواسطة

 التسوية لعملية مراجعتنا وأثناء ،SGB األساسي
 :يلي ما الحظنا وادلطابقة،

 شركة بواسطة إعدادىا يتم اليت  VSS بياانت -
VISA  وMasterCard   بنكال يستلمها 

 شركة من وليس EMP شركة خالؿ من
Visa/MasterCard  مباشرة. 

 يتم اليت االئتمانية البطاقات ملفات أو معامالت -
 ربميلها أجل من) EMP شركة من استالمها

 يف تكوف (SGB األساسي ادلصريف النظاـ على
 وؽلكن مشفر غري "TXT نصي ملف" شكل
 .تعديلو

 خطر فهناؾ ،VSS لبياانت البائع استالـ حالة يف -
 مع تتوافق جلعلها ادلعامالت تعديل إمكانية يف يتمثل

 .البنك إىل ذلاإرسا قبل VSS بياانت
 تغيريات إجراء ؽلكن ادللفات، تشفري عدـ حالة ويف -

 على ربميلها قبل ادللفات على احتيالية أو خاطئة
 .النظاـ

 مع ابلتعامل الوحدة/ ادلوظفوف نفس قياـ حالة ويف -
 خطر ىناؾ وادلطابقة، والتسوية التحميل عملية
 يتم ال قد احتيالية، تغيريات إجراء يف متمثل

 .عنها اإلبالغ أو ااكتشافه
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 عن   ،سؤولةادل الوحدة/ ادلسؤولوف ادلوظفوف نفس -
 عن أيًضا ادلسؤولوف ىم النظاـ على ادللف ربميل
 VSS بياانت بني وادلطابقة التسوية عملية إجراء

 .ادلستلمة االئتمانية البطاقات ومعامالت
 رد اإلدارة التوصية

 ربسني هبدؼ يلي فيما التفكري البنك على يتعني
 أجل من وادلطابقة التسوية عملية على الرقابية الضوابط

 :العملية فاعلية ضماف
 من بدالً  مباشرة VSS لبياانت البنك استالـ -

 .البائع عرب استالمها
 .البائع يستلمو الذي ادللف تشفري -
 ربميل عن ادلسؤولوف ادلوظفوف هاـم فصل -

 .التسوية عمليات وإجراء النظاـ يف ادلعامالت

 EMP شركة عرب ادلستلمة VSS من التحقق يتم -
 فروؽ، وجود حالة ويف ادلستلمة، سويفت رسائل مع

    .منتظم بشكل ربقق إجراء يتم فإنو
 سنقـو. آمن بربانمج ادلعاملة ملفات استالـ يتم -

 إرساؿ إمكانية حوؿ EMP شركة من ابلتحقق
  .مشفرة ملفات

 إىل النظاـ من آليا تعديلو يتم ربقق بياف إرساؿ يتم -
 .الرقابية الضوابط إلجراء احلساابت رقابة إدارة

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :تركيز الضماانتفيما يلي تدقيق 

 تدقيق تركيز الضماانت :35جدول رقم 
 منخفضة تصنيف ادلخاطر االئتماف سلاطر دلدقق فيهاالوحدة ا

 التأثري مالحظات ادلدقق
 ال الضماانت تركيز حدود أف الحظنا مراجعتنا، أثناء
 سلاطر دلراقبة مطابقة عملية توجد ال وأنو ربديدىا، يتم

 .الضماانت تركيز

 وجود وعدـ الضماانت حدود ربديد عدـ يؤدي قد
 بعينها، ضماانت نوع يف مفرط زتركي إىل دلراقبتها عملية
 وسلاطر الًتكيز دلخاطر البنك يعّرض قد الذي األمر

 لذلك السوقية القيمة لتأثر نتيجة ادلالية اخلسائر
 .احملدد الضماف

 رد اإلدارة التوصية
 تركيز حدود ربديد يف التفكري البنك على يتعني

 .احلدود ىذه دلراقبة عملية ووضع الضماانت،
 خالؿ من الًتكيز حدود بتحديد ابلفعل البنك قاـ

 ادلخاطر، قبوؿ عمل إطار من جزء سبثل وىي. مؤشرات
 .ادلخاطر سالمة تقييم أداة أي

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 فيما يلي تدقيق طلبات اإلئتماف ادلرفوضة:
 ادلرفوضة اإلئتمان طلباتتدقيق  :35جدول رقم 

 منخفضة تصنيف ادلخاطر االئتماف سلاطر قق فيهاالوحدة ادلد
 التأثري مالحظات ادلدقق

 اإلدارة معلومات نظم تقارير إلعداد مراجعتنا أثناء
 على ربتوي ال التقارير أف الحظنا ابلوحدة، اخلاصة
 وأثناء. ادلرفوضة اإلئتماف لطلبات وربليالت تفاصيل
 عند أبنو مناإعال مت اإلدارة، مع أجريناىا اليت ادلناقشة

 البنك ػلتفظ سوؼ اإلئتماف، طلبات رفض وحدة أسبتة
 ويقـو ادلرفوضة االئتماف طلبات وربليالت إبحصاءات

 .عنها تقارير إبعداد

 االئتماف طلبات عن تقارير إعداد عدـ يؤدي قد
 إجراءات وأي الرفض أسباب ربديد عدـ إىل ادلرفوضة

 .ازباذىا غلب صلة ذات

 ارةرد اإلد التوصية
 الطلبات تقارير تضمني إعتبار البنك إدارة على يتعني

 معلومات نظم تقارير إعداد عملية من كجزء ادلرفوضة
 .لديها الدورية اإلدارة

 ال يوجد

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :معلومات العمالءفيما يلي تدقيق 

 العمالء معلوماتتدقيق  :33جدول رقم 
 مرتفعة تصنيف ادلخاطر اإلدارة القانونية دة ادلدقق فيهاالوح

 التأثري مالحظات ادلدقق
 العمالء معلومات توفري مسؤولية القانونية اإلدارة تتوىل

 أف ؽلكن اليت) األفراد حساابت من ادلستفيدين إىل
 شلثلي أو( مثالً  العميل، حساب بياف تتضمن

 عن حاإلفصا  طلبات يقدموف الذين ادلستفيدين
 البنك عمالء فيها قاـ اليت احلاالت يف ادلعلومات

 الشيكات أي كافية، غري أبرصدة شيكات إبصدار
 وجود عدـ الحظنا مراجعتنا، أثناء .ردىا يتم اليت

 الذي الفرد أف لضماف العمالء ىوية لتحديد عملية

 ىوية لتحديد كافية عملية وجود عدـ يؤدي قد
 معلومات عن دقيقة غري إفصاح عملية إىل العمالء
 قد الذي األمر وىو الصلة، ذات غري لألطراؼ العمالء

 .السمعة على سلاطر يوِجد



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

404 
 

 احلساب، من ادلستفيد الشخص ىو ادلعلومات يطلب
 .للمستفيد القانونيوف فادلمثلو  ىم ادلمثلني أف أو

 رد اإلدارة التوصية
 لتحديد عملية وضع ضماف البنك إدارة على يتعني
 ادلعلومات يطلب الذي الفرد أف لضماف الءالعم ىوية
 ىم ادلمثلني أف أو احلساب من ادلستفيد الشخص ىو

 .للمستفيد القانونيوف ادلمثلوف

 ال يوجد

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :معاجلة ادلعامالت اإلئتمانيةفيما يلي تدقيق 

 ئتمانيةاإل ادلعامالت معاجلةتدقيق  :33جدول رقم 
 مرتفعة تصنيف ادلخاطر وحدة إدارة اإلئتماف الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 للُمعدّ  رقابية ضوابط وجود عدـ الحظنا مراجعتنا، أثناء
راجع/ 

ُ
 ادلعلومات إبدخاؿ اخلاص النظاـ على ادل

 تشمل واليت واعتمادىا، صحتها من والتحقق االئتمانية
 والتصريح واالستخدامات، عديلها،وت احلدود، وضع

 حيث النظاـ على للعمل تدفق وىناؾ. ابلبطاقات
 إىل اإلدخاؿ مرحلة من مراحل على ادلعاملة تنتقل
 ىذه كل أف الحظنا أننا غري ابلبطاقة، التصريح مرحلة

 نقلها يتم وال ادلوظفني، بواسطة إجراؤىا ؽلكن ادلراحل
 .النظاـ عرب سلتلفني موظفني إىل

 يدوية توزيع عملية ىناؾ أبف إعالمنا مت ذلك، ومع
 .الطلبات تقدمي مراحل مع للتعامل مطبقة

راجع/  للُمعدّ  كافية رقابية ضوابط وجود عدـ ظل يف
ُ
 ادل

 أخطاء وقوع خطر ىناؾ والواجبات، ادلهاـ فصل وعدـ
 .احتيالية معامالت إجراء أو

 رد اإلدارة التوصية
 كاؼ   فصل إجراء ارإعتب البنك إدارة على يتعني

/  للُمعدّ  كافية رقابية ضوابط ووضع والواجبات للمهاـ
راجع

ُ
 الطلبات تقدمي مراحل خالؿ من النظاـ على ادل

 .SGB يف العديدة

 يتعلق فيما النظاـ خالؿ من آيل بشكل التوزيع يتم
 ؽلكن فإنو ذلك، ومع، التصريح وحدود ادللفات بعدد
 .األمر لـز ذاإ التوزيع تغيري اإلدارة دلدير

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 :إتفاقيات القروضفيما يلي تدقيق 

 القروض إتفاقياتتدقيق  :33جدول رقم 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر إدارة اإلئتماف الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 قياسيةال القروض اتفاقيات أف الحظنا مراجعتنا، أثناء

 مستند بتنسيق تكوف SGB نظاـ من الناشئة
Microsoft word، ربرير لإلدارة وؽلكن 

 .تعديلها أو االتفاقيات

 القروض اتفاقيات تعديل إمكانية يف يتمثل خطر ىناؾ
 قد الذي األمر احتيايل، أو خاطئ بشكل القياسية

 .قانونية سلاطر إىل البنك يعّرض

 رد اإلدارة التوصية
 من القروض اتفاقيات إنشاء إعتبار البنك لىع يتعني
 حالة ويف تعديلو، أو ربريره ؽلكن ال بتنسيق النظاـ
 مراجعتها ينبغي عليها، تعديالت إجراء ضرورة

 ويتعني. احملددة الصالحيات إحدى من واعتمادىا
 الشروط على ذُبرى تعديالت أي اعتماد يتم أف أيًضا

 .القانونية اإلدارة جانب من القياسية والبنود

  .جيدة مالحظة أخذ مت
 .بو ادلوصى النحو على التعديل إجراء يتم سوؼ

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :وظيفة التحصيلفيما يلي تدقيق 

 التحصيل وظيفةتدقيق  :33جدول رقم 
الوحدة ادلدقق 

 فيها
 -لألفراد ادلصرفية اخلدمات

 ستغالؿاال -وادلتابعة التحصيل
 متوسطة تصنيف ادلخاطر

 التأثري مالحظات ادلدقق
 إنشاء عدـ الحظنا التحصيل، لوظيفة مراجعتنا أثناء
 استحقاؽ بتواريخ يتعلق فيما تنبيهات نظاـ أي

. القانونية اإلدارة إىل وربويلها العمالء من ادلدفوعات
 اليدوية الضوابط على احلايل الوقت يف اإلدارة وتعتمد

 للعمالء االئتمانية ادلعلومات تقارير استخراج طريق عن
 .النظاـ من

 التحصيل وحدة على كافية ضوابط وجود عدـ إف
 قد ادلدفوعات استحقاؽ بتواريخ ادلستخدمني لتنبيو
 مث ومن ادلدفوعات، ربصيل عدـ أو أتخر إىل يؤدي
 .التحصيل عملية وفاعلية كفاءة عدـ
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 رد اإلدارة التوصية
 النظاـ ربديث االعتبار يف االخذ دارةاإل على يتعني

 بتواريخ يتعلق فيما التنبيهات إنشاء وظائف إلضافة
 .القانونية اإلدارة إىل وربويلها ادلدفوعات استحقاؽ

 يتعلق فيما آلية بصورة ادلعلومات بتزويد النظاـ يقـو
 رسائل ذلك يف دبا SMS طريق عن ابدلتأخرات

 للتأقلم نظاـ عن ثحب عملية يف ضلن. للمدراء ربذيرية
 .احلايل األعماؿ سري مع

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :تراخيص اإلئتماف ادلؤقتةفيما يلي تدقيق 

 ادلؤقتة اإلئتمان تراليصتدقيق  :33جدول رقم 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر قسم اإلئتماف الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 على احلصوؿ بطلب اخلاصة اإلجراءات ؼلص مافي

 أجل من وذلك( واحدة دلرة) ادلؤقتة اإلئتماف تراخيص
 :يلي ما مالحظة مت. زلددة عملية أتدية

 على احلصوؿ لطلب ادلستمرة ادلراقبة غياب -
  العمالء، قبل من( واحدة دلرة) ادلؤقتة الًتاخيص

 والفرع؛ االئتماف نوع حسب
 على احلصوؿ طلبات يعصب وإدارة مراقبة تتم -

 عرب( واحدة دلرة) ادلؤقتة الًتاخيص
 غلعل ما ،Microsoft Outlookبررلية
 الفروع عدد تزايد أخذ عند السيما صعبة ادلهمة
 .االعتبار بعني

 أف ؽلكن أنو حيث االئتماف لسياسة االمتثاؿ عدـ
 ادلؤقتة الًتاخيص على احلصوؿ طلب استخداـ يتزايد

 ادلؤقتة الًتاخيص على احلصوؿ ؼلفي قد(. واحدة دلرة)
 مزدوجة أو صحيحة غري سبويل عملية( واحدة دلرة)

 تسهيالت العميل لدى يكوف عندما خصوصاً  للنشاط
 .آخر بنك يف ائتمانية

 رد اإلدارة التوصية
 طلب دلراقبة ودائمة أوتوماتيكية إجراءات وضع

 موالتحك(  واحدة دلرة)  ادلؤقتة الًتاخيص على احلصوؿ
 .فيها

 .االئتماف لسياسة االمتثاؿ ضماف البنك على غلب 

 التجارية واإلسًتاتيجية ادلخاطر إسًتاتيجية تتطلب
 ادلؤقتة الًتاخيص على احلصوؿ طلب استخداـ للبنك

 طرح على يعمل البنك فإف ذلك ومع(. واحدة دلرة)
 يتم سوؼ.  العملية ىذه إدارة لتحسني عمل سري نظاـ

 .قريباً  االئتمانية نكالب سياسة ربديث
 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 :جلنة األصوؿ واخلصوماتفيما يلي تدقيق 

 واخلصومات األصول جلنةتدقيق  :33جدول رقم 
 مرتفع تصنيف ادلخاطر إدارة ادلخاطر الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 إنشائها منذ اخلصـوو  األصوؿ إدارة جلنة عقدت -

 مل الواقع، يف. xxxx ماي شهر يف واحداً  اجتماعاً 
 احملافظة لضماف السيولة لفجوة حدود بوضع البنك يقم

 .مناسب مستوى عند للبنك النقدية السيولة على
 لالنتشار أو للقطاع وفقاً  حدود بوضع البنك يقم مل -

 .الًتكيز سلاطر إدارة أجل من اجلغرايف

 الًتكيز سلاطر على السيطرة على ادرق غري البنك
 .والسيولة

 رد اإلدارة التوصية
 اجلغرايف االنتشار حيث من حدود وضع غلب -

 .البنك يقدمها اليت والقروض والقطاعات
 دوري بشكل النظر إعادة ادلخاطر إدارة قسم على -
 االعتبار يف واضعاً  االقتصادية القطاعات حدود يف

 .ادلختلفة والسوقية االقتصادية ادلتغريات
 أجل من النظاـ يف عليو ادلواَفق الطرؼ إدخاؿ غلب -

 منطقة أو صناعة حريف، على ادلفرط االعتماد ذبنب
 .معينة جغرافية

 ال يوجد

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 

 :االئتمانية الكفاءة قياسأدوات فيما يلي تدقيق 

 االئتمانية الكفاءة قياس اتأدو تدقيق  :31جدول رقم 
 منخفضة تصنيف ادلخاطر اإلدارة ادلالية الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 الكفاءة قياس واتأد" إبستخداـ البنك يقـو ال

 .لألفراد ادلصرفية للخدمات" اإلئتمانية
 إىل اإلئتمانية اجلدارة قياس واتأد غياب يؤدي قد

 .البنك يتكبدىا اليت فاإلئتما سلاطر زايدة
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 رد اإلدارة التوصية
 اإلئتمانية اجلدارة قياس واتأد تطبيق يتم أف غلب

 .لألفراد ادلصرفية للخدمات
 قروض على مقتصرة اجلزائر يف التجزئة قروض تزاؿ ال

 القروض إطالؽ إعادة احلكومة قررت كما. اإلسكاف
 اخلليج بنك سيقـو ،xxxx عاـ هناية يف اإلستهالكية

 لعمالء اإلئتمانية اجلدارة قياس أدوات بتطبيق اجلزائري
 .لألفراد للخدمات البنك اسًتاتيجية على بناءا التجزئة

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :السيولة سلاطرإدارة فيما يلي تدقيق 

 السيولة سلاطر إدارةتدقيق  :30جدول رقم 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر السيولة سلاطر إدارة/ ادلخاطر إدارة الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 إدارة طريق عن األجل قصرية السيولة متطلبات مراقبة تتم

 تقليدية أدوات حالياَ  اخلزينة إدارة تستخدـ. يومياً  اخلزينة
 من الشركة األداة ىذه سُبكن مل(. اإلكساؿ) برانمج مثل

 إلنتاج واضحة زمنية فًتة تغطي دقيقة سيولة فجوة إنشاء
 يومي أو زمين بشكل اإلستحقاؽ حسب عمومية ميزانية

 معني اتريخ يف ىي كما ادلالية إحتياجاهتا ربليل و لتحديد
 (.احلاضر أو ادلاضي يف سواء)

 ربقيق على البنك قدرة عدـ من الناشئ اخلطر
 .االوقات صبيع يف ادلالية اإللتزامات صبيع

 رد اإلدارة التوصية
 :الكافية النقود إدارة من كجزء يلي فيما النظر غلب

 لتقدمي كافية إجراءات و سياسات تطبيق غلب -
 السيولة و ادلخاطر إدارة سياسات لتقييم التوجيهات

 .ادلؤسسة يف تطبيقها سيتم اليت
 خاصة حدود و سياسات ادلؤسسة سبتلك أف غلب -

 األجل قصرية السيولة تعرضات من للحد ابلسيولة
 ادلستوى لتحديد كافياً  ىذا سيكوف. يومي بشكل

 .النقدية التدفقات تطابق لعدـ األقصى

 ادلراجعة قيد وىو ابخلزينة ادلتعلق اإلجراء إعداد مت
 وضع على لإلجراء النهائية ادلراجعة تعتمد. حالياً 

 إجراء بعد و أعاله ادلذكورة السيولة فجوات حدود
 .الربانمج على التبديل

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :صدرادل
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 :السيولة طوارئخطة فيما يلي تدقيق 
 السيولة طوارئ لطةتدقيق  :35جدول رقم 

 متوسطة تصنيف ادلخاطر السيولة سلاطر إدارة/ ادلخاطر إدارة الوحدة ادلدقق فيها
 التأثري مالحظات ادلدقق

 و السيولة ارئطو  خطة إبعداد قاـ البنك أف الحظنا لقد
 .شاملة ليست لكنها

 ربقيق على البنك قدرة عدـ من الناشئ اخلطر
 .األوقات صبيع يف ادلالية اإللتزامات صبيع

 رد اإلدارة التوصية
 قبل من السائلة لألصوؿ بديلة مصادر ربديد يتم أف غلب

 متطلبات ربقيق لضماف رمسية خطة ضمن التنفيذية اللجنة
(. األجنبية العمالت و ابلدينار) وقاتاأل صبيع يف السيولة

. ادلؤسسة سيولة إدارة عملية من كجزء ىذا مشل غلب و
 مثل البديلة، ادلصادر بتفصيل اخلطة ىذه تقـو أف غلب
 إىل أيضاَ  تشري وقد. النقدية األسواؽ أو التمويل إعادة

 اإلئتماف لتعزيز أخرى تقنيات أي أو الضماانت إستخداـ
 .اإلحتماالت من واسع نطاؽ ترب التداوؿ دلواصلة

 جلنة على منها جزء وعرض الطوارئ خطة إعداد مت
 إهنائها يتم أف فقط يبقى و. ادلطلوابت و األصوؿ
 .ذلا الكاملة الوثيقة وعرض

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 :SWIFT نظاـإجراءات فيما يلي تدقيق 

 SWIFT نظام إجراءاتتدقيق  :35جدول رقم 
 متوسطة تصنيف ادلخاطر اخلزينة إدارة و العمليات الوحدة ادلدقق فيها

 التأثري مالحظات ادلدقق
 و سياسات يوجد ،ال مراجعتنا خالؿ الحظنا

 ،SWIFT النقل أبنظمة متعلقة رمسية إجراءات
 الالزمة الصالحيات مستوايت و هبا، ادلرتبطة احملطات

 .الرسائل نقل يتم أف قبل

 عدـ إىل اإلجراءات و السياسات غياب يؤدي قد
 وقد تشغيلية، كفاءة وجود عدـ و العمليات وضوح
 اإلدارة نية مع توافق على ليست القسم شلارسات تكوف

 .التنظيمية ادلتطلبات و
 رد اإلدارة التوصية

 لنظاـ رمسية واجراءات سياسات إعداد من البد
SWIFT ادلعنية األطراؼ صبيع إبالغ و. 

 ما إعتمادىا و صحتها، من التحقق اإلجراءات، إعداد
 . مستمرا زاؿ

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
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 :العميل ىويةربديد فيما يلي تدقيق 
 العميل هوية حتديدتدقيق  :33جدول رقم 

 مرتفعة تصنيف ادلخاطر اإللتزاـ إدارة الوحدة ادلدقق فيها
 لتأثريا مالحظات ادلدقق

 اليت التدابري من عدد على تنص اجلزائر بنك تعليمات
 ىوية بتحديد يتعلق فيما منها التأكد البنك علي غلب

 االلتزاـ إدارة مشاركة عدـ الحظنا ذلك ومع. العمالء
 قاعدة ربديث لضماف ادلعنية اجلهات سلتلف مع

 .دوري أساس على والسجالت العمالء بياانت

 غري البنك لدي ادلتوفرة مالءالع معلومات تكوف قد
 .الرقابية اجلهات من مطلوب ىو كما وكاملة زلدثة

 رد اإلدارة التوصية
  تعليمات تطبيق من االلتزاـ إدارة  تتأكد أف غلب
 سيما وال ادلعنية االقساـ صبيع قبل من ادلركزي البنك

 .الفروع مع

 ادللف ربديث ومراقبة أبسبتة سيسمح اجلديد الربانمج
 .عميلك اعرؼ وتطبيق للعمالء خصيالش

 ادلدققبناءا على تقارير  الباحثمن إعداد  :ادلصدر
 مصرف السالم مستوى على ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تدقيق: الثاينادلطلب 

 .مصرؼ السالـ اجلزائرسنحاوؿ التطرؽ لتدقيق العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر على مستوى 

 AL SALAM BANK Algeriaمصرف السالم  عن تعريفية ةحمل الفرع األول:

 .مصرؼ السالـ اجلزائرسنحاوؿ من خالؿ ىذا الفرع إعطاء حملة تعريفية حوؿ 

 وإبدارة التدقيق AL SALAM BANK Algeriaالنشأة التارخيية والتعريف دبصرف السالم أوال: 

 كافة يف اإلسالمية الشريعة ـووفقا ألحكا اجلزائرية، للقوانني طبقا يعمل مشويل بنك اجلزائر،- السالـ مصرؼ
 ليبدأ ،2008 سبتمرب يف اجلزائر بنك قبل من ادلصرؼ اعتماد مت اخلليجي، اجلزائري للتعاوف كثمرة تعامالتو.

 واضحة اسًتاتيجية وفق يعمل اجلزائر- السالـ مصرؼ إف. مبتكرة مصرفية خدمات تقدمي مستهدفا نشاطو مزاولة
 عصرية مصرفية خدمات تقدمي خالؿ من ابجلزائر، احليوية ادلرافق صبيع يف اديةاالقتص ومتطلبات التنمية تتماشى

 وادلتعاملني، السوؽ، حاجيات تلبية بغية اجلزائري، الشعب لدى الراسخة والقيم األصيلة ادلبادئ من تنبع
 1واالقتصاد. الشريعة يف العلماء كبار من تتكوف شرعية ىيئة وتضبط معامالتو وادلستثمرين،
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وظيفيا فهي اتبعة للجنة  ، فهي اتبعة إداراي للمدير العاـ، أمادلصرؼا يف مستقلة إدارة التدقيق إدارة تُعترب
 :وضع إدارة التدقيق ضمن اذليكل التنظيمي دلصرؼ السالـ اجلزائرسبفيما يلي و  ،التدقيق

 صرف السالم اجلزائردلذليكل التنظيمي اة التدقيق ضمن متوضع إدار  :30رقم  شكل

 
 ابلبنك زلل الدراسةواثئق تنظيمية داخلية على مستوى إدارة التدقيق  ادلصدر:

 AL SALAM BANK Algeriaمنتجات مصرف السالم : يااثن

 وػلرص على ادلعاصرة الصريفة صاغتو شلا وخدمات مبتكرة منتجات رلموعة اجلزائر-السالـ مصرؼ يقًتح
 :1، وتتمثل يفتقدؽلها حسن
 ؿ،اإلستغال رلاؿ يف اإلحتياجات وكافة ادلشاريع اإلستثمارية، ؽلوؿ اجلزائر-السالـ التمويل: مصرؼ عمليات 

 ادلشاركة؛ ادلضاربة؛ اإلجارة؛ ادلراحبة؛ اإلستصناع؛ السلم؛ البيع :منها سبويلية صيغ عدة طريق واإلستهالؾ عن
 وغريىم؛ اآلجل؛ ابلتقسيط؛ البيع

 يقًتح حيث أتخري، دوف الدولية التجارية التػعامالت تنفػيذ يضمن اجلزائر،-السالـ مصرؼ :اخلارجية التجارة 
 وخطاابت ادلستنديّة؛ التعهدات العمليات: الدويل ادلستوى على الدفع وسائل :من لةوفّعا سريعة خدمات
 البنكية؛ الضماف

 سندات خالؿ: إكتتاب من وآمنة جذابة حلوؿ يقًتح اجلزائر-السالـصرؼ واإلدخار: م اإلستثمار 
 ؛ وغريىا؛اإلستثمار ؛ حساابت(أمنييت) التوفري أمنييت(؛ بطاقة) التوفري دفًت اإلستثمار؛ فتح

 ؛ "مباشر السالـ" بعد عن ادلصرفية اخلدمات اآليل؛ الدفع أدوات طريق عن األمواؿ ربويل اخلدمات: خدمة
 فيزا السالـ ؛ بطاقات"آمنة" اإللكًتونية الدفع ؛ بطاقة"سويفيت" سويفت مايل بنكنغ"؛ خدمة موابيل" خدمة

اآليل؛  الدفع ماكينات ؛"أماف" ماانتاأل ؛ خزاانت "E-Amina"األنًتنت عرب الدفع الدولية؛ خدمة
 اآليل؛ وغريىا. الصراؼ ماكينات
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 AL SALAM BANK Algeriaصيغ التمويل اإلسالمي اليت مينحها مصرف السالم : اثلثا
 :1اجلزائر يف السالـ مصرؼ ؽلنحها اليت اإلسالمي التمويل صيغتتمثل 

 التعاوف ينظم مشروع عقد وىي اآلخر من وعمل الطرفني أحد من دباؿ الربح يف شركة عقد: وىي ادلضاربة
 بني ومشاعا مشًتكاً، عنها الناتج الربح يكوف حبيث أخرى، جهة من والعمل جهة من ادلاؿ رأس بني االستثماري

 العمل عليو الذي الطرؼ ويسمى ،(ادلاؿ رب) ادلاؿ رأس يدفع الذي الطرؼ ويسمى. عليو يتفقاف ما وفق طرفيها
 ادلاؿ رب فيها يفوض اليتوىي  ادلطلقة ادلضاربةىناؾ نوعاف من ادلضاربة،  .(ادلقارض) أو( عاملال) أو( ادلضارب)

 ادلضاربة، و واسعة تقديرية بسلطات فيها يعمل حيث بقيود، يقيده أف دوف ادلضاربة عمليات يدير أف يف ادلضارب
 ؽلنع ال دبا مناسباً  يراه ما وبكل فيو يعمل الذي اجملاؿ أو ابدلكاف ادلضارب ادلاؿ رب فيها يقيد اليت ىيو  ادلقيدة

 أو صفقة يف وادلتعامل ادلصرؼ بني مشاركة عقدوىو  ادلضاربة عقديربط ادلتعامل مع البنك  .العمل عن ادلضارب
 النسب حبسب بينهما الربح يوزع أف على وتنفيذه إبدارتو ادلتعامل ويتكفل بتمويلو ادلصرؼ يقـو/ يسهم مشروع
 ؛عليها ادلتفق

 يكوف وقد ادلستقبل يف زلدد موعد إىل الثمن دفع أتجيل على العاقداف فيو يتفق الذي البيع ىو: و اآلجل البيع
 بشراء ادلصرؼ خالذلا من يقـو صيغة ىي ادلصرؼ لدى األجل بيع يغةفص .أقساط على أو واحدة صبلة الدفع
 للضماف الناقل القبض وقبضها ذلا سبلكو بعد ويقـو ادلتعامل، طلب على بناء معدات أو آالت أو بضائع أو سلع

 ىو ما ؽللك حىت يبيع ال ادلصرؼ ألف ادلصرؼ، ؽللكو ال دلا بيع العملية يف ليس مث ومن، ابألجل للمتعامل ببيعها
 مل ما ربح على تنطوي ال العملية ىذه أف كما وصف، دلا مطابقا كاف إذا لريى عليو ويعرضو ادلتعامل من مطلوب
 لدى األجل بيع صيغ تتوزع، و اذلالؾ تبعة يتحمل وضامنا قابضا فأصبح اشًتاه ما قبض قد ادلصرؼ ألف يضمن،
 خالؿ من للمؤسسات األجل بيع صيغ تتم، لألفراد األجل بيع وصيغ للمؤسسات األجل بيع صيغ بني ادلصرؼ

 دفع تقسيط خالؿ من فرادلأل األجل بيع صيغة تتم، أقساط على أو واحدة دفعة زلدد أجل إىل الثمن دفع أتجيل
 .ابلتقسيط البيع صيغة وفق زلدد ألجل الثمن

 على بناءً  زلددة دبواصفات منقولة غري أو منقولة ألصوؿ ادلصرؼ شراء عملية ىي: ابلشراء للواعد ادلراحبة
 ىامش يهاإل مضافا التكلفة يتضمن بثمن وقبضها سبلكها بعد مراحبة بيعها إعادة مث بشرائها ادلتعامل ووعد طلب

 ليست فهي مث ومن مراحبة، بيعها مث البضاعة شراء مث ابلشراء وعد من مكونة فالعملية .ادلتعامل من بو موعود ربح
 يبيع ال وىو ابلشراء، أمرا يتلقى ولكنو شيئا، يبيع أف يعرض ال ادلصرؼ ألف عنده، ليس ما اإلنساف بيع قبيل من

 العملية ىذه أف كما ال، أـ وصف دلا مطابقا كاف إذا لريى اآلمر يادلشًت  على ويعرضو مطلوب ىو ما ؽللك حىت
 .الضماف إليو فانتقل اشًتاىا اليت البضاعة قبض قد ادلصرؼ ألف يضمن، مل ما ربح على تنطوي ال
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 أو التعاقد عند ادلصرؼ ملك يف موجودة عينا دبقتضاه ادلصرؼ وادلتعامل يؤجر ادلصرؼ بني عقد ىو: اإلجارة
 العني ملكية فيها تنتقل وىي اليت ابلتمليك منتهية جارةإ :وىي نوعاف زلدد اتريخ يف تسلم ادلؤجر ذمة يف موصوفة
اثلث(؛  طرؼ من أو نفسو ادلتعامل من مشًتاة ادلؤجرة العني تكوف )قد اإلجارة مّدة هناية يف ادلستأجر إىل ادلؤجرة

 .اإلجارة مّدة هناية يف ادلؤجر إىل ادلستأجرة العني فيها تعود تشغيلية: وىي اليت جارةإ

 موضوع حبسب اثنتني صيغتني على االستصناع طريق عن التمويل إطار يف ادلصرؼ يعتمد: اإلستصناع
 يغةص :االستصناع موضوع حبسب الصيغة ذلذه تطبيقني بني وظليز، ادلوازي واإلستصناع االستصناع يغةالتمويل: ص
 يغةوىناؾ ص .ادلباين غري يف ادلوازي واالستصناع االستصناع يغة؛ صاينادلب يف ادلوازي واإلستصناع االستصناع
 قبل من مصنعة ذبهيزات أو سلع بشراء خالذلا من ادلصرؼ يقـو صيغة ىيو  :ابلبيع التوكيل مع االستصناع

 يكوف استصناع عقد: عقدين على تعتمد الصيغة ىذه فإف وعليو تسليمها، بعد بيعها يف يوكلو مث ادلتعامل
 .ادلصنوعات بيع يف ادلتعامل ادلصرؼ خاللو من يوكل ابلبيع توكيل وعقد صانعا، وادلتعامل مستصنعا فيو ادلصرؼ

 ومقبوضة لو شللوكة لديو متوافرة سيارات ببيع ادلصرؼ خالذلا من ـويق صيغة ىي: للسيارات ابلتقسيط البيع
 اليت السيارات سلزوف ضمن ادلتوافرة السيارات شراء ادلتعاملني على يعرض حيث للمتعاملني، ابلتقسيط قبلو من

 متوافرة غري ادلتعامل قبل من شراؤىا ادلرغوب السيارة كانت إذا. للضماف الناقل القبض وقبضها مسبقا اشًتاىا
 على يعرض ما للضماف الناقل القبض قبضها وعقب وسبلكها ابقتنائها يقـو ادلصرؼ فإف ادلصرؼ، سلزوف ضمن

 مطلوب ىو ما ؽللك حىت يبيع ال ادلصرؼ ألف ادلصرؼ، ؽللكو ال دلا بيع العملية يف ليس مث ومن .شراءىا ادلتعامل
 يضمن، مل ما ربح على تنطوي ال العملية ىذه أف كما وصف، دلا مطابقا كاف إذا لريى عليو ويعرضو ادلتعامل من
 وعد توقيع للمتعامل البيع يسبق ال .اذلالؾ تبعة يتحمل وضامنا قابضا فأصبح اشًتاه ما قبض قد ادلصرؼ ألف

 أي ادلتعامل على ليس مث ومن ابلشراء، وعدا بطلبو تقدمو عند احلالتني يف ادلتعامل يوقع ال حيث قبلو، من ابلشراء
 .ابلتقسيط البيع عقد توقيعو قبل التزاـ

 ابلبيع التوكيل وعقد السلم بيع عقد منفصلني عقدين على وتعتمد مرحلتني على تتم سبويل صيغة ىي: السلم
 بيع عقدفالسلم ىو  .تسليمها بعد بيعها يف يوكلو مث سلما ادلتعامل من بضائع أو سلع بشراء ادلصرؼ يقـو حيث

 معجال الثمن بدفع ادلشًتي يلتـز دبقتضاه ادلشًتي وىو( ادلسلم) وادلصرؼ البائع، وىو( إليو سلمادل) ادلتعامل بني
 .معلـو أجل يف ويسلم زلددة بصفات مضبوطا -ادلبيع- فيو ادلسلم يكوف أف على مؤجال ادلبيع استالـ مقابل

 مواصفاهتا سلعة على آخر طرؼ مع اثف مستقل سلم عقد يف ادلصرؼ دخوؿ يف يتمثلوىناؾ السلم ادلوازي و 
 أف دوف األوؿ السلم عقد ضمن ادلشًتاة السلعة بيع هبدؼ وذلك األوؿ السلم يف عليها ادلتعاقد للسلعة مطابقة

 بتوكيل ادلصرؼ خاللو من يقـو مستقل عقد وعقد التوكيل ابلبيع ى .األوؿ العقد نفاذ على الثاين العقد يعلق
 .معينة بشروط للمصرؼ تسليمها بعد السلم بيع عقد زلل السلع ببيع سلما البائع ادلتعامل
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 شركة فيهما الشركة وتكوف ادللك وشركة العقد شركة خالؿ من ادلصرؼ لدى ادلشاركة صيغ نفذ: تادلشاركة
 الذمة، يف التزاميهما أو عمليهما أو ماليهما خلط على أكثر أو اثنني تفاؽفشركة العقد ىي ا .متناقصة أو دائمة
 أو اذلبة أو الشراء أو اإلرث طريق عن دينا أو عينا فأكثر اثنني لكأما شركة ادللك فهي سب .سًتابحاال بقصد
 إال فيو التصرؼ من شلنوعا صاحبو نصيب يف أجنبيا منهما كل ويكوف التملك، أسباب من ذلك ضلو أو الوصية

 حيث ادلتعامل مع ادلصرؼ قدىايع شركة يى العقد شركة أساس على ادلصرؼ لدى ادلشاركة يغةأما ص .إبذنو
 ضمن عليها ادلتفق النسب على بناء احملقق الربح يقتسما أف على مشروع أو صفقة ماؿ رأس يف منهما كل يسهم
 شركة أساس على ادلصرؼ لدى ادلشاركة أما صيغة .موضوعها أو مدهتا انقضاء إىل قائمة الشركة وتظل العقد،
 لكل فيكوف عقار سبلك أو شراء يف دبشاركتو ادلتعامل طلب على بناء رؼادلص خالذلا من يقـو صيغة يى ادللك
 منتهية إجارة ادلتعامل إىل احلصة ىذه إبغلار ادلصرؼ يقـو ما أساسو وعلى ملكيتو يف شائعة حصة منهما

 .ابلتمليك

 السالم مصرف مستوى على هبا احمليطة وادلخاطر البنكية العمليات تدقيق: الثاينالفرع 

 .صرؼ السالـ اجلزائرمسنحاوؿ التطرؽ لتدقيق العمليات البنكية وادلخاطر احمليطة هبا على مستوى 

 اإلطار العام للتدقيق الداللي للعمليات البنكية ادلتعلقة ابلصريفة اإلسالمية وادلخاطر احمليطة هباأوال: 

احلديث أطراؼ ، من خالؿ 1بعد عملية احلوار والنقاش، أخذا وردا، مع مدير التدقيق ابلبنك زلل الدراسة
ادلفتوحة واليت زبص  النقاطواليت تضمنت رلموعة من  2021ف خالؿ شهر جوامعو دبقر مكتبو  أجريناهالذي 
وبعد عملية ، اهب احمليطة وادلخاطر اإلسالمية ابلصريفة ادلتعلقة البنكية للعمليات الداخلي للتدقيق العاـ اإلطار

اصة ابلبنك )السيما التقارير السنوية اخلالبحث والتمعن والتلخيص من بعض الواثئق وادلستندات ادلتعددة ادلصادر 
بعملية زلاكاة وقيامنا واليت ذلا عالقة ابلصريفة اإلسالمية، واليت مت ربميلها من ادلوقع اإللكًتوين اخلاص ابلبنك( 

فقد ، احمليط هباعلى عمليات الصريفة اإلسالمية وادلخاطر  شاملة خبصوص إجراءات وسريورة عمليات التدقيق
 هبا احمليطة وادلخاطر اإلسالمية ابلصريفة ادلتعلقة البنكية للعمليات الداخلي للتدقيق العاـ اإلطارأف إستخلصنا 

 يتمثل فيما يلي:

 على االطالع خالؿ من منها احلد وإجراءات هبا احمليطة وادلخاطر اإلسالمية الصريفة عمليات على التعرؼ -
 ؛هبا خلاصةا التطبيقية التعليمات

 اإلدارة ورللس ادلصرفية واللجنة ادلركزي والبنك والقرض النقد رللس قرارات وتنفيذ بتطبيق اإللتزاـ من التحقق -
 ؛اإلسالمية الصريفة عمليات تنفيذ ؼلص فيما للبنك العليا واإلدارة
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 ؛سالميةاإل الصريفة قسم يف هبا ادلعموؿ( العمل دليل) لإلجراءات إرشادات دليل على اإلطالع -
 ؛اإلسالمية الصريفة قسم عمليات يف ادلتبعة اإلجراءات دليل وتقييم فحص -
 ؛اإلسالمية الصريفة قسم يف بو وادلعموؿ ادلوضوع الداخلية الرقابة نظاـ تدقيق -
 ؛البنكي والتنظيم التشريع يقتضيو دبا اإلسالمية الصريفة عمليات تنفيذ صحة من التحقق -
 ؛اإلسالمية الصريفة لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني لكافة اؿواالمتث االلتزاـ من التحقق -
 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإكتشاؼ اإلسالمية الصريفة عمليات لتقييم دوراي التدقيق خطط إعداد -
 لعملياتا على ادلطبقة البنكية ابلشروط ادلتعلقة العامة للقواعد احملدد 01-20 النظاـ بنود تطبيق من التأكد -

 ؛ادلصرفية
 شلارستها وقواعد اإلسالمية ابلصريفة ادلتعلقة البنكية للعمليات احملدد 02-20 النظاـ بنود تطبيق من التأكد -

 ؛وادلالية وادلؤسسات البنوؾ طرؼ من
 واألنظمة القوانني عليو تنص ما حسب إسالمية سبويل أداة لكل ادلناسبة ادلوجودات زبصيص من التأكد -

 ؛البنكية والتعليمات
 ربديث ويتم اإلسالمية، الشريعة مع تتوافق ال اليت واخلدمات السلع من شلنوعات قائمة إنشاء من التأكد -

 ؛دوراي ادلعتمدة القائمة
 وتبعا اإلسالمية الصريفة عمليات لنوع ووفقا ودقيق، واضح بشكل ادلخاطر إدارة أىداؼ ربديد من التحقق -

 ؛زلدد زمين جلدوؿ
 ؛ومتابعتها وربليلها، اإلسالمية الصريفة بنشاط ربيط اليت ادلخاطر دربدي من التحقق -
 إسًتاتيجية خالؿ من واالستثمار التمويل سلاطر حلجم اإلصبالية للحدود اإلدارة رللس إبقرار العمل من التحقق -

 ؛اإلسالمي التمويل
 اإلسالمية الصريفة سلاطر رةإبدا ادلتعلقة وادلسؤوليات للصالحيات اإلدارة رللس إبقرار العمل من التحقق -

 التمويل أنشطة ذباوز عدـ من والتأكد الصالحيات، بتلك االلتزاـ مدى ومراقبة التنفيذية اإلدارة مع ابلتنسيق
 ؛ادلعتمدة للسقوؼ واالستثمار

 مصفوفة ووضع اإلسالمية، الصريفة سلاطر إدارة تقارير لكتابة قياسية تقارير صيغة تصميم عمل من التحقق -
 ؛التقرير هناية يف اإلسالمية الصريفة سلاطر إدارة رأي تتضمن وأثره، حدوثو إمكانية وربديد خطر

 كفاءة من تتأكد وأف معها، ادلتعامل لألطراؼ ادلقبولة اإلسالمية الصريفة سلاطر مستوى ربديد من التحقق -
 مستوى على العالية االئتماف رسلاط سلاطرىا؛ مع يتناسب العمليات على للعائد ادلتوقع ادلعدؿ: يلي ما إدارة
 أو معني اقتصادي نشاط أو التمويل أدوات حوؿ ادلخاطر تركز ككل؛ احملفظة مستوى على أو عملية كل

 ؛زلدد جغرايف توزيع
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 سبكن زلددة دلعلومات وفقا( حكومات شركات، أفراد،) معها ادلتعامل األطراؼ فئات تصنيف من التحقق -
 ؛التمويل منحهم قبل هبم ادلتعلقة اإلسالمية الصريفة سلاطر لطبيعة شامل تقييم إجراء من ادلصرؼ

 أو الشرعية القضااي مع للتعامل متعددة إسالمية سبويل أدوات ذلا اليت اجلديدة ادلشروعات تصنيف من التحقق -
 ؛للزابئن الضريبية أو القانونية

 اقًتاحها سبق اليت اجلديدة التمويل ضعرو  تطابق مدى من للتأكد الشرعية الرقابة ىيئة رأي أخذ من التحقق -
 أف غلوز كما العقود، على طارئة تعديالت أي االعتبار بنظر األخذ مع الشريعة، مع تطابقها مدى من للتأكد

 ادلقًتح. ادلشروع جدوى مدى لتقييم( ادلثاؿ سبيل على مهندسا) مالئما فنيا خبرياً  ادلؤسسات تلك تستخدـ

 يغ التمويل اإلسالمية وادلخاطر احمليطة هباعض صبالتدقيق الداللي ل: اثنيا

بعد عملية البحث والتمعن والتلخيص من بعض الواثئق وادلستندات ادلتعددة ادلصادر )السيما التقارير السنوية 
اخلاصة ابلبنك زلل الدراسة واليت مت ربميلها من ادلوقع اإللكًتوين اخلاص ابلبنك( واليت ذلا عالقة ابلصريفة 

على سلتلف صيغ التمويل  بعملية زلاكاة شاملة خبصوص إجراءات وسريورة عمليات التدقيقمية، وقيامنا اإلسال
 اإلسالمية وادلخاطر احمليط هبا، فقد إستخلصنا أف تدقيق صيغ التمويل اإلسالمية تلك يتم كما يلي:

 هبا: احمليطة البنكية وادلخاطر ادلضاربة بصيغة التمويل عمليات تدقيق
 ؛هبا احمليطة وادلخاطر ادلضاربة بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل ملشا فهم -
 ؛ادلضاربة بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلضاربة بصيغة التمويل سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلضاربة بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلضاربة بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلضاربة بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات فويضاتالت ومستوى الصالحيات وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل ادلضاربة بصيغة
 ؛البنك مستوى على ادلضاربة بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع ادلضاربة بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من التحقق -
 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على ادلضاربة بصيغة مويلالت ملفات ودراسة فحص -

 ؛اجلديدة
 ؛ادلضاربة بصيغة التمويل وشروط أبركاف والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛ادلضاربة بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من التحقق -
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 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا ادلضاربة بصيغة التمويل طلبات سالمةو  صحة من التحقق -
 مستندات: ؾ الضرورية والواثئق للمستندات الطلب تضمن وجوب إىل إضافة سبويلو، ادلراد وابدلشروع ابلعميل

 تكوف أخرى واثئق أي ،للمشروع االقتصادية اجلدوى دراسة للمشروع، ادلالية القوائم التجاري، السجل عن
 ؛مطلوبة

 قبل من ادلقدمة والبياانت ادلعلومات وربليل والدراسة البحث وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -
 ؛العميل

 ؛لذلك ادلفوضة السلطات طرؼ من التمويل قرار ازباذ وسالمة صحة من التحقق -
 حسب التمويل صرؼ مث وتوقيعها قودالع ذبهيز خالؿ من التمويل قرار تنفيذ وسالمة صحة من التحقق -

 ؛للعقد ادلرفق الربانمج
 ؛ادلكتبية وادلتابعة ادليدانية ادلتابعة خالؿ من التمويل عملية وتقومي متابعة وسالمة صحة من التحقق -
 ؛ادلضاربة عملية عن الناصبة واخلسائر األرابح توزيع وسالمة صحة من التحقق -
 يف يتم التسجيل وأف ادلضاربة بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 ؛يومو
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة للمخاطر ادلضاربة بصيغة
 هبا: حمليطةا البنكية وادلخاطر ادلشاركة بصيغة التمويل عمليات تدقيق

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر ادلشاركة بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛ادلشاركة بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلشاركة بصيغة لالتموي سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلشاركة بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلشاركة بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلشاركة بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى صالحياتال وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل ادلشاركة بصيغة
 ؛البنك مستوى على ادلشاركة بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع ادلشاركة بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من التحقق -
 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على ادلشاركة بصيغة التمويل ملفات ودراسة صفح -

 ؛اجلديدة
 ؛ادلشاركة بصيغة التمويل وشروط أبركاف والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
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 ؛ةادلشارك بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من التحقق -
 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا ادلشاركة بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 ؛الضرورية والواثئق للمستندات الطلب تضمن وجوب إىل إضافة سبويلو، ادلراد وابدلشروع ابلعميل
 وادلستندات والبياانت تادلعلوما وربليل والدراسة البحث وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -

 ادلالية والسالمة واخلربة الشخصية حيث من العميل حالة دراسة يتم حبيث العميل، قبل من ادلقدمة
 ؛ادلناسبة والرحبية اإلجتماعي والعائد الشرعية الضوابط حيث من ادلشروع دراسة مث والضماانت،

 ؛لذلك ادلفوضة السلطات طرؼ من التمويل قرار ازباذ وسالمة صحة من التحقق -
 حسب التمويل صرؼ مث وتوقيعها العقود ذبهيز خالؿ من التمويل قرار تنفيذ وسالمة صحة من التحقق -

 ؛للعقد ادلرفق الربانمج
 ؛ادلكتبية وادلتابعة ادليدانية ادلتابعة خالؿ من التمويل عملية وتقومي متابعة وسالمة صحة من التحقق -
 ؛ادلشاركة عملية عن الناصبة واخلسائر األرابح توزيع وسالمة صحة من التحقق -
 يف يتم التسجيل وأف ادلشاركة بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 ؛يومو
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة خاطرللم ادلشاركة بصيغة
 هبا: احمليطة البنكية وادلخاطر ادلساقاة بصيغة التمويل عمليات تدقيق

 تتم إجراءات تدقيق عمليات صيغة ادلساقاة كالتايل:
 ؛هبا احمليطة وادلخاطر ادلساقاة بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛ادلساقاة بصيغة التمويل لعمليات ظمةادلن البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلساقاة بصيغة التمويل سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلساقاة بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلساقاة بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلساقاة بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى الصالحيات وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل ادلساقاة بصيغة
 ؛البنك مستوى ىعل ادلساقاة بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع ادلساقاة بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من التحقق -
 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على ادلساقاة بصيغة التمويل ملفات ودراسة فحص -

 ؛اجلديدة
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 ؛ادلساقاة بصيغة التمويل وشروط افأبرك والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛ادلساقاة بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من التحقق -
 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا ادلساقاة بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 للمستندات الطلب تضمن وجوب إىل إضافة سقيها، ادلراد شجارواأل وابألراضي للسقي الطالب ابلفالح
 ؛الضرورية والواثئق

 قبل من ادلقدمة والبياانت ادلعلومات وربليل والدراسة البحث وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -
 ؛الفالح

 ؛لذلك ادلفوضة السلطات طرؼ من التمويل قرار ازباذ وسالمة صحة من التحقق -
 حسب التمويل صرؼ مث وتوقيعها العقود ذبهيز خالؿ من التمويل قرار تنفيذ وسالمة ةصح من التحقق -

 ؛للعقد ادلرفق الربانمج
 ؛ادلكتبية وادلتابعة ادليدانية ادلتابعة خالؿ من التمويل عملية وتقومي متابعة وسالمة صحة من التحقق -
 ؛ادلساقاة عملية عن الناصبة الثروة توزيع وسالمة صحة من التحقق -
 يف يتم التسجيل وأف ادلساقاة بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 ؛يومو
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة للمخاطر ادلساقاة بصيغة
 هبا: احمليطة البنكية وادلخاطر ادلزارعة بصيغة لالتموي عمليات تدقيق

 تتم إجراءات تدقيق عمليات صيغة ادلزارعة كالتايل:
 ؛هبا احمليطة وادلخاطر ادلزارعة بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛ادلزارعة بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلزارعة بصيغة التمويل سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلزارعة بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلزارعة بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلزارعة بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة ةوصح سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى الصالحيات وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل ادلزارعة بصيغة
 ؛البنك مستوى على ادلزارعة بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع ادلزارعة بصيغة التمويل اتعملي إمتثاؿ من التحقق -
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 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على ادلزارعة بصيغة التمويل ملفات ودراسة فحص -
 ؛اجلديدة

 ؛ادلزارعة بصيغة التمويل وشروط أبركاف والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛ادلزارعة بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من حققالت -
 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا ادلزارعة بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 ؛الضرورية والواثئق مستنداتلل الطلب تضمن وجوب إىل إضافة وابحملصوؿ، زراعتها ادلراد وابألرض ابدلزارع
 قبل من ادلقدمة والبياانت ادلعلومات وربليل والدراسة البحث وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -

 ؛ادلزارع
 ؛لذلك ادلفوضة السلطات طرؼ من التمويل قرار ازباذ وسالمة صحة من التحقق -
 حسب التمويل صرؼ مث وتوقيعها ودالعق ذبهيز خالؿ من التمويل قرار تنفيذ وسالمة صحة من التحقق -

 ؛للعقد ادلرفق الربانمج
 ادلكتبية؛ وادلتابعة ادليدانية ادلتابعة خالؿ من التمويل عملية وتقومي متابعة وسالمة صحة من التحقق -
 ادلزارعة؛ عملية عن الناصبة الثروة توزيع وسالمة صحة من التحقق -
 يف يتم التسجيل وأف ادلزارعة بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 يومو؛
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة للمخاطر ادلزارعة بصيغة
 هبا: احمليطة البنكية خاطروادل( ابلشراء لآلمر ادلراحبة) ادلراحبة بصيغة التمويل عمليات تدقيق

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر ادلراحبة بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛ادلراحبة بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلراحبة بصيغة التمويل سلاطر ةإدار  لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛ادلراحبة بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلراحبة بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛ادلراحبة بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى الصالحيات وربديد لياتادلسؤو  فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل ادلراحبة بصيغة
 ؛البنك مستوى على ادلراحبة بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع ادلراحبة بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من التحقق -
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 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على ادلراحبة بصيغة التمويل ملفات ودراسة فحص -
 ؛اجلديدة

 ؛ادلراحبة بصيغة التمويل وشروط أبركاف والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛ادلراحبة بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من التحقق -
 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا ادلراحبة بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 والواثئق للمستندات الطلب تضمن وجوب إىل إضافة شراءىا، ادلراد ادلواد أو اآلالت أو وابلسلع ابلعميل
 ادلبدئية، الفاتورة ادلايل، ادلركز ،(والتجار الشركات ةحال يف) التجاري السجل عن مستندات: ؾ الضرورية

 ؛العميل طرؼ من ادلقدمة الضماانت التسليم، شروط
 وادلستندات والبياانت ادلعلومات وربليل والدراسة البحث وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -

 ؛ابلشراء اآلمر العميل قبل من ادلقدمة والواثئق
 ؛ابلشراء العميل إللزاـ ابلشراء الوعد عقد إبراـ وسالمة صحة من التحقق -
 من ادلراحبة زلل الشيء سبلك البنك على غلب حبيث ابدلراحبة، التمويل عملية تنفيذ وسالمة صحة من التحقق -

 ؛الثمن تسديد وكيفيات الربح وىامش التكلفة ربديد وكذا البيع عقد إبراـ أجل
 ؛النهائي العقد وإمضاء ربرير من البيع عقد إسباـ وسالمة صحة من التحقق -
 كافة على للوقوؼ دوري بشكل االستعالـ خالؿ من وذلك العميل متابعة عملية وسالمة صحة من التحقق -

 ؛التطورات
 يف يتم التسجيل وأف ادلراحبة بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 ؛يومو
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اتاإلجراء إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة للمخاطر ادلراحبة بصيغة
 هبا: احمليطة البنكية وادلخاطر السلم بصيغة التمويل عمليات تدقيق

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر السلم بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛السلم بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛السلم بصيغة التمويل سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛السلم بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛السلم بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة مةسال من التحقق -
 ؛السلم بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى الصالحيات وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل السلم بصيغة
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 ؛البنك مستوى على السلم بصيغة يلالتمو  عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع السلم بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من التحقق -
 ؛اجلديدة ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على السلم بصيغة التمويل ملفات ودراسة فحص -
 ؛السلم بصيغة التمويل وشروط أبركاف العقودو  ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛السلم بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من التحقق -
 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا السلم بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 للمستندات الطلب تضمن وجوب إىل إضافة ادلاؿ، ورأس( فيو ادلسلم) السلم ودبحل( إليو ادلسلم) ابلعميل
 ادلؤىالت القانوين، الشكل سبويلو، ادلطلوب ادلشروع عن اقتصادية جدوى دراسة: ؾ الضرورية والواثئق

 وسائر وجنسو بدقة ادلبيع( فيو ادلسلم) نوع ادلصرؼ، ذباه ابلتزاماتو للوفاء ادلقدمة الضماانت السابقة، واخلربات
 ؛ادلبيع لتسليم ادلطلوبة السلم مدة والكمية، القدر وكذلك ادلميزة الصفات

 والبياانت وادلعلومات الطلب وربليل والدراسة البحث وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -
 ؛العميل قبل من ادلقدمة والواثئق وادلستندات

 ؛العميل مع التعاقد وسالمة صحة من التحقق -
 ؛العملية تنفيذ وسالمة ةصح من التحقق -
 يف يتم التسجيل وأف السلم بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 ؛يومو
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة للمخاطر السلم بصيغة
 هبا: احمليطة البنكية وادلخاطر االستصناع بصيغة التمويل عمليات قيقتد

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر االستصناع بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛االستصناع بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛االستصناع بصيغة التمويل سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم للوائحوا القوانني كافة على االطالع -
 ؛االستصناع بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛االستصناع بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛االستصناع بصيغة لتمويلاب احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى الصالحيات وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل االستصناع بصيغة
 ؛البنك مستوى على االستصناع بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع صناعاالست بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من التحقق -



 ابجلزائر البنكية ادلؤسسات من رلموعة مستوى على ادلخاطر وإدارة التدقيق: الثالث الفصل

423 
 

 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على اإلستصناع بصيغة التمويل ملفات ودراسة فحص -
 ؛اجلديدة

 ؛االستصناع بصيغة التمويل وشروط أبركاف والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛االستصناع بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات دلراحلا وسالمة صحة من التحقق -
 وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا االستصناع بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 تضمن وجوب إىل إضافة ،(ادلصنوع) صناعتها ادلراد وابلسلعة( الصنعة طالب/ادلستصنع) ابلعميل اخلاصة
 ادلراد السلعة مواصفات تثبت واثئق ادلالية، التقارير التجاري، السجل: ؾ الضرورية والواثئق للمستندات طلبال

 ؛مطلوبة تكوف أخرى واثئق أي االقتصادية، اجلدوى دراسات ،(ادلصنوع) صناعتها
 ادلقدمة واثئقوال وادلستندات والبياانت ادلعلومات وربليل دراسة وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -

 ؛(الصنعة طالب/ادلستصنع) العميل قبل من
 ؛والتعاقد التمويل قرار ازباذ وسالمة صحة من التحقق -
 ؛العملية يف ادلباشرة مث وتوقيعها العقود ذبهيز خالؿ من التمويل قرار تنفيذ وسالمة صحة من التحقق -
 ؛كالبن قبل من التمويل عملية وتقومي متابعة وسالمة صحة من التحقق -
 ؛ادلضاربة عملية عن الناصبة واخلسائر األرابح توزيع وسالمة صحة من التحقق -
 يتم التسجيل وأف االستصناع بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -

 ؛يومو يف
 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -

 بو. احمليطة للمخاطر االستصناع بصيغة
 هبا: احمليطة البنكية وادلخاطر اإلجيار بصيغة التمويل عمليات تدقيق

 ؛هبا احمليطة وادلخاطر اإلغلار بصيغة التمويل عمل لطبيعة وكامل شامل فهم -
 ؛اإلغلار بصيغة التمويل لعمليات ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛اإلغلار بصيغة التمويل سلاطر إدارة لعملية ادلنظمة البنكية والنظم واللوائح القوانني كافة على االطالع -
 ؛اإلغلار بصيغة التمويل عمليات على الداخلية الرقابة نظاـ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛اإلغلار بصيغة التمويل عمليات تنفيذ وصحة سالمة من التحقق -
 ؛اإلغلار بصيغة ابلتمويل احمليطة ادلخاطر إدارة وصحة سالمة من التحقق -
 التمويل عن للمسؤولني والواجبات التفويضات ومستوى الصالحيات وربديد ادلسؤوليات فصل من التحقق -

 ؛مراحلو بكل اإلغلار بصيغة
 ؛البنك مستوى على اإلغلار بصيغة التمويل عمليات سياسة دراسة من التحقق -
 ؛عملو ربدد اليت البنكية والنظم واللوائح القوانني جلميع اإلغلار بصيغة التمويل عمليات إمتثاؿ من حققالت -
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 ادللفات تسجيل إنتظاـ من والتحقق البنك مستوى على اإلغلار بصيغة التمويل ملفات ودراسة فحص -
 ؛اجلديدة

 ؛اإلغلار غةبصي التمويل وشروط أبركاف والعقود ادللفات إلتزاـ مدى ودراسة فحص -
 ؛اإلغلار بصيغة التمويل طلبات ملفات لدراسة العملية واخلطوات ادلراحل وسالمة صحة من التحقق -
 اخلاصة وادلعلومات البياانت كافة على تستويف وأهنا اإلغلار بصيغة التمويل طلبات وسالمة صحة من التحقق -

 الطلب تضمن وجوب إىل إضافة ،(ما سلعة أو معدات) عليو وابدلعقود( لو ادلؤجر/ادلستأجر) ابلعميل
 ادلعدات طبيعة معداتو، سبويل ادلطلوب ادلشروع عن اقتصادية جدوى دراسة: ؾ الضرورية والواثئق للمستندات

 اإلغلارية ادلدة البنك، ذباه ابلتزاماتو للوفاء ادلقدمة الضماانت ابلثمن، مبدئية فاتورة ومصدرىا، السلع أو
 ؛دقة بكل عداتادل ووصف ربديد ادلطلوبة،

 والبياانت ادلعلومات وربليل ابإلغلار التمويل عملية دراسة وإجراءات خطوات وسالمة صحة من التحقق -
 ؛األخري ىذا عن واالستعالـ( لو ادلؤجر/ادلستأجر) العميل قبل من ادلقدمة والواثئق وادلستندات

 ؛وتوقيعها العقود هيزذب غاية إىل ابإلغلار التمويل عملية تنفيذ وسالمة صحة من التحقق -
 ؛العقد سرايف مدة خالؿ ابإلغلار التمويل عملية متابعة وسالمة صحة من التحقق -
 إعادة أو للبنك ادلؤجر الشيء برد سواء ابإلغلار التمويل عملية انتهاء إجراءات وسالمة صحة من التحقق -

 ادلؤجر لصاحل ادلؤجر الشيء ملكية عن البنك تنازؿ) ادلؤجر للشيء لو ادلؤجر سبلك أو جديدة، بشروط التأجري
 ؛(لو

 يف يتم التسجيل وأف اإلغلار بصيغة التمويل عمليات لكل احملاسبية وادلعاجلات التسجيالت صحة من التحقق -
 ؛يومو

 التمويل عمليات تعرض دوف للحيلولة السليمة واإلحتياطية واألمنية النظامية اإلجراءات إتباع من التحقق -
 بو. احمليطة مخاطرلل اإلغلار بصيغة

 بنكية سلاطر عنها ينجم اليتو  البنكية العمليات تنفيذ يف وادلخالفات القصور وجهأل الداللي تدقيقال: اثلثا
بعد عملية البحث والتمعن والتلخيص من بعض الواثئق وادلستندات ادلتعددة ادلصادر واليت ذلا عالقة ابدلخاطر 

تؤدي إىل وقوعها، سواء ما تعلق ابلصريفة التقليدية أو ابلصريفة اإلسالمية،  البنكية وأوجو القصور وادلخالفات اليت
بعملية زلاكاة شاملة خبصوص إجراءات وسريورة وبشرح وتصويب من قبل مدير التدقيق السابق الذكر، وقيامنا 

، فقد بنكية سلاطر اعنه ينجم اليت البنكية العمليات تنفيذ يف وادلخالفات القصور ألوجو الداخلي التدقيقعمليات 
 :1يتم كما يليالبنكية  العمليات تنفيذ يف وادلخالفات القصور ألوجو الداخلي التدقيقإستخلصنا أف 

 ؛البنك أتسيس من والغاايت ابألىداؼ يتعلق فيما الًتخيص لشروط البنك سلالفة عدـ من التحقق -
 ؛البنك على فروضةادل والتعليمات واإلشراؼ الرقابة قوانني سلالفة عدـ من التحقق -

                                                             
 التلخيص من رلموعة من الواثئق وادلستندات )الورقية واإللكًتونية( على مستوى البنك زلل الدراسة. 1
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 ؛ادلركزي البنك طرؼ من هبا مرخص غري معامالت يف الدخوؿ عدـ من التحقق -
 ؛يطلبها اليت ادلالية والبياانت ابدلعلومات ادلركزي البنك تزويد بضرورة ادلتعلقة ابلتعليمات التقيد من التحقق -
 ؛ادلركزي البنك ددىاػل واليت للبنك ادلالية القوائم إعداد وزلددات أبسس التقيد من التحقق -
 ؛البنكية التسهيالت ومنح اإلئتماف بقضااي ادلتعلقة األحكاـ سلالفة عدـ من التحقق -
 ؛ادلاؿ رأس وكفاية اإلئتماف ونسب النقدي واإلحتياطي للسيولة الدنيا احلدود سلالفة عدـ من التحقق -
 ؛ادلركزي البنك وحىت للبنك االعلي اإلدارة موافقة بدوف كبرية دببالغ اإلئتماف منح عدـ من التحقق -
 ؛ادلركزي البنك وحىت للبنك العليا اإلدارة موافقة بدوف كبرية دببالغ كفاالت منح عدـ من التحقق -
 ؛حقيقية ذبارية عمليات أو مستوردة بضاعة وجود بدوف مستندية إعتمادات فتح عدـ من التحقق -
 ؛ادلركزي البنك من ادلقررة ابلنسبة قيدوالت للبنوؾ احملددة اإلئتماف سقوؼ ذباوز عدـ من التحقق -
 ؛الصحيحة الثبوتية ابدلستندات مؤيدة غري والدفاتر السجالت يف صحيحة غري قيود إثبات عدـ من التحقق -
 ؛ادلستندات بعض إتالؼ أو ذلا وجود ال وعلية حساابت استعماؿ أو وعلية قيود إنشاء عدـ من التحقق -
 ؛البنك أمواؿ تبديد إىل ديتؤ  معدومة ديوف شراء عدـ من التحقق -
 ؛اخلارج إىل وهتريبها األجنبية والعمالت ابلذىب وادلضاربة ادلتاجرة عدـ من التحقق -
 ؛البنك مسؤويل لصاحل أرابح وربقيق احمللية العملة مقابل األجنبية العمالت وبيع شراء عدـ من التحقق -
 ؛مقابلها تقاضي وفد سلتلفة أجنبية بعمالت وشيكات حواالت إصدار عدـ من التحقق -
 ادلالية مسعتهم بسوء معروفني وشركات أشخاص مع البنك على إلتزامات رتبت إتفاقيات إبراـ عدـ من التحقق -

 ؛اإلفالس وشك على ىم أو
 ضماانت وجود دوف اخلارج من الواردة اإلعتمادات تعزيز وقبوؿ الوعلية اإلعتمادات فتح عدـ من التحقق -

 ؛خارجية
 ؛قبل من حدثت إختالسات على التغطية بقصد الوعلية الودائع طناعإص عدـ من التحقق -
 وأبمساء العادلية ادلالية ادلؤسسات أو البنوؾ بني ما سوؽ من عالية بفوائد واإلقًتاض اإلستدانة عدـ من التحقق -

 ؛للبنك سدادىا مسؤولية ربميل بعد األمواؿ وإختالس مستعارة
 ؛حوافظها من نزعها بعد القيود بعض إتالؼ وعدـ والسجالت اترالدف يف العمليات كل توثيق من التحقق -
 ىذه وإىل من مبالغ إخراج أو إلدخاؿ ادلزورة القيود لتمرير الوسيطية احلساابت إستخداـ عدـ من التحقق -

 ؛البنك أمواؿ إختالس هبدؼ ادلبالغ وذبزئة بديلة قيود إجراء وإعادة أخرى أحياف يف قيود وعكس احلساابت،
 ؛البنكية التسهيالت إبعطاء يتعلق فيما خصوصا ادلفوضة الصالحيات ذباوز عدـ من قالتحق -
 واألرقاـ الربقية ادلفاتيح أبنظمة يتعلق فيما ادلصرفية والقواعد النظم مع تتعارض أساليب إتباع عدـ من التحقق -

 ؛البنك أمواؿ وتبديد اإلختالس عمليات إصلاز من سبكن السرية
 ؛متابعتها يصعب حبيث ومتشابكة وملتوية معقدة أبساليب اخلارجية البنكية العمليات ذتنفي عدـ من التحقق -
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 ؛العمالء أيدي يف للبنك طائلة مبالغ ذبميد تعين واليت الديوف ربصيل تعطيل عدـ من التحقق -
 اليت البنود بعض تظهر حيث حقيقتها غري على الدفاتر يف وادلطلوابت ادلوجودات إظهار عدـ من التحقق -

 ؛ربديدىا يصعب
 ؛والسداد الدفع يف قدرهتم من والتحقق ادلقًتضني وقدرة كفاءة ربليل يف القصور عدـ من التحقق -
 ؛السياسية أو الشخصية اجملاملة أساس على مصرفية وخدمات تسهيالت تقدمي عدـ من التحقق -
 ؛احملددة نونيةالقا النسب أو األماف لنسب ادلصرفية القروض تقدمي يف التجاوز عدـ من التحقق -
 ؛العمالء كبار من زلدود عدد يف التسهيالت معظم تركيز عدـ من التحقق -
 إلجراء كبديل القروض قيمة عن يزيد أو يعادؿ دبا الضماانت توفري طلب على اإلعتماد عدـ من التحقق -

 ؛السداد يف ورغبتو قدرتوم ولتحديد اإلئتمانية مالءتو على للحكم للعميل ادلايل ادلركز وربليل اإلئتمانية الدراسة
 ؛وربصيلها وإستخدامها صرفها خطوات يف القروض متابعة مهاـ يف التهاوف عدـ من التحقق -
 وتداركها لتصحيحها الضعف ونقاط واستغالذلا لتعزيزىا القوة نقاط يتضمن التدقيق عملية حوؿ تقرير إعداد -

 الرقابة نظاـ وتطوير البنكية العمليات تنفيذ يف توادلخالفا القصور أوجو لتفادي الضرورية التوصيات تقدمي مع
 ادلخاطر. يف التقليل وابلتايل عليها
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 :خالصة

وعليه، توصلنا من خالل هذا الفصل إىل جمموعة اخلطوات واملراحل واإلجراءات اليت تتم من خالهلا عمليات 
التدقيق على العمليات البنكية واملخاطر احمليطة هبا على مستوى املؤسسات البنكية ابجلزائر، من خالل عرض 

والقائمة على عمليات التدقيق تلك، مع عرض خمتلف األدوار خمتلف اجلهات الداخلية واخلارجية واألخرى املشرفة 
اليت تقوم هبا خبصوص ذلك، حبيث دعمنا عملنا إبجراء دراسة حالة خبصوص تدقيق العمليات البنكية واملخاطر 
احمليطة هبا على جمموعة من املؤسسات البنكية الناشطة يف اجلزائر، مؤسستان بنكيتان عموميتان، بنك التنمية 

رائدة يف جماهلا، وبنك الفالحة والتنمية الرعفية  بنوافذ إسالمية لية والذي ععت ر مؤسسة بنكية وطنية تقليدعةاحمل
والذي ععت ر مؤسسة بنكية وطنية تقليدعة بنوافذ إسالمية رائدة يف جماهلا، ومؤسستان بنكيتان ذات طابع خاص، 

صرف السالم م، و ايف جماهل ةتقليدعة بنوافذ إسالمية رائدبنك اخلليج اجلزائر والذي ععت ر مؤسسة بنكية أجنبية 
 .ايف جماهل ةاجلزائر والذي ععت ر مؤسسة بنكية أجنبية إسالمية رائد



 
 
 
 
 
 
 

 خـــــــــــــــــــــــــــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



ــة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــامتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  خــــ

429 
 

 :توطئة

وعليو ومن خالل لكل ما سبق ذكره يف كل فصول الدراسة، تعترب وظيفة التدقيق ابدلؤسسات البنكية من أىم 
ابلبنوك ودلا ذلا من أعلية يف الوظائف الفاعلة يف فرض إستقرار النظام البنكي، دون أن ننسى وظيفة إدارة ادلخاطر 

ربديد وتقييم ادلخاطر واإلستجابة ذلا وابلتايل إدارهتا والتقليل من حدهتا، فكال الوظيفتان تعتربان من أىم دعائم 
الرقابة الدائمة يف البنوك، كما أن التدقيق يساىم يف إدارة ادلخاطر البنكية، وىذا ما أكدت عليو سلتلف اذليئات 

ظمة للعمل البنكي كلجنة ابزل واليت أكدت على ضرورة الرقابة البنكية وإدارة ادلخاطر البنكية من خالل العادلية ادلن
 رلموعة اللوائح الرقابية واإلحًتازية اليت تصدرىا بصفة دورية.

هبا يف  تطرق ادلشرع اجلزائري للتدقيق والرقابة على أعمال ادلؤسسات البنكية وادلخاطر احمليطةأما يف اجلزائر فقد 
 رقم تضمن األمرالعديد من النصوص التشريعية، وحدد سلتلف األنظمة واإلجراءات ادلتبعة خبصوص ذلك، فقد 

العديد من ادلواد القانونية اليت ربدد والقرض، ادلعدل وادلتمم،  ابلنقد ادلتعلق 6330 أوت 62 يف ادلؤرخ 30-11
اجلهات واألجهزة واذليئات القائمة ابلرقابة والتدقيق على عمل ادلؤسسات البنكية إضافة إىل األنظمة واإلجراءات 
ادلعمول هبا خبصوص ذلك، كما تضمن األمر العديد من ادلواد القانونية ادلنظمة وادلسري لعمليات إدارة ادلخاطر 

يطة ابدلؤسسات البنكية وذلك من خالل رلموعة من اإلجراءات والعمليات وادلناى  واألنظمة الواج  البنكية احمل
 للبنوك الداخلية ابلرقابة ادلتعلق 6311 نوفمرب 60 يف ادلؤرخ 30-11 رقم النظامالعمل هبا خبصوص ذلك، أما 

وتضبط وتسري عمليات التدقيق والرقابة فقد تضمن العديد من ادلواد القانونية اليت تنظم ادلالية،  وادلؤسسات
الداخلية ابدلؤسسات البنكية إضافة إىل األنظمة واإلجراءات ادلعمول هبا خبصوص ذلك، كما تضمن النظام العديد 
من ادلواد القانونية ادلنظمة وادلسري لعمليات إدارة ادلخاطر البنكية احمليطة ابدلؤسسات البنكية وذلك من خالل 

 ظمة الواج  العمل هبا خبصوص ذلك.جراءات والعمليات وادلناى  واألنرلموعة من اإل

 :الدراسةنتائج 
من نتائ  كل من  التطبيقي اجلان  ما مت عرضو وإستخالصو يف على واعتمادا النظرية، الدراسة من انطالقا

 :التايل النحو على صياغتها ميكن النتائ  من مجلة إىل توّصلنا ،ادلقابالت وعمليات احملاكاة اليت قمنا هبا
 ؛للبنك التنظيمي والوظيفي اذليكلالعمليات وادلخاطر البنكية نظام رقابة شامل من أعلى ألسفل إدارة يضبط  -

التدقيق  جلنة التدقيق، ي يشرف عليو كل منداخلنظام رقابة  العمليات وادلخاطر البنكيةيضبط  -
رقابة دائمة و رقابة  إىلتداول المن حيث يقسم نظام الرقابة و  والضبط الداخلي، وظيفة الرقابة ،الداخلي

 ؛دورية، ومن حيث الدرج السلمي صلد رقابة من ادلستوى األول ومن ادلستوى الثاين ومن ادلستوى الثالث

رللس النقد والقرض، البنك  نظام رقابة خارجي يشرف عليو كل من العمليات وادلخاطر البنكيةيضبط  -
 ؛ورللس احملاسبةدلصرفية، زلافظو احلساابت، مكات  التدقيق، ادلفتشية العامة للمالية ادلركزي، اللجنة ا
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العمليات البنكية وادلخاطر البنكية، يتم من يفرض كل من رللس اإلدارة وإدارة البنك تدقيق شامل على كل  -
 مباشرتو من طرف كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وربت إشراف جلنة التدقيق؛

لية احملعايري ادلو  النصوص التشريعية جملموعة منالتدقيق ادلمارس على ادلؤسسات البنكية التجارية  يستند -
 وادلعايري اليت تضبط عمل احملاسبة والتدقيق ابدلؤسسات البنكية؛ والنظممجلة القوانني  دولية، مثلالو 

بنكية، اللوائح الو  من النصوص التشريعيةجملموعة التدقيق ادلمارس على العمليات وادلخاطر البنكية  يستند -
والنظم وادلعايري وادلقررات واألطر مجلة األوامر والقوانني  دولية، مثلالوطنية و الرقابية، التنظيمية و ال

 ؛والنماذج اليت تضبط العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر البنكية ونظم فرض الرقابة عليها وإدارهتا

غ األعلية يف اإلشراف على عمليات التدقيق وادلتابعة ادلفروضة على كل من للجنة التدقيق دور ىام وابل -
، فهي تقوم بعملية ادلصادقة على ميثاق ودليل التدقيق ابلبنك، العمليات البنكية وإدارة ادلخاطر البنكية

ي وتتابع مدى كفاية وفعالية كل من نظام الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي والتدقيق الداخل
والنظام وأنظمة ادلعلومات والتدقيق اخلارجي وعمليات التفتيش وإدارة ادلخاطر وإدارة اإلمتثال واإللتزام 

 اليت البنكي العمل بيئة يف اجلارية والسياسات االذباىات عنتقارير دورية  إبعداد تقوماحملاسيب البنكي، و 
 ؛البنك إدارة جمللس يرفع الرئيسية، والتغريات واسًتاتيجياهتما ادلخاطر وإدارة التدقيق فيها يعمل

دور ىام وابلغ األعلية يف تنفيذ عمليات التدقيق وادلتابعة ادلفروضة على كل من  للتدقيق الداخلي -
 وظيفيا أما للبنك العليا اإلدارة إشراف ربت إداراي يعملالعمليات البنكية وإدارة ادلخاطر البنكية، فهو 

 العمليات على البنكية والرقابة ابلتدقيق تعلق ما السيما التدقيق جلنة وتوجيهات إشراف ربت فيعمل
كما يقوم بتقييم كل من نظام  إعداد ميثاق ودليل التدقيق ابلبنك، وىو يقوم بعملية ،البنكية وادلخاطر

ادلعلومات  الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وإدارة ادلخاطر وإدارة اإلمتثال واإللتزام وأنظمة
والنظام احملاسيب البنكي، وىو يدقق يف كل العمليات البنكية ويف إدارة ادلخاطر البنكية، كما يدقق يف 
الوظائف األخرى ابلبنك كالوظيفة ادلالية واحملاسبية ووظيفة إدارة ادلوارد البشرية وادلسؤولية االجتماعية 

يف العمليات البنكية ويف إدارة  التدقيق عمليات بنتائ  ادلتعلقة التقارير ورفع إبعداد يقومو وغري ذلك، 
 ، يرفع للجنة التدقيق ابلبنك؛ومتابعتها بشأهنا الالزمة التوصيات وتقدميادلخاطر البنكية 

دور ىام وابلغ األعلية يف تنفيذ  "تدقيق قانوين"، السيما تدقيق زلافظ احلساابت، للتدقيق اخلارجي -
كل من العمليات البنكية والتقارير ادلالية )خاصة القوائم ادلالية( للبنك   عمليات التدقيق ادلفروضة على

وىو يقوم ابلعمل ربت إشراف ومتابعة جلنة التدقيق ادلنبثقة عن رللس إدارة  وإدارة ادلخاطر البنكية،
بة البنك، كما يعمل ربت إشراف وتوجيهات ورقابة اللجنة ادلصرفية، فهو يقوم بتقييم كل من نظام الرقا

الداخلية والنظام احملاسيب ادلعمول بو يف البنك، وىو يدقق يف العمليات البنكية ويف القوائم ادلالية للبنك 
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 وتقدميتلك  التدقيق عمليات بنتائ  ادلتعلقة التقارير ورفع إبعداد يقومويف إدارة ادلخاطر البنكية، و 
 جلنة التدقيق وإىل اللجنة ادلصرفية؛ ، يرفع جمللس إدارة البنك عن طريقبشأهنا الالزمة التوصيات

ميكن للمدققني ابلبنوك )الداخليني و/أو اخلارجيني( إكتشاف بعض ادلخالفات واألخطاء اليت تنجم أثناء وقبل  -
وبعد تنفيذ بعض العمليات البنكية واليت تؤدي إىل خلق وتفاقم ادلخاطر البنكية اليت تضر ابلبنوك وابلنشاط 

يكمن يف احلرص على عدم تكرار تلك ادلخالفات واألخطاء وتصحيح ما ميكن البنكي، ودور ادلدقق 
ومن أىم ذلك اخلطر يف ادلستقبل،  وقوعتصحيحو قبل وقوع اخلطر أو التقليل من حدتو مع احلرص على عدم 

تقليل من تفاديها وعدم تكرارىا أو الادلخاطر احمليطة ببعض العمليات البنكية واليت ميكن للمدققني ادلساعلة يف 
 :بعد إكتشاف األحداث اليت ميكن أن تؤدي إىل وقوعها صلد حدهتا

  البنكية واليت ربدث جراء إرتكاب  رلموعة من ادلخاطر)كل أنواع عمليات اإلئتمان( ػليط بعمليات اإلئتمان
سواءا كانت متعمدة أم غري متعمدة، ، بعض ادلخالفات أو األخطاء أو أوجو القصور يف تنفيذ تلك العمليات

وسلاطر سعر الفائدة وسلاطر سعر الصرف وسلاطر  سلاطر السيولة وسلاطر اإلئتمانومن أىم تلك ادلخاطر صلد: 
 وسلاطر الًتكيز وسلاطر عدم ادلطابقة وسلاطر الدول وسلاطر السوق وسلاطر قانونية؛تشغيلية الخاطر ادلالسمعة و 

 ( رلموعة من ادلخاطر البنكية واليت ربدث جراء إرتكاب بعض ادلخالفات أو ػليط بعمليات اخلزينة )الصندوق
األخطاء أو أوجو القصور يف تنفيذ تلك العمليات أو العمليات األخرى اليت ذلا عالقة بقسم اخلزينة، سواءا  

 ر عدم ادلطابقة؛سلاطر السيولة وسلاطر تشغيلية وسلاطتلك ادلخاطر:  بنيكانت متعمدة أم غري متعمدة، ومن 
  ػليط بعمليات الودائع )كل أنواع عمليات الودائع( رلموعة من ادلخاطر البنكية واليت ربدث جراء إرتكاب

بعض ادلخالفات أو األخطاء أو أوجو القصور يف تنفيذ تلك العمليات، سواءا كانت متعمدة أم غري متعمدة، 
 وسلاطر تشغيلية وسلاطر عدم ادلطابقة وسلاطر قانونية؛ ومن أىم تلك ادلخاطر: سلاطر السيولة وسلاطر السمعة

  ػليط بعمليات األوراق التجارية ووسائل الدفع رلموعة من ادلخاطر البنكية واليت ربدث جراء إرتكاب بعض
ادلخالفات أو األخطاء أو أوجو القصور يف تنفيذ تلك العمليات، سواءا كانت متعمدة أم غري متعمدة، ومن 

 ادلخاطر: سلاطر السيولة وسلاطر السمعة وادلخاطر التشغيلية وسلاطر عدم ادلطابقة وادلخاطر القانونية؛أىم تلك 

  ػليط بعمليات األوراق ادلالية رلموعة من ادلخاطر البنكية واليت ربدث جراء إرتكاب بعض ادلخالفات أو
م غري متعمدة، ومن أىم تلك األخطاء أو أوجو القصور يف تنفيذ تلك العمليات، سواءا كانت متعمدة أ

 ادلخاطر صلد: سلاطر السيولة وسلاطر السمعة وادلخاطر التشغيلية وسلاطر عدم ادلطابقة وادلخاطر القانونية؛

  ػليط بعمليات اإلعتمادات ادلستندية رلموعة من ادلخاطر البنكية واليت ربدث جراء إرتكاب بعض ادلخالفات
ذ تلك العمليات، سواءا كانت متعمدة أم غري متعمدة، ومن أىم تلك أو األخطاء أو أوجو القصور يف تنفي

وسلاطر سعر الفائدة وسلاطر سعر الصرف جبميع فروعها وأنواعها  ادلخاطر صلد: سلاطر السيولة وسلاطر اإلئتمان
طر الدول وسلاطر الًتكيز وسلاطر عدم ادلطابقة وسلاجبميع أنواعها وفروعها وسلاطر السمعة وادلخاطر التشغيلية 

 وسلاطر السوق وادلخاطر القانونية.وسلاطر التسوية 
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 :الدراسة فرضيات اختبار نتائج
 والتطبيقي، النظري بشّقيو ،أثر تدقيق العمليات البنكية يف التقليل من ادلخاطر دلوضوع دراستنا من انطالقا

 :سابقا إليها ادلتوّصل النتائ  على ابالعتماد الدراسة فرضيات طلترب أن يلي فيما ميكننا
  على العمليات وادلخاطر البنكية، فهناك رقابة سبارس على ادلؤسسات البنكية رقابة بنكية  :10الفرضية

داخلية )جلنة التدقيق، التدقيق الداخلي، وظيفة الرقابة، الضبط الداخلي( ورقابة خارجية )رللس النقد 
زلافظو احلساابت، مكات  التدقيق، ادلفتشية العامة للمالية، والقرض، البنك ادلركزي، اللجنة ادلصرفية، 

رللس احملاسبة(، ومن حيث تداول الرقابة صلد الرقابة الدائمة والرقابة الدورية، ومن حيث الدرج السلمي 
 )مت أتكيد الفرضية( صلد رقابة من ادلستوى األول ومن ادلستوى الثاين ومن ادلستوى الثالث.

  ادلؤسسات البنكية عملية التدقيق على كل العمليات البنكية اليت تقوم هبا، وىي  سبارس :10الفرضية
تتم من طرف ثالثة جهات سلتلفة، عن جلنة التدقيق ادلنبثقة عن رللس اإلدارة، وعن التدقيق الداخلي 

 )مت أتكيد الفرضية( التابع لإلدارة العليا، وعن التدقيق اخلارجي ادلكلف من طرف رللس اإلدارة.
  سبارس ادلؤسسات البنكية التجارية عملية التدقيق على إدارة ادلخاطر البنكية، وىي سبارس  :10الفرضية

من طرف كل من جلنة التدقيق، التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، حبيث تشمل عملية التدقيق طرق 
خارطة  ومتابعة ىل تدقيقربديد وقياس ادلخاطر البنكية، طرق إدارهتا وذباوزىا والتحوط منها، إضافة إ

 )مت أتكيد الفرضية( ادلخاطر البنكية ادلعتمدة.
  ومعايري  لنصوص تشريعيةإن التدقيق ادلمارس على ادلؤسسات البنكية التجارية يستند  :10الفرضية

، النظام رقم 00-00، النظام رقم 05-00، النظام رقم 04-00ة ودولية، مثل: النظام رقم زللي
، معايري التدقيق اجلزائرية الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة، معايري 01-10، القانون 11-05

 )مت أتكيد الفرضية( التدقيق الدولية، معايري احملاسبة الدولية، معايري اإلبالغ ادلايل الدولية.
  إن التدقيق ادلمارس على العمليات وادلخاطر البنكية يستند لتشريعات ولوائح بنكية،  :10الفرضية

، النظام 05-05، النظام 01-05، القانون 11-03وطنية ودولية، مثل: األمر  تنظيمية ورقابية،
-14نظام ، ال02-14نظام ، ال01-14نظام ، ال00-11، النظام 04-11، النظام 11-03
، ادلعايري الدولية إلدارة 04-20نظام ، ال03-20نظام ، ال02-20نظام ، ال01-20نظام ، ال03

ظلوذج للرقابة البنكية وإدارة ادلخاطر البنكية،  3و 2و 1ادلخاطر، مقررات ولوائح جلنة ابزل 
COSO2013 ظلوذج ،COSO2017 ظلوذج ،COBIT نظام ،ISO31000 ضمن ادلت

، رشاداتاإل-أنظمة إدارة االمتثال ادلتضمن إطار ISO19600، نظام إطار إدارة ادلخاطر ادلؤسسية
 )مت أتكيد الفرضية( ادلتضمن إطار نظام إدارة االمتثال. ISO37301نظام 
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  يف تدقيق كل من والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي جلنة التدقيق كل من تساىم   :10الفرضية
من خالل اإلشراف على عمل التدقيق الداخلي فلجنة التدقيق تساىم  .العمليات وادلخاطر البنكية

إدارة ادلخاطر البنكية، وكذلك تنسيق التعاون بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي، وتدقيق وعمل 
خاطر احمليطة ابلعمليات البنك، وكل ذلك يساىم يف التقليل من ادل يف الداخلية والرقابة الضبط أنظمة

دوائر البنكية اليت من خالل التدقيق على عمل كل األقسام والفيساىم التدقيق الداخلي البنكية. أما 
تقوم ابلعمليات البنكية، إضافة إىل تدقيق عمل إدارة ادلخاطر البنكية ابلبنك، وكل ذلك يساىم يف 

التدقيق اخلارجي، السيما تدقيق زلافظ  أما التقليل من ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية.
خالل تدقيق القوائم ادلالية وتدقيق ادلخاطر من فيساىم ، التدقيق احمللية والدوليةاحلساابت ومكات  

البنكية ادلستخلصة واحملسوبة ابإلعتماد عليها، على أساس أن القوائم ادلالية ىي ملخص للعمليات 
البنكية اليت تقوم هبا البنوك، فالتدقيق اخلارجي يستهدف كذلك طرق ربديد وقياس ادلخاطر البنكية 

)مت أتكيد  ل من ادلخاطر البنكية احمليطة ابلعمليات البنكية.ونتائجها، وكل ذلك يساىم يف التقلي
 الفرضية(

 
 الدراسة: اقرتاحات

 ستفادةواإل متطّلبات الدراسة استكمال أجل ومن ،الدراسة فرضيات اختبار نتائ و  راسةالد تائ ن عرض بعد
اليت يراىا ادلدقق ضرورية للتقليل من ادلخاطر  ادلقًتحات من مجلة صياغة حاولنا البحث، موضوع من مستقبال

 :التالية النقاط يف تتمّثلالبنكية، واليت 
 ؛عليو الرقابة وربقيق البنكي للنشاط ادلنظمة والتعليمات واللوائح واألنظمة القوانني بكل التام التقيد -

فيما يتعلق  السيما ادلصرفية واللجنة والقرض النقد ورللس ادلركزي البنك وإرشادات تعليمات بكل التام التقيد -
 ؛عليهما والرقابة ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تنفيذب

 ؛ادلخاطر وإدارة العمليات تنفيذ أثناء اإلحًتازية التدابري إزباذ السيما ابزل جلنة ولوائح مقررات بكل التام التقيد -

 ؛ودقة فعالية بكل البنكية العمليات ومتابعة وتنفيذ إلجراء اإلدارة، رللس قبل من عليها مصادق خطط، وضع -

 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تنفيذ يف العمل إبجراءات والدقيق التام التقيد -

 ؛البنكية العمليات تنفيذ أثناء والًتخيصات التفويضات ومستوايت ابدلسؤوليات الصارمة التقيد -

 ؛ومسعتو البنك سبس اليت واخلارجي الداخلي اإلحتيال طرق لشىت الوسائل بكل التصدي -

 ؛ومكافحتهما اإلرىاب وسبويل األموال لتبييض التصدي وإجراءات تدابري بكل والدقيق التام التقيد -

 ؛القصور وأوجو والتجاوزات اإلضلرافات قياسل أنظمة وتطبيق البنكية العمليات لتنفيذ تكنولوجياال استعمال -

 ؛ادلخاطر وإدارة العمليات بتنفيذ تعلق ما السيما واإلجراءات العمليات لرقابة فعال نظام وخلق ذبسيد -
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 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة البنكية العمليات تنفيذ على الداخلية الرقابة نظام وتقوية تعزيز -

 ؛ودقة فعالية بكل البنكية ادلخاطر وإدارة لتحديد اإلدارة، رللس قبل من عليها مصادق خطط، وضع -

 ؛ومتابعتها عليها والرقابة وإدارهتا قياسها ومنهجيات وأسالي  ادلخاطر وتعريف ربديد ادلخاطر إدارة تتضمن -

 ؛واالتساق والشمول ابلفعالية يتصف ادلخاطر إدارة لعملية فعال إطار توفري -

 ؛متالزمة بصفة تقييمها يستوج  ما وىو ادلخاطر تلك بني للتداخل راجع وذلك ادلخاطر إدارة عملية تكامل -

 ادلخاطر إدارة عن مسؤولة بنكية دائرة/قسم كل أن حبيث البنكية، والدوائر األقسام مستوى على ادلخاطر إدارة -
 ؛هبا تقوم اليت البنكية ابلعمليات احمليطة

 ؛هبا احمليطة ادلخاطر وإدارة لتحديد مستوايهتا بكل الرقابة لعملية البنكية العمليات مجيع خضوع وجوب -

 ؛ومعينني مؤىلني أشخاص قبل من البنكية ادلخاطر إدارة عمليات ومتابعة ومراجعة مراقبة وجوب -

 ادلخاطرة يف الدخول قرارات يتخذون الذين( البنكية ابلعملية يقوم الذي/البنكي) األشخاص مهام بني الفصل -
 ؛البنك يف ادلخاطر وتقييم ومتابعة بقياس يقومون الذين( ادلدقق/ادلراق /ابدلخاطر ادلكلف) األشخاص ومهام

 ؛أنشطتها فعالية واختبار هالتقييم الكافية واخلربة السلطة ذلا تتوافر مستقلة جهة قبل من ادلخاطر تقييم وجوب -

 ؛مسبقا وزلددة وشلنهجة سليمة بطريقة تتم أن غل  حبيث ادلخاطر إدارة وخطوات مراحل سالمة وجوب -

 للمخاطر الواضح فالتحديد بنكية، عملية بكل احمليطة البنكية للمخاطر ادلناس  الوقت ويف الدقيق التحديد -
 ؛للمخاطر فعالة إدارة ألي الفعال األساس ىو( والكربى الرئيسية خاصة)

 ؛للخسائر الرقمي التحديد يضمن دبا منتظمة وبصورة وكمية وصفية بطرق البنكية ادلخاطر مجيع وقياس تقييم -

 وقوعها، إىل تؤدي اليت البنكية ابلعملية القيام وعدم الكبرية ادلخاطر ذبن  خالل من البنكية، ادلخاطر ضبط -
 ؛تقامسها أو تقبلها، أو عليها على التأمني أو تفاديها أو ادلخاطر، لتقليل السعي أو

 ؛ادلكتشفة البنكية ابدلخاطر ادلتعلقة التوصيات تنفيذ لعملية وادلوضوعية الصارمة ادلتابعة -

 ؛ربملهاللبنك  ميكن اليت القصوى احلدود ربديد أجل من ادلخاطر، كل يف وربكم مراقبة أنظمة وضع -

 ؛ادلخاطر ىذهوتقوييم  وقياس لتقييم متطورة رقمية أنظمة وتطبيق ادلخاطر إلدارة متطورة تكنولوجيا استعمال -

 ؛البنكية ادلخاطر إدارة عمليات لكل الكامل والدفًتي ادلستندي التوثيق -

 .ابلبنك التنظيمي اذليكل داخل ادلخاطر وإدارة اإلمتثال وظيفيت وتفعيل تقوية -

 
 الدراسة: آفاق
تدقيق العمليات البنكية يف التقليل  بدور يتعّلق ماكل  ومناقشة وربليل دراسة من وانطالقا سبق، ما على بناء
 منفصلة دراسات إىل ربتاج اليت زلاوره وتشعُّ  ادلوضوع ألعلية ونظرا ،ادلخاطر احمليطة ابدلؤسسات البنكيةمن 

دبا زبدم القطاع البنكي بصفة  مستقبال فيها البحث ميكن اليت ادلواضيع من مجلة يلي فيما نقًتح فإنّنا ومفّصلة،
 :صةعامة والتدقيق البنكي وإدارة ادلخاطر البنكية بصفة خا
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 ادلخاطر اإلئتمانية؛أثر تدقيق العمليات اإلئتمانية يف ذبن  القروض ادلتعثرة وإدارة  -

 أثر تدقيق عمليات التجارة اخلارجية يف تفادي سلاطر تبييض وهتري  األموال؛ -

 أثر تدقيق عمليات اخلزينة يف تفادي سلاطر اإلختالس وسوء إستعمال أموال البنك؛ -

 لتفادي ادلخاطر البنكية احملتملة. أثر تدقيق إستخدامات البنك -
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ادلخاطر  احلوكمة ادلصرفية يف ظل الرقابة ادلالية ودورها يف احلد منىيام عمر دمحم عثمان أبو عاقلة،  .38
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2016/2017. 
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اسبة والتمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان ، أطروحة دكتوراه يف فلسفة احملاإلسالمية اليمنية
 .2016للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 

، ادلراجعة احملاسبية ادلصرفية وادلالية يف إطار ادلعايري وادلتغريات الدولية )حالة اجلزائر(دمحم بومساحة،  .52
تصادية والتجارية وعلوم التسيًن، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيًن ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االق

 .2015/2016، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر 
دور التدقيق الداخلي يف حتقيق أهداف حوكمة البنوك )دراسة حالة عينة بنوك جتارية أوس ملوكي،  .53

 ، أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم التجارية ختصص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصاديةجزائرية(
 .2015/2016، اجلزائر، 2والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة البليدة 
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، أطروحة دكتوراه التطورات احلديثة للمراجعة الداخلية ومدى تطبيقاهتا يف البنوك اجلزائريةزاىية توام،  .54
امعة علوم يف علوم التسيًن ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيًن، ج

 .2015/2016، اجلزائر، 03اجلزائر 
استخدام إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذايت للرقابة للحد من ادلخاطر درويش فيصل مراد،  .55

، أطروحة دكتوراه يف مراجعة احلساابت، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي، ادلصرفية )دراسة تطبيقية(
2015. 

جراءات االحرتازية إلدارة ادلخاطر البنكية يف حتسني احلوكمة ادلصرفية دور تطبيق اإلسارة بركات،  .56
، أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم االقتصادية ختصص )دراسة حالة بنك سوسييت جنرال اجلزائر

 إقتصادايت النقود البنوك واألسواق ادلالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة دمحم
 .2014/2015خيضر بسكرة، اجلزائر، 

، استخدام تقنيات اذلندسة ادلالية يف إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالميةدمحم عبد احلميد عبد احلي،  .57
 .2014أطروحة دكتوراه يف العلوم ادلالية وادلصرفية، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوراي، 

اتفاقيات ابزل )دراسة واقع البنوك التجارية العمومية إدارة ادلخاطر ادلصرفية وفق حياة جنار،  .58
، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، اجلزائرية(

 .2013/2014، اجلزائر، 1جامعة فرحات عباس سطيف 
اطر االئتمان يف القطاع ادلصريف )دراسة دور حوكمة الشركات يف احلد من سلاحلسٌن العباس احلسٌن محزة،  .59

، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة والتمويل،  ميدانية على ادلصارف التجارية يف ادلملكة العربية السعودية(
 .2012كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 

، أطروحة دكتوراه يف عن ادلخاطر ادلصرفية ودوره يف الرقابة عليهااإلفصاح احملاسيب عالء عنقو،  .60
 .2010/2011احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوراي، 

سلاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس ادلال موسى عمر مبارك أبو حميميد،  .61
ه الفلسفة يف ختصص ادلصارف ، أطروحة دكتوراIIللمصارف اإلسالمية من خالل معيار ابزل 

 .2008اإلسالمية، كلية العلوم ادلالية وادلصرفية، األكادميية العربية للعلوم ادلالية وادلصرفية، األردن، 
 على تطبيقية دراسة) احلوكمة مبادئ تفعيل يف الداخلية ادلراجعة إدارات دور، نسمان إسحق إبراىيم .62

ماجستًن يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة  رسالة، (فلسطني يف العاملة ادلصارف قطاع
 .2009، فلسطٌن، غزة-اإلسالمية

دور التدقيق الداخلي يف إدارة ادلخاطر )دراسة تطبيقية على البنوك خالد علي يوسف أبوالرب،  .63
 .2014األردن، ، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الًنموك، األردنية(
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 قطاع يف العاملة ادلصارف يف ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلي ادلدقق دور، ادلدىون إبراىيم رابح إبراىيم .64
، غزة-التجارة، اجلامعة اإلسالمية رسالة ماجستًن يف احملاسبة والتمويل، كلية، (تطبيقية دراسة) غزة

 .2011، فلسطٌن
يف ظل "ادلعايري الدولية للمراجعة الداخلية" يف البنوك التجارية ادلراجعة الداخلية أمحد دمحم خملوف،  .65

، رسالة ماجستًن يف علوم التسيًن ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، األردنية
 .2006/2007جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

اجستًن يف احلقوق فرع قانون ، رسالة مالرقابة ادلصرفية على عمليات البنوك التجاريةأمحد مشنف،  .66
 .2008/2009بن يوسف بن خدة، اجلزائر، -األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

أثر تطبيق نظام التقييم الذايت للمخاطر والرقابة على األداء ادلايل والتشغيلي أمحد يونس األعرج،  .67
حملاسبة، كلية األعمال، جامعة ، رسالة ماجستًن يف ا)دراسة حالة على بنك لبنان وادلهجر يف األردن(

 .2014الشرق األوسط، األردن، 
دور ادلراجعة الداخلية يف تقومي ادلخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية األمًن عبد الرمحن األمًن دمحم،  .68

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة والتمويل، كلية الدراسات العليا )دراسة حالة البنك السوداين الفرنسي(
 .2012العلمي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،  والبحث

مدى فاعلية دور جلان ادلراجعة يف دعم آليات التدقيق الداخلي واخلارجي إايد سعيد حممود الصوص،  .69
، رسالة ماجستًن يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، )دراسة تطبيقية على البنوك العاملة يف فلسطني(

 .2012غزة، فلسطٌن، -سالميةاجلامعة اإل
أثر التدقيق الداخلي على إدارة ادلخاطر يف ضوء معايري التدقيق الدولية إيهاب ديب مصطفى رضوان،  .70

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، )دراسة حالة البنوك الفلسطينية يف قطاع غزة(
 .2012غزة، فلسطٌن، -اجلامعة اإلسالمية

مدى التزام مدققي احلساابت اخلارجيني بدراسة وتقومي نظام الرقابة الداخلية يف خالد عمر الكحلوت،  .71
-، رسالة ماجستًن يف إدارة األعـمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةالبنوك التجارية العاملة يف فلسطني

 .2004غزة، فلسطٌن، 
الداخلية يف تقييم إدارة ادلخاطر اإلئتمانية يف ادلصارف السورية )دراسة دور ادلراجعة خالد وليد نضر ادليداين،  .72

 .2011-2010، رسالة ماجستًن يف مراجعة احلساابت، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي، ميدانية(
ادلراجعة الداخلية بني النظرية والتطبيق )دراسة حالة تطبيقية دلؤسسة القرض الشعيب ربيعة صالح،  .73

، رسالة ماجستًن يف العلوم ادلالية فرع نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة ي(اجلزائر 
 .2004، اجلزائر، 3اجلزائر 
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العوامل ادلؤثرة يف العالقة بني التدقيق الداخلي واخلارجي يف ادلصارف وأثرها يف رغدة إبراىيم ادلدىون،  .74
، رسالة ماجستًن يف تكلفة التدقيق اخلارجي )دراسة تطبيقية( تعزيز نظام الرقابة الداخلية وختفيض

 .2014غزة، فلسطٌن، -احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية
، «(BADR»منهجية ادلراجعة الداخلية يف البنوك )حالة: بنك الفالحة والتنمية الريفية زىية توام،  .75

د ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة رسالة ماجستًن يف علوم التسيًن ختصص نقو 
 .2006/2007اجلزائر، اجلزائر، 

إطار مقرتح لإلفصاح عن ادلخاطر اإلئتمانية وانعكاسات ذلك على زينب عبد احلفيظ أمحد قاسم،  .76
جامعة عٌن ، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية التجارة، جودة التقارير ادلالية للبنوك )دراسة تطبيقية(

 .2017مشس، مصر، 
التكامل بني ادلراجعة الداخلية وادلراجعة اخلارجية )دراسة حالة سعيد أبو سرعة عبد السالم عبد هللا،  .77

وإدارة ادلراجعة الداخلية  -زلاسبون قانونيون-رلين وحازم حسن وشركاهم  KPMGالتكامل بني شركة 
، رسالة ماجستًن يف العلوم التجارية فرع مهورية اليمنية(يف بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار يف اجل

 .2009/2010، اجلزائر، 3حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة اجلزائر 
، رسالة ماجستًن يف فرع التسيًن، كلية ادلراجعة يف قطاع البنوك )مع دراسة حالة اجلزائر(مسًنة بلخيضر،  .78

 .2001/2002ادية وعلوم التسيًن، جامعة اجلزائر، اجلزائر، العلوم االقتص
، دور ادلراجعة الداخلية يف إدارة ادلخاطر )دراسة ميدانية يف ادلصارف السورية(شادي صاحل البجًنمي،  .79

 .2011-2010رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي، 
)دراسة مقارنة بني بنكي  0112-0112يف ظل األزمة ادلالية  إدارة ادلخاطر ادلصرفيةشريف دىيمي،  .80

، رسالة ماجستًن يف العلوم االقتصادية ختصص إقتصاد دويل،  سوسيييت جينرال بفرنسا وفرعها ابجلزائر(
 .2012/2013كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 

االجتاهات احلديثة للمراجعة الداخلية ودورها يف إدارة ادلخاطر )دراسة  داما، صاحل عبد هللا أمٌن .81
، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، ميدانية على بنك فيصل اإلسالمي السوداين(

 .2018جامعة النيلٌن، السودان، 
ة ادلخاطر )دراسة ميدانية على عينة من دور جلان ادلراجعة يف إدار عبد الباقي عبد هللا اببكر عبد هللا،  .82

 .2017، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلٌن، السودان، ادلصارف السودانية(
إدارة ادلخاطر البنكية وأثرها على كفاءة وفعالية القطاع ادلصريف )دراسة حالة عبد الرحيم بلبايل،  .83

، رسالة ماجستًن يف العلوم االقتصادية ختصص نقود بنوك ومالية، كلية العلوم ادلؤسسات ادلالية اجلزائرية(
 .2011تلمسان، اجلزائر، -االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة أبو بكر بلقايد
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التدقيق الداخلي لالئتمان وسلاطره يف البنوك التجارية )دراسة حالة بنك الربكة عبد هللا عناين،  .84
 يف علوم التسيًن ختصص اقتصاد تطبيقي يف ادلالية وإدارة األعمال، كلية العلوم ، رسالة ماجستًناجلزائري(

 .2010/2011االقتصادية وعلوم التسيًن والعلوم التجارية، جامعة ادلدية، اجلزائر، 
دور ادلراجعة التحليلية يف احلد من ادلخاطر ادلصرفية )دراسة ميدانية عسجد أمٌن السيد نور الدين،  .85

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلٌن، ن ادلصارف السودانية(على عينة م
 .2020السودان، 

دور الرقابة الداخلية يف احلد من ادلخاطر ادلصرفية )دراسة عينة من عالء الدين عبد اجمليد قسم السيد،  .86
ة الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم ، رسالة ماجستًن يف البنوك والتمويل، كليادلصارف يف السودان(
 .2017والتكنولوجيا، السودان، 

مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها يف البنوك اإلسالمية كمال دمحم سعيد كامل النونو،  .87
ة، غز -، رسالة ماجستًن يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةالعاملة يف قطاع غزة

 .2009فلسطٌن، 
البنوك اجلزائرية ومدى تقيدها ابألحكام الدولية اخلاصة إبدارة ادلخاطر )دراسة حالة حمسن بن سليم،  .88

، رسالة ماجستًن يف العلوم ادلالية ختصص أسواق مالية، كلية العلوم بنك الفالحة والتنمية الريفية(
 .2010/2011زائر، عنابة، اجل-االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة ابجي خمتار

دور التدقيق الداخلي يف الوقاية من ادلخاطر غري ادلعتادة يف دمحم أنس دمحم زىًن سعد الدين نفاخ،  .89
، رسالة ماجستًن يف مراجعة احلساابت، كلية اإلقتصاد، جامعة ادلصارف السورية )دراسة ميدانية(

 .2018دمشق، سوراي، 
، يف ختفيف آاثر ادلخاطر التشغيلية يف ادلصارف األردنية دور التدقيق الداخليدمحم فهمي اجلعربي،  .90

 .2011رسالة ماجستًن يف إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
العوامل ادلؤثرة يف جودة الرقابة على العمليات ادلصرفية يف ادلصارف اإلسالمية يف دمحم حيٍن النحاس،  .91

 .2014/2015صارف، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي، ، رسالة ماجستًن يف ادلسورية
اإلجتاهات احلديثة للمراجعة الداخلية ودورها يف تفعيل إدارة ادلخاطر موسى الريح دمحم النور الريح،  .92

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، )دراسة ميدانية على عينة من ادلصارف السودانية(
 .2019، السودان، جامعة النيلٌن

دور ادلراجعة التحليلية يف احلد من ادلخاطر ادلصرفية )دراسة ميدانية انيلة نور الدائم أمحد دمحم االمام،  .93
، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلٌن، على بنك اجلزيرة السوداين األردين(

 .2018السودان، 
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الداخلية ودورها يف احلد من ظاهرة غسيل األموال )دراسة ميدانية على البنوك ادلراجعة ، نسيم سحنون .94
، رسالة ماجستًن يف العلوم التجارية ختصص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم التجارية العاملة يف اجلزائر(

 .2014/2015، اجلزائر، 2االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيًن، جامعة البليدة 
دور احلاكمية ادلؤسسية يف تطوير إدارة ادلخاطر يف البنوك التجارية ادلدرجة يف ان عيد حداد، نعام سليم .95

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، بورصة عمان )دراسة ميدانية(
 .2014جامعة الزرقاء، األردن، 

)حالة بنك -نة بني البنوك التقليدية واإلسالميةدراسة مقار -إدارة ادلخاطر البنكية نعيمة خضراوي،  .96
، رسالة ماجستًن يف العلوم االقتصادية فرع نقود ودتويل،  الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري(

 .2008/2009، اجلزائر، -بسكرة-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة دمحم خيضر
ادلراجعة الداخلية ودورها يف تفعيل مبادئ حوكمة ادلصارف )دراسة تطبيقية على وليد علي بومخادة،  .97

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، قسم ماجستًن حماسبة، اجلامعة العربية األدلانية قطاع ادلصارف يف ليبيا(
 .2013/2014أدلانيا، -للعلوم والتكنولوجيا، كولونيا

اجعة اخلارجية وادلراجعة الداخلية على تعزيز نظام الرقابة أثر التكامل بني ادلر يوسف دمحم مطرية،  .98
، رسالة ماجستًن يف احملاسبة، كلية االقتصاد الداخلية )دراسة تطبيقية على البنوك الوطنية يف قطاع غزة(

 .2017غزة، فلسطٌن، -والعلوم اإلدارية، جامعة األزىر
 اجملالت:

 وحتسٌن الداخلية الرقابة نظام تقييم يف الداخلي التدقيق وظيفة مسامهة، تومي مليكة&  بوغازي إمساعيل .99
 مقال(، اجلزائر يف النشطة التجارية البنوك على ميدانية دراسة) احلوكمة تفعيل لغرض ادلخاطر إدارة عمليات
 ص ،2018جوان  ،1 ، العدد6اجمللد  اجلزائر، جامعة سكيكدة، ،الباحث االقتصادي رللة يف منشور

 .391-365: ص
 الداخلي التدقيق دور تفعيل يف الدولية التدقيق معايًن أمهية، فقًن سامية&  مهاوات لعبيدي شيخي، بالل .100

خمرب أداء ادلؤسسات االقتصادية  ،اجمللة الدولية لألداء االقتصادي يف منشور مقال، ادلخاطر إدارة يف
 ،2018جوان  ،1 ، العدد1اجمللد  اجلزائر، جامعة بومرداس، اجلزائرية يف ظل احلركية االقتصادية الدولية،

 .64-53: ص ص
 ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق مسامهة، عبو عمر&  قيداون الصديق أبوبكر قورين، قويدر حاج .101

(، اجلزائرية للبنوك ميدانية دراسة) ادلهين السلوك وقواعد الداخلي للتدقيق الدولية ادلعايًن ظل يف ادلصرفية
 اجلزائر، جامعة ورقلة، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، كلية ،الباحث رللة يف منشور مقال
 .434-419: ص ص ،2019ديسمرب  ،01 ، العدد19اجمللد 
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 مقال، ادلخاطر إدارة وجناح لدعم ادلصريف اجلهاز يف الداخلي التدقيق مسامهة مدى، سلوان محيد حافظ .102
-23: ص ص ،2014ديسمرب  ،22 العدد العراق، ادلنصور اجلامعة،كلية  ،رللة ادلنصور يف منشور

58. 
 ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلي التدقيق ومعطيات انعكاسات، رشيد حسن عابد&  حسٌن أمحد حسٌن .103

 منشور مقال(، دىوك حمافظة يف ادلصارف من عدد يف العاملٌن من عينة آلراء استطالعية دراسة) ادلصرفية
اجمللد  العراق، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، ،للعلوم اإلدارية واالقتصادية رللة تكريت يف

 .146-129: ص ص ،2016 ،35 ، العدد12
 حالة دراسة) اجلزائر يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة تفعيل يف الداخلي التدقيق دور، العيد دمحم&  دتار خدجية .104

 كلية ،اقتصادايت األعمال والتجارة رللة يف منشور مقال(، مستغاًل وكالة BDL احمللية التنمية بنك
 ص ،2017أفريل  ،1 ، العدد2اجمللد  اجلزائر، جامعة ادلسيلة، التسيًن، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم

 .203-186: ص
 االلكرتونية الصكوك مقاصة لنظام مقرتح تدقيق برانمج، ىاشم ىادي ميثاق&  محدان حسٌن خولة .105

(ACH ،)وادلالية، احملاسبية للدراسات العايل ادلعهد ،ومالية زلاسبية دراسات رللة يف منشور مقال 
 .86-70: ص ص ،2017الفصل الرابع ل  ،41 ، العدد12اجمللد  العراق، جامعة بغداد،

اجلزائرية اجمللة  يف منشور مقال، ادلصرفية ادلخاطر إلدارة جديدة كمقاربة الداخلية ادلراجعة، زاىية توام .106
، 5اجمللد  اجلزائر، ،3جامعة اجلزائر  االقتصادية، والسياسات العودلة خمرب ،للعودلة والسياسات االقتصادية

 .234-217: ص ص ،2014ديسمرب  ،1 العدد
 مقرتح )إطار ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف اخلارجي التدقيق دور، علي حسٌن انفع&  خلف نوري صالح .107

 ادلعهد ،ومالية زلاسبية رللة دراسات يف منشور مقال، ادلصرفية( ادلخاطر وتقييم قابةالر  اختبارات امنوذجي
 ،2018الفصل الثاين  ،43 ، العدد13اجمللد  العراق، بغداد، جامعة وادلالية، احملاسبية للدراسات العايل

 .79-58: ص ص
، ورقة مناسبات ادلالية اإلسالمية(إدارة ادلخاطر )حتليل قضااي يف الصناعة طارق هللا خان، حبيب أمحد،  .108

(، الطبعة األوىل، ترمجة عثمان اببكر أمحد "األصل ابللغة اإلجنليزية"، ادلعهد اإلسالمي للبحوث 5رقم )
 .2003والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، السعودية، 

 التجارية البنوك يف اطرادلخ إدارة تفعيل يف الداخلية للمراجعة احلوكمي الدور، براق دمحم&  بلواضح فاتح .109
 خارج اجلزائري االقتصاد مستقبل خمرب ،ادلستقبل االقتصادي اجمللة العلمية يف منشور مقال، اجلزائرية

 ،2017ديسمرب  ،1 ، العدد السنوي5، العدد التسلسلي 5اجمللد  اجلزائر، جامعة بومرداس، احملروقات،
 .208-195: ص ص
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 يف ومسامهتو البنكية العمليات معاجلة يف الداخلي التدقيق نظام فعالية، مهري ادلالك عبد&  أمين فريد .110
 العلوم كلية ،واحملاسبة ادلالية يف متقدمة دراسات رللة يف منشور مقال، ادلصريف النشاط خماطر ختفيض

 ،2018جويلية  ،02 ، العدد01اجمللد  اجلزائر، جامعة تبسة، التسيًن، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية
 .221-202: ص ص

 التدقيق معايًن ضوء يف ادلصرفية ادلخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق دور، حوري زينب&  عساس مرمي .111
 كلية ،البشائر االقتصادية رللة يف منشور مقال(، سكيكدة لوالية ادلصارف من عينة دراسة) الدولية

 ص ،2020أفريل  ،1 ، العدد6اجمللد  اجلزائر، جامعة بشار، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن،
 .759-745: ص

 ادلخاطر إدارة دلدخل وفقاً  الداخلية ادلراجعة تطبيق إمكانية، احملجوب محيدة&  سعود معتوق ادلكي .112
 مقال(، الداخلية ادلراجعة وأقسام إبدارات العاملٌن نظر وجهة من) ليبيا يف العاملة التجارية ابدلصارف

 ليبيا، جامعة مصراتة، والعلوم السياسية، كلية االقتصاد ،واألعمال االقتصاد دراسات رللة يف منشور
 .80-61: ص ص ،2017مارس  ، عدد خاص،5اجمللد 

 دراسة) ابزل مبادئ ضوء يف والتدقيق الرقابة ودور القانونية غًن ادلصرفية العمليات، توفيق ابن جنم .113
 واخلليــــج البصرة دراســـات مـركـز ،رللة االقتصادي اخلليجي يف منشور مقال(، العراقية ادلصارف يف استطالعية

 .203-159: ص ص ،2012ديسمرب  ،23 ، العدد29اجمللد  العراق، البصرة، جـامعـــة الـعـربـــي،
 القوانٌن والتنظيمات:

للجمهورية ، اجلريدة الرمسية ادلتعلق ابلنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ يف  11-03أمر رقم  .114
 www.joradp.dz. 52، العدد 2003، ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة للحكومة، اجلزائر اجلزائرية،

أوت  02ادلؤرخ يف  00-10ادلعدل وادلتمم لألمر رقم ، 2010أوت  26مؤرخ يف  04-10أمر رقم  .115
ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة  الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ، اجلريدةوادلتعلق ابلنقد والقرض 0110

 www.joradp.dz. 50، العدد 2010، للحكومة، اجلزائر
، اجلريدة الرمسية للجمهورية ادلتعلق ابلنقد والقرض، 1990أفريل  14ادلؤرخ يف  10-90القانون رقم  .116

 www.joradp.dz. 16، العدد 1990، ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة للحكومة، اجلزائر اجلزائرية،
احملدد للقواعد العامة ادلتعلقة بشروط البنوك ادلطبقة ، 2009ماي  26مؤرخ يف  03-09نظام رقم  .117

ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة للحكومة،  زائرية،، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلعلى العمليات ادلصرفية
 www.joradp.dz. 53، العدد 2009، اجلزائر

ادلتضمن سلطط احلساابت البنكية والقواعد احملاسبية ، 2009جويلية  23مؤرخ يف  04-09نظام رقم  .118
ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة  دة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،، اجلريادلطبقة على البنوك وادلؤسسات ادلالية

 www.joradp.dz. 76، العدد 2009، للحكومة، اجلزائر
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، ادلتعلق ابلرقابة الداخلية للبنوك وادلؤسسات ادلالية، 2011نوفمرب  28ادلؤرخ يف  08-11نظام رقم  .119
. 47، العدد 2012، ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة للحكومة، اجلزائر للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية

www.joradp.dz 
احملدد للقواعد العامة ادلتعلقة ابلشروط البنكية ادلطبقة ، 2013أفريل  8مؤرخ يف  01-13نظام رقم  .120

ادلطبعة الرمسية لألمانة العامة للحكومة،  ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،، اجلعلى العمليات ادلصرفية
 www.joradp.dz. 29، العدد 2013، اجلزائر

 .2016، وزارة ادلالية، اجلزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2016فيفري  04ادلؤرخ يف  002مقرر رقم  .121
 .2016، وزارة ادلالية، اجلزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2016أكتوبر  11ادلؤرخ يف  150رقم  مقرر .122
 .2017، وزارة ادلالية، اجلزائر، يتضمن ادلعايري اجلزائرية للتدقيق، 2017مارس  15ادلؤرخ يف  23مقرر رقم  .123
 .2018، وزارة ادلالية، اجلزائر، ائرية للتدقيقيتضمن ادلعايري اجلز ، 2018سبتمرب  24ادلؤرخ يف  77مقرر رقم  .124

 احملاضرات وادلطبوعات اجلامعية:
، مطبوعة مقدمة لطلبة احملاسبة والتدقيق، قسم العلوم التدقيق ادلايل واحملاسيب دروس نظريةبوحفص رواين،  .125

 .2018-2017ادلالية واحملاسبة، جامعة غرداية، اجلزائر، 
 اإللكرتونية:األنرتنت وادلواقع 

 www.bdl.dz. 10/10/2021ادلوقع اإللكرتوين لبنك التنمية احمللية شوىد بتاريخ  .126
 www.agb.dz. 10/10/2021ادلوقع اإللكرتوين لبنك اخلليج اجلزائر، شوىد بتاريخ  .127
 www.badr-bank.dz. 10/03/2021ادلوقع اإللكرتوين لبنك الفالحة والتنمية الريفية، شوىد بتاريخ  .128
. 10/10/2021ادلوقع اإللكرتوين دلصرف السالم اجلزائر، شوىد بتاريخ  .129

www.alsalamalgeria.com 
 اجملالت والتقارير الدورية من ادلؤسسات البنكية حمل الدراسة:

لة إعالمية تصدر كل شهرين، بنك الفالحة ، جم38، أخبار بدر، العدد النقود اآللية )واقع يف بنك بدر( .130
 .2004والتنمية الريفية، اجلزائر، 

؛ 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102تقارير سنوية )سنة  .131
 ، مت حتميلها من ادلوقع اإللكرتوين للبنك.( خاصة مبصرف السالم اجلزائر0101سنة 

؛ 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102؛ سنة 0102سنوية )سنة  تقارير .132
 ، مت حتميلها من ادلوقع اإللكرتوين للبنك.( خاصة ببنك اخلليج اجلزائر0101سنة 

 ، مت حتميلها من ادلوقع اإللكرتوين للبنك.التنمية احمللية( خاصة ببنك 0102؛ سنة 0102)سنة تقارير سنوية  .133
 .( خاصة ببنك التنمية احمللية0101؛ سنة 0102؛ سنة 0102سنوية )سنة ال لتدقيقنشاط اتقارير  .134
 .تقارير تدقيق سنوية )بعض السنوات خالل العشر سنوات األخرية( خاصة ببنك اخلليج اجلزائر .135
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 مقابلة مع مدققي بنك التنمية احمللية
 سيدي، سيديت؛

 حتياتنا اخلالصة لكم؛
أثر  معرفة إىل يهدف حبث إثراء يف السخية مشاركتكم أطلب أن يشرفين ،دكتوراه ألطروحة التحضري إطار يف
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 :ملخص
ة من خالل يعترب النشاط البنكي أساس تطور وإزدهار القطاع البنكي وادلايل وابقي قطاعات الدولة، وذلك دلا يسهم به يف الدورة االقتصادية الكامل

م هبا ادلؤسسات البنكية قيامه مبجموعة عمليات توفري السيولة والتمويل الالزم وتوفري وسائل الدفع، فهاته العمليات البنكية وغريها من العمليات اليت تقو 
ي ال يتجسد إال بصفة يومية ودورية معرضة جملموعة من ادلخاطر احمليطة هبا وابدلؤسسات البنكية، وذلذا وجب على هاته األخرية إدارهتا بشكل فعال، والذ

مليات وادلخاطر جند التدقيق مبختلف أنواعه وسلتلف بوجود رقابة كافية على العمليات البنكية وعلى ادلخاطر احمليطة هبا، ومن أوجه الرقابة على تلك الع
 اليت تقوم به.  اجلهات

يف دراستنا نة هتدف دراستنا إىل معرفة األثر الذي خيلفه تدقيق العمليات البنكية يف التقليل من ادلخاطر البنكية، ولتحقيق ذلك اذلدف قمنا ابإلستعا
 ة رلموعة من ادلؤسسات البنكية الناشطة يف اجلزائر.حال ابدلنهج الوصفي وادلنج التحليلي ومنهج دراسة

ت، ومن أهم النتائج اليت أتت هبا دراستنا هي ضرورة فرض تدقيق شامل من قبل كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي خاصة زلافظ احلسااب
 بنكية من أجل التقليل من حدة ادلخاطر البنكية.إبشراف وتوجيهات جلنة التدقيق، على كل العمليات البنكية اليت تقوم هبا ادلؤسسات ال

 : عمليات بنكية، سلاطر بنكية، جلنة تدقيق، تدقيق داخلي، زلافظ حساابت.كلمات مفتاحية

Résumé : 

L'activité bancaire est considérée comme la base du développement et de la prospérité du secteur bancaire et 

financier et du reste des secteurs de l'État, en raison de ce qu'elle contribue au cycle économique complet en 

effectuant un ensemble d'opérations pour fournir des liquidités et le financement nécessaire et fournir moyens 

de paiement, Ces opérations bancaires et autres opérations réalisées par les établissements bancaires de manière 

quotidienne et périodique sont exposées à un ensemble de risques qui les entourent ainsi que les établissements 

bancaires, et pour cela ces derniers doivent les gérer efficacement, ce qui n'est matérialisé que par la présence 

d'un contrôle adéquat sur les opérations bancaires et les risques qui les entourent, et l'un des aspects de la 

surveillance et contrôle Sur ces processus et risques, on retrouve les différents types d'audit et les différents 

organismes qui l'exercent. 

Notre étude vise à connaître l'impact de l'audit des opérations bancaires sur la réduction des risques 

bancaires, Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé la méthode descriptive, la méthode analytique, et la 

méthode des études de cas d'un groupe d'établissements bancaires actifs en Algérie dans notre étude. 

L'un des résultats les plus importants de notre étude est la nécessité d'imposer un audit complet par l'audit 

interne et l'audit externe, en particulier le commissaire aux comptes, sous la supervision et les directives du 

Comité d'audit, sur toutes les opérations bancaires effectuées par les institues bancaire afin de réduire la gravité 

des risques bancaires. 

Mots clés : opérations bancaires, risques bancaires, comité d'audit, audit interne, commissaire aux comptes. 

Abstract: 

Banking activity is considered to be the basis for the development and prosperity of the banking and 

financial sector and the rest of the sectors of the state, due to the fact that it contributes to the complete 

economic cycle by carrying out a set of operations for provide liquidity and the necessary financing and provide 

means of payment, These banking operations and other operations carried out by banking establishments on a 

daily and periodic basis are exposed to a set of risks which surround them as well as the banking 

establishments, and for that the latter must manage them effectively, which is only materialized by the presence 

of adequate control over banking operations and the risks that surround them, and one of the aspects of 

supervision and control On these processes and risks, we find the different types of audit and the different 

bodies that carry it out. 

Our study aims to know the impact of the audit of banking operations on the reduction of banking risks, to 

achieve this objective, we used the descriptive method, the analytical method, and the method of case studies of 

a group of banking establishments active in Algeria in our study. 

One of the most important results of our study is the need to impose a full audit by internal audit and 

external audit, in particular the auditor, under the supervision and directives of the Audit Committee, on all 

banking operations carried out by banking institutions in order to reduce the seriousness of banking risks. 

Keywords: banking operations, banking risks, audit committee, internal audit, statutory auditor. 




